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ТРЕНІНГ

Ювілей

ПУТІВНИК ПО ГРОМАДІ

СУСПІЛЬСТВО

«Вакцинація –
захист нашого
майбутнього»

«Волошка»
готується
зустрічати друзів

Вище неба!

Уряд спростив
умови призначення
субсидій

Стор. 3

Стор. 4

Стор. 7

Стор. 9

ПОДІЯ

Школярі-новосели!

У Бучанському
навчально-виховному
комплексі № 3
відбулося
довгоочікуване свято!

ВАЖЛИВО

Актуальні питання
обговорили з Прем’єрміністром України

22 жовтня пройшла зустріч членів Правління Асоціації
міст України з Олексієм Гончаруком.
Закінчення на стор. 3

У

нове приміщення початкової
школи заселилися господарі –
учні 1-4 класів, а це близько
600 діток, і вже відбулися уроки!

Добудова гімназії
у пріоритеті

Старшокласники влаштували для молодших учнів веселі розваги
на перервах – дівчатка у костюмах мультяшних тваринок гралися
з малечею, танцювали і співали під жваву музику.
Закінчення на стор. 6

ВАЖЛИВО

Наша громада –
успішна!
У цьому впевнена Асоціація міст України
(АМУ), яка презентувала Книгу Успіхів за
ІІІ квартал 2019 року.

В

идання підготовлене АМУ в межах проєкту
USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), та
показує, як головна реформа країни впливає на
розвиток громад та життя людей.
До Книги Успіхів за ІІІ квартал 2019 року
ввійшло близько 100 історій.
«Жителі громад відчувають, як змінюється їх
буденне життя – діти ходять до нових садочків
та шкіл, ФАПи надають якісні медичні послуги, а у ЦНАПі можна отримати біометричні
паспорти. Органи місцевого самоврядування
впроваджують чимало новацій, щоб залучити інвестиції, покращити туристичний потенціал та розвинути місцеву інфраструктуру. Також великим успіхом громад стає діджиталізація як інструмент посилення взаємозв’язку
між громадою, владою і бізнесом. Щиро сподіваюся, що ці історії стануть гарним прикладом децентралізації в дії
для інших громад, а також продемонструють суспільству результативність реформи та її значимість для кожного
українця», – зазначив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.
Цього разу до книги потрапили успіхи Березанської, Бучанської, Узинської, Тетіївської міських ОТГ.
Ознайомитись з виданням можна на сайті АМУ.

Після відкриття корпусу початкової школи в Бучанському НВК №3 побудувати черговий освітянський
об’єкт у місті залишається надважливим завданням.
Закінчення на стор. 3

Тячів – Буча:
продовження співпраці

Стор. 3

Актуально
РЕФОРМА

Концепція змін

До Конституції України в частині децентралізації на Раді донорів було
висвітлено Концепцію змін, а саме щодо:
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– затвердження чіткої системи адмінтерустрою України та результативної діяльності системи місцевого самоврядування;
– гарантування фінансової та матеріальної бази місцевого самоврядування;
– створення інституту префекта в системі виконавчої влади.

ОФІЦІЙНО

Додаткові кошти на «чорнобильців»
та осіб з інвалідністю, які потребують
технічних засобів реабілітації!

Про такі плани уряду повідомила на своїй сторінці в соцмережі Юлія Соколовська, міністр соціальної політики України
– Ми ініціювали внесення змін до
Бюджету 2019 в частині збільшення
видатків за відповідними бюджетними
програмами і схвалили відповідне рішення на засіданні уряду, – розповіла
Юлія Соколовська. – Уже зараз законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді
і очікує «свого голосування» (№2283 від
17.10.2019)
У Мінсоцполітики повідомили, що
вони передбачили такі зміни:
– На соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, уже найближчим часом
буде додатково виділено 354,5 млн грн
(зараз на це передбачено 1 млрд 980,9
млн грн). Ці гроші підуть:
• на виплату грошової компенсації за
пільгове забезпечення продуктами
харчування;
• на доплату за роботу в зоні відчуження, виплату щорічної та додаткової
відпусток;
• на відшкодування Фонду соціального
страхування витрат на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах;
• на виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оз-

доровлення.
Таким чином держслужбовці розраховують покрити заборгованість перед
чорнобильцями у межах програми. У
разі позитивного голосування парламентаріїв, є сподівання, що найближчим часом кошти, які мають тоді надійти в Мінсоцполітики, розподілять по
регіонах, для їх подальшого цільового
використання.
– На забезпечення окремих категорій
населення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР) буде додатково
надано 786 млн 950,5 тис. грн (зараз на
це передбачено 1 млрд 210 млн грн). Це
дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з
інвалідністю.
– Наша мета на цей рік – повністю
покрити потреби людей з інвалідністю
у ТЗР без будь-якої пріоритизації та вибірковості, – наголосила міністр. – Ми
щиро сподіваємося, що народні депутати підтримають нашу ініціативу і проголосують за законопроєкт! В наших
спільних інтересах робити все можливе,
аби й надалі захищати тих, хто цього потребує!

На часі

«Митний безвіз»
проти контрабанди на кордоні

У вересні Верховна Рада ухвалила закон про спільний транзит з європейськими країнами та запровадження національної електронної транзитної системи. Експерти вже охрестили цей документ «митним безвізом», адже він спрощує процедуру проходження товарів через кордон з
ЄС. Що зміниться на митниці і коли запрацюють нововведення, дізнався
Центр громадського моніторингу та контролю.
Навіщо «митний безвіз»?
Щороку держава втрачає мільярди
гривень через контрабанду на кордоні.
За розрахунками Інституту соціально економічної трансформації, прямі
збитки від контрабанди становлять
50-80 млрд на рік, а потенційні – 175260 млрд. Так, на 2019 рік група дослідників Ukraine Economic Outlook
прогнозує контрабанду обсягом понад
300 млрд грн. За даними економістів,
в основному в Україну незаконно потрапляють машини та електроніка,
хімічна продукція, транспорт, одяг і
текстиль та сільськогосподарська продукція.
Як зазначають митники, сьогодні
діє кілька способів нелегального ввезення товарів: переміщення поза офіційними пунктами пропуску (полями,
лісами, річками тощо), подрібнення
товарних партій, зловживання пільгами для ввезення громадянами, схеми
з оформленням документів та інші.
Зокрема, правопорушники часто приховують вантаж, оформлюючи фури
як порожні або вказуючи дешевший
товар у декларації. Також широко використовується метод «перерваного
транзиту»: товари, які заявлені як
транзитні, залишаються в Україні.
«Недостовірне декларування вантажів, коли в документах фігурує значно
нижча ціна товарів або інший товар,
завдає суттєвих збитків державі і викривляє чесні умови конкуренції на
ринку. Щоб позбутися цієї проблеми,
необхідно відкрити знеособлену базу
даних митного очищення – без зазначення назв юридичних або фізичних
осіб – для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності», – вважає президент Асоціації виробників електротехніки Олександр Громико.
Зважаючи на всі ці фактори, ухвалений закон про спільний транзит є надзвичайно важливим.
Що зміниться для митників?
Закон про «митний безвіз» запроваджує на території нашої держави положення Конвенції про процедуру загального транзиту. Це – застосування
європейських митних правил та використання в роботі спільної для 35 країн
електронної транзитної системи NCTS.
Зокрема, долучення до європейської електронної системи дасть змогу
Україні обмінюватися митною інформацією з країнами ЄС в режимі реального часу. Це унеможливить маніпу-

На правах реклами

Час знижувати тарифи!

З моменту зміни влади минуло вже більше, ніж сто днів. Проте тарифи на
ЖКГ і досі залишаються для людей непосильними, що є неприйнятним.

П

ро це заявила лідер «Батьківщини»
Юлія Тимошенко в коментарях
парламентським журналістам.
Вона нагадала, що президент
Зеленський казав, що для зниження тарифів потрібні лише дві умови – новий
уряд і політична воля.
«Новий уряд сформований ще місяць тому. Час продемонструвати
волю, – наголосила вона. – Ці тарифи
є великою корупційною складовою в
енергетичному секторі України. З людей беруть непомірні тарифи, а потім
через корупцію зливають на офшорні
рахунки».

Політик зауважила, що минуло вже
півроку роботи нової влади, але Андрія
Коболєва та всіх його заступників, які
працюють в НАК «Нафтогаз», так ніхто і не притягнув до відповідальності.
Вони й надалі продовжують за рахунок
завищених тарифів отримувати в мільйонах зарплати.
«Де нова політика? Де кінець епохи
бідності? Є всі можливості, є система
влади, щоб вже на наступний рік люди
отримали інші тарифи, вдвічі нижчі,
які можуть бути прибутковими для
галузі. Ми не проголосуємо за бюджет,
де залишатимуться старі тарифи та вся

тіньова економіка», – сказала Голова
партії.
На думку члена депутатської фракції
«Батьківщина» Костянтина Бондарєва,
парламент має в найближчий час роз-

ляції з документами та «переривання»
транзиту.
«Спільний транзит – це такий собі
«митний безвіз». Із єдиним пакетом
документів вантаж їде з Харкова до
Лісабона через всі кордони. Швидше,
дешевше і з меншими ризиками, що з
однієї країни виїхали айфони, а в іншу
в’їхала керамічна плитка», – зазначив голова Державної митної служби
Максим Нефьодов.
На думку експертів, доступ до історії
вантажу дозволить митникам зменшити кількість контрольних процедур на
кордоні. Вони зможуть завчасно прораховувати ризики – ще до потрапляння
товарів в Україну – і, таким чином, здійснювати вибіркові перевірки. Економісти
переконані, що це підвищить безпеку на
кордоні та загалом прокращить ефективність роботи митниці.

Що зміниться для бізнесу?
Спрощення митних процедур, безумовно, є позитивом і для самих
підприємців. «Митний безвіз» передбачає, що бізнесмени зможуть обмінюватися електронними даними з
митницею. Крім того, прозорі правила
переміщення товарів і менша кількість
документів зменшать адміністративні
витрати. А в ідеалі – дозволять боротися з корупцією в держслужбі.
За словами експертів, загальноєвропейська електронна транзитна система дасть змогу переміщувати вантаж за однією митною декларацією з
європейського до українського міста.
Також бізнесмени зможуть самостійно
накладати на вантаж пломби спеціального типу та отримають загальну фінансову гарантію.
Закон про спільний транзит набуде чинності 25 березня 2020 року.
Якщо Україна успішно запровадить
положення Конвенції та запустить
NCTS, то через рік зможе отримати
офіційне запрошення приєднатися до
Конвенції.

глянути законопроект щодо спрямування природного газу вітчизняного
виробництва на потреби населення
(№1177), який подала «Батьківщина».
«Нинішні ціни на комунальні послуги майже непідйомні для більшості
українців. Спрямування газу українського видобутку на потреби населення та бюджетної сфери має зменшити
вартість гарячої води та опалення вдвічі! Тому я вважаю, що парламент має
невідкладно розглянути законопроект,
який позбавить людей від комунального рабства, – зауважив Костянтин
Бондарєв.
Юлія Тимошенко також нагадала,
що «Батьківщина» надала президенту
конкретний план, що треба робити для
зниження цін на газ, а також покроково розповіла, як змінити НКРЕКП і як
навести лад в «Нафтогазі».

На часі

Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Бучанської
міської ради, на якому розглянуто понад 120 питань.

З

аслухали питання щодо стану боротьби зі злочинністю, охорону
громадського порядку, виконання
міських програм соціального захисту,
визначено місце проведення новорічно-різдвяних свят (одностайно вирішено залишити його без змін), видалення аварійних та сухостійних дерев.
Розглянуто питання містобудування та архітектури, надання матеріальної допомоги особам, що опинилися в
складних життєвих ситуаціях, фінансування заходів Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Крім іншого, члени виконкому прийняли рішення щодо нового кафе відомої всесвітньої мережі: розглянуто
та надано містобудівні умови для будівництва об’єкта громадського харчування McDonald’s.

ВАЖЛИВО

Добудова гімназії
у пріоритеті

Закінчення. Початок на стор. 1
учанська міська рада повідомила
про відновлення робіт як у самому
приміщенні майбутньої гімназії, так і
облаштування території навколо.
Крім того, разом з головою
Київської обласної державної адміністрації Михайлом Бно-Айріяном
та помічником народного депутата
України Ольги Василевської-Смаглюк
В’ячеславом Шутенком представники
БМР побували на об’єкті: за кілька
днів зроблено значний обсяг робіт, на
місце доставляються будівельні матеріали.

Б

Закінчення. Початок на стор. 1
ахід було організовано за ініціативою
Правління АМУ за підсумками засідання, яке відбулося 16 вересня в Києві,
з метою обговорення найактуальніших
питань у сфері діяльності та розвитку
місцевого самоврядування.
В обговоренні Правління АМУ представляли 35 голів громад з усіх областей, а також Виконавчий директор АМУ
Олександр Слобожан. Від Київського
регіонального відділення Асоціації міст
України участь взяли члени Правління
АМУ – Анатолій Федорук, Бучанський
міський голова, та Анатолій Федорчук,
Бориспільський міський голова.

З

«Разом із колегами, членами правління
АМУ під час зустрічі з Прем’єр-міністром
України та представниками Уряду обговорили важливі питання реформи місцевого

Тячів – Буча:
продовження співпраці

Нещодавно завершився візит делегації з Тячева до нашої громади. У ці дні фахівці Бучанської міської ради
вивчають досвід міста-побратима в різних сферах.
спортивному комплексі Спортивна арена Тячів відбувалася офіційна зустріч делегації з міста Буча. Начальників
відділів Тячівської міської ради представив гостям міський
голова Іван Ковач та ознайомив з роботою майже всіх напрямів діяльності ради.

У

«Вакцинація – захист нашого
майбутнього»

Захід, що має таку назву, організував Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) разом із громадською організацією
«Батьки за вакцинацію». Нагодою для тренінгу слугував Всесвітній день
боротьби з поліомієлітом.
лишилося зробити лише пів
кроку, щоб ця страшна хвороба зникла з планети Земля.
Але зараз Україна потрапляє
в десятку країн з найнижчим
охопленням щепленням дітей
перших років життя та посідає лідерські позиції у світі
із захворюваністю на кір. Це
не лише погано впливає на
імідж всієї країни, а і є небезпекою для життя та здоров’я людей, – зазначає Федор
Лапій. – Лікар потребує безперервного професійного наведична спільнота громади, осві- чання. І кожна можливість поспілкуватяни, просто батьки мали мож- тися нам є дуже важливою.
ливість послухати думку та поспілкуватися із надзвичайно цікавими та
досвідченими фахівцями у сфері попередження хвороб та щеплення.
Федор Лапій, кандидат медичних
наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології,
розповів про підходи до вакцинації, погляди Всесвітньої організації охорони
здоров’я щодо протипоказань до вакцинації. Також разом із присутніми подискутували на тему «Вакцинація – це
право чи обов’язок?»
– Є багато різних заходів, присвячених
Дню боротьби з поліомієлітом. Нам за-

На правах реклами

«Батьківщина» закликала президента
накласти вето на законопроект щодо
розпродажу держвласності

Ухвалений парламентською більшістю законопроект 1054-1, що дозволить продати стратегічну державну власність країни, суперечить інте
ресам народу.
к пояснила лідер «Батьківщини», об’єктів стратегічної держвласності,
в Україні завжди існував перелік яку продавати було заборонено.

Я

самоврядування, хід підготовки до опалювального сезону (особливо тарифоутворення) та формування місцевих бюджетів на
2020 рік, – розповів Анатолій Федорук. –
Зустріч була діловою та конструктивною,
але залишила по собі низку неузгоджених
та невирішених питань. Домовилися, що
такі робочі зустрічі та консультації матимуть системний характер».

Обмін досвідом

М
– Відповідно до графіка виконання
робіт завершення будівництва і оздоблення цього загальноосвітнього закладу планується до кінця поточного
року. Дуже приємно, що хід виконання робіт і фінансування об’єкта інспектував голова КОДА та помічник
народного депутата, що важливо, –
розповів Бучанський міський голова
Анатолій Федорук про перспективи
добудови гімназії. – Тож чекаємо чергову подію у громаді. Школа буде розрахована на 1000 – 1100 учнів.

ВАЖЛИВО

«Це об’єкти ядерної енергетики, військово-промислового комплексу, всі наші
заводи, які виробляють озброєння, об’єкти
науки, газопроводи, трубопроводи. Це був
перелік недоторканних для корупціонерів
підприємств. Це червона лінія, за яку переступати не можна», – пояснила політик.
Проте наразі відповідним законом
цей перелік скасовано, наголосила вона.
«Першим у приватні руки може перейти «Укрпошта», яка, по суті, є комунікацією всієї країни», – зазначила Юлія
Тимошенко.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Звіт поліції, новорічні свята,
матеріальна допомога…

Актуальні питання обговорили
з Прем’єр-міністром України
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ТРЕНІНГ
Сергій Мартинчук, позаштатний
спеціаліст з епідеміології та імунопрофілактики департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації
порушив для обговорення проблемні
питання боротьби з поліомієлітом на
Київщині в цьому році.
– Щеплення – це проста річ, яка рятує
життя. Цивілізований світ знає лише
один шлях боротьби з інфекційними хворобами – своєчасне проведення вакцинації. До тих пір, поки у нас, в українському
суспільстві, не буде колективного захисту від інфекційних хвороб, які керуються засобами імунної профілактики, на
рівні 95%, ми не маємо права заспокоюватися, – наголосив Сергій Мартинчук.
– Цей захід за ініціативи первинної ланки
вчасний і продуктивний. Тим паче в такій позитивній, сприятливій атмосфері,
що сприяє розумінню.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука його заступник
Сергій Шепетько привітав учасників
заходу і подякував за можливість обговорити таку непросту і важливу тему.

Член
фракції
«Батьківщина»
Костянтин Бондарєв зауважив, що з
переліку також виведено 124 підприємства Укроборонпрому.
«28 років парламентарії всіх скликань,
президенти, а також Кабінети міністрів складали перелік об'єктів, які ні
в якому разі не можна приватизувати.
І усього лише одним голосуванням скасували всі заборони. Тепер чекаємо "молотка", який буде ознаменувати продаж
Укроборонпрому й інших стратегічних
об’єктів», – заявив Костянтин Бондарєв.

№ 43 від 25 жовтня 2019 року
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На часі
Екологія

Вибір молоді –
чисте довкілля

Молодіжна рада Бучанської ОТГ
розповідала про шкідливість неперероблених відходів.
іти різного віку слухали лекцію та
навчалися, як правильно сортувати сміття. Адже шкода від пластику
насправді є дуже великою. Він забруднює ґрунт, разом з ґрунтовими водами
потрапляє в моря та океани, де отруюється вся водна флора і фауна. Зрештою
– отруєна риба, а морепродукти потрапляють до людини на стіл, як продукти
харчування.
Дізнавшись про шкоду пластикових
відходів, молодь вирішила, що відтепер
обов’язково будуть сортувати сміття, та

Д

навіть по можливості відвозити на сортувальну базу. Однак були серед слухачів
і ті, які вже деякий час це роблять, на що,
кажуть, їх надихнули відеоролики соціальних мереж, в яких розкривається вся
сутність забруднення довкілля пластиком та жахливі наслідки для тварин, рослин і, звісно, людей.
Після лекції організатори провели цікаву тематичну вікторину.
Охочі дізнатися більше про збереження довкілля та власного здоров’я,
шляхом зменшення потрапляння забруднюючого пластику в природу, як
правильно сортувати сміття та інше,
зможуть отримати інформацію на наступних викладах. Адже молодіжна
рада планує не зупинятися на досягнутому та продовжувати й надалі проводити інформаційні лекції.

Уряд підтримав заборону
пластикових пакетів в Україні
Уряд підтримав законопроєкт 2051-1, який передбачає обмеження використання пластикових пакетів в Україні з 2022 року.
Законопроєкт погодили на профільному комітеті з питань екологічної політики та природокористування.
ЩО ВІН ПЕРЕДБАЧАЄ:
Усі пластикові пакети ділитимуть на три види: надлегкі пластикові пакети, легкі та оксо-розкладні – їх усі заборонять.
Винятком будуть надлегкі пластикові пакети, визначених розмірів: їх можна
використовувати як первинну упаковку для риби і м’яса та сипучих продуктів.
Пластикові пакети, які не відповідають вимогам закону, мають утилізуватись.
Виконання закону контролюватиме Держслужба з питань безпечності харчових продуктів.
У світі уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову
або ж податок на використання пластикових пакетів. Найперше заборону запровадили в Сингапурі.

БЛАГОУСТРІЙ

Контейнери для роздільного сміття
У місті, відповідно до міської програми поводження з відходами, буде встановлено контейнери на п’яти майданчиках для роздільного збору сміття за
такими адресами:
вул. Нове шосе, 5 (біля «Екомаркета»
навпроти «Новуса»),
вул. Склозаводська, 10,
вул. Яблунська, 203-Б,
вул. Островського, 36,
б-р Б. Хмельницького, 10.
Тепер слово за жителями: сортувати
вдома скло і пластик і викидати все у
відповідні контейнери.

Чистота = краса

У громаді триває двомісячник із благоустрою: на закріплених за організаціями і установами міста територіях постійно прибирають листя.
А ви вже долучилися до прибирання?

Оновлена «Волошка» готується
зустрічати друзів

Дитячому садочку «Волошка» в Луб’янці цього року виповнюється 25.
Про нові зміни в освітньому закладі для малюків журналісти «БН» поспілкувалися з директором Лілією Висоцькою.
– Так, звичайно. Новації подобають– Ліліє Миколаївно, розкажіть, будь
ласка, про дитячий садочок, його іс- ся, всі долучаються, допомагають один
одному. Зараз в нашому садочку, окрім
торію.
– Садочок було зведено в 1994 році, логопедичної групи, є інклюзивна, яку
коли добудовувалися будиночки для відвідують два хлопчики з особливими
переселенців з Чорнобиля. Потужність освітніми потребами. Й інші діти намадитячого закладу 75 місць і на цей час гаються всіляко підтримувати їх.
його відвідують 75 дітей. Двадцять ві– Які гуртки працюють на сьогодсім років керувала дитячим садком нішній день?
Тамара Миколаївна Серветник, яка
– Після приєднання до Бучанської
нині на заслуженій пенсії. Взагалі наш об’єднаної територіальної громади
садочок за весь період існування ви- нашому закладу виділили пів ставки
гурткової роботи. Тому в нас тепер є
пустив приблизно 400 вихованців.
– Чи підтримуєте Ви з колективом гурток «Умілі рученята», який відвідунові тенденції щодо виховання дітей? ють близько двадцяти малят. Діточки
навчаються робити вироби з
глини й тіста. Це не тільки цікаво, але й дуже корисно, тому що
розвивається моторика пальчиків у дітей, уява та стимулюється загальний розвиток. Ми вже
й виставку їхніх робіт зробили,
щоб всі могли побачити творчі
досягнення малят. Звичайно наші
вихованці беруть участь у святкуванні різних тематичних свят, які
готують разом з вихователями,
тож там і танцюють, і співають, і
віршики розказують.

Ювілей

– Що ще змінилося в житті дошкільного закладу після входження в
Бучанську ОТГ?
– Я хочу сказати, що це дуже важливий крок у нашому житті. Тому що відділ освіти міста Бучі та Бучанська міська рада на чолі з Анатолієм Федоруком
нам дуже допомагають. Ми вже змогли
замінити лінолеум на другому поверсі
і повністю облаштувати харчоблок, що
для дитячого садочка дуже важливо.
Маємо оновлений, яскравий дитячий
майданчик із гойдалками, драбинками
тощо. Малюки просто в захваті! Також
у планах переробити систему опалення, полагодити покрівлю. За 25 років
тут багато що потрібно замінити, поправити, облаштувати. Маємо надію,
що й надалі все буде просуватися такими темпами, тому що дійсно зміни
дуже відчутні та суттєві. Звичайно і
батьки діток допомагають, чим мо-

жуть. Наприклад, влітку розробили
нам чудові дизайнерські клумби. І ми
власними силами намагаємося облаштувати садочок, прикрасити і зробити
більш затишним.
– Скажіть, будь ласка, скільки вихователів працює на даний момент? І чи
є такі, що колись були вихованцями
цього закладу?
– Взагалі наш колектив складається
з двадцяти п’яти осіб. Є і молоді спеціалісти. Ось логопед їздить з Києва.
Нянечки всі молоді. А є вихователі навіть із сорокарічним стажем. А щодо
колишніх вихованців, то, наприклад,
моя донька ходила в наш садочок і зараз працює вихователем. Пішла моїми
стопами.
– А чому Ви обрали саме цей фах?
– Я з дитинства мріяла стати вчителем. Можливо, тому, що в нашій сім’ї
завжди було багато дітей, племінників,
ми допомагали один одному. Родом
я з Чорнобильського району, села
Замошня. Так як школи в нашому селі
не було, то ми з братами і сестрами відвідували школу-інтернат, де з понеділка
по п’ятницю навчалися і мешкали, а на
вихідні поверталися додому. Коли мені
виповнилося дванадцять років, ми переїхали з Чорнобиля та згодом облаштувалися в селі Луб’янка.
Спілкувалася
Тетяна ДОМАРЄВА

UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Врумiз».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:35,13:50 Телепродаж.
12:00,19:55 Д/ф «Iспит на
людянiсть». (12+).
13:10 «Голодомор. Свiт знав, але
мовчав».
13:35 100 рокiв української iсторiї за
100 хвилин. 1940-i роки.
14:05,15:15 Д/ф «Мисливцi на
нацистiв».
17:45,5:00 Плiч-о-плiч.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30 Перша шпальта.
21:25,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Х/ф «Вбити Гiтлера». (16+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 5».
21:45 Т/с «Сидоренко-Сидоренко».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Ульзана».
13:40 Х/ф «Бiлi вовки».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:55 Т/с «Розвiдники». (16+).
0:50 Х/ф «Загнанi». (16+).

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Не дай себе ошукати.
11:00,13:20 Секретний фронт.
Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:20 Т/с «Пес». (16+).
16:30 Х/ф «Джон Вiк 2». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.

20:15 Бiльше нiж правда.
21:20 Т/с «Пес 5». (16+).
22:30 Свобода слова.

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
5:10 Абзац.
5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф «Хмарно, можливi опади
у виглядi фрикадельок 2».
7:50 Х/ф «Ейс Вентура - детектив з
розшуку домашнiх тварин». (16+).
9:20 Х/ф «Ейс Вентура: Поклик
природи». (16+).
11:20 Х/ф «Книга джунглiв».
13:10 Х/ф «Пiсля заходу». (16+).
15:10 Х/ф «Золото дурнiв». (16+).
17:40 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за Ревiзором.

СТБ

6:10 Наречена для тата. (12+).
8:10 Т/с «Коли ми вдома».
11:00 МастерШеф. Професiонали.
15:35,19:00,23:45 Хата на тата.
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21:00 Т/с «Мiсто закоханих».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:15 Зоряний шлях.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00,23:30 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi»
1:45 Телемагазин.
3:10 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:20,8:20,9:30 Свiт без глянцю.
7:23,8:23,9:33 Блог по-київськи.
7:27 Д/ф «Смаки», 12 с.
7:49,8:49,9:37 Вiдкрито.
7:52,8:52,9:40 Свiтськi хронiки.
7:55,8:55 Iмена, увiчненi у вулицях.
8:27,6:40 Д/ф «Смаки», 13 с.
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
9:15,11:10 Радар.
9:43 Д/ф «Смаки», 14 с.
10:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 56 с. (12+).
11:20 Т/с «Таємниця старого
мосту», 57 с. (12+).
12:10,5:45 Д/с «Таємницi людського
мозку», 1 с. (16+).
13:10 Телемаркети.
14:10,0:35 Депутатська
приймальня.
15:15,4:10 СТН-Панорама.
17:15 Т/с «Мердок», 39 с. (12+).
18:00 Т/с «Мердок», 40 с. (12+).
19:30,23:10 60 хвилин з В. Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 41 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 42 с. (12+).

Вівторок • 29 жовтня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:35,14:15 Телепродаж.
12:00 Енеїда.
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10 Хто в домi хазяїн.
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
14:30 Д/с «Аромати Грецiї».
15:15 Бюджетники.
15:45,19:30,4:00 #ВУкраїнi.
16:15 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. США. Нацiональний
парк Гранд Каньйон».
17:10,5:00 Плiч-о-плiч.
17:30 Cпiльно.
18:25,2:35 Тема дня.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Особливий загiн».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 5».
21:45 Т/с «Сидоренко-Сидоренко».
22:45,0:50 «Мiняю жiнку 14».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок». (16+).
13:15 «Роман з Ольгою».
14:25,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:55 Т/с «Розвiдники». (16+).

ICTV

4:25 Еврика!
4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:00 Антизомбi. Дайджест.
10:50,13:25 Х/ф «Хто я?» (16+).
12:45,15:45 Факти. День.

13:50,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:35 Х/ф «Iноземець». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:35 Т/с «Схованки». (16+).

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
4:00 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi».
7:10 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:00 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
12:50,17:00,19:00,23:00 Хто проти
блондинок. (12+).
14:50,22:00 Т/с «Будиночок на
щастя».
16:00,21:00 Вар`яти. (12+).

СТБ

6:00,9:00 Т/с «Коли ми вдома».
11:55 МастерШеф. Професiонали.
15:35 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Наречена для тата. (12+).
21:00 Т/с «Мiсто закоханих».
23:45 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.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi»
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

7:00,8:00 СТН-Дайджест.
7:10,8:10,18:50,6:30 Якiсне життя.
7:20,8:20,9:30 Свiт без глянцю.
7:23,8:23,9:33 Блог по-київськи.
7:27 Д/ф «Смаки», 14 с.
7:49,8:49,9:37 Вiдкрито.
7:52,8:52,9:40 Свiтськi хронiки.
7:55,8:55 Iмена, увiчненi у вулицях.
8:27,6:40 Д/ф «Смаки», 15 с.
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
9:15,11:10 Радар.
9:43 Д/ф «Смаки», 16 с.
10:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 57 с. (12+).
11:20 Т/с «Таємниця старого
мосту», 58 с. (12+).
12:10,5:45 Д/с «Таємницi людського
мозку», 2 с. (16+).
13:10 Телемаркети.
14:10,0:35 Депутатська
приймальня.
15:15,4:10 СТН-Панорама.
17:15 Т/с «Мердок», 41 с. (12+).
18:00 Т/с «Мердок», 42 с. (12+).
19:30,23:10 60 хвилин з В. Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 43 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 44 с. (12+).

Середа • 30 жовтня
UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Марин та його друзi.
Пiдводнi iсторiї».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:35,14:15 Телепродаж.
12:00 Енеїда.
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10,3:30 #ВУкраїнi.
13:45,17:10,5:00 Плiч-о-плiч.
14:30 Д/с «Аромати Перу».
15:15 Хто в домi хазяїн.
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
16:10 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. Гаваї».
17:30 Нашi грошi.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19:55 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Особливий загiн».

Канал «1+1»

7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 5».
21:45 Т/с «Сидоренко-Сидоренко».
22:45,0:00,0:55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
1:10 Т/с «Центральна лiкарня».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок». (16+).
13:15 «Роман з Ольгою».
14:25,15:20 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:55 Т/с «Розвiдники». (16+).

ICTV

4:25 Студiя Вашин?тон.
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.
11:00,13:20 Х/ф «Троє амiгос».

12:45,15:45 Факти. День.
13:30,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:20 Х/ф «Хто я?» (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:35 Т/с «Схованки». (16+).

Новий канал

4:10 Абзац.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
13:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00,22:00 Т/с «Будиночок на
щастя».
16:00,21:00 Improv Live Show. (12+).
17:00,19:00 Дiти проти зiрок.
23:40 Т/с «Сирена». (16+).

СТБ

6:10,9:15 Т/с «Коли ми вдома».
12:10 МастерШеф. Професiонали.
15:35 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
21:00 Т/с «Мiсто закоханих».
23:45 Зваженi та щасливi. (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi»
23:20 Гучна справа.

ТК «Київ»

7:23,8:23,9:33 Блог по-київськи.
7:27 Д/ф «Смаки», 16 с.
7:49,8:49,9:37 Вiдкрито.
7:52,8:52,9:40 Свiтськi хронiки.
7:55,8:55 Iмена, увiчненi у вулицях.
8:27,6:40 Д/ф «Смаки», 17 с.
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
9:15,11:10 Радар.
9:43 Д/ф «Смаки», 18 с.
10:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 58 с. (12+).
11:20 Т/с «Таємниця старого
мосту», 59 с. (12+).
12:10,5:45 Д/с «Таємницi людського
мозку», 3 с. (16+).
13:10 Телемаркети.
14:10,0:35 Депутатська
приймальня.
15:15,4:10 СТН-Панорама.
17:15 Т/с «Мердок», 43 с. (12+).
18:00 Т/с «Мердок», 44 с. (12+).
19:30,23:10 60 хвилин з В. Климчуком.
20:55 Паспортний стiл.
21:30 Т/с «Мердок», 45 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 46 с. (12+).

Астрологічний прогноз на 28 жовтня – 3 листопада 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi у вас з’являться
новi дiловi партнери або колеги, так
що готуйтеся налагоджувати зв’язки i шукати точки дотику. Удача обiцяє супроводжувати вас в особистому життi. Перша половина буде сповнена цiкавих i навiть загадкових
зустрiчей i запам’ятається вам надовго. У
п’ятницю, можливо, ви нарештi впораєтеся
зi складними завданнями, що зумовить багато змiн у професiйному планi.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваша чарiвнiсть сприятиме налагодженню необхiдних партнерських стосунків. Минулi заслуги дозволять
вам вiдкрити досить перспективну справу
або завершити важливий проєкт. У серединi
тижня ймовiрнi поїздки, втiм, бажано далеко вiд будинку не їхати. Тодi в кiнцi тижня
налагодяться сiмейнi проблеми, почнеться
перiод взаєморозумiння. Сприятливий для
вас день - вiвторок.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi в справах професiйних вам будуть потрiбні
несподiваний пiдхiд i хороша реакцiя на
змiну ситуацiї. Проте ви зможете розраховувати на швидкi результати i бiльший
прибуток. Все у вашому життi складеться
якнайкраще. В особистому життi вас чекає багато приємних i нiжних моментiв.

РАК (22.06-22.07)
Понедiлок готує багато серйозних
справ, у ваших iнтересах зайнятися
ними. Ймовірно, вам доведеться вислухати чиїсь одкровення, збережiть почуте, та й сам факт розмови, в таємницi - вам
будуть вдячнi. Вiвторок i середу бажано використовувати, щоб просунутися кар’єрними щаблями. У недiлю постарайтеся поїхати
з друзями на прогулянку за мiсто.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У понедiлок i четвер можливi конструктивнi i багатообiцяючi дiловi
зустрiчi. Вони, якщо пощастить, вiдкриють перед вами новi перспективи. У середу є ризик посваритися з близькими через
дрiбницю. Постарайтеся нiкого не посвячувати у вашi плани i задуми. Конкуренти не
дрiмають. Причому, як не парадоксально, це
може торкнутися вашого особистого життя.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi вам необхiдно твердо встати на ноги i почати
масштабний наступ практично у всiх життєвих сферах. У четвер вас порадують новини. У суботу зiрки пророкують вам тотальну зайнятiсть: ви самi не залишите собi
нi хвилини вiльного часу, будуючи плани i
ставлячи перед собою новi цiлi. Хоча б недiлю присвятiть повноцiнному вiдпочинку.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi вас чекає успiх
i прибуток. Всi вашi плани i починання будуть вдалими. З будь-якої
ситуацiї ви зможете отримати користь для
себе. У п’ятницю вас охоплять сильні почуття, що створить труднощi не тiльки вам, а й
оточуючим, намагайтеся не втрачати самоконтроль. I пам’ятайте, наскільки важлива
любов у вашому життi.

ДІВА (24.08-23.09)
На цьому тижнi важливим моментом виявиться просте людське
спiлкування. На середу не варто планувати серйознi справи i зустрiчi, постарайтеся контролювати негативнi емоцiї. Четвер
може порадувати вас енергетичним пiднесенням i хорошим настроєм. Вихiднi сприятливі для початку ремонту або iнших змiн,
пов’язаних з вашим будинком.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi не варто перебiльшувати своїх можливостей, не
варто розраховувати на серйозну
допомогу. Краще навiть трохи занизити вимоги до себе - в цьому випадку вам вдасться уникнути розчарувань. Тим бiльше,
що основне завдання виконати вдасться,
а з дрiбницями можна впоратися згодом.
Постарайтеся не уникати вiдповiдальностi
i чесно вiдповiдати на запитання близьких.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Цей тиждень пройде пiд знаком
дотепностi i таланту переконання ви легко досягнете бажаного, якщо
цього захочете. Важливо не розчарувати
тих, хто вам справдi потрiбен. В особистому життi не квапте подiї. Загостриться
бажання стабiльностi, i багато дiй будуть
спрямованi саме на її здобуття.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У понедiлок i п’ятницю будуть
вдалими поїздки i вiдрядження.
Важливi зустрiчi у вiвторок i серйознi переговори в середу можуть принести очiкуванi результати. Iснує гарна можливiсть налагодити стосунки з партнерами
i колегами, а також використати своєчасно
запропоновану вам допомогу. У суботу
можливi непередбаченi витрати на дiтей.
РИБИ (20.02-20.03)
На початку тижня можливе
розчарування в комусь iз близьких, але це не привiд для розладу.
Раптовий дзвiнок - i ви вже сяєте вiд щастя. Четвер i п’ятниця - майже iдеальнi
днi, щоб зайнятися пiдготовкою i реалiзацiєю серйозних планiв. Особливо цiкавi
iдеї вас можуть вiдвiдати в п’ятницю, постарайтеся записати їх, щоб не випустити
з уваги необхiднi, а з першого погляду незначнi, деталi.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Школярі-новосели!

ПОДІЯ

Закінчення. Початок на стор. 1
чителі і дітки святково вбрані, посміхаються, вітають один одного.
Адже цей день радісний абсолютно для
кожного з них – відтепер всі у закладі
навчаються в першу зміну.

В
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ли, що це їх родинне свято, спільна радість для всіх, хто навчається у закладі.
Тож дівчата щасливі, що їм випала честь
відкривати нову будівлю.
Привітати, а головне – подивитися, чи
все гаразд, завітали до новоселів працівники відділу освіти Бучанської міської
ради.

Директор НВК № 3 Любов Морозенко
зізналася, що вони дуже чекали цієї події. Днями один учень п’ятого класу запитав, коли вони вже будуть ходити в
першу зміну? І відповідь «Завтра» його
неймовірно вразила. «Тепер я зможу ходити на футбол!» – вигукнув хлопчина.
Від існуючого приміщення це відрізняється лише сучасністю і просторою
рекреаційною зоною. Тут також все передбачено для діток з особливими потребами – ліфт, пандус тощо, – розповіла
Любов Морозенко. – Школа дійсно чудова, батьки задоволені, і діти щасливі.

Учні, здається, швидко звикли до нових класів. І не дивно – просторі, яскраві, зручні приміщення додають гарного
настрою і налаштовують на звершення!
Сучасна будівля із новітніми стандартами. У дітей є можливість повноцінно
відпочити на перерві й зустріти знання
наступного предмету з новими силами.
А інноваційні підходи, що реалізовуються в межах Нової української школи,
допоможуть досягти більшого успіху.
У перший день занять в новій школі
старшокласники влаштували для молодших учнів веселі розваги на перервах
– дівчатка у костюмах мультяшних тваринок гралися з малечею, танцювали і
співали під жваву музику. Вони поясни-

ГАВРИЛІВКА

Н

ам вдалося поспілкуватися з Богданом Гисяком
та поставити йому кілька запитань.
– Богдане, чи було для Вас несподіванкою запрошення на це дійство?
– Звичайно. Хоча сталося все так. Ми з колективом 6 жовтня знімали кліп, виконували кілька пісень
в Центральному міському парку Бучі. Виконуючий
директор нашої хокейної професійної ліги, Олексій
Брага, почув наш спів і йому сподобалося. Згодом він
зателефонував і запропонував таким чином поділитися нашою творчістю.
– Як відреагували спортсмени на зустріч Вашого
колективу?
– Дуже приємно. Були вражені, тому що не очікували на таку теплу зустріч і увагу, з короваєм та піснями.
– Що Ви відчували зустрічаючи хокейну делегацію?
– Ви знаєте, ми представляли всю Україну, зустрічаючи гостей. Будучи щирими та відкритими людьми, ми намагалися все тепло та позитивні емоції, що
відчували, передати нашим гостям. Пісня «Вас вітає
Україна, щастя радості бажає», якнайкраще передала
настрій всім, хто перебував поряд. Біля нас зупинялися і Китай, і Корея, всі фотографувалися та ділилися
гарним настроєм.
– Богдане, який репертуар Ви з Вашим колективом підготували для супроводу цього заходу?

Ще триває облаштування території
навколо закладу, ігрова зона, доріжки, зелені насадження. Кілька днів, і ці
об’єкти також будуть готові до зустрічі
з новими господарями.
Хоча до озеленення вже долучилися
і старшокласники – напередодні як подарунок молодшим висадили на клумбах гібіскуси, тож з часом яскраві квіти
будуть приносити радість школярам і
освітянам.
Ірина ЛЕВЧЕНКО

«Співуче Полісся» супроводжувало
міжнародні змагання

Заслужений колектив «Співуче Полісся» з Гаврилівки на чолі з керівниками Богданом та Дарією
Гисяками запросили зустрічати хокеїстів у Борисполі та супроводжувати змагання на льодовій
ковзанці «Термінал», де пройде другий раунд хокейного Континентального кубка Міжнародної
федерації хокею (IIHF).
жали щастя й добра всім, гарного настрою та відпочинку у нас, і… перемоги нашим хлопцям! Першість
повинна бути за нами!
Богдан поділився також своїми враженнями після
завершення пісенно-хокейного фестивалю:
– Просто чудово! Шикарний турнір! Тим паче, що
наші хокеїсти з Донецька отримали перемогу. За три
дні ми назбирали багато приємних вражень. Співав
наш колектив годину до гри, потім в перерві між таймами по п’ятнадцять хвилин. Після закінчення гри
ми пригощали наших гостей канапками та традиційними українськими смаколиками. Всі були просто в
– Українські народні пісні. Дуже веселі, такі як: «Ти захваті. І ми так само отримали задоволення та неж мене підманула», «Ой на горі два дубки», «Чий то ймовірну кількість гарних емоцій.
кінь стоїть» та інші. Взагалі ми в своєму репертуарі
– Чи хотіли б Ви й надалі брати участь у схожих
маємо близько тридцяти творів. Тож, якщо нас по- заходах?
– Це дуже цікаво! І якщо нас будуть запрошувати,
просять виконати іншу українську пісню, ми з радіми з радістю братимемо участь в таких чудових дійстю заспіваємо.
– Що Ви можете побажати нашим спортсменам?
ствах.
– Звичайно, перемог! Зустрічаючи делегацію, ми баСпілкувалася Тетяна ДОМАРЄВА

– Світлано Володимирівно, розкажіть, будь ласка, про діяльність
Вашого туристичного гуртка?
– Він працює в понеділок і неділю. У
перший день тижня ми з дітьми збираємося після уроків на території школи,
а у вихідний – на десяту годину ранку, і
працюємо. Натягуємо мотузочки – в нас
є цілі системи, і хлопчики та дівчатка
опановують ази спортивного туризму:
навчаються в’язати вузли, долати переправи тощо. Коли в дітей канікули,
ходимо в походи. Крім цього беремо
участь у змаганнях. Ось у Бучі наша команда зайняла третє місце у районному
чемпіонаті з пішохідного туризму. Торік
ми були на обласних змаганнях. Там з
20 команд посіли загальне восьме місце.
Також наші дітки їздять на екскурсії.
– Як виникла ідея створити туристичний гурток?
– Я сама була членом такого гуртка
в шкільні роки. Згодом закінчила курси інструкторів пішохідного туризму і
сама почала навчати діточок. І так уже
воджу в походи більше тридцяти років.
Це моє хобі. Ніхто не вірить, що хімік та
біолог за освітою має таке незвичайне
захоплення. А я засинаю і хочу йти в похід, просинаюсь – теж хочу (сміється).
– А де берете сили та натхнення?
– З великої любові до туризму! Мені
55 років, ноги болять, кажу, що вже
більш не буду, але ніяк не заспокоюсь
(сміється). Чи сніг на землю – я йду, чи
сніг із землі – я йду (сміється).
– Світлано Володимирівно, скільки
діток відвідують Ваш гурток?
– Загалом маємо дві групи. Це молодша, де займаються учні п’ятого та шостого класів, та старша – сьомий і восьмий
класи. У кожній групі десь п’ятнадцять
чоловік, але ходять більше, ніж у списках. Коли натягуємо мотузки, то малеча
і та біжить, бо вони теж хочуть (сміється). Бажання в дітей дуже багато.
– Це досить несподівано, тому що
батьки часто жаліються, що сучасних дітей цікавлять тільки гаджети і
комп’ютерні ігри…
– Ви знаєте,ще десь років вісім тому я
зіткнулася з тим, що діти приїжджають
з відпочинку в Єгипті і йдуть зі мною в
похід. Минулого року зі мною вирушило близько 60 чоловік, а позаминулого –
90. Цього року не знаю скільки підуть,
але всі впевнено кажуть, що хочуть взяти участь. І не тільки з нашої школи. Для
дітей це цікаво, і це – здоров’я.
– А можете пригадати якісь смішні
історії, які траплялися під час походу?
– Були. Ми підіймалися на гору

Любов до своєї Батьківщини, до матінки природи, самостійність та вихованість, відповідальність та витривалість – дуже важливо виховувати
ці якості в людини із самого дитинства. Ось цим і займається вже більше
тридцяти років Світлана Володимирівна Пилипенко, керівник туристичного гуртка «Блиставиця». Її щира душа, добре серце та безмежна любов
до туризму багато років допомагають юнакам і дівчатам віднайти себе
та свій шлях у житті.

Димерджі, що в Криму. Одна дівчинка йшла і всю дорогу приказувала:
«Мамочко, навіщо ти мене сюди відправила, тут же важко». Наступного дня я
їй кажу, що все, не підеш сьогодні, будеш чергова. А вона відповідає: «Нічого,
що важко, зате цікаво» (сміється). Це
була її перша вершина. Ще пам’ятаю
одного хлопчика, шестирічного. Він з
мамою підіймався на вершину Петрос
в Карпатах. І от коли піднялися, він у
сльозах мамі сказав: «Ти не мама мені
більше! Яка розумна мати сина в гори
потягне?» Йому вже зараз двадцять два
роки, але він як ходив у походи, так і
ходить кожен рік (сміється). Ще якось
у Бучі підійшов до мене один чоловік
і запитує, чи пам’ятаю я його. А я – ні
(сміється). Він відрекомендувався: «Я
Тарас із Білої Церкви, з мамою, яка була
лікарем, ходив». Тоді я згадала, він ще
хлопчиком подорожував зі мною, та все
сердився, що мама його тягає в похо-

ди. А тепер він вдячний за це, має свою
власну туристичну фірму.
– Чи розповідають діти Вам свої
мрії? Ким сучасна молодь бажає стати
в майбутньому?
– Звичайно, що діляться. Ми все один
про одного знаємо. У походах, коли ввечері сидимо біля вогнища, розповідаємо
один одному все, ділимося спогадами.
І знаєте, вчителями вони точно не хочуть бути, бо це тяжкий труд (сміється).
Більше айтішниками.
– А ким Ви мріяли стати в дитинстві?
– Я хотіла бути лікарем, навіть поступила в медінститут. Провчилася пів
року і зрозуміла, що мені потрібно йти в
інше місце. Так як я любила хімію і біологію, то вирішила вчитися на хіміка-біолога. І так із медика стала педагогом. І
не жалкую, бо це моє. Я відчуваю щастя,
коли діти посміхаються, коли в них горять очі. Якось, стоячи на Говерлі, одна
з дівчаток зателефонувала своїй мамі

і каже: «Мамо! Ми вище неба!». Таке
щастя це бачити. В школі дітки буває
біжать до мене і запитують: «Ви мене
візьмете, ми з Вами поїдемо?» І на уроках мені з учнями легше. Тому що, якщо
будеш погано поводитися, чи не виконав домашнє завдання, то виникає питання, чи можеш ти бути членом гуртка.
Це хороший стимул до навчання.
– Які якості виховує в дітях туризм?
– По-перше, любов до Батьківщини.
По-друге, вміння дружити, прийти
на допомогу товаришу, підтримати в
скрутну хвилину. Юних туристів дуже
видно, це зовсім інші діти. Щось допомогти, наприклад, дівчинці рюкзак
донести. Також вони виховані не робити шкоду природі. Ніколи не зламають
зелене деревце, знають, що потрібно
використовувати тільки сухе. Добре
навчені, що не можна розкидати папірці, обгортки тощо. Коли були на Говерлі,
там було багато сміття, то ми брали пакети й збирали. Дітки зазначали, що це
не туристи йшли. Діти-туристи навчені
та розуміють це.
– Де Ви з підопічними вже побували
й де б хотіли ще подорожувати?
– Ходимо до нас в ліс на Блиставиці,
влітку їздимо в Карпати. Наприклад,
цього року проходили Чорногорський
хребет: підіймалися на гору Петрос,
Говерлу, проходили Несамовите озеро.
Були у Львові, Кам’янці-Подільському,
Одесі. Ось збираємося в Чернівці. Дуже
хотіла б ще на Кавказ піти, тому що востаннє була там у 1996 році. Хотіла б, щоб
Крим наш повернувся. Цього року були
в Болгарії, яка чимось нагадала мені
Крим. Але все одно ніде немає такого
моря, як у Криму.
– Чи допомагає якось держава реалізовувати плани гуртка?
– Я хочу сказати, що мені гріх ображатися на державу. Бо палатки нам придбали, спорядження, системи, мотузки.
Як їхали на змагання, то Бучанська міська рада нам і костюми видала, і нові мотузки купили, і взагалі все, що потрібно було, все дали. Дуже допомагають.
Ось буквально на День вчителя приходила представник Блиставицького
старостинського
округу
Наталія
Виногородська і каже: «Світлано
Володимирівно, ми для Вашого гуртка
котли передамо, триноги». Я їм дуже
вдячна, бо без них, звичайно, нічого б
цього не було. І Бучанський центр позашкільної роботи допомагає. Не було
жодного випадку, щоб я звернулася, і
мені відмовили.
Спілкувалася
Тетяна ДОМАРЄВА

НАША ГОРДІСТЬ

Анастасія перемогла
в міжнародному фестивалі
Бучанка Анастасія Мурміль на пісенному конкурсі-фестивалі VII
KHARKIV INTERNATIONAL SONG
FORUM у номінації «Естрадний вокал» стала кращою серед ровесників.
о складу Міжнародного журі
цьогорічного фестивалю увійшли представники України, Грузії,
Молдови, Казахстану та Латвії – професійні артисти, викладачі, музичні
продюсери.
Саме вони оцінили виступ Анастасії
Мурміль найвищими балами.
Майстерність учасників оцінювали
за такими критеріями: якість музичного репертуару, музичність, сценічна
культура, трактовка музичного твору,
емоційність виконання, технічний рівень виконавця, відповідність сценічного костюму репертуару, номінації,
віку виконавця, а також відповідність
репертуару віку та технічним можливостям виконавця.

Д

Осінь на піску

На XXII Мiжнародному фестивалi-конкурсi «Барвиста осінь» в
межах проєкту «Квiтуча Україна»
знову вражали своєю майстерністю учасники студії пісочної анімації.
Вітаємо з черговою пісенною перемогою!

П

ерше місце за складні малюнки
піском отримали Катя Вигiвська,
Вiка Горчинська, Маргарита Морева,
Валерiя Сурник, Полiна Чередник.

Вітаємо дітей, викладачів із черговою відзнакою!
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 31 жовтня
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:30,14:15 Телепродаж.
12:00,15:15 Енеїда.
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:30 Д/с «Аромати Перу».
16:15 Погода.
16:20 Д/ф «Всесвiтня природна
спадщина. США. Нацiональний
парк Еверглейдс: Ламантини
кришталевої рiчки».
17:30 #ВУкраїнi.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25,23:40,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Особливий загiн».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:55
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:40 Т/с «Свати 5».
21:40 Т/с «Сидоренко-Сидоренко».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.

7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок». (16+).
13:15 «Роман з Ольгою».
14:25,15:20 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:55 Т/с «Розвiдники». (16+).

ICTV

4:50 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.
10:10 Секретний фронт.
11:45,13:25 Х/ф «Темний меридiан».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:35 Х/ф «Згадати все». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi. Дайджест.
22:35 Т/с «Схованки». (16+).

Новий канал

4:50 Абзац.
5:45,6:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi».
7:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:00 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
10:00 Ревiзор.
12:50 Пристрастi за Ревiзором.
14:50,22:00 Т/с «Будиночок на
щастя».
16:00,21:00 Божевiльна зiрка. (12+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
23:50 Т/с «Сирена». (16+).

СТБ

12:35 МастерШеф. Професiонали.
15:50 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Зваженi та щасливi. (12+).
21:00 Т/с «Мiсто закоханих».
23:45 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
16:00,0:00,2:15 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi»
23:20 Слiдами мiського Голови.
Днiпро.

ТК «Київ»

9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
9:15,11:10 Радар.
9:43 Д/ф «Смаки», 20 с.
10:10 Т/с «Таємниця старого мосту»,
59 с. (12+).
11:20 Т/с «Таємниця старого мосту»,
60 с. (12+).
12:10,5:45 Д/с «Таємницi людського
мозку», 4 с. (16+).
13:10 Телемаркети.
14:10,0:55 Депутатська приймальня.
15:15,4:10 СТН-Панорама.
17:15 Т/с «Мердок», 45 с. (12+).
18:00 Т/с «Мердок», 46 с. (12+).
19:30,23:30 60 хвилин з В. Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 47 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 48 с. (12+).

П`ятниця • 1 листопада
UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Марин та його друзi.
Пiдводнi iсторiї».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,1:00,3:50,5:10 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Елiза». (12+).
11:35,14:15 Телепродаж.
12:00 Енеїда.
12:30 Д/с «Тайська кухня».
13:10 Д/с «Морська кухня».
14:30 Д/с «Аромати Перу».
15:15 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Погода.
16:20 Д/ф «Острови». «Карибськi
острови: Занурення з акулами».
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:55 VoxCheck.
18:25,1:45 Тема дня.
19:30,4:15 Розсекречена iсторiя.
20:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:25,1:20,5:30 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:30 Як дивитися кiно.
23:00 Х/ф «Реальнiсть». (16+).

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:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Одруження наослiп».
13:15 «Сiмейнi мелодрами».
14:15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:25,22:25 «Лiга смiху».
0:25 Драма «Авiатор». (16+).
5:15 «Свiтське життя».

Iнтер

7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Сподiваючись на
порятунок». (16+).
13:15 «Роман з Ольгою».
14:25,15:20,23:50 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:10 «Чекай на мене. Україна».
4:35 «Top Shop».

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:50 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:05,14:20,0:00 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Т/с «Юрчишини». (16+).
16:25,22:50 Т/с «Вижити за будьяку цiну». (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:10 Дизель шоу. (12+).
2:20 Стоп-10.

Новий канал

4:30 Абзац.
5:15,6:15 Kids` Time.
5:20 М/с «Том i Джерi».
6:20 Х/ф «Доктор Дулiттл».
8:00 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
9:40 Т/с «Будиночок на щастя».
14:00,21:40,23:20 Екси. (16+).
16:20,19:00 Топ-модель поукраїнськи. (16+).
1:50 Х/ф «Море спокуси». (18+).

СТБ

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

5:55,9:40 Т/с «Коли ми вдома».
12:40 МастерШеф. Професiонали.

15:35 Хата на тата. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 МастерШеф. (12+).
22:45 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:40 Зоряний шлях.
11:30 Х/ф «Курка».
13:30 Т/с «Компаньйонка», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Компаньйонка». (12+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.
0:00 Т/с «Будинок, який...», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Будинок, який...» (12+).
4:00 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:49,8:49,9:37 Вiдкрито.
7:52,8:52,9:40 Свiтськi хронiки.
7:55,8:55 Iмена, увiчненi у вулицях.
8:27 Д/ф «Смаки», 21 с.
9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,
21:00 СТН.
9:15,11:10 Радар.
9:43 Д/ф «Смаки», 22 с.
10:10 Т/с «Таємниця старого
мосту», 60 с. (12+).
11:20 Т/с «Таємниця старого
мосту», 61 с. (12+).
12:10 Д/с «Таємницi людського
мозку», 5 с. (16+).
13:10 Телемаркети.
14:10 Депутатська приймальня.
15:15,4:20 СТН-Панорама.
17:15,0:45 КиївРада.
19:30,5:55 60 хвилин з В. Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 49 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 50 с. (12+).
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:10 Т/с «Мердок», 51 с. (12+).

Субота • 2 листопада
UA:Перший

7:00,8:00,9:00,21:00,23:15,2:00,3:50,
5:10 Новини.
9:30 Енеїда.
10:30 Хто в домi хазяїн.
11:00 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
11:30,14:45 Телепродаж.
11:45 М/с «Дуда i Дада».
12:55 Х/ф «Поруч з Iсусом: Йосип з
Назарета».
15:10 Д/с «Тайська кухня».
16:05 #ВУкраїнi.
17:00 Плiч-о-плiч.
17:15 Д/с «Мегаполiси».
17:45 Д/ф «Природа».
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:55 Розсекречена iсторiя.
21:25 Д/с «Спiльноти тварин».
22:25 Т/с «Окупованi». (16+).
23:45,3:40 Погода.

Канал «1+1»

6:20 М/ф.
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:15 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
12:10 Т/с «Сидоренко-Сидоренко».

16:40,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30,4:05 «Розсмiши комiка».
19:30,4:50 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».
23:25,0:25 «Свiтське життя».

Iнтер

6:00 «Слово Предстоятеля».
6:10,1:35 Х/ф «Алегро з вогнем».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Спецпроект до 75-рiччя
звiльнення України».
11:10 «Жуков. Перший Український».
12:00,23:35 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
13:50 Т/с «Нi кроку назад!» (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Перемога. Одна
на всiх».

ICTV

5:25 Факти.
5:50 Особливостi нацiональної
роботи.
7:30 Я зняв!
9:15 Т/с «Юрчишини». (16+).
10:20 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12:45 Факти. День.
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13:00 Дизель шоу. (12+).
14:35 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Джек Рiчер». (16+).
21:40 Х/ф «Джек Рiчер 2: Не
вiдступай!» (12+).
23:50 Т/с «Ронiн».

Новий канал

5:50 М/с «Том i Джерi».
6:50 Таємний агент.
8:10 Таємний агент. Пост-шоу.
10:10 Дiти проти зiрок.
12:00 Хто проти блондинок. (12+).
14:00 Хто зверху? (12+).
16:00 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (16+).
17:30 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту». (16+).
21:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах». (16+).
23:50 Х/ф «Лiки вiд щастя». (18+).

СТБ

8:20 Зваженi та щасливi. (12+).
10:20 «Зважся!» (12+).
11:20 Т/с «Мiсто закоханих».
19:00 Х-Фактор.
22:00 МастерШеф. (12+).

ТК «Київ»

Канал «Україна»

9:00 Т/с «Таємниця старого мосту»,
10:00,7:15 Зiрковий смак.
10:50,6:40 Веселi старти.
11:25 Т/с «Таємниця старого
мосту», 62 с. (12+).
12:10 Д/с «Таємницi людського
мозку», 5 с. (16+).
13:00 Телемаркети.
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
15:15 Т/с «Мiс Марпл», 17 с. (12+).

8:50 Т/с «На твоїй сторонi»,
9-14 с.
15:20 Т/с «На твоїй сторонi», 15 i
16 с. (16+).
17:00 Т/с «Жива вода»,
1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Жива вода».
23:00 Х/ф «Зворотнiй квиток».

17:20 Т/с «Мердок», 51 с. (12+).
18:10 Т/с «Мердок», 52 с. (12+).
19:30 «Якiсне життя».
19:40,0:05 Д/ф «Смаки», 23 i 24 с.
20:30,5:35 «Iсторiї кохання».
21:30 Т/с «Мердок», 53 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 54 с. (12+).
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:10 Д/с «Таємницi людського
мозку», 6 с. (16+).

Недiля • 3 листопада
UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Марин та його друзi.
Пiдводнi iсторiї».
6:30,7:05,8:05,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:15,2:00,3:50
,5:10 Новини.
9:30,2:25 Енеїда.
10:35 Д/с «Кухня По».
11:35,14:45 Телепродаж.
11:50 М/с «Дуда i Дада».
12:55 Х/ф «Спляча красуня».
15:00 Д/с «Тайська кухня».
15:25,21:55 Бюджетники.
16:00 UA:Фольк.
17:00 Перший на селi.
17:30 #ВУкраїнi.
17:55 Д/ф «Вивчаючи природу».
19:05 Д/с «Свiт дикої природи».
20:05 Д/с «Левиний рик». (12+).
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:25 Т/с «Окупованi». (16+).
23:45,3:40 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:20 Своя земля.
4:15 Сильна доля.
5:30 Спiльно.

Канал «1+1»

6:20 М/ф.
6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Громада на мiльйон.
Спецiалiсти».
11:00,12:15,3:20 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
15:05 Т/с «Свати».
19:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
23:50 «Лiга смiху».
1:40 «Квартал i його команда».
5:00 «ТСН».

Iнтер

6:05 Х/ф «Мiмiно».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».

11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:00 «Крутiше за всiх. Новий
сезон».
14:10 Х/ф «Красуня i чудовисько».
16:10 Х/ф «Графiтове серце».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Охоронець для дочки».
(16+).
22:35 Х/ф «Все можливо».
0:35 «Речдок».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:05 Факти.
5:30 Секретний фронт.
6:20 Громадянська оборона.
7:10 Антизомбi. Дайджест.
8:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:40,13:00 Х/ф «Згадати все».
(16+).
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Джек Рiчер». (16+).
16:35 Х/ф «Джек Рiчер 2: Не
вiдступай!» (12+).
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Падiння Лондона».
(16+).
22:20 Х/ф «Падiння Олiмпу». (16+).
0:40 Т/с «Менталiст». (16+).
2:30 Стоп-10.

Новий канал

4:40 Зона ночi.
5:50 СтендАп Шоу.
6:45,8:55 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi».
7:10 М/ф «Агент Марнi».
9:00 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (16+).
10:30 Х/ф «Казки на нiч». (16+).
12:30 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту». (16+).
16:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах». (16+).
18:50 Х/ф «Робiн Гуд». (12+).
21:00 Х/ф «Джон Картер: Мiж двох
свiтiв». (16+).
23:40 Х/ф «Справа №39». (16+).
1:50 Х/ф «Лiки вiд щастя». (18+).

СТБ

5:50 Т/с «Коли ми вдома».
7:15,12:55 Хата на тата. (12+).
9:00 Прокинься з Ектором!
9:55 МастерШеф. (12+).
17:00,1:10 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
18:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
20:00 Один за всiх. (16+).
21:00 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Жива вода».
12:50 Т/с «Будинок, який...» (12+).
16:45 Т/с «Штамп в паспортi», 1 i
2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Штамп в паспортi». (12+).
23:15 Т/с «Ляльки», 1-3 с. (16+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Ляльки». (16+).
3:20 Х/ф «Зворотнiй квиток». (16+).
4:45 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

8:00,14:00 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Т/с «Таємниця старого мосту»,
62 с. (12+).
10:15 Т/с «Таємниця старого
мосту», 63 с. (12+).
11:00 «Iсторiї кохання».
11:30 Якiсне життя.
12:00 Д/с «Таємницi людського
мозку», 6 с. (16+).
13:00 Телемаркети.
15:00,17:00 СТН.
15:15,1:05 Концерт О. Бiлозiр
«Народжена Україною».
17:35 Т/с «Мiс Марпл», 17 с. (12+).
19:20 Т/с «Мердок», 53 с. (12+).
20:10 Т/с «Мердок», 54 с. (12+).
21:00,5:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Мердок», 55 с. (12+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 Т/с «Мердок», 56 с. (12+).

Втрачені Договір дарування житлового будинку від 10.02.2009 року за № ВМВ
436519 на ім’я Юзич Віктор Веніамінович та Жураковська Зінаїда Веніамінівна
та Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно за № 22069536 від
04.03.2009 р. на ім’я Жураковська Зінаїда Веніамінівна, вважати недійсними.

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

РОБОТА
Комплектовщик – ЗП: 11000 грн.

Обязанности:
• Ведение складского учета, прием, отгрузка товара;
• Проведение инвентаризаций;
• Контроль остатков (пересорт, возвраты, брак).
Что предлагаем:
• График работы: пн-пт
• с 08.30−18.00, по необходимости рабочая суббота (через одну) 9.00-14.00;
• Бесплатный трансфер на работу и до дома;
• Официальное трудоустройство;
• Стабильная заработная плата.
Место работы: город Буча, ул. Максима Железняка, 5 (напротив остановки Ворзель).
Тел. 067 510 82 97 Александр

РОБОТА
Мастер отдела ОТК – ЗП: от 14000 грн.

Обязанности:
• Техническое образование;
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel);
• Знание основ работы электро- и бензоинструмента,
сварочного оборудования;
• Навыки работы с технической документацией;
• Чтение схем.
Что предлагаем:
• График работы: пн-пт с 08.30−18.00;
• Своевременная выплата заработной платы;
СІЯ
АН
К
• Карьерный рост;
А
В
• Полный соц. пакет;
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатный трансфер на работу и до дома;
• Профессиональный коллектив.
Место работы: город Буча, ул. Максима Железняка, 5 (напротив остановки Ворзель).
Тел. 067 510 82 97 Александр

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ

На роботу (м. Київ) у торгово-розважальні, офісні центри,
у ресторани, нічні клуби, на будівельні майданчики та паркінг

потрібні охоронники!

Гідна оплата праці. Графіки роботи: 1/2, 2/2, 15/15 (вахта),
денні та нічні зміни, рівень з/п за результатами співбесіди.

Телефон: (093) 356 51 93
(Олександр)

ГУ ДПС у Київській області інформує

Нові правила проведення перевірок
Держпраці

П

остановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №823 «Деякі
питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» врегульовано процедуру проведення інспекцій Держпраці та
затверджено такі документи:
−− порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про
працю;
−− порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю;
−− внесено зміни до ряду постанов Кабінету Міністрів України.
Рекомендовано міським радам міст обласного значення та сільським, селищним,
міським радам об’єднаних територіальних громад під час здійснення повноважень,
передбачених частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуватися цією постановою.
Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про
працю визначено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства
про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів.
Заходи контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці, оформлення трудових відносин).
Пунктом 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначено перелік підстав для інспекційних відвідувань
Держпраці. Зокрема, новою підставою для інспекційних відвідувань є акт перевірки (документальної, планової, позапланової або фактичної), складений за результатами контрольного заходу ДПС, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства про працю.
Встановлено, що тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів – п.10 цього ж Порядку.
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Замогильний Олег Іванович,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення інваліда з дитинства І групи, підгрупа «Б» серія ААГ №
177905, видане на ім’я Рудченко Вадим Сергійович, вважати недійсним.
Втрачений диплом про вищу освіту КХ № 47248458, виданий Національним
університетом державної податкової служби України на ім’я Сидорчук Ярослав
Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Калапа Валерій Петрович, вважати недійсним.

Як в онлайн керувати запасом газу за акцією

Тепер споживачі газу можуть в онлайн-режимі управляти своїм зимовим газовим запасом. Для цього їм потрібно в Особистому кабінеті на
сайті 104.ua замовити на поточний місяць необхідний обсяг газу зі свого
передплаченого запасу.
обто споживач сам може вибрати період, в який йому вигідно використовувати газ із зимового запасу, а також потрібний обсяг у відсотках (в діапазоні
від 0 до 100%).
Для клієнтів, які не робитимуть заявок на управління своїм зимовим газовим
запасом, діятимуть звичайні умови акції: вони за умовчуванням отримають газ
із запасу тоді, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для всіх
інших споживачів.
Детальна покрокова інструкція з онлайн-управління запасом газу розміщена
на сайті 104.ua.
Зимовий запас газу в межах акції #ТвояЕнергонезалежність придбали 51 100
клієнтів регіональних газових компаній. Загальний обсяг купленого ними газу
досяг майже 62 млн кубометрів.

Т

СУСПІЛЬСТВО

Субсидії:
розвінчування
міфів

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики, в ефірі
одного з центральних телеканалів
України висвітлив у ширшому контексті актуальну для багатьох тему.
рядовець повідомив, що на сьогоднішній день жодних штрафів у разі
неправильного оформлення документів
або неправомірного отримання житлової
субсидії немає.
Для того, щоб оформити субсидію можна обрати один із трьох способів. Перший
– це скористатися онлайн-платформою.
Тобто зайти на сайт Міністерства соціальної політики та за посиланням в електронному вигляді внести свої дані, скориставшись такою інтернет-послугою.
Другий спосіб – безпосередньо завітати
до Управління праці та соціального захисту населення. Там звернутися до працівника-консультанта, який допоможе правильно та швидко заповнити необхідні
бланки.
Третій варіант – це заповнити вдома необхідні документи та направити потрібну
інформацію для отримання субсидії поштою.
На цей рік закладено 47 млрд грн для реалізації програми субсидії. Ця сума означає, що в опалювальний період кожен громадянин, який буде отримувати субсидію,
матиме приблизно 1700 грн підтримки.

У

Втратили право на субсидію:
−− орендодавці, які не задекларували
доходи від здачі майна;
−− особи, які здійснили покупку вартістю понад 50000 грн;
−− володарі автомобілів, з дня випуску
яких пройшло менше 5 років;
−− особи, які отримали спадщину;
−− боржники з оплати житлово-комунальних послуг;
−− власники квартир, площа яких перевищує 120 квадратних метрів;
−− власники будинку, площа яких перевищує 200 квадратних метрів;
−− особи працездатного віку, що не перебувають на обліку в Центрі зайнятості та не працюють.
Потрібно зауважити, що окреме домогосподарство може використовувати один вид державної підтримки або
субсидію, або користуватися пільгами.
У разі будь-яких інших запитань варто
звертатися на гарячу лінію.
Телефон УПСЗН БМР: 49-905.

Уряд спростив умови призначення
житлових субсидій окремим
категоріям населення

Кабінет Міністрів України ухвалив внесену Міністерством соціальної
політики постанову щодо спрощення умов призначення житлових субсидій окремим категоріям населення, – повідомляє Урядовий портал.
аким чином, напередодні нового опалювального сезону ми полегшуємо
умови отримання субсидій тим категоріям населення, які раніше мали
з цим проблеми», – заявила Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у
мережі Facebook.
Постанова стосується:
−− дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ);
−− військовослужбовців;
−− громадян, старших 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості.
Які зміни було внесено:
−− надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію – дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла;
−− до доходу ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані
ними транспортні засоби;
−− у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, який зареєстрований за іншою адресою (це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг);
−− субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску;
−− наявність причепа, з дати випуску якого минуло менше 5 років, більше не
буде причиною відмови у субсидії.

«Т
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33
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ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

№ 43 від 25 жовтня 2019 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

Спорт
НАША ГОРДІСТЬ

Артем Невдобенко –
чемпіон Київщини
з боксу

Віцечемпіонка України
WABBA 2019 – бучанка
Ірина Гарбар

У столиці в Українському домі 20 жовтня зібралися провідні культуристи та фітнесистки країни на Відкритому
Чемпіонаті України WABBA. Атлети боролися за призовий фонд у розмірі 30 000 грн.

М

ірялися красою м’язів близько 200 атлетів з усіх куточків
України. Змагання відбувалися в ростових та вікових ка– Щоденні заняття з тренером, спеціально складений рацітегоріях жінок і чоловіків.
Особливо цікавим чемпіонат України є тим, що на ньому он харчування, режим, сила волі і самодисципліна привели
можна побачити як атлетів-початківців, так і професіона- мене в цей спорт, – поділилась своєю історією Ірина Гарбар.
Дівчина почала цікавитись Fitness
лів. Традиційну зацікавленість у Відкритому Чемпіонаті
WABBA – всесвітня аматорська асоціація бодібіл- Bikini три роки тому, і навіть поУкраїни висловили спортсмени дингу — була створена легендою бодібілдингу, думати не могла, що це стане неБілорусі, Молдови, Угорщини, конкурентом Арнольда Шварценеггера, чемпіоном від’ємною частиною її життя.
Казахстану, Ірану та Польщі.
Ірина вважає, що підготовка
Сержем Нубретом ще в 1975 році після змагань
Ірина готувалася до змагань «Містер Олімпія». З того моменту, WABBA стала одні- до змагань – це своєрідний інпід керівництвом успішного єю з найбільших федерацій бодібілдингу у світі.
струмент, який потрібно вміти
тренера, бучанця Володимира
правильно використовувати, а
Гончаренка, який має у своєму
найважчим етапом вважає день
особистому заліку найвищі пенапередодні змагань. Ірина вистуремоги і допоміг піднятися на п’єдестал не одному спортсмену. пала в WABBA Ukraine вперше.
Яскраве сузір’я спортсменів під час проведення урочисто– Моя мета: довести собі, що я можу досягти ідеального
стей з нагоди Дня Бучі відзначив подяками Бучанський місь- тіла, виховати в собі силу волі і характер, та показати, що
Fitness Bikini – це красивий і гідний спорт, – розповіла Ірина.
кий голова Анатолій Федорук.

Особистість
По-різному можна любити і прославляти рідний край. От завдяки
здобуткам Володимира Гончаренка про бучанську громаду знають
не лише в різних куточках України,
а й за кордоном.
олодимир Гончаренко має такі спортивні розряди: майстер спорту (МС)
з підйому штанги на біцепс, МС із жиму
штанги лежачи, кандидат у МС із самбо, майстер спорту міжнародного класу
України з пауерліфтингу. Володимир
– трикратний Чемпіон світу, п’ятикратний Чемпіон Європи з жиму лежачи
та абсолютний Чемпіон Європи з багатоповторного жиму. Також він – суддя
міжнародного класу. Як тренер підготував 10 чемпіонів Європи та 5 чемпіонів
світу, 3 майстрів спорту з пауерліфтингу. З 2000 року має право на носіння
крапового берету та звання майстер
спецназу.
– Володимире, розкажіть, будь ласка, в яких змаганнях брали участь?
Які перемоги здобули?
– Один з останніх успішних виступів
– це участь в міжнародному турнірі із силового багатоборства «Кубок Азовського
моря-2019». Загалом в турнірі брали
участь 300 учасників. Команда з Бучі в
складі чотирьох осіб (двоє чоловіків, жінка
і 14-річний підліток) виступала в ПРО дивізіоні в кількох номінаціях і в загальному
заліку посіла п’яте місце.
– Що таке ПРО дивізіон?
– У силовому багатоборстві є ПРО
дивізіон – професійний рівень, а також АМ дивізіон – аматорський, коли
такий спорт для учасників як хобі. У
ПРО дивізіоні зовсім інші вагові категорії. Якщо в аматорському вага штанги
може становити 20 кг, то в ПРО – на 10
кг більше.
– Наймолодший учасник ще школяр. Як йому вдалося досягти таких
результатів?
– Так, Данило Рудомьоткін учень школи № 3 м. Буча. Він успішно виступив у
своїй категорії та отримав ІІІ юнацький
розряд – Данило підняв штангу вагою
32 кг. Діти в ПРО дивізіоні взагалі рідкість! На той момент хлопець займався
три місяці, а такого результату досягнув
завдяки регулярним наполегливим тренуванням та правильній дієті. Він слідує всім нашим рекомендаціям.
– Розкажіть, що це за спорт пауерліфтинг?
– Пауерліфтинг – це силовий вид
спорту, до якого входять три вправи:
присідання зі штангою на плечах, жим

Пауерліфтинг – це не просто спорт,
пауерліфтинг – це спосіб життя!
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штанги лежачи на горизонтальній лаві
і тяга штанги. У пауерліфтингу, на відміну від бодібілдингу, важливі силові
показники, а не краса тіла.
– Як розвивалася Ваша кар’єра
спортсмена і тренера?
– Я в спорті з шести років. Спочатку
захоплювався бойовими мистецтвами.
Коли мені було дев’ять, в Бучі відкрився
перший зал із силових занять. З цього
почався мій шлях в силовому багатоборстві. Кар›єра спортсмена розвивалася
разом із тренерською. Займався з хлопцями в спецназі, а також паралельно в
спортзалі. За більш ніж 21 рік роботи
тренером підготував більше двох тисяч
спортсменів. Мої хлопці самі вже стали
тренерами, відкрили свої школи, федерації. Багато з них працюють за кордоном
– Дубай, Корея, Туреччина, Єгипет.
– Володимире, як Ви потрапили в
спецназ?
– Випадково. Починав з роботи охоронцем у ресторані. Якось виніс на собі
чоловіка два мерти зростом та вагою
близько 100 кг. Так збіглося, що в барі
відпочивали військові і запропонували
піти працювати в спецназ. Не можу сказати, що було велике бажання, і досвід
вже був – я строкову службу проходив
у спеціальних підрозділах. Але після
того, як поспілкувався з хлопцями,
провели кілька тренувань, то вже мене
зачепило. Колектив був дуже хороший,
часто виїжджали, затримували багато
злочинців. Працював там 21 рік, а потім
вийшов на пенсію. Після звільнення відкрив власну компанію, яка займається
будівництвом фітнес-клубів, виробництвом та продажем спортивного обладнання: тренажерів, зокрема й вуличних.
– Розкажіть про Федерацію спорту,
створену Вами.

– У 2015 році розпочала роботу
Українська федерація силових видів спорту (UFPS), президентом якої я є й нині.
Мета діяльності Федерації – сприяння
розвитку та популяризації важкої атлетики, а саме: пауерліфтингу (силового триборства), класичного двоборства, жиму
лежачи, багатоповторного жиму, армреслінгу, армліфтингу, гирьового спорту,
так і бодібілдингу, бодіфітнесу, фітнесу та
змішаного бойового мистецтва.
– Є така думка, що бодібілдинг – це
лише зовнішня краса. Це так?
– Бодібілдинг вимагає великої дисципліни, яку мало хто витримує. Перш за
все, це здоровий спосіб життя, чіткий
режим, правильне харчування: вівсяна каша зранку, наприклад, і ніякого
фаст-фуду! Важливо вживати достатню
кількість води. У раціоні велике місце займає протеїн (білки). Звісно, є допоміжні препарати для збалансованого харчування. Я прихильник таких замінників
харчування, адже вони з одного боку
дають необхідну денну норму протеїну, а
з іншого – економлять мій час для приготування та вживання їжі. Для активних
занять спортом максимально це 6 тисяч
ккал в день, а якщо просто є бажання
підтримувати себе в формі, то це 1,5-2,5
тисячі ккал в день.
– Фактично Ви як тренер, крім занять спортом з підопічними, ще й стежите, як вони харчуються?
– Звісно! І це не лише харчування.
Важливо все робити з початку: з›ясовувати мотиви, потім дивитися аналізи крові – гемоглобін, гормональні.
Вивчаємо, співставляємо, виявляємо
особливості, і лише потім складаємо
програму тренувань.
Спілкувалася
Надія КИРИЛЮК

У Броварах 17-19 жовтня пройшов Чемпіонат Київської області з боксу серед молоді (відбірковий на Чемпіонат України). Участь
взяли 64 спортсмени з 12-ти регіонів Київської області 2002-2003
р.н. Змагання проходили в десяти
вагових категоріях.
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учанецьвАртемвНевдобенко,
вихованець
тренера-викладача з боксу Бучанської ДЮСШ Юрія
Мороза, став чемпіоном області у
ваговій категорії 81 кг, і тим самим
здобув право їхати на Чемпіонат
України в грудні місяці до Львова.
Почесним гостем на відкритті був
чемпіон світу з боксу за версією WBC
Віктор Постол. «Я прийшов підтримати юних учасників, адже сам тут
вчився колись, і тренуюся досі. Для
молодих спортсменів дуже важлива
підтримка старших боксерів, що вже
відбулися у великому спорті, власне,
тому я тут», –вважає Віктор Постол.
Вітаємо чемпіона і тренера!

Футбольні надії
Київщини-2019

У міському етапі фестивалю
шкільного футболу «Футбольні надії Київщини» взяли участь
команди Гаврилівської та Бучанських шкіл № 1, 2,3, 4, 5, які,
згідно з жеребкуванням, було
розподілено на дві підгрупи. Ігри
в групах відбувалися за коловою
системою.
Призові місця розподілилися так:
I місце – Бучанський НВК №4;
II місце – Бучанська СЗОШ №5;
III місце – Гаврилівський КЗЗСО №8.
Кращими гравцями стали: у команді НВК №3 – Іван Іванов, у команді Гаврилівського КЗЗСО №8
–Артем Мельник, у команді СЗОШ
№5 – Даніїл Мухопад. Кращим гравцем турніру визнано учня НВК №4
Івана Титенка.
Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи
висловлює вдячність за співпрацю
та суддівство змагань тренерам дитячо-спортивного клубу «Асгард»
Свистілці І.М. та Лиманському О.О.

Юні волейболісти –
срібні призери чемпіонату
Київщини
Команда стала срібним призером чемпіонату Київської області
серед юнаків 2005-2006 років народження.
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якуємо за «срібло»! Віримо у «золоті» перемоги в наступних чемпіонатах!

ЦІКАВО ЗНАТИ

У найближчому майбутньому людям доведеться постійно вчитися
нового та змінювати роботу, тому
експерти радять розвивати передусім емоційний інтелект. Рекрутинговий портал «hh.ua» дослідив наскільки затребувана ця
якість українськими роботодавцями і в яких сферах її вимагають
найчастіше.
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агалом під емоційним інтелектом
мають на увазі здатність людини
розуміти свої емоції і почуття інших
людей, ефективно керувати емоціями
та адаптувати свою поведінку під різні ситуації.
Аналіз бази вакансій виявив, що
така вимога найчастіше зустрічається у пропозиціях про роботу у сфері
продажів (понад 20% вакансій), маркетологів (17%) та HR-менеджерів
(14%). Дехто з роботодавців конкретизує, що під емоційним інтелектом
вони розуміють емпатію, вміння
давати зворотний зв’язок, навички
ефективних комунікацій.
Згідно з доповіддю, озвученою на
Всесвітньому економічному форумі,
емоційний інтелект – одна з найцінніших навичок майбутнього. Більше
того, це одна з унікальних людських
якостей. Співчуття, підтримка, почуття гумору – це те, чого немає у
машин, і такі навички будуть затребувані в цифровому світі довгі роки.

Невролог з Методистської лікарні
Х’юстону Рендалл Райт розповів, які
заходи можуть допомогти знизити
негативний вплив телебачення на
мозок. Одним із способів є прогулянки перед улюбленим заняттям.
ослідження фахівця опублікувало
видання Medical Xpress.
«Важливо визнати, що мозок не є ізольованим органом, він активно реагує
на навколишнє середовище. Коли ми дивимося телевізор, то створюємо нездорові умови для роботи головного органу
центральної нервової системи мозку,
тому що сидимо впродовж довгого часу,
ізолюючись від громадської діяльності і
вживаючи велику кількість нездорової
їжі», – пояснює Рендалл Райт.
Невролог порівнює задоволення від
перегляду епізоду на ТБ з азартними
іграми, що в підсумку призводить до
негативних змін. Одним із способів контролювання ситуації є достатній відпочинок, щоб не втратити відлік часу під
час заняття, бажано завести будильник.
Недавні дослідження довели, що мозок може генерувати нові клітини і
зв’язки за допомогою процесу, відомого

ПОРАДНИК
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як нейрогенез, а саме фізичні вправи є
ключем до цього процесу. Краще рішення – прогулянка околицями перед фільмом або передачею і стояння протягом
п’яти хвилин під час самої трансляції.
Якщо віддавати перевагу телебаченню
протягом шести годин, то це може призвести до депресії через недостатнє спіл-

кування з оточуючими, тому важливо
зберігати баланс. Досить часто чоловіки
дивляться з друзями матчі, споживаючи
шкідливі закуски. Рекомендація – робити здоровий вибір, а саме: фрукти, овочі, хумус, соєві боби.
За матеріалами преси

Українка стала найкрасивішою
мамою Європи

На конкурсі Місіс Європа-2019 Наталія Тропак отримала престижний
титул: 37-річна львів’янка здобула перемогу в номінації Мама Європи –
Mrs. Mother of Europe 2019.
аталія виховує чотирьох дітей, саме ло мене: зміцнило, зробило сильнішою,
вони є пріоритетом для жінки, а впевненішою і більш скромною», – розточніше, їх виховання, духовний розви- повідала львів’янка в інтерв’ю виданню
ток. Однак разом з тим українка встигає Galnet.
Секрети виховання дітей від Наталії
приділяти час своїм захопленням – вона
Тропак:
займається СММ і фотографією.
– треба завжди бути мамою. Бути з
«Бути мамою – це благословення і великий дар, відповідальність і служіння з дітьми, годувати їх грудним молоком,
присвятою. Я постійно вчуся і працюю дарувати свою увагу та присутність,
над собою, намагаюся знаходити гар- чути перші слова, спостерігати їхні
монію і поєднувати всі ролі особисто- перші кроки та бути співучасницею їхсті жінки і мами. Материнство зміни- ніх успіхів;
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– сіяти в дитячих серцях свою любов,
ділитися цінностями, бути наполегливою та люблячою мамою;
– пробачати їм та собі неідеальності,
приймати те, що є, та по можливості
формувати хороший смак;
– завжди пам’ятати, що приклад
батьків має найбільший вплив на дітей.

Добра справа

У Бучі запрацювало безкоштовне
соціальне таксі

Послугами «Машини допомагайки» (саме так прозвали авто місцеві жителі) можуть скористатися пенсіонери,
люди з інвалідністю, багатодітні мами та інші, хто потребує допомоги та не має грошей на таксі. Придумав та реалізував цю ідею Сергій Урбан, президент благодійного фонду «Добре діло». Журналіст БН мала можливість поспілкуватися із Сергієм.
– Як виникла ідея благодійного проєкту?
– Так як я людина з інвалідністю і
займаюся громадською діяльністю, то
кожен день мені потрібно кудись їхати, часто в інше місто: Ірпінь, Ворзель,
Гостомель, в лікарню. Тож на своєму
досвіді знаю, з чим приходиться стикатися. Водночас вважаю, що інвалідність
– це не привід вимагати з усього світу
повернути якийсь неіснуючий борг,
а інвалідний візок – це не вирок. Ми
самі ковалі свого щастя, – переконаний
Сергій Урбан. – Якось у розмові з товаришем (він для себе орендує транспорт)
йшлося про купівлю автомобіля для
фонду, і виникла ідея з орендою машини. Підрахували, що за дві-три години
в день можна відбити денну оренду таксуючи, а весь інший час працювати на
соціальні потреби.
– Цей водій працює на «Машині допомагайці»?
– Ні. Коли ми одним автомобілем не
справляємося, то він допомагає ще своїм транспортом. Водій «Машини допомагайки» – це теж наш друг, працює на

волонтерських засадах.
– Хто може скористатися послугами
благодійного автосервісу?
– Як соціальна послуга – це безкоштовний транспорт для дітей з інвалідністю, їхніх матерів, людей похилого віку,
багатодітних сімей та у надзвичайних
випадках, якщо терміново треба з ди-

тиною їхати в лікарню. Є ще комерційний напрям – це активні
користувачі таксі регіону, які відгукнулися на мою публікацію в
соціальних мережах, які постійно їздять на вокзал, в аеропорт,
в Київ на роботу. Для них ми робимо 25 % знижки від звичних
тарифів на таксі з одного боку, а
з іншого – вони роблять вклад в
добру справу, допомагаючи нам
сплатити оренду.
– Жителі яких населених
пунктів можуть звернутися за
послугами?
– «Допомагайка» охоплює
Бучу, Ірпінь, Ворзель, Гостомель.
– Що Вас надихає в цьому
проєкті?
– Ми настільки звикли, що безкоштовний сир лише в мишоловці…А тут
підвозиш людину, вона дістає гроші,
щоб розрахуватися, а ти йому повертаєш кошти, а на додачу ще і пригощаєш,
наприклад, чашкою кави чи шоколадкою. Тоді в очах бачиш здивування: він
не може зрозуміти, що відбувається. То

це для мене справжнє задоволення і відчуття щастя, адже таким чином змінюється свідомість людей: не все за гроші,
не все в корисливих цілях, не все заради
наживи. І«запускається бумеранг». Ці
люди потім приємно відгукуються, телефонують: хтось заповнює повний бак
пального для машини, хтось каже, що
він хороший столяр і хоче допомогти в
дитячому центрі – запускається кругообіг добрих справ.
– Фонд «Добре діло» реалізує інші
проєкти?
– Також в Бучі від фонду функціонує банк одягу (безкоштовна роздача
одягу), і спільними зусиллями з громадянами та меценатами відкривається
Дитячий центр. Нам постійно потрібно
їздити, адже люди просять забрати різні
речі, наприклад, стіл, штори, акваріум
з рибками. І ми намагаємося логістику
розписати, щоб людину підвезти, і водночас щось забрати. Так сказати «отримали ноги», – жартує Сергій. – Це те,
чого мені не вистачало – можливість
швидкого пересування, адже я людина
імпульсивна, енергійна, а візок мене постійно гальмує. Автомобіль значно полегшує цю задачу.
Соціальне таксі працює щодня зранку
до вечора. Викликати машину можна за
номером, що вказаний на сторінці фонду «Добре діло» у фейсбуці 063-596-7366. Єдине прохання від благодійників,
якщо знаєте час поїздки заздалегідь,
звертатися за день до виїзду.
Спілкувалася
Надія Кирилюк
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Професії, де важливий
високий рівень
емоційного інтелекту

Зменшуємо негативний вплив
ТБ на мозок
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«Dream Land» намріяв
перемогу

Прідьму Діану Василівну,

завідувача центру національно-патріотичного
виховання та спортивної роботи відділу освіти БМР

Руденка Олега Вадимовича,

начальника відділу ведення Державного реєстру
виборців БМР

Буднік Марію Макарівну,

робітника з благоустрою КП «Бучазеленбуд» БМР

Краснодемського
Йосипа Болеславовича,

голову Бучанської організації «Ветеранів України»

Міщенко Олену Василівну,

спеціаліста І категорії відділу містобудування
та архітектури БМР

Риженко Людмилу Володимирівну,
секретаря Ворзельської селищної ради

Черненка Анатолія Григоровича,
голову Здвижівської сільської ради

Хореографічний колектив «Dream Land» (у
перекладі з англійського «Земля мрій») Бучанського центру позашкільної роботи посів
друге переможне місце на Всеукраїнському
фестивалі мистецтв «Зоряна Брама». Вітаємо
наших талановитих учасників! Журналісти
«БН» поспілкувалися з Ольгою Дрьомовою,
керівником танцювального гуртка:
– Чи хвилювалися діти перед виступом?
– Дуже хвилювалися, як завжди. Вони вже дорослі, розуміють всю відповідальність. Але гарно виступили, молодці!
– Скільки часу потрібно було тренуватися, щоб
бути гідним учасником конкурсу?
– Щоб виконати один номер, потрібно працювати
близько року. Але все одно можуть бути помилки,
тому що на виступ впливає настрій дитини та інші
обставини.
– Які творчі плани на майбутнє?
– Ми хочемо поїхати на змагання в Польщу. Один
номер є, і зараз ще три готуються.

Також вивчаємо з вересня один сольний номер.
Робимо костюми, тренуємося. Я вважаю, що для
успіху потрібно любити свою справу, жити нею,
йти вперед і не зупинятися. Я бажаю нашим учням
займатися тим, до чого лежить душа.
Спілкувалася
Тетяна ДОМАРЄВА

НАША ГОРДІСТЬ

перші на Київщині
Переможна «Фантазія» «JOY»
Завершився Чемпіонат київської області із суДва Гран-прі та 5 перших місць – чергові досягнення танцювального колективу.

часних танців та Всеукраїнський фестиваль
конкурс «Золотий танок».

Вітаємо з ювілеєм!
Данюка Афанасія Андрійовича
У Ваш прекрасний ювілей
Прийміть вітання і подяку
Від найрідніших вам людей,
Любові нашої ознаку.
Нехай живеться легко і щасливо,
благословенні будьте Богом і людьми!
Від дітей та онуків і великої родини Данюків

26-27 жовтня

В

ихованці зразкового хореографічного колективу «Фантазія» Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Л.Ревуцького привезли до Бучі два Гранпрі, п’ять перших місць і одне «срібло» в різних
вікових категоріях.
Талановита юнь отримала Гран-прі та три перших
місця на Всеукраїнському хореографічному конкурсі «Моя Україна». Гран-прі, два перших та одне
друге місце – на Міжнародному хореографічному
конкурсі «Dance country».
За високим професіоналізмом та яскравими виступами, які оцінило журі, кропітка праця, тижні
тренувань, порозуміння та повна віддача дітей, їхніх батьків і викладачів Ганни та Анастасії Муляр.

«В

орзель
КЛУБ»
представляв танцювальний
колектив
сучасного
естрадного
танцю «JOY» під керівництвом
хореографа
Маргарити Юраш.
Композиція «Джинінайкращі друзі» привела
учасників до перемоги
– почесне перше місце у
юних танцюристів.

Нагадуємо, що в ніч з 26 на 27 жовтня стрілки годинників необхідно перевести на одну годину назад.
Зауважимо, що сучасні гаджети автоматично змінюють часовий формат.

Про лабіринти,
трикутники і
життєві уроки
Валентини
Науменко

Бути вчителем – це бути сучасним,
креативним, мислячим, талановитим…

Ц

ей перелік ще довго можна продовжувати, зображуючи усний
портрет учителя сьогодення. Але щоб
зробити це було простіше, «намалюємо» його з натури ювілярки Валентини
Науменко. Коли перед тобою образ, передати душу і почерк людини, здається, простіше. Але це тільки на перший
погляд. Чим більше намагатимемося
заглибитися в особистість, підбирати
кольори, фарб стане замало, аби кожен
день розфарбувати у ті напівтони, які є
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

Наставнику! Учителю! Колего!
Сьогодні ми бажаєм щиро Вам
Ще літ та й літ під Долі оберегом.
І хай таланить думам і словам.
Хай сіється розумне,
добре, вічне.
І в юних душах
щедро пророста,
І мрія Ваша, й праця
титанічна,
І Ваш талант,
і Ваша доброта!
Із щирими вітаннями
з нагоди ювілею,
колективи
Бучанської міської ради,
відділу освіти БМР,
газети БН

тими особливими, неповторними, що
характеризують саме її.
e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №23726-13566ПР ВІД 06.02.2019

Життя – це новий урок щодня: тут нема
заготовлених конспектів і планів, тут
Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

треба вміти не проґавити новий акцент у
роботі, аби поділитися ним із колегами в
школах, аби здобутки освітян і учнів були
предметом гордості для громади.
Життєвий
екзамен
Валентини
Василівни – це не лише підсумок роботи у відділі освіти, а й активна позиція
в житті міста: вона однаково залюблена
у свою професію, колег, друзів, родину,
що вже давно стало різними ланками
одного життєвого ланцюга.
Роки роботи з дітьми для неї ніколи
не були уроками від дзвінка до дзвінка.
Це урок довжиною у 12 років, де кожен
учень – член класної родини.
– Ти маєш завжди себе налаштовувати на те, що діти різні, кожен з
них – індивідуальність, тому потрібно шукати до них підходи, – розповідає Валентина Науменко. – Але в
першу чергу повинна бути співпраця.
Такий собі трикутник: вчитель-дитина-батьки. Коли є розуміння в цьому
трикутничку, тоді можна творити
будь-які справи.
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ
Віддруковано ПП «Видавництво «СЛОВО»,
м. Київ, вул. Ольжича, 29 .
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