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на часі

«Книжкова Буча»:
три роки і два дні
Стор. 3-4

Школа
чекає

Співпраця

кіно

Тиждень дружби
і незабутніх
емоцій

Фінські журналісти
знімають фільм
про Україну і Бучу

Стор. 6

Стор. 6-7

Стор. 11
Дорогі школярі, студенти,
шановні вчителі, викладачі
та працівники навчальних
закладів!

Щиро вітаю Вас з 1 вересня –
Днем знань!

Перший день осені завжди особливий, адже попереду важливий
період – час навчання. Здобуті в
школі знання – це той компас, який
допоможе орієнтуватися в дорослому житті.
Цього дня вперше сядуть за парти
і помандрують країною знань першокласники, а ось для одинадцятикласників свято знань сповнене
теплого щему, адже воно буде останнім у рідній школі.
Вірним другом і порадником, мудрим наставником та помічником
протягом усього навчання є педагог.Тож зичу вам натхнення, творчої
наснаги та нових здобутків на педагогічній ниві.
Здоров’я вам, тепла й любові!
Нехай цей навчальний рік відкриє
школярам нові горизонти пізнання
себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю
за своїх дітей.
Зі святом вас!
Анатолій Федорук,
Бучанський міський голова

2017 – рік освіти і спорту у місті
Освіта на шляху реформ, ініціатив, інновацій

712 першокласників

зустрінуть школи міста

175

одинадцятикласників
сядуть за парти

11 молодих спеціалістів

поповнять освітянську
родину

337 вчителів передають
знання учням

5700

учнів сядуть
у нинішньому році за парти

15 приватних садочків
працює у місті

Буча готується до свята

Триває підготовка до святкування Дня міста, яке у нинішньому році пройде 16 – 17 вересня.
На учасників і гостей чекає багато приємних сюрпризів. Проте багаторічні традиції залишаться незмінними. Серед таких – з нагоди Дня міста буде присвоєно звання Почесний громадянин міста.
Бучанська міська рада оголошує прийом пропозицій від керівників установ, організацій та громадських організацій. Подавайте заяви і документи до загального відділу міської ради.
За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 49 – 465

600 учнів здобувають

освіту із інших населених
пунктів

17 нових напрямків

діяльності визначено
у роботі педагогів
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2017 – рік освіти і спорту у місті
Освіта на шляху реформ, ініціатив, інновацій
Мовою цифр і фактів
7 освітніх закладів будується, добудовується, реконструюється у місті .
У минулому навчальному році в місті функціонувало 8 загальноосвітніх
навчальних закладів, де у 180-х класах
навчалося 5011 учнів (порівняно з початком нинішнього навчального року
- 5700 учнів . У 6-ти закладах діяло 24
групи подовженого дня, у них виховувалось 722 учні.
В 2016-2017 навчальному році переступив поріг школи 661 першокласник, в новому навчальному році їх
буде 712.
Середня наповнюваність класів по
місту складає близько 28 учнів.
У трьох загальноосвітніх навчальних
закладах - ЗОШ №1, №3 та №4 - заняття проводяться у дві зміни. Причиною
загального збільшення кількості дітей
та підлітків шкільного віку на території
обслуговування даних закладів за рахунок новобудов та переселення сімей із
східних областей.
Протягом травня-серпня місяців від-

Відновлено будівництво гімназії

булася реорганізація трьох навчальних
закладів міста: Бучанських ЗОШ І-ІІІ
ст. №2, №3 та №4 в Бучанські навчально-виховні комплекси «спеціалізована
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів».
Це дасть можливість більш оптимально організувати допрофільну та
профільну підготовку учнів.

Мистецтво
У літньому театрі Бучанського
міського парку працювала Літня
підсумкова школа Національної
спілки театральних діячів.

Перлинка готується до зустрічі малечі

У ЗОШ №4 проведено реконструкцію спортивного майданчика із заміною штучного покриття .
Проведено благоустрій територій
шкіл та дитсадків.
У новому навчальному році заплановано функціонування 19 профільних
класів, де навчатимуться 357 учнів.
В 2016/2017 навчальному році учні
старшої школи навчались у профільних
класах за 5 напрямами, а в новому навчальному році заплановано 8 напрямів.
Зокрема, розширюється вибір в природничо-математичному напрямі:
• математичний у Бучанській ЗОШ
І-ІІІ ступенів №4 (10-А, 11-А);
• інформаційно-технологічний
у
Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
(10-Б);
• біотехнологічний у Бучанській ЗОШ
І-ІІІ ступенів №3 (10-А);
• географічний у Бучанській ЗОШ
І-ІІІ ступенів №3 (10-Б).
• Вперше буде запроваджено cпортивний профіль:
• у Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
(10 клас);

Продовжують працювати профільні
класи філологічного напряму
– української філології у:
• Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
(10,11 класи);
• Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (
11 клас);
• Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
(11-А);
• Бучанській Українській гімназії (10Б та 11 класи).
– іноземної філології у:
• Бучанській СЗОШ І-ІІІ ступенів №5
(10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б класи);

Триває добудова ЗОШ № 3

У Бучі « розігрували»

сцени нової вистави

Ч

отири дні навчання стали
певним аналітичним етапом і
для керівників, і для спілчан.
Двадцять два учасники, серед яких
шістнадцять акторів, четверо режисерів і двоє сценографів, прибули сьогодні до Бучі з тим, щоб взяти участь
у навчальному проекті НСТДУ слоганом якої є слова: «Включайтеся у
СПІЛКУвання!»
Відбулися майстер - класи,тренінги
та творчі експерименти.
Окрім відомих вітчизняних діячів
ділитився досвідом французький режисер Жуль Одрі.
- Особлива енергетика парку сприяла творчості, - наголосив Богдан
Струтинський. - Тут уже багато років
тому проріс дух світової майстерності під час проведення Міжнародних
фестивалів.

Ірма Вітовська також зізналася у своїй любові до Бучі та парку, яка вже живе
у її серці упродовж семи років і з›явилася з першого погляду - знайомства.
- Міський парк зітканий із любові,
а тому тут панує творчий дух і особливе благословення для творчості,зазначила вона.
- Відчув себе у Швейцарії, зробивши
кілька кроків парком, а рідна мова нагадала, що ми у прекрасному українському

Навчання

Відпрацювали
все до дрібниць

Упродовж двох днів у місті тривала робота комісії з питань
техногенно - екологічної безпеногенно - екологічної комісії та всі члеки та надзвичайних ситуацій.

Д

о вирішення проблем, що можуть
виникнути у місті у звязку погіршенням метеорологічних умов, долучився під час проведення теоретичної
частини Бучанський міський голова
Анатолій Федорук - голова міської тех-

ни комісії, серед яких - керівники комунальних організацій, установ, члени
евакуаційної комісії.
Розглядалося питання щодо вирішення складних ситуацій після посилення
вітру та рясних опадів. Відпрацьовано
питання координації дій у разі відклю-

європейському місті,- зазначив один із
організаторів Олег Вергеліс.
Практичні завдання та індивідуальна робота з акторами, режисерами та сценографами, обмін досвідом
та знайомства з метою створення нових проектів, дискусії про майбутнє
українського театру та візії його розвитку – все це відбувалося під творчим дахом літнього театру.
Богдан Ляховець

чення енергопостачання, ускладення
транспортного сполучення, підтоплення.
У роботі брали участь Підгурний
Дмитро – заступник начальника ГУ
ДСНС України у Київській області та
Комісаров Максим – начальник управління організації заходів. У місті завершено командно-штабні навчання.
Під час відпрацювання умовно створених надзвичайних ситуацій на котельні, у приміщенні поліклініки та
водоканалі було оперативно вирішено
всі питання.
На засідання комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було підбито підсумки дводенного навчання.

• Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
(11-Б клас);
• Бучанській Українській гімназії (10-А).
У вказаних закладах учні матимуть
можливість вивчати не лише англійську
та німецьку мови, а й іспанську, французьку, корейську, китайську та інші.
У місті функціонує 6 дошкільних
навчальних закладів та 1 НВК, з січня
2017 до мережі ДНЗ додався приватний заклад НВК «Абетка».
А з вересня – ДНЗ № 7 «Перлинка»
та проходить ліцензування приватний
ДНЗ «Лімпомпо».
У дошкільних закладах та НВК функціонує 68 груп, де дошкільну освіту здобували 1966 дітей ( у 2015/16 н.р. 1846
дітей). Із них – 252 дитини від 1 до 3 років, 1714 дітей від 3 до 6 (7) років.
В місті проживає 3924 дітей віком від 0
до 6 років. Показник охоплення дітей від
3 до 6 (7) років всіма формами дошкільної освіти складає 89 %, охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою
(всіма формами) становить 100 % від
загальної кількості.
Успішно спрацьовують альтернативні форми здобуття дошкільної освіти:
у вересні 2016 року додатково створено 133 місця за рахунок відкриття груп
короткотривалого перебування в усіх
дошкільних закладах міста.
Крім того було розширено мережу
ДНЗ № 3 «Козачок» на 3 групи шляхом
оренди приміщення на базі оздоровчого табору «Джерело», що дало змогу
ще охопити 60 вихованців дошкільною освітою. Продовжують функціонувати групи вихідного дня в ДНЗ № 1
«Сонячний» та ДНЗ № 5 «Капітошка»
(охоплено 42 вихованці).
У 2017/2018 році буде збільшено мережу ще на 3 групи – це 90 дітей (проводиться реконструкція двох приміщень НВК «Берізка» та 1 у ДНЗ № 3
«Козачок»).

Розпочинається
процес розробки
«Стратегії розвитку
громади»
В рамках реалізації проекту
USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) спільно з
Асоціацією міст України в Бучі
розпочинається процес розробки
Стратегії розвитку громади.
Проект передбачає проведення
низки заходів спрямованих на сприяння розробки Стратегії кожного
населеного Бучанської об’єднаної
територіальної громади окремо, а
також загальної стратегії розвитку
об’єднаної території.
Стратегія розвитку громади – це
основний довгостроковий документ розвитку територіальної громади, який декларує напрями економічного та соціального розвитку
на тривалу перспективу, принаймні
на 7-10 років.
Першим етапом реалізації даного проекту стане проведення круглих столів у кожному населеному
пункті об’єднаної громади на тему:
«Стратегія розвитку громади», де
буде презентовано алгоритм розробки Стратегії розвитку громади та
створено робочі групи, що розпочнуть процес створення документу.
На круглі столи будуть запрошені
всі бажаючі, яким небайдужа доля
розвитку міста, селища, села.
Створена на круглому столі робоча група стане серйозною опорою в
реалізації поставлених задач та цілей для покращення добробуту кожного мешканця та всієї громади.
Про дату та час проведення круглих столів буде повідомлено додатково.

фестиваль

Святкові заходи до Дня Незалежності у Бучі розпочалися з проведення третього фестивалю «Книжкова Буча» у міському парку, який проходив два дні.
День перший
Незабутні зустрічі
Розпочалося дійство із відвідування
гостями фестивалю скульптури Мудрої
Черепахи – символу «Книжкової Бучі», –
встановленої у парку три роки тому.
Міська легенда розповідає: якщо погладити цей символ мудрості по голові – до письменника відразу приходить
натхнення. І хоча це лише «забобон»,
літератори усі як один скористалися
нагодою. А раптом?..
Після «поклоніння ідолу» вітання
від мера міста учасникам і гостям передала радник міського голови Лариса
Матюшенко.

А свято продовжувалося: гості-письменники роздавали автографи, відбувалися поетичні зустрічі, під час яких
відвідувачі парку насолоджувалися спіклуванням із сучасними класиками.

Потому відбулося відкриття фестивалю під час якого переможці премії
Леоніда Череватенка отримали дипломи.

А вже під час прес-конференції, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський
наголосив на важливості заходу, який
із Бучі розрісся по всій країні.
Згадали виступаючі про те, як ідею
три роки тому підтримав міський
голова Анатолій Федорук і яка розрослася містами і районами.
- Шлях фестивалю розпочався із європейської Бучі, – наголосив у сою чергу головний редактор «Літературної
України» Станіслав Бондаренко. – Не
із Києва, як часто буває, а із сучасного
міста на Київщині. Приємно, що влада
дбає про збереження і примноження
духовності.
Ніжин, Коростень,Вінниця, Київ,
Буча, Бородянка, Одеса, Ірпінь – ось
лише окремі географічні показники на
літературній мапі цьогорічного фестивалю.

Говорять гості
Валентин Кожевніков,
кандидат дипломатичних наук,
письменник:
«Я приїхав в Україну і бачу – немає свідомої інтелігенції, яка б знала, що робити, яка б уміла думати
сама, а не слухати когось і тоді я
почав писати книжки про національну ідею. Таку, яка на прикладі
втілюється в Бучі».
Віктор Васильчук, головний
редактор газети «Вечірній
Коростень», письменник,
заслужений журналіст України:
«В нас є інтелігенція, молодь. А
краще майбутнє України залежить
від кожного з нас, як би банально це
не звучало».
Ттяна Винник, письменниця,
журналіст, перекладач:
«Усе починається з однієї маленької людини, і свобода нації залежить
саме від неї. Саме тому я підтримує
інтерес найменших. Проводжу на
Чернігівщини благодійний фестиваль «Теплі долоні» для особливих
дітей, які мають складні життєві обставини. От і на минулому святі книги було аж 150 діток, вони отримали
подарунки, побачили письменників,
проглянули мультфільми, створені
на основі моїх казок, що пропагують загальнолюдські цінності. Тому
я ясно бачить потребу людей у подібних фестивалях, що проходить
у Бучі. І ваш мер Анатолій Федорук
просто молодець, що підтриму полібні дійства».

«Кращі книги»
фестивалю

«Краща книга фестивалю»
Олекса Різників. «Українська
мова - спадщина тисячоліть»

«Краща поетична книга»
Михайло Шевченко. «Прихилю
тобі небеса»

Лауреати преміі
ім. Л.Череватенка
Євген Баран (Івано-Франківськ)
за книгу есеїстики
«Шоколадна Україна»
Олександр Косенко
(Кропивницький)
за книгу поезій «Егрегор»
Олекса Різників (Одеса)
за мовознавчу книгу «Українська
мова - спадщина тисячоліть»
Ірина Іванченко (Київ)
за книгу поезій «Ріка Снов»
Валерія Богуславська (Київ)
за упорядкування посмертної
книги Л.Череватенка «Зворотній
час. Зворотний зв’язок»
Марія Ткачівська
(Івано-Франківськ)
за книгу прози «Я і мій Дон Жуан»
Світлана Антонишин (Броди)
За книгу поезії «Свіча-До-Ля»
Олександр Гордон (Львів)
За книгу поезії «Міста і рими»
Тетяна Винник (Ніжин)
За книгу поезії «Прокинусь
живою»

Поділився своєю зболеною поезією і
Олекса Різников – одеський письменник, який все своє життя стоїть «на
сторожі слова», оберігає материнську
мову, і який у роки совєтів провів сім
років у тюрмах.

Між тим на алеях парку можна було
придбати літературу на різні смаки,
взяти участь у благодійних акціях.

«Краща книга прози»
Ольга Слоньовська. «Упольоване
покоління»
«Краща книга для дітей та
юнацтва»
Соломія Караєва. «Школа AGH»
«Краща книга в жанрі пригод і
фантастики»
Елла Леус. Трилогія «Сфери»
«Краща книга на військовопатріотичну тематику»
Редакція газети «Народна армія»
за серію книг «Вклоняймося
доземно українському солдату»
«Краща історична книга»
Йосип Струцюк. «Отаман
Болбочан та інші»
«Краща дебютна книга»
Адель Станіславська. «Правда і
кривда»

Продовження на стор. 4
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«Книжкова Буча»: три роки і два дні
Академік Жулинський відсвяткував
свій 77 рік народження у Бучі

С

Продовження. Початок на стор. 3

День другий
Благодійна акція
«Книжкова Буча» цьогоріч вийшла
за рамки фестивалю і стала майданчиком для добрих справ.
За ініціативи Бучанського міського
голови Анатолія Федорука у місті проводиться акція «Буча – дітям Сходу»
і саме 25 серпня стало її заключним
акордом. Придбані і подаровані книжки письменниками і видавництвами
вже завтра будуть відправлені дітям
Донецької і Луганської областей.
А ще були закуплені книжки для
шкільних бібліотек і нового дитсадка
«Перлинка». Для наймолодших – розвиваюча література, казки, загадки,
вірші, для школярів – книга Олекси
Різникова «Українська мова – спадщина тисячоліть».

В свою чергу редактор «Літературної
України» Станіслав Бондаренко також
подарував підбірку сучасних книжок
читачам міста.
А свято книги тривало аж до пізнього вечора…

аме 25 серпня народився
Микола Жулинський, доктор філологічних наук, профессор,
академік
Національної
Академії наук України, директор
Інституту літератури, народний депутат України другого та четвертого
скликань Верховної Ради, лауреат
Національної премії України імені
Тараса Шевченка, який вирішив цю
дату подарувати «Книжковій Бучі».
Аби не запізнитися на відкриття
другого дня фестивалю, поважний
гість значно раніше виїхав із Києва,
аби до початку в чергове познайомитися із Бучею, у якій не бував років із
двадцять. А після автомобільної подорожі містом зізнався:
– Я щасливий, що зміг знову повернутися у місто, створене для
життя, – скаже він у присутності
письменників і гостей. – У мегаполісі
губиться життя і людина, а тут все
працює і дихає на повні груди.
Письменника-академіка вразила
чистота вулиць, пішохідні зони, центральна площа, відкриті пам’ятники
відомим українцям… «Ось тут варто проводити майстер-класи для мерів міст і сіл з питань облаштування
населеного пункту, де все продумано
до дрібниць, – говорить вражений
Микола Григорович. – А міський парк
просто створений для таких літературно–мистецьких акцій, які треба
проводити щотижня. Для письменників, музикантів, художників – тут
для них неміліюче джерело для творчості, яке надихає на нові твори».

Пан Жулинський запропонував
прогулятися алеями парку, поговорити про сьогодення і вічність .
Першу зупинку зробили біля
Черепахи – символу фестивалю. Тут
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук привітав іменинника із
днем народження та побажав і надалі
сил для захисту рідної мови, збереження традицій і написання книг.
У свою чергу Микола Жулинський
також привіз подарунок меру –
останню свої книги.

Упродовж годинної прогулянки говорили про можливості розвитку міста, подальшу розбудову культурно
– гуманітарного напрямку у ньому.
А за чашкою кави у колі відомих
письменників і журналістів іменник
згадував цікаві сторінки свого життя.

«ПОЖИНАЄМО ГІРКІ ПЛОДИ ВИКОШУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛЮДУ»
Наша зустріч відбулася напередодні Дня Незалежності й 77-річного ювілею співрозмовника у самому центрі Києва, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка. Микола Григорович Жулинський —
директор установи, академік. Вікно з його кабінету виходить прямісінько на площу перед стадіоном «Динамо», де починались перші січневі заворушення Революції гідності.

— Миколо Григоровичу, вашому
поколінню довелося пережити чимало лихоліть радянського періоду,
та й не тільки? Чи не забагато потрясінь і «смутного» часу, як на людське
життя?
— Скажу щиро: вважаю себе щасливою людиною! Можливо, хтось
може сприйняти це як якусь патетику. Щасливий, що моє життя припало
на той період, коли Україна здобула
Незалежність. Не буду заперечувати — був і піонером, і комсомольцем,
і членом партії. Але це не означає, що
я не усвідомлював, що для мене і загалом для України незалежність — це
те, до чого Україна рано чи пізно прийде. Проте я ніколи не думав, що це
станеться за мого життя.
Чому я думав, що Україна колись
здобуде незалежність? Бо я з дитинства пам’ятаю оті рови навколо дороги (як казали у нас — «соші»), у яких
засідали енкаведисти з собаками.
Пам’ятаю і старшого брата, який прийшов iз розбитим носом, i на запитання матері, хто ж його побив, відповів:
«Побачив, як щось біліло на стовпі,
схотів зірвати, а мене хтось ударив».

Але таки зірвав, а виявляється, що то
була ОУНівська листівка, й очевидно
той, хто її вішав, побачивши, що її зриває хлопчисько, й дав по носі брату.
Знаю, що мою двоюрідну сестру
Ганну, яка була зв’язковою УПА, оці
«стрибки» (перевдягнені під УПА енкаведисти) забрали серед ночі, а в неї
залишилася грудна дитина (яка через
два дні померла) й чотирирічний син.
І до сьогоднішнього дня її доля невідома! Я пам’ятаю розповіді про мого
дядька (маминого брата), який пас за
селом худобу й попереджав наших
хлопців з УПА про те, що наближається німецька колона. Його спіймали
й замордували, а був він майже глухонімий (дуже погано говорив). То польські поліцаї з німцями вирвали у нього
язик, викололи очі. Поховали його разом iз забитими хлопцями-упiвцями в
сусідньому селі у братській могилі...
— Ви працюєте в будівлі на вулиці
Грушевського, 4. Чи часто згадуєте
про події Революції гідності?
— Ми сидимо й розмовляємо з
вами в Інституті літератури ім. Т.
Г. Шевченка Національної академії
України. Тут, де були в аспірантурі
Василь Стус, Іван Дзюба, Юрій Бадзьо,
де працювали Іван Світличний,
Михайлина Коцюбинська й маса інших людей, котрі своїм протестним
словом, своєю громадянською позицією готували День незалежності.
Тут, в інституті, під час Помаранчевої
революції жило більше місяця студентство зі Львова, під час Революції
гідності в цьому кабінеті, а також у
залі засідань, спали й жили більше
двох місяців хлопці із «Правого сектору». Вони забезпечували оборону
по вулиці Грушевського. Ця боротьба
за незалежність продовжується.

— Чи відчувають люди вашого
покоління відповідальність за те,
що було, по суті, три революції (студентська на граніті, Помаранчева і
Гідності), а ми не живемо як, скажімо, Польща!?
— Ми сьогодні пожинаємо гіркі плоди викошування українського люду: це
і визвольна війна проти більшовизму
1917—1921 років, і Голодомор, і «розкуркулення», і виселення, і відповідні
«чистки», і Друга світова війна, яка забрала, передусім, цвіт українського чоловічого населення, і післявоєнний голод 1947 року... Як наслідок, виробився
багато в чому тип пристосуванця: людини-прагматика, яка думає, як вижити. Це пристосуванство тою чи іншою
мірою перейшло в систему державного
будівництва України. От через те ми так
тяжко йдемо до повного набуття незалежності. Вона в повній мірі настане,
коли ми станемо членом Європейського
Союзу, а в перспективі — і членом
НАТО.
— Ви написали автобіографічну,
художньо-документальну книжку…
Про що вона?
— Вона називається «Моя Друга
світова». Вирішив написати про ті
події, які відбувалися на моїй батьківщині, на Волині, у рідному селі до
1939 року, у 1939 році, коли прийшли
перші «совєти», коли почалася Друга
світова війна. Ну і в основному там
йде мова про те, як боролася ОУНУПА на моїх теренах. У цій книжці
все починається з того, що я і мої друзі граємо у війну, а потім вплітаються
туди різні розповіді моїх односельчан,
мої спогади про них.
— Здавалося б, уже 26 роки, як
Україна незалежна, а українського
продукту: книжок, газет, теле- й ра-

діоефіру — все ще обмаль! Як пояснити такий «феномен»?
— Це мій глибокий біль. Постійно
про це переживаю, неодноразово
писав про ненормальність такої ситуації. Як підійдеш до кіоска і як «видибаєш» одну-другу україномовну газету чи журнал — починаєш радіти...
Це все результат олігархізації і комерціалізації України, коли не національні пріоритети для всіх гілок
влади були головними, а був інтерес
прибутковий. Той, хто купив той чи
інший телеканал чи радіохвилі, насамперед думає про прибуток. Українська
книжка бореться й активно старається
себе відвоювати. Ми на сьогодні маємо
дуже цікаву літературу.
Поки держава не буде послідовно,
системно надавати преференції для
україномовних книжок, газет, журналів, телеканалів, якщо не буде підтримки митців (тих же художників,
які вже не в силі утримувати фінансово свої майстерні) — до того часу будемо в такому жахливому становищі.
Культура, освіта, наука — це повинно
бути пріоритетом!
Згадаймо, як під час Другої світової війни затверджувався бюджет
Великобританії, і прем’єр-міністр
Уїнстон Черчілль, коли побачив, що
немає рядка у фінансуванні культури,
сказав: «А заради чого ж тоді ми воюємо!?..»
Ми повинні світу подавати свою
тисячолітню культуру, традиції, здобутки в різних видах мистецтв. Лише
тоді світ буде знати, що є така нація, і
такий народ, і така держава. Скільки
б ми не продукували зерна і сталі —
все це добре і потрібно, але це все не є
візитною карткою держави.
Тарас ЗДОРОВИЛО

UA:Перший

Профiлактика.
14:00 Розсекречена iсторiя.
14:45,17:10 Погода.
15:00,18:30,21:00,1:25 Новини.
15:20 Д/с «Бог в Америцi».
16:40 Д/с «Садовi скарби».
17:20 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
17:40,2:35 Вiкно до Америки.
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,1:50 Щоденне ток-шоу.
19:00,2:20 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький
пульс Америки».
19:55 Д/с «Орегонський путiвник».
21:30,2:05 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Новi свiти».
23:00 Перша шпальта.
23:30 Д/с «Увесь цей джаз».
2:55 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45
,19:30,0:00 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля 2».
10:50,12:20 «Мiняю жiнку 11».
13:50 Т/с «Пончик Люся».
(16+).
14:45 Т/с «Свати 3».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Мелодрама «Нескiнченне кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори дригом». (12+).
22:00 «Грошi».
23:15,0:10 «Танцi з зiрками».
1:25 «Ворожка».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,13:50,22:40 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Х/ф «Чоловiк повинен
платити!»
11:10,12:25 Т/с «Схiднi солодощi». (12+).
15:15 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Заборонена любов». (16+).
0:25 Т/с «Перша спроба», 1-4
с. (16+).
3:45 «Готуємо разом».
5:10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00,2:35 Дивитись усiм!
5:40,19:20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
6:25 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:10 Спорт.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
9:55 Антизомбi.
10:55,13:20 Х/ф «Чорна дiра».

(16+).
12:45,15:45 Факти.
День.
13:40,16:10 Х/ф «Хронiки Рiддiка». (16+).
16:20 Х/ф «Рiддiк». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Таємницi i брехня».
(16+).
22:40 Свобода слова.
0:55 Х/ф «Холодне свiтло
дня». (16+).
3:15 Провокатор.

Новий канал

Профiлактика.
12:00 Х/ф «Попелюшка».
14:15 Т/с «Не родись вродлива».
18:00 Абзац.
19:00 Гастарбайтери.
21:00 Дешево i сердито.
22:10 Х/ф «Великий Стен».
(16+).
0:20 Х/ф «Закляття». (16+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.

СТБ

Профiлактика.
12:00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
15:30 «Все буде добре!»
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20:00,22:45 «Хата на тата».

Канал «Україна»

Профiлактика.

7:00,3:30 Зоряний шлях.
8:45 Реальна мiстика.
10:50 Т/с «Квiти вiд Лiзи».
(16+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2». (16+).
15:00,19:00,23:00,1:30 Сьогоднi.
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45,2:20 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя», 9 i 10
с. (12+).
23:30 Х/ф «Форсаж 4». (16+).
4:30 Т/с «Черговий лiкар 3».
(12+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,
21:00,23:00,1:30,2:45,
3:40 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10 «1000 днiв для планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Акулячий маг».
19:00 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Вирiшальнi битви Другої свiтової вiйни».
22:15,3:05 «Столиця».
22:55 «Українська Нацiональна Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».

Вівторок • 5 вересня

UA:Перший

6:00,19:55 Д/с «Орегонський путiвник».
6:30,9:25 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:15,9:20,14:45,17:3
5 Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:35 Д/с «Дика планета».
9:00 Д/с «Супервiдчуття».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:20 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25 Новини.
13:15,23:00 Д/ф «Микола Руденко.
Формулу життя знайдено».
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Фольк-music.
16:40 Д/с «Садовi скарби».
17:00 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
17:40 М/с «Легенда про Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,1:50 Щоденне ток-шоу.
19:00,2:20 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
20:30 Нашi грошi.
21:30,2:05 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Новi свiти».
23:30,2:40 Д/с «Увесь цей джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,0:00 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля 2».
10:55 «Чотири весiлля 6».
12:20 «Мiняю жiнку 5».
13:50 Т/с «Пончик Люся». (16+).
14:45 Т/с «Свати 3».
15:45 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17:10 Мелодрама «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори дригом».
(12+).
22:00 «Життя без обману».
23:15,0:10 Бойовик «Правдива
брехня». (16+).
2:20 «Ворожка».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,14:00,22:40 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 «Давай одружимося».
11:20,12:25,20:40 Т/с «Заборонена
любов». (16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Курортний роман». (16+).
2:15,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:00 «Україна вражає».
3:20 «Вдалий проект».
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

4:25 Факти.
4:45,3:30 Дивитись усiм!
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Бiльше нiж правда.
11:00,13:20 Х/ф «Полiт золотої мушки». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 «На трьох».
14:10,16:10 Т/с «Молодий Вовкодав». (16+).
16:30 Т/с «Полювання на Вервольфа». (16+).
17:40,21:25 Т/с «Таємницi i брехня».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:30 Т/с «Винищувачi». (16+).
23:25 Х/ф «Шакал». (16+).
1:55 Х/ф «Холодне свiтло дня».
(16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:45,18:00 Абзац.
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Сiмейка Крудс».
6:00 М/с «Пригоди Кота у чоботях».
7:00 Т/с «Щасливi разом».
10:30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14:30 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Половинки.
21:00 Х/ф «Цiпонька». (16+).
23:10 Х/ф «Любов та iншi катастрофи». (16+).
1:00 Х/ф «Закляття 2». (16+).

СТБ

6:35,15:30 «Все буде добре!»
8:30 «Все буде смачно!»
11:05 «МастерШеф 5».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
23:25 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:00,13:40,15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3». (12+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50,3:
50 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,4:35 Зоряний шлях.
11:30,5:20 Реальна мiстика.
16:00 Т/с «Адвокат». (16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3». (16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Квалiфiкацiя ЧС2018. Iсландiя - Україна.
0:10 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).
2:05 Х/ф «Форсаж 4». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,1:3
0,2:45,3:40 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10 «1000 днiв для планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Акулячий маг».
19:00 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
21:25 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
22:15,3:05 «Столиця».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».

Середа • 6 вересня

Среда, 6 сентября

UA:Перший

6:00,19:55 Д/с «Орегонський
путiвник».
6:30,9:25 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:15,9:20,14:50
Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:35 Д/ф «Садовi скарби».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:20 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25 Новини.
13:15,23:00 Нашi грошi.
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Д/с «Нью-Йорк».
16:30 Д/с «Садовi скарби».
16:50 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
17:20 Хочу бути.
17:40 М/с «Легенда про Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,1:50 Щоденне ток-шоу.
19:00,2:20 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
20:30 Слiдство.Iнфо.
21:30,2:05 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Новi свiти».
22:50 Мегалот.
23:30,2:40 Д/с «Увесь цей джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,0:00 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30 «Чотири весiлля 2».
10:55 «Чотири весiлля 6».
12:20 «Мiняю жiнку 5».
13:50 Т/с «Пончик Люся». (16+).
14:45 Т/с «Свати 3».
15:45 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17:10 Мелодрама «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори дригом».
22:00 «Мiняю жiнку 12».
23:15,0:10 Комедiя «Як викрасти
мiльйон».
2:00 «Ворожка».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,14:00,22:40 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 «Давай одружимося».
11:20,12:25,20:40 Т/с «Заборонена
любов». (16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Це я».
2:10,5:15 «Подробицi» - «Час».
2:50 «Україна вражає».
3:15 «Вдалий проект».
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.

4:50,3:30 Дивитись усiм!
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:05,13:20 Х/ф «Шакал». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:10 Т/с «Молодий Вовкодав». (16+).
16:30,22:30 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17:40,21:25 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:25 Х/ф «Спiвучасник». (16+).
1:50 Х/ф «Полiт золотої мушки».

Новий канал

3:45 Зона ночi.
5:10,18:00 Абзац.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Сiмейка Крудс».
6:20 М/с «Пригоди Кота у чоботях».
7:20 Т/с «Щасливi разом».
10:20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14:15 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Зiрки пiд гiпнозом.
21:00 Х/ф «Тварина».
22:45 Х/ф «Цiпонька». (16+).
0:50 Х/ф «Великий Стен». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:30,15:30 «Все буде добре!»
8:25 «Битва екстрасенсiв 16».
10:40 «МастерШеф 5».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
23:25 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:00,16:00,5:20 Т/с «Адвокат».
(16+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
50 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:30,4:30 Реальна мiстика.
13:40,15:30 Т/с «Черговий лiкар 3».
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3». (16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя», 11 i 12 с.
(12+).
23:30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,1:3
0,2:45,3:40 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10 «1000 днiв для планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Акулячий маг».
19:00 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
22:15,3:05 «Столиця».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».

Актуально

Зміни до порядку надання житлових субсидій
Кінотеатр «АКВАРІУС» запрошує
31.08.2017 – 06.09.2017
Аквамарин зал
Назва кінофільму
На драйві (+16)
Емоджі Муві
На драйві (+16)
Червоний (+12)
Емоджі Муві
DZIDZIO. «Контрабас»
На драйві (+16)
Сім сестер (+16)
Індиго зал
Початок сеансу Назва кінофільму
10:00
Школа зайців (+12)
11:25
Містер Штейн іде в онлайн (+16)
13:15
Привиди Ісмаеля
15:15
Школа зайців
16:45
Воно приходить уночі (+16)
18:25
Містер Штейн іде в онлайн (+16)
20:30
Привиди Ісмаеля
22:20
Воно приходить уночі (+16)

Початок сеансу
10:00
11:55
13:30
15:25
17:20
19:00
20:30
22:30

В кінотеатрі категорично заборонена будь-яка відео- та аудіо- зйомка!
Увага! В розкладі можуть бути зміни!
Увага! 03.09.2017 зал «Індиго» працює з 12:00!
Сторінки кінотеатру у соцмережах:
https://www.facebook.com/AkvariusBucha
https://vk.com/club79193609

П

остановою Кабінету Міністрів України від 18
серпня 2017 року № 609 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива. Зокрема:
• змінено період, за який враховуються доходи під
час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, з
чотирьох кварталів до двох кварталів. Розрахунок
субсидії на опалювальний сезон у жовтні буде
проводитися на підставі доходів за І та ІІ квартали 2017 року;
• при призначенні субсидії на наступний термін
враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг,
загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(17 грн х 20 = 340 грн);
• передбачено, що субсидія не може призначатися
одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її
фактичного проживання;
• надано можливість у разі смерті особи, якій було
призначено субсидію на оплату послуги з газо-,

електропостачання для індивідуального опалення, частину невикористаної суми субсидії на індивідуальне опалення виплачувати одній із осіб, з
урахуванням яких субсидія розраховувалася;
• надано можливість у разі смерті особи, якій було
призначено субсидію на придбання скрапленого
газу та твердого палива, таку субсидію виплачувати одній із осіб, з урахуванням яких субсидія
розраховувалася.
Також вищезазначеною постановою внесено зміни
до постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №409 «Про встановлення державних
соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» та від 23 березня 2016 року №203
«Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників». Так,
соціальні нормативи та норми на послугу газопостачання для побутових потреб становитимуть:
−− плита газова за наявності централізованого
гарячого водопостачання – 3,3 м3 на особу
(було 4,4 м3);
−− плита газова у разі відсутності централізованого
гарячого водопостачання та газового
водонагрівача – 5,4 м3 на особу (було 7,1 м3);
−− плита газова та водонагрівач – 10,5 м3 на особу
(було 14 м3).
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Школа чекає

Астрологічний прогноз
на 4–10 вересня 2017 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Всi принциповi питання вам
вирiшити, швидше за все, не
вдасться, але прагнути до цього треба. Середа - вдалий день для укладення договорiв. Ймовiрно надходження
важливої iнформацiї. У четвер ваша
iндивiдуальнiсть може проявитися
яскраво, що викличе захоплення оточуючих. Але не зупиняйтеся на досягнутому - попереду новi привабливi
горизонти. П`ятницю i суботу краще
присвятити вiдпочинку i розваг. У недiлю будуть вдалi поїздки i подорожi.

Повірте у неповторність своєї дитини
Поради психолога
Упродовж усього життя і дорослим, і дітям доводиться адаптуватись до різних ситуацій. Кожного 1 вересня, переступаючи поріг
школи, дитина також адаптується до інших дітей, вчителів, уроків, нового режиму дня. І батьки повинні їй у цьому допомогти.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Новi iдеї i плани краще ретельно проаналiзувати, звернути увагу на недолiки i усунути їх, i
лише пiсля цього почати утiлювати в
життя. Тиждень будуть до крайностi
насиченою - вiрогiднi знайомства, зустрiчi, поїздки, надходження великої
кiлькостi нової iнформацiї. Не намагайтеся брати участь у всьому, навряд
чи вийде використовувати всi можливостi вiдразу - це призведе лише
до того що ви нiчого не встигнете.
Вас можуть спантеличити вiдносини
з друзями, проявiть витримку i допоможiть їм мудрою порадою.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi необхiдно
сконцентруватися на вирiшеннi важливих i невiдкладних
справ. Постарайтеся не витрачати
дорогоцiнну енергiю даремно. Вашi
таланти оцiнять важливi для вас
люди. Можливо початок нового цiкавого творчого проекту. Зрушаться з
мертвої точки справи, на якi ви вже
навiть махнули рукою. Варто всерйоз
задуматися про наближення вiдпустцi, якщо вiн у вас в планах. Проведiть
вихiднi з коханою людиною.
РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi небажано
обговорювати своє особисте
життя навiть з близькими друзями.
Розвивайте свiй внутрiшнiй свiт i
постарайтеся уникати сварок з родичами. Вам зараз не варто плисти
проти течiї, хiба що - з мiркувань полiпшення своєї фiзичної пiдготовки.
На роботi вас цiнують, є шанс отримати премiю. У п`ятницю бажано не
будувати наполеонiвських планiв.
Уникнути багатьох конфлiктiв вам
допоможе мудрiсть i поступливiсть.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Дiлова поїздка на цьому тижнi може вiдкрити перед вами
новi перспективи. Є шанс, що удача
посмiхнеться вам, також можливий
i зовсiм закономiрний злiт в кар`єрi.
Ризикованi пiдприємства завершаться успiшно в тому випадку, якщо ви
правильно розрахуєте свої сили, i не
будете покладати великi надiї на чиюсь
допомогу. Чи не вiдволiкайтеся, робiть
свою справу, i надайте iншим займатися своїми питаннями. Зараз необхiдно
працювати на перспективу.
ДІВА (24.08-23.09)
Настав сприятливий момент для побудови довгострокових планiв. Однак бажано
не поспiшати i не квапити подiї. На
цьому тижнi ви не повиннi приймати всi вiдбуваються занадто близько до серця. Таким чином ви тiльки
даремно витратите нерви. Якщо ви
не в силах змiнити обставини, то
необхiдно термiново мiняти ставлення до них. Чинiть саме так, i
тодi хмари над вашою головою
розсiються безслiдно. У понедiлок
бажано не переконувати колег чи
пiдлеглих у своїй правотi. У четвер
краще не починати нiчого нового.

1. Виявляйте свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що ви любите її
завжди, за будь-яких обставин. Проте
батьківська любов не повинна перетворюватися на вседозволеність — необхідно встановити чіткі межі дозволеного і завжди їх дотримуватися.

2. Повірте у неповторність своєї
дитини, вона не є і не повинна бути
вашою копією. Тому не варто вимагати
від дитини повторення власних досяг-

нень, наслідування чиїхось здібностей
і талантів. Дайте право своїй дитині
прожити власне життя.
3. Приймайте дитину такою, якою
вона є, зі всіма її недоліками і перевагами. Оцінюйте не саму дитину, а
її вчинки. Частіше хваліть за досягнення.
4. Дайте дитині більше самостійності, не забирайте у неї право на помилку, адже вчаться на своїх помилках, а не на чужих.
5. Ніколи не погрожуйте дитині,
просто розкажіть їй, що ви змушені
будете зробити в тому разі, якщо вона
обере небажаний для неї і для оточення спосіб поведінки.
6. Дотримуйтесь єдності вимог у
сім’ї, інакше дитина навчиться пристосовуватись і обманювати.
7. Ніколи не з’ясовуйте стосунків у
присутності дитини. Не маніпулюйте
дитиною у власних інтересах, особливо коли вона все бачить і чує.

Правила вимогливості
- Вимогливість не повинна
бути тиранією відносно дитини.
Вимогливість має бути розумною та
доброзичливою.
- Вимогливість не повинна поступатись забаганкам і не повинна потурати.
- Вимогливість повинна мати не
тільки характер, але й душу. Щира
вимогливість не кричить: вона стримана та посильна для дитини.
- Вимогливість не повинна бути
безглуздою.
- Вимогливість має бути зрозумілою.
- Вимогливість може бути виражена в ігровій формі.
Батьки повинні бути послідовно
терплячими у висуванні вимог.
- Вимогливість не повинна супроводжуватися дріб’язковою опікою.
- Вимогливість до власних дітей
передбачає вимогливість до себе.
- Вимогливість не повинна чергуватись із потуранням.
8. Чітко встановіть права та
обов’язки дитини в сім’ї.
9. Не соромтесь визнати перед дитиною свою помилку чи неправоту,
попросити у неї вибачення.
10. У спілкуванні уникайте наказових форм дієслів.
11. Ніколи не займайтесь цілеспрямованим словесним вихованням.
Краще продемонструйте дитині гідний приклад.
12. Випромінюйте оптимізм, зміцнюючи віру дитини у себе.

Співпраця

П

ро перебування у Бучі футбольної команди ми вже розповідали, а сьогодні на сторінках газети своїми враженнями
про перебування у польському місті
діляться учні наших шкіл.
– Що запам’яталося, з якими враженнями повернулися? – запитали ми
у щасливчиків і ось що почули у відповідь.
Віктор Желудков:
– Від імені всієї делегації міста хочеться сердечно подякувати нашу
меру Анатолію Петровичу Федоруку
та меру міста побратима Бучі Даріуша
Скроболя за незабутні останні дні цього літа. Завдяки їхній підтримці ми побували у зеленому краю Польщі, місті
Пщина. Пщина має велике культурне і історичне значення для Польщі.
Адже, на території міста знаходиться
дивовижний імператорський палац,
у якому нам пощастило побувати.
Найважчі дні, особисто для мене, це
перший і останній день. Чому саме ?
Тому, що в перший день ми були дуже
стомленні після 20-ти годинної дороги і як немовлятка швидко полягали
спати. А останній, через те, що довелося попрощатися з новими знайоми-

Тиждень дружби і незабутніх
емоцій
Уже повернулася делегація бучанських обдарованих дітей з Пщини , куди вони вирушили у рамках домовленостей мерів двох
міст - Анатолія Федорука та Даріуша Скроболя.
ми з Польщі, Німеччини та Хорватії.
Найнасиченішим був 6-ий день. Він
почався з дуже важкої морально екскурсії в колишній констабір АушвіцБіркенау, крім екскурсії ми побачили колишнього в›язня цього табору.
Потім ми піднялися на фунікулері на

висоту 1024 м, звідки насолоджувалися красою Карпат і міста БяльскоБяла. Після світлини напам›ять у нас
був вільний час для того, щоб купити
рідним подарунки. Сподіваюся, що започаткований проектт продовжуватиметься у подальшому.

ЧАС РЕЛАКСУ
З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(04597) 48-305; (099) 423-41-66

Правильне харчування для школярів:
основні поради та рекомендації

Правильне дитяче харчування ґрунтується на принципах здорового, збалансованого раціону, адже, по-перше, дитячий організм
росте і розвивається, а по-друге, діяльність дитини пов’язана зі
значною розумовою активністю, а ці процеси є дуже енергозатратними і вимагають насиченого і якісного раціону. Правильне
харчування для школярів також має включати групи продуктів,
багатих вітамінами, мінералами і мікроелементами, щоб насичувати молодий організм усім необхідним для розвитку як фізичного, так і розумового.

П

равильне харчування школярів
має здійснюватися 4-5 разів на
день, при цьому дієтологи рекомендують включати в раціон дітей
гарячі страви на сніданок, обід і вечерю. Найкраще зробити злаковий сніданок каша з м’ясом або рибою), різноманітний обід – суп і друге блюдо,
легка вечеря, наприклад, овочеве рагу,
фаршировані кабачки або перець, омлет з овочевим гарніром. Правильне
харчування школяра також включає
різні перекуси – полуденки і другі сніданки, під час яких дітям краще всього
давати солодке в помірних кількостях,
фрукти, ягоди або горіхи.

Основа правильного
харчування школяра
Молоко повинно стати основою правильного харчування дитини. Фахівці
рекомендують давати малюкам не менше 500 мл молока або заповнювати це
кількість іншими молочними продуктами: кефірами, йогуртами, сиром.
Крім того, діти повинні їсти свіжі овочі та фрукти, а також бобові і
зернові – основні джерела вітамінів:
брокколі (вітамін Вітамін B2), абрикоси (вітамін А), білокачанну капусту
і шпинат (вітамін К), квасоля (вітамін
В6), смородину, обліпиху, ківі, цитрусові (вітамін С) і т.д.
Здорове і правильне харчування
дітей підліткового віку повинно
виключати:
✓✓ Шкідливі продукти
(їжу, яка містить консерванти,
барвники і т.д.),
✓✓ Фастфуд,
✓✓ Солодку газовану воду
(у великих кількостях),
✓✓ Алкоголь,
✓✓ Велика кількість
кофеїну.

Аліна Рудницька:
-Досі не віриться, що мандрівка в
Польщу вже завершилася. Тиждень
незабутніх вражень та неповторних
емоцій. Я дуже вдячна і нашому міському голові за можливість відвідати
сусідню державу та познайомитися з
однолітками з інших країн .
Цікаво було послухати про звичаї,
мову, досягнення кожної з представлених націй. Але чи не найбільше
сподобалися екскурсії, які надавали кожному дню свого шарму: чи то
день спорту зі змаганнями, чи день
роздумів з відвідинами концтабору

У підлітковому віці в організмі дітей відбуваються серйозні зміни, які є
фундаментом розвитку, дорослішання
людини. Тому правильне харчування
для підлітків має бути насиченим і
збалансованим і забезпечувати природні потреби в білках, вуглеводах,
жирах, а також корисних мікроелементах і вітамінах.
Правильне харчування дітей підліткового віку базується на співвідношенні білків, вуглеводів і жирів 30%, 20%
та 50% від загальної кількості з’їденої
за день їжі. Це викликано наступними
факторами. По-перше, організм підлітка стрімко розвивається і росте, а
основа правильного харчування для
м’язів – білок, який виступає будівельним матеріалом м’язової тканини. Подруге, надлишок вуглеводів і жирів у
раціоні може призвести до виникнення зайвої маси тіла.
Важливу роль у процесі формування
системи правильного харчування для
підлітків грає режим дня. Організм дитини повинен отримувати їжу в один
і той же час щодня. Кращий час для
сніданку – 7:00-7:30, для другого сніданку – 10:00-11:00, для обіду – 13:0014:00, для полуденка - 15:00-15:30, для
вечері - 18:00.
При правильному харчуванні сніданок, обід і вечеря – це не просто
Групи продуктів, які повинні стати
основою правильного харчування
для підлітків:
✓✓ Злакові,
✓✓ Бобові,
✓✓ Овочі,
✓✓ Фрукти,
✓✓ Горіхи,
✓✓ Ягоди,
✓✓ М’ясо,
✓✓ Риба і морепродукти,
✓✓ Молочні продукти.

Аушвіц-Біркенау. Єдиним мінусом
став останній день, адже ми мали
попрощатися, хоча залюбки залишилися б ще. Враження від цієї поїздки
залишаться в моєму серці назавжди!
Шекуре Рамазанова:
– Як на мене, обмін культурами та
досвідом – найголовніше у спілкуванні представників різних країн. Нам
дуже пощастило мати теплі відносини
з місцевою владою Пщини.
Хотілося би подякувати людям, які
організовували нашу культурну програму та фінансували її, адже ми навіть

Приклад меню правильного
харчування: сніданок, обід, вечеря
Сніданок
Сирна запіканка/каша з легким
гарніром/омлет з овочами/мюслі з
ягодами, горіхами або фруктами
Обід
Овочеве рагу/ суп або бульйон /
риба або м’ясо на пару з рисом/фаршировані кабачки або перець/рибний пиріг/котлети з м’яса птиці або
риби, приготовані на пару
Вечеря
Легкий овочевий салат/знежирений сир/риба на пару/куряча грудка
на пару
прийоми їжі, а правильно сплановані
елементи меню у відповідності з вимогами до збалансованого раціону.
Старовинна приказка говорить, що
щоб бути стрункими і красивими, потрібно снідати, як король, обідати, як
герцог, і вечеряти, як жебрак. Такий
підхід у складанні щоденного меню є
дуже правильним, оскільки основний
прийом їжі повинен бути зосереджений в першій половині дня, т.тобто
сніданок та обід повинні бути більш
поживними і калорійними, ніж післяобідній перекус і вечерю.
Важливий нюанс: продукти, які
містять в собі цукор (а це фрукти і ягоди), краще вживати в першій половині
дня. Також сніданок і обід має бути зосереджено 70-80% вуглеводів, які людина вживає за добу. Вечеря повинна
бути легким і відбуватися не пізніше
ніж за 3-4 години до сну.
Протягом дня необхідно влаштовувати невеликі перекуси, це можуть
бути фрукти, горіхи, йогурти і т.д. Такі
перекуси допомагають вгамувати почуття голоду і зменшити кількість їжі,
яку людина з’їдає під час основних її
прийомів – сніданку, обіду і вечері.
й уявити не могли, що за один тиждень
можна встигнути відвідати велику
кількість цікавих екскурсій, побачити
десятки культурних пам›яток Пщини,
Кракова та прилеглих міст і районів.
Особисто мені найбільше сподобалася наша поїздка до Кракова, адже
ми мали змогу насолодитися красою
та величністю соборів та пам›яток
цього старовинного міста.
Також за час нашої подорожі ми
відвідали соляну шахту, міський зоопарк та прилеглий до нього музей
під відкритим небом у Пщині, кам›яно-вугільнну шахту та багато інших
цікавих міст. Особливо вразила нас
екскурсія до концтабору «Освенцим»
з його жахливою історією, яка не дає
залишитися байдужим.
Купа нових знайомств, друзів, цікавих історій та незабутніх вражень залишаться в наших спогадах.
Юлія Прокопенко:
- Ця чудова поїздка до Польщі запам›ятається мені на все життя. Цікава
програма,добре ставлення до дітей, а
найголовніше– нові друзі.Я думаю, що
діти з інших країн нас 100% запам›ятають, бо не було більш артистичної
команди аніж наша.Коли ми їхали додому– всі плакали...Якщо б я мала таку
можливість, то з радістю погодилась би
ще на тиждень залишитися у Пщині.

Астрологічний прогноз
на 4–10 вересня 2017 року
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi буде розумним зайнятися вивченням
потенцiйних можливостей своїх
партнерiв, вiд цього можуть залежати
вашi власнi можливостi в найближчому майбутньому. Життя обiцяє
бути цiкавою i насиченою. Однак вам
доведеться занурюватися з головою
практично в кожен поточний робочий питання, так що часу на особисте
життя майже не залишиться. Втiм,
можливо, вам бiльше подобається
свобода i незалежнiсть.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Якщо ви бажаєте досягти
результатiв, потрiбно дiяти
хоч i м`яко, але досить наполегливо. Не сидiть, склавши руки, навiть
якщо ви абсолютно впевненi в тому,
що все необхiдне для успiху вже зроблено. Вiд вашої активностi буде залежати втiлення заповiтних планiв
в реальнiсть. У четвер, займаючись
улюбленою справою, ви можете
знайти втрачену гармонiю. Будьте
уважнi i нiжнi по вiдношенню до
близьких вам людей, i вони обов`язково дадуть вiдповiдь вам тим же.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Бажано не братися за важливi справи, по можливостi
скоротiть обсяг роботи. Продумуйте
свої слова i дiї. Можливi перепади
настрою, що вiдбитися на роботi не
завжди з позитивного боку. На цьому тижнi ймовiрно надходження абсолютно непередбаченої iнформацiї.
Вас можуть засмутити службовi iнтриги. До кiнця тижня вам вдасться
привернути до себе увагу керiвництва
i заручитися пiдтримкою впливових
осiб. У недiлю бажано зайнятися наведенням порядку в будинку, але не
забувайте про вiдпочинок.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi постарайтеся позбутися вiд усього
непотрiбного, дрiбного, що заважає
вам як у професiйнiй дiяльностi, так
i в особистому життi. У вiвторок не
замикайтеся на собi i не вiдмовляйтеся вiд допомоги друзiв. У середу
постарайтеся не пропустити важливої iнформацiї. Уникайте суєти i
не соромтеся смiятися над собою.
Позитивний настрiй вам необхiдний. У п`ятницю бажано навести
порядок в справах, що стосуються
домашнiх проблем. Присвятiть дiтям
бiльше вiльного часу.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Наступний тиждень може
принести достаток пропозицiй, однак перед вами постане
проблема вибору. Вам доведеться
потрудитися, щоб врахувати свої iнтереси i нiкого не образити. Можливо
ускладнення вiдносин з ким-небудь
з колег, а ось у начальства ви явно на
хорошому рахунку. У четвер не варто
поширювати свiй поганий настрiй на
оточуючих людей, це i без того вельми конфлiктний день. У недiлю можливi приємнi новини.
РИБИ (20.02-20.03)
У вас з`явиться реальний
шанс здiйснити свої задуми, єдиним ворогом, який може перешкодити вам, буде ваша ж власна
метушливiсть або лiнь. Перша половина тижня може бути особливо
насиченою i напруженою, але енергiї i сил у вас хоч вiдбавляй. Бажано
вiдкласти поїздки i вiдрядження.
Постарайтеся для реалiзацiї нових
планiв i проектiв знайти собi однодумцiв. У четвер ви можете розраховувати на допомогу друзiв, а в
п`ятницю сходiть на побачення.
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Четвер • 7 вересня
UA:Перший

6:00,19:55 Д/с «Орегонський
путiвник».
6:30,9:25 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:15,9:20,10:55
Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:35 Д/ф «Садовi скарби».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:20 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25 Новини.
13:15,23:00 Слiдство.Iнфо.
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Надвечiр`я. Долi.
16:30 Д/с «Садовi скарби».
16:50 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
17:20 Школа Мерi Поппiнс.
17:40 М/с «Легенда про Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,1:50 Щоденне ток-шоу.
19:00,2:20 Новини. Культура.
19:20,0:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
20:30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:30,2:05 Новини. Спорт.
21:50 Т/с «Новi свiти».
23:30,2:40 Д/с «Увесь цей джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0,0:00 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30 «Чотири весiлля 2».
11:00 «Чотири весiлля 6».
12:20 «Мiняю жiнку 5».
13:50 Т/с «Пончик Люся». (16+).
14:45 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17:10 Мелодрама «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Комедiя «Догори дригом».
(12+).
22:00 «Свiт навиворiт 9».
23:15,0:10 Х/ф «Пiрамiда». (18+).
1:15 «Ворожка».
6:00 М/ф.

Iнтер

6:20,14:00,22:40 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 «Давай одружимося».
11:20,12:25,
20:40 Т/с «Заборонена любов».
(16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
0:25 Х/ф «Про нього». (16+).
2:00,5:00 «Подробицi» - «Час».
2:40 «Україна вражає».
3:00 «Вдалий проект».
3:40 «Готуємо разом».

21:00 Х/ф «Кiлери». (16+).
23:00 Х/ф «Дружина напрокат».
(16+).
1:10 Х/ф «Кохання та iншi неприємностi». (16+).

ICTV

6:00,16:00,5:20 Т/с «Адвокат».
(16+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
50 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:30,4:30 Реальна мiстика.
13:40,15:30 Т/с «Черговий лiкар
3». (12+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3». (16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя», 13 i 14 с.
(12+).
23:30 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45,3:30 Дивитись усiм!
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:50 Секретний фронт.
10:50,13:20 Х/ф «Спiвучасник».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 «На трьох».
14:15,16:10 Т/с «Молодий Вовкодав». (16+).
16:30,22:30 Т/с «Винищувачi».
(16+).
17:40,21:25 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
23:30 Х/ф «Куленепробивний».
(16+).
1:35 Т/с «Морська полiцiя. Лос-Анджелес». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:45,18:00 Абзац.
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Сiмейка Крудс».
6:00 М/с «Пригоди Кота у чоботях».
7:00 Т/с «Щасливi разом».
10:30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14:30 Т/с «Не родись вродлива».
19:00 Зорянi яйця.

СТБ

6:35,15:30 «Все буде добре!»
8:20 «Все буде смачно!»
9:15 «Битва екстрасенсiв 16».
11:45 «МастерШеф 5».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20:00,22:45 «Зваженi та щасливi
7».
23:55 «Один за всiх».

Канал «Україна»

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,
21:00,23:00,1:30,2:45,
3:40 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10 «1000 днiв для планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10 «Акулячий маг».
19:00 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
22:15,3:05 «Столиця».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».

П`ятниця • 8 вересня
5:45,7:05 Kids` Time.
UA:Перший
Канал «1+1»
5:50 М/с «Сiмейка Крудс».

6:00 Д/с «Орегонський путiвник».
6:30,9:25 Анонс дня.
6:35,7:25,7:40,8:15,9:20,10:55,14:5
0,20:45 Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:35 Д/ф «Садовi скарби».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:20 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:30,21:00,1:25
Новини.
13:15,23:00 «Схеми» з Н. Седлецькою.
14:00 Розсекречена iсторiя.
15:20 Д/с «Вагасi - японськi смаколики».
16:30 Д/с «Садовi скарби».
16:50 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
17:20 Хто в домi хазяїн?
17:40 М/с «Легенда про Бiлоснiжку».
18:15,1:10 Новини. Свiт.
18:45,1:50 Щоденне ток-шоу.
19:00,2:20 Новини. Культура.
19:20 Пенсiйна реформа.
Спецпроект.
21:30,2:05 Новини. Спорт.
21:50 Богатирськi iгри.
22:40 Д/с «Дика планета».
23:30 Д/с «Дикi тварини».
0:20 Д/с «Пiвденна Корея сьогоднi».
0:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
2:40 Д/с «Увесь цей джаз».
3:45 Т/с «Таксi».

анекдот
Міжнародний
конкурс з в'язання
серед бабусь:
— Українська бабуся
зв'язала шкарпетки;
— Голландська бабуся
не змогла зв'язати й
двох слів;
— Китайська бабуся
зв'язала айфон;
— Сомалійська
бабуся зв'язала всіх
бабусь і почала
вимагати мільйон
доларів.

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19
:30 «ТСН».
6:45,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30 «Чотири весiлля 3».
10:55 «Чотири весiлля 6».
12:20 «Мiняю жiнку 5».
13:50 Т/с «Пончик Люся». (16+).
14:45 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17:10 Мелодрама «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15,23:05 «Лiга смiху 3».
1:55 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,14:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 «Давай одружимося».
11:20,12:25 Т/с «Заборонена
любов». (16+).
15:50,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,2:20 «Подробицi тижня».
22:00 Х/ф «Нiчна подiя».
23:50 Х/ф «Буднi карного розшуку».
1:30 «Україна: забута iсторiя».
4:00 «Чекай на мене».

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50,3:20 Дивитись усiм!
5:35 Гражданская оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05 Iнсайдер.
11:05,13:20 Х/ф «Куленепробивний». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 «На трьох».
14:15,16:10 Т/с «Молодий Вовкодав». (16+).
16:30 Т/с «Винищувачi». (16+).
17:40 Т/с «Таємницi i брехня».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
0:00 Х/ф «Два стволи». (16+).
1:55 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес».

Новий канал

3:05 Служба розшуку
дiтей.
3:10 Зона ночi.
5:00,18:00 Абзац.

6:10 М/с «Пригоди Кота у чоботях».
7:10 Половинки.
9:15 Київ вдень та вночi.
13:10 Т/с «Моя прекрасна няня».
15:15,19:00 Топ-модель по-українськи.
21:40 Х/ф «Скiльки у тебе?» (16+).
23:50 Х/ф «Крадене побачення».
1:40 Х/ф «Дружина напрокат».

СТБ

5:35,23:30 Х/ф «Молода дружина».
7:35 Х/ф «Дихай зi мною».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Тато Ден». (16+).
20:00,22:45 «Сюрприз, сюрприз!»

Канал «Україна»

6:00,16:00 Т/с «Адвокат». (16+).
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:
20 Сьогоднi.
7:15,8:15 Ранок з Україною.
9:15,5:40 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:40,15:30 Т/с «Черговий лiкар
3». (12+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3». (16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiкно життя», 15 i 16 с.
23:20 Спецiальний репортаж.
0:00 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,1:3
0,2:45,3:40 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10 «1000 днiв для планети».
14:00,15:10,1:50 «Громадська
приймальня».
16:00 Т/с «Рейк».
17:10,20:20,1:20 «Ситуацiя».
17:20,0:35 «У центрi уваги».
18:10,4:00 «Останнiй шанс побачити».
19:00 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
21:25 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
22:15,3:05 «Столиця».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:50 «Мультляндiя».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник
(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

UA:Перший

6:00 Д/с «Орегонський путiвник».
6:30,9:25 Анонс дня.
6:35,7:25,7:55,8:15,9:20 Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 На слуху.
8:00 Свiт он-лайн.
8:35 Д/с «Традицiйнi свята Мацурi».
9:30 М/с «Легенда про Бiлоснiжку».
10:20 Хто в домi хазяїн?
10:45 Хочу бути.
11:05 Школа Мерi Поппiнс.
11:20 Фольк-music.
12:50,1:30 Театральнi сезони.
13:15 Т/с «Новi свiти».
18:30 Богатирськi iгри.
19:15 Х/ф «Дитячий секрет».
21:00,1:10 Новини.
21:30 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв».
22:20 Книга.ua.
22:45 Мегалот.
23:00 Борхес.
23:30 Д/с «Бог в Америцi».
0:35 Д/с «Мистецький пульс Америки».
2:00 Надвечiр`я. Долi.
2:55 Д/с «Нью-Йорк».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:55 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,23:10 «Свiтське життя».
11:00 «Життя без обману».
12:30 Комедiя «Догори дригом».
(12+).
16:25,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:10 «Вечiрнiй Київ».
2:30 Х/ф «Пiрамiда». (18+).
5:40 «Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:30 Х/ф «Iноземка».
8:00 Х/ф «День весiлля доведеться
уточнити».
10:00 «Тетяна Доронiна. Не люблю
кiно».
11:00,2:50 Х/ф «Мачуха».

12:50,4:15 Х/ф «Три тополi на
Плющисi».
14:15 Х/ф «Золотi небеса».
16:00 Х/ф «Прогноз».
18:00 Т/с «Жереб долi», 1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Жереб долi», 3 i 4 с.
22:30 «Великий бокс. Олександр
Усик - Марко Хук».
2:00,5:30 «Подробицi» - «Час».
2:30 «Великi українцi».

ICTV

4:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6:15 Дивитись усiм!
7:10 Без гальм.
8:10 М i Ж.
9:10 Дизель-шоу.
10:45,11:45 Особливостi нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох».
14:45 Х/ф «Два стволи». (16+).
16:50 Х/ф «Нью-йоркське таксi».
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Таксi». (16+).
21:55 Х/ф «Таксi 2». (16+).
23:45 Х/ф «Скаженi перегони».
(16+).
1:30 Т/с «Слiдчi». (16+).
3:10 Провокатор.

8:00 Т/с «Татусевi дочки».
9:00 Гастарбайтери.
11:00 Дешево i сердито.
12:20 Зiрки пiд гiпнозом.
14:20 Зорянi яйця.
16:20 М/ф «Хороший динозавр».
18:15 Х/ф «Земля майбутнього».
(16+).
21:00 Х/ф «Жива сталь». (16+).
23:30 Х/ф «Чужi на районi». (16+).
1:20 Х/ф «Скiльки у тебе?» (16+).

СТБ

6:00 «ВусоЛапоХвiст».
7:05 «Суддi Х - Небаченi факти!»
8:05 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Зваженi та щасливi 7».
13:30 «Сюрприз, сюрприз!»
16:20 «Хата на тата».
19:00 «Х-Фактор 8».
21:25 Т/с «Тато Ден». (16+).

Канал «Україна»

Новий канал

7:00,15:00,19:00,3:00 Сьогоднi.
7:15,5:40 Зоряний шлях.
8:10 Т/с «Вiкно життя», 9-14 с.
(12+).
15:20 Т/с «Вiкно життя», 15 i 16 с.
16:45 Т/с «Дитина на мiльйон»,
1 i 2 с.
19:40 Т/с «Дитина на мiльйон».
21:45 Т/с «Сила серця». (16+).
1:20 Реальна мiстика.
3:40 Т/с «Закон i порядок:
спецiальний корпус». (16+).

Анекдот
Хлопець вчить
дівчину по телефону
як користуватися
фотошопом:
- Відкрий 1-е вікно,
потім 2-е, потім
закрий 1-е. Вийшло?
- Вийшло.
- Що стало?
- Холодно стало.

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20,5:10 «Мультляндiя».
15:10 «Концерт М. Поплавського
«Юний орел».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,23:15,4:50 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:45,3:45 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
19:00 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Картуш».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Зимова сплячка».

3:50 Служба розшуку дiтей.
3:55 Зона ночi.
6:05,7:55 Kids` Time.
6:10 М/с «Пригоди Кота у чоботях».

ТК «Київ»

Недiля • 10 вересня
UA:Перший

6:00 Д/с «Орегонський путiвник».
6:30,9:25 Анонс дня.
6:35,7:25,7:45,8:15,22:55 Погода.
6:40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
7:30 Свiт он-лайн.
7:50 Смакота.
8:35 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв».
9:30 Х/ф «Дитячий секрет».
11:30,1:30 Театральнi сезони.
11:55 Мистецькi iсторiї.
12:10 Фольк-music.
13:30 Перший на селi.
13:55 Т/с «Гранд-готель».
20:30 Перша шпальта.
21:00,1:10 Новини.
21:30 Д/с «Супервiдчуття».
22:00 Д/с «Вагасi - японськi смаколики».
23:00 Книга.ua.
23:30 Богатирськi iгри.
0:10 Д/с «Пiвденна Корея сьогоднi».
0:35 Д/с «Мистецький пульс Америки».
2:00 Надвечiр`я. Долi.
2:55 Д/с «Традицiйнi свята Мацурi».
3:45 Т/с «Таксi».

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
6:50 М/ф «Маша i ведмiдь».
7:00 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 «Свiт навиворiт 9».
10:55,12:00,13:00 Т/с «Свати 3».
14:00,16:45 «Лiга смiху 3».
19:30,5:15 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
23:00 «Мiс Україна 2017».
0:45 «Аргумент Кiно».
1:40 «Свiтське життя».
4:25 «Розсмiши комiка».

Iнтер

6:00 «Великий бокс. Олександр
Усик - Марко Хук».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i пекло
2».
11:00 «Орел i решка. Перезавантаження».
12:00 Х/ф «Ой, мамочки!!»
14:45 Х/ф «Стережися автомобiля».
16:45 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
18:30 «Крутiше за всiх».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Так буває».
22:30 Х/ф «Прогноз».
0:15 Х/ф «Королева бензоколонки

2».
1:55 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:30 Факти.
4:55 Т/с «Код Костянтина». (16+).
7:25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:15,13:00 «На трьох».
12:45 Факти. День.
13:10 Х/ф «Нью-йоркське таксi».
15:05 Х/ф «Таксi». (16+).
16:55 Х/ф «Таксi 2». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:30 Х/ф «Таксi 3». (16+).
22:20 Х/ф «Таксi 4». (16+).
0:20 Х/ф «Скаженi перегони».
(16+).
1:55 Т/с «Слiдчi». (16+).
3:35 Провокатор.

Новий канал

3:20,1:40 Зона ночi.
4:45,6:05 Kids` Time.
4:50 М/с «Губка Боб i квадратнi
штани».
6:10 Топ-модель по-українськи.
8:50 М/ф «Хороший динозавр».
10:45 Х/ф «Кiлери». (16+).
12:40 Х/ф «Тварина».
14:10 Х/ф «Земля майбутнього».
(16+).
17:00 Х/ф «Жива сталь». (16+).
19:40 Х/ф «Робот на iм`я Чаппi».
(16+).
22:00 Х/ф «Iнший свiт: Повстання
ликанiв». (18+).
23:50 Х/ф «Скiпка». (18+).

СТБ

7:10 Х/ф «Будьте моїм чоловiком...»

8:55 «Все буде смачно!»
10:10 «Караоке на Майдан».
11:05 «Хата на тата».
13:45 «МастерШеф 7».
19:00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21:00 «Один за всiх».
22:10 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:40 Зоряний шлях.
9:50 Т/с «Жiночий лiкар 3». (16+).
14:50 Х/ф «Моя любов». (16+).
17:00 Т/с «Школа мешкання», 1 i
2 с. (16+).
19:00,5:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Школа мешкання».
(16+).
21:45 Т/с «Дитина на мiльйон».
1:50 Реальна мiстика.
3:30 Т/с «Черговий лiкар 3». (12+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Прогулянки мiстом».
14:30 «Паспортний стiл».
14:40,4:35 «Мультляндiя».
15:50 «Вiкно в Європу».
16:15 «Якiсне життя».
16:45 Х/ф «Картуш».
18:30,1:30 Х/ф «Скарби стародавнього храму».
21:00,0:40,3:45 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,4:15 «СТН-спорт-тижневик».
21:50 Х/ф «Великий приз».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

ОДПІ інформує

Змінено номер телефону для прийняття інформації
від громадян сервісу «Пульс»
Повідомляємо, що з 20 липня поточного року змінено номер
телефону для прийняття:
- інформації на сервіс «Пульс»;
- усних звернень громадян;
- інформації про особу, стосовно якої поводиться перевірка,
щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України
«Про очищення влади».
Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів
ДФС та інших питань можна зателефонувавши до Контакт-центру
ДФС за номером 0800-501-007 та обравши відповідний напрямок у
меню інтерактивного голосового автовідповідача:
0 - для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для
призначення субсидій;
1 - для отримання інформаційно-довідкових послуг;
2 - з питань щодо електронного цифрового підпису;
3 - для залишення усного звернення відповідно до Закону
України «Про звернення громадян»;
4 - для залишення інформації на сервіс «Пульс»;
5 - для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до
Закону України «Про очищення влади»;
6 - для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС;
7 - для отримання довідкової інформації».
Ірпінське відділення
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
***
Шановні громадяни!
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області нагадує про терміновість сплати податку на нерухоме майно
та плати за землю фізичним особам, які отримали податкове повідомлення-рішення.
Сплатити потрібно до 29 серпня 2017 року!
Вдячні за порозуміння та свідому громадську позицію. Адже
вчасно сплачений податок наповнить місцевий бюджет, який буде
спрямований на реалізацію соціальних потреб.

Шановні бучанці!
Згідно централізованого розподілу Департаментом охорони здоров’я КОДА Бучанська
міська поліклініка отримала
бланки листків непрацездатності.
Адміністрація поліклініки
запрошує пацієнтів, які отримали довідки замість тимчасово відсутніх бланків лікарняних листків, звернутися до 3
кабінету поліклініки, кабінету
реєстрації та видачі лікарняних листків дитячого відділення, амбулаторії загальної
практики та сімейної медицини з оригіналами довідок для
їх заміни на лікарняні листки.

цілителька
раїса

Оголошення
Громадське об’єднання «Золотий К» запрошує всіх бажаючих на загально – сільські збори які відбудуться 24
вересня 2017 , о 12.00 годині , в центрі села, на яких
буде вирішуватись доля нашого, першого ставка , який
знаходиться в центрі Блиставиці.
Адміністрація ПКПП «Теплокомун
сервіс» повідомляє, що з 04.09.2017
року починається наповнення теплоносієм зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж централізованого
теплопостачання в м.Буча, м.Ірпінь та
смт Ворзель, смт Гостомель. Просимо
власників квартир, будинків, об'єктів
бюджетної сфери та інших суб'єктів
господарювання підготувати теплотехнічні мережі та закінчити всі ремонтні роботи.
Всім споживачам послуг необхідно до 15 вересня 2017 року оформити
та надати ПКПП «Теплокомунсервіс»
Акти готовності до опалювального періоду 2017-2018р. (Додаток 4 до
Правил підготовки до опалювального
періоду).
Дякуємо за порозуміння!
Втрачено посвідчення учасника
бойових дій серія МВ номер 006587
від 14 квітня 2015р. на ім’я Стеценко
Олега Володимировича, вважати не
дійсним.

Бучанська міська рада повідомляє, що 28.08.2017 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що
знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 було
проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки комунального
майна наступних нежитлових приміщень:
- частина нежитлового приміщення №249 (підвал) за
адресою: м.Буча, бул. Б.Хмельницького, 2 загальною площею 7,0 кв. м.;
- частина нежитлового приміщення №248 (підвал) за
адресою: м.Буча, бул.Б.Хмельницького,2 загальною площею 47,8 кв.м., та 33,4 кв.м.
- частина нежитлового приміщення за адресою: м.Буча, вул.
Енергетиків,12 перший поверх загальною площею 1 кв.м.
До конкурсної комісії надійшли конкурсні пропозиції
від двох суб’єктів оціночної діяльності: ТОВ «Естейт енд
Естімейт» та ФОП Козачка Федора Дмитровича.
За результатами проведеного конкурсу визначено переможцем ФОП Козачка Ф.Д..

За допомогою добрих
вищих сил, рук і молитов
ОЧИЩУ душу, ЗНІМУ прокляття, зурочення, намовляння, пороблення, привороти,
відвороти, вінок безшлюбності, переляк, родове закляття, ЛІКУЮ від бородавок, хвороб суглобів, шкіри, енурезу, ВИГАНЯЮ злих духів як з людини, так
і з приміщення, НАВОДЖУ лад в сім’ї та бізнесі,
ДОПОМАГАЮ повернути віру в себе.
При собі мати свічку і півлітра води.
Вартість прийому – 100 грн.
Запис за телефоном: 8 (097) 880-65-86
8 (068) 882-07-90
8 (099) 708-01-15
З 01.09.17 по 08.09.2017р.

— Куме!
Анекдот
— Га?
— А що ви робите в моєму погребі?
— Та вас шукаю!
— А навіщо сало з'їли?
— Та щоб під ногами не валялося!
ТОВ "ЮГ-Логістик" потрібен водій фронтального навантажувача на постійну роботу.
Заробітна плата визначається від кваліфікаційного рівня водія в момент співбесіди.
Телефон для довідок 044-3831593

Втрачено посвідчення інваліда 2 групи загального захворювання серія ААГ
№117738 від 01.12.2016р. на ім’я Балюка
Сергія Арсентійовича, вважати недійсним.
Втрачено
посвідчення
учасника Бойових Дій серії МВ №055325 видане на ім’я Ведмеденко Артема
Володимировича, вважати недійсним.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

Освіта

2017 – рік освіти у місті і впровадження реформи
Скорочення обов’язкових предметів, 12-річне навчання і профільні класи – Міністерство освіти і науки України планує провести масштабну реформу українських шкіл.
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У новій концепції МОН передбачено три рівня місцевості.
На думку експерта Ірини Когут, критичне ставлення
повної середньої освіти:
батьків до реформи йде від гострого, і цілком обґрун- початкова освіта (1-4 клас);
- базова середня освіта, яку можна отримати в гім- тованого, незадоволення станом навчання в сучасній
школі. Звідси - небажання затримуватися в такій школі
назіях (5-9 клас);
- профільна середня освіта, яку учні отримують ще на рік.
Цікавим феноменом став опір рев ліцеях або в закладах професійної
освіти (10-12 клас).
формі
значної частини вчителів.
Прем’єр-міністр України
Більшість батьків висловлюють– Ті вчителі, які не бажають змін,
Володимир Гройсман
ся проти впровадження 12-річки. заявив, що реформа освіти бачать першим і єдиним кроком реАргументи зазвичай полягають у неформи - збільшення фінансування.
обійдеться у $3 мільярди,
Їхні вимоги зрозумілі, проте цього
конструктивному перевантаженні діУкраїна зараз не може
абсолютно недостатньо для змін у
тей. Дві іноземні мови - зайві, вважадозволити її.
школі,- коментує експерт .
ють вони, бо рівень викладання навіть
Застерігають і щодо можливих сооднієї мови надто низькийу сільській
ціальних проблем внаслідок реформи. Адже подумки 18-річні хлопці та дівчата вже далеко за межами шкільних класів.

• прозорість фінансування шкіл. Заклади освіти
будуть зобов’язані оприлюднювати всі кошти, які
надходять з бюджету та з інших джерел;

12 років
Недоліки:
Переваги:
• збалансують програми і розвантажать учнів. • недофінансування освіти. Проблема дуже гостра.
Буде складно створити матеріальну базу для проЗменшать кількість предметів, щоб інформація не
дублювалася;
фільної школи. Це одна з головних причин, чому
• відповідність європейській прак12-річку, яку впровадили в 2002 році,
відмінили у 2010-му. Уряду не вдалотиці. На Заході шкільне навчання
Міністр освіти
триває 12-14 років. Відтепер украся знайти гроші на розробку та друк
Лілія Гриневич:
нових програм, підручників, додатїнський атестат про загальну се«Ніхто не піде на раптове
редню освіту визнаватимуть у ЄС.
кові кошти на оплату праці вчитеБуде легше вступити у європей- запровадження 12-річного лям, обладнання приміщень тощо;
навчання без нового
• Противники реформи зазначають,
ський виш. Від наших випускнизмісту,
без резервованих
що достатньо забрати з розкладу неків не вимагатимуть довчитися ще
бюджетних коштів, без
один рік;
потрібні та застарілі предмети, щоб
відповідної підготовки
• рівень знань абітурієнтів підвидодати нові та сучасні;
вчителів і відповідної
• навчання повинно розпочинатися
щиться, як результат, суттєво
мережі закладів»
обов’язково у 6 років. Для великої
знизиться попит на дорогі спеціакількості дітей це може стати стресом,
лізовані підготовчі курси та репеякщо вони неготові йти до школи;
титорів.
• запровадять нові предмети, які будуть корисниВікторія Ляховець
ми у сучасному світі – програмування, фінансова
грамотність, психологія взаємин, підприємництво
тощо;
Мовою цифр і фактів
• акцент не на теорії, а на практиці. У проекті нового
базового Закону «Про освіту» визначено 10 груп
компетентностей, яких кожен потребує для осоСкільки вчилися українці в ХХ столітті
бистої реалізації, розвитку та працевлаштування,
Періодично лунають заклики повернутися до
і котрі мають стати основою школи;
старої перевіреної 10-річної школи. Але ті зі стар• школи зможуть самостійно формувати освітні прошого покоління, хто був школярем під час хруграми, складати навчальні плани, обирати підручщовської відлиги, можуть пам’ятати: 11-річку ми
ники, розвивати навчально-матеріальну базу і т.д.;
теж уже проходили.
1925 рік - 4 класи обов’язкової освіти, закінчували їх далеко не всі.
До 1930-го відбувся перехід на 7-річне навчання.
1933 рік - початкова школа на 4 класи була
обов’язковою в селах, а неповна середня освіта,
7 класів, - обов’язковою для міст. Повна середня
освіта становила 10 років і була необов’язковою.
1959 рік - обов’язкова 8-річна освіта, повна і необов’язкова - 11 років.
1964-1967 роки - повернення до попередньої
моделі з 8 базовими класами і 10-річною повною
середньою освітою.
1999 року перехід на 12-річну школу був
сприйнятий позитивно, але згодом розчарував.
Доданий рік, вважали батьки й учні, абсолютно
не виправданий.
2010 року школярів знову перевели на 11-річне
навчання, при цьому останній рік дошкільного
навчання зробили обов’язковим.

Іловайський котел

І

ловайськ – чи не найтрагічніша сторінка історії незалежної України. Саме
в ці серпневі дні минає три роки відтоді, як українські добровольці полягли
на сході, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Про Іловайську трагедію, на жаль, чомусь прийнято згадувати лише напередодні її чергової річниці. А
найгірше те, що остаточна кількість загиблих там досі не відома.
Лише 1-го та 2 вересня 2014 року до
моргів Дніпропетровська та Запоріжжя
прибуло три КамАЗи з тілами військовослужбовців та добровольців, які загинули в Іловайському котлі. Трохи пізніше приїхав ще один КамАЗ.
За офіційними даними військової прокуратури, загиблими у ті трагічні дні
серпня 2014 року вважаються 360 чоловік, поранення отримали понад 500 осіб,
зниклими безвісти – 180. Ще кілька сотень досі вважаються зниклими безвісти,
або ж такими, що перебувають у полоні.
– Кулі сипалися градом, усе відбувалося, як на сповільненій кіноплівці…. Все
навколо розліталося вщент, – згадує ті
трагічні події боєць 51-ї окремої механізованої бригади Михайло Педченко. –
Ми були для ворога – як ціль у тирі.

кіно

Довідково.
18 серпня 2014 року українська армія змогла не лише увійти в Іловайськ, а й взяти
під свій контроль більшу частину міста. Здавалося, от-от, і перемога за нами, проте в
ніч з 23-го на 24 серпня, після введення на територію України регулярних російських
військ, буквально за кілька днів наші хлопці опинилися в оточенні. В ніч на 29 серпня російській армії наказали створити коридор для виводу українських військових.
А близько восьмої години ранку колони українських військових, котрим наказали
виходити без зброї, розстріляли на марші.

А Іловайськ, ніяк
не відпускає...
Три роки і бентежить, і болить
Той «коридор». І спокою немає:
«Вони напевне теж хотіли жить...»
Лунає з радіо, веселий сміх і співи...
А там, під Іловайськом, цього дня
Ісусу і Марії Пріснодіві
Молилися... Хто вмів... Xто
навмання...
Гатили «гради»... І земля горіла,
Такому пеклу, й чорт би був не рад...
Вуста хлопчини «Мамо...» шепотіли
І матом крив скривавлений
комбат...
І не було до них нікому діла!
Народ в столиці жив своїм
життямБо це ж не їм шрапнель шматує
тіло!
Бо це не їх... вмирає там дитя!...
Мабуть, ми розучились співчувати.
Суспільство - ділиться, і втім нема
вини,
Одні і зовсім не хочуть воювати,
А інші ...не вертаються з війни...
Еміль Дубров

Фінські журналісти знімають
фільм про Україну і Бучу
Зйомки документального фільму про Україну та АТО фінські журналісти Niko Nurminen та Mika
Salminen розпочали із Бучі.

М

атеріал для центрального каналу
Фінляндії розпочнеться із сюжету про святкування Дня Прапора
у місті.
- Буча і її мешканці викликали безліч позитивних емоцій, - діляться
зарубіжні журналісти своїми враженнями після кількох годин перебування у Бучі.- Чисті , зелені вулиці
і сквери, сучасний парк і збережені

традиції - ось те, що ми передамо глядачеві у рамках реалізації міжнародного кінопроекту.
Гості відзняли сюжет про діяльність
волонтерського центру у місті, познайомилися з роботою ЦНАПУ.
Побували вони на параді у столиці і
продовжують знімати документальну
розповідь у місті.
Вони вже бували в Україні під час
помаранчевої революції та Революції
Гідності, вели репортажі для центрального каналу своєї країни про
події у Грузії 2008 - го року , Ізраїлі.
Лівані, Ірані.

- Про непростий шлях до незалежності, відстоювання прав і
свобод потрібно говорити відкрито,- наголошують журналіст та
оператор .- Брати участь в міжнародних проектах - цікаво і корисно
з професійної точки зору:на твоє
бачення розвитку подій очікують
тисячі глядачів, а ти при цьому
маєш можливість вивчити історію,
традиції, культури країни, знайти
нових друзів.

Два тижні, сюжет за сюжетом вони
передають атмосферу , що панує в родинах загиблих, показують той сум і
біль, що навіки поселилися на Алеї
Героїв на міському цвинтарі.
У планах - побувати в районі проведення АТО, аби відчути подих війни безпосередньо у містах, які міцно вгризаються у кожен сантиметр
рідної землі і вірять з кожним новим
ранком і день перемоги.
Богдан Ляховець

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Біля Михайлівського золотоверхого днями відкрили
виставку до третьої річниці
Іловайська. У ящиках з-під набоїв - речі загиблих вояків. На
кришках олійними фарбами
намальовані їхні потрети. Назви міст обгорнуті соняхами,
які були тоді на полях. Виявляється, саме в соняхах рятувалися вояки. От що значить
своя земля - навіть соняхами
рятує і оберігає.
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Вітаємо з Днем
народження!

Вітаємо з Днем народження!

Остринського Петра Петровича,

начальника управління державного казначейства
м. Ірпінь

Покрасьона Олега Григоровича,
голову Гаврилівської сільський ради

Ярощук Катерину Миколаївну,

адміністратора ЦНАП Бучанської міської ради

Виконавчий комітет Бучанської міської ради
оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
• Головний спеціаліст юридичного відділу;
• Головний спеціаліст з фізичної культури та спорту відділу
культури;
• Головний спеціаліст відділу культури;
• Головний спеціаліст відділу обліку та звітності.
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах на державній службі,
органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж
роботи на відповідних посадах в інших сферах управління не менше двох років, знання Конституції України, законів України «Про
запобігання корупції», "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про службу в органах місцевого самоврядування"; знання основ
діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп'ютері.
• Керуючий справами виконкому;
• Завідувач відділом культури та спорту;
• Завідувачу відділом містобудування та архітектури.
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах державної служби,
органах місцевого самоврядування не менше трьох років, або стаж
роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше
п’яти років, знання Конституції України, законів України: «Про запобігання корупції», "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
службу в органах місцевого самоврядування"; знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп'ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
- заповнена особова картка за формою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ
Національного агентства України з питань державної служби
05.08.2016 №156),
- копія паспорта,
- копії документів про освіту,
- 2 фотокартки розміром 3х4 см.,
- декларація про доходи.
Документи необхідно подавати до сектору кадрової роботи
Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за
телефоном 48-526.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних
днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

Волинець
Людмилу Опанасівну,
директора
Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2
Здоров’я міцного,
Щастя рясного,
Неба безхмарного,
Настрою гарного.
Злагоди й добра
На довгі літа!
З повагою, колектив школи

спорт

Великому футболу дощ не завадив
На одному із кращих стадіонів Київщини«Ювілейному» у бучі проходило футбольне
спортивне свято , яке на полі об’єднало володарів «Золотого м’яча» і тих, хто полюбив цю
гру і на місцевих чемпіонатах проявляє свою
віртуозну майстерність.

Ф

утбол давно став
грою
мільйонів,
яка зібрала у лави гравців і вболівальників
депутатів і лікарів, учителів і студентів. У Бучі
для тих, хто обрав саме
цей вид спорту, створено чудові умови для
тренувань.
Але головне у цих
баталіях, як і у багатьох інших – бажання
перемогти і дух
кол е к т и в і з м у.
Саме тому, той,
хто відчув смак
таких змагань, у
будь – якому віці
уже не уявляє
себе поза грою.
З рахунком 1:0
закінчилася товариська зустріч між ветеранськими збірними України
та Бучанської об’єднаної територіальної громади.

Драйв, емоції, швидкість

Заключним акордом святкових вихідних у
місті став ще один спортивний сюрприз - відбувся Міжнародний бучанський напівмарафон на роликових ковзанах.

Збірна ветеранів
України намагалася прорватися
до воріт , проте
у захисті ветерани з Бучанської
команди надійно
охороняли ворота.
У кожного із
нас є своя улюблена команда і свій улюблений
бомбардир чи захисник
у ній.
Того дня
випала
чудова нагода у місті
зустрітися одразу із
багатьма легендами вітчизняного
футболу,
згадати їхні переможні
голи у складі збірної команди України.
Дощ омив 5 новеньких велосипедів, які чекали на своїх господарів.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук подякував за цікаву гру і оголосив номери, які принесли
перемогу у лотереї: для п›ятьох щасливчиків цей день
запам›ятається спортивними подарунками: на новеньких велосипедах вони поїхали додому.
Попри зливу , яка полоскала гравців упродовж двох матчів , гра була цікавою , з багатьма гострими моментами.
Богдан Ляховець

Марафон організувала і провела Бучанська
Федерація роликового
спорту.
Головним партнером та спонсором призового фонду була
ТМ»ТEMPISH» в
Україні.
- Завдяки спільним зусиллям громадських організацій, партнерів, спонсорів, представників органів
виконавчої влади спортивне свято стало можливим.
Дякуємо всім небайдужим людям за підтримку здорового способу життя, – привітав всіх причетних Сергій
Тимофєєв та вручив подяки від управління фізичної
культури і спорту за допомогу в проведенні соціально
важливого спортивного заходу.

для дітей та дорослих становила выд від 50
ДНеистанції
м до 20,800 м.
лише діти, а й дорослі випробували на швидкість

відремонтовану дистанцію , яка додавала драйву і емоцій учасникам і вболівальникам.
Зі святом спорту учасників змагань, тренерів та суддів привітав начальник управління фізичної культури
і спорту Київської обласної державної адміністрації
Сергій Тимофєєв.
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