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Наша гордість

Новації

Виховна робота

Здоров’я

«Ювілейний»
відзначили відомі
спортсмени України

Новий закон «Про
повну загальну
середню освіту»

Цікавий
позашкільний світ

Грип чи простуда?
Пам’ятаємо різницю

Стор. 3

Україна пам’ятає
трагічні сторінки
історії

Стор. 4

Стор. 7

Стор. 10

Міжнародний день
пам'яті жертв Голокосту

Трагедія Голокосту є уроком для
всього людства, який потрібно згадувати і ніколи не допустити знову.
Цьогоріч світ відзначив 75-річчя
цієї події.

Президент
України
Володимир
Зеленський:
Молоде покоління повинне знати ці історії,
знати про жахіття Голокосту. Щоб
на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову.

Реформа

Перспективні плани громад
У Київській облдержадміністрації відбулось засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів
Київської області.

У

країнці ніколи не забудуть, що серед шести мільйонів жертв Голокосту кожний четвертий був
з України. Про це заявив Президент України
Володимир Зеленський під час спільної з Президентом
Польщі Анджеєм Дудою пресконференції.
«Голокост, що призвів до винищування однієї третини
євреїв і незліченних жертв з числа представників інших
меншин, буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм,
расизм і упередженість», – йдеться в резолюції ГА ООН.
Наша громада також приєдналася до відзначення дня
пам’яті. Приємно, що в першу чергу відреагувала молодь і
з повагою та розумінням до цієї події провела свої заходи.
Наприклад, у Бучанській Українській гімназії юнаки та дівчата 10 класу оформили «Стіну пам’яті жертв
Голокосту» присвячену трагічній події в історії українського народу. А учні школи №1 провели годину спілкування на тему «Україна пам’ятає», щоб детальніше ознайомитися зі страшними сторінками історії України,
виховувати співчуття, людяність, громадянські якості.

Про страхітливу політику терору проти євреїв в окупованій Україні свідчать цифри.
Місця найбільших масових страт: Бабин Яр (Київ) –
більше 100 000, Богданівка Одеської області – понад 40
000, Дрогобицький Яр (Харків) близько 20 000, Кам’янецьПодільський – 23 600, Дальник Одеської області – близько 18 000, урочище Сосонки біля Рівного – понад 17 000
жертв.
27 січня 1945 року було звільнено в’язнів найбільшого
нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за
різними оцінками, від 1,5 до 2,2 млн людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час
Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5
млн дітей.
Закінчення на стор. 2

До Дня пам’яті
Героїв Крут

Г

часть у нараді взяв голова Київського регіонального відділення АМУ, Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, виконавчий директор Київського
РВ АМУ Олександр Дехтярчук, очільники громад
Київщини, експерти, активісти.

Закінчення на стор. 2

Передплата
2020

Тематичні виставки

Заходи, присвячені 102-річниці героїчної битви
військ УНР проти більшовицької армії Муравйова
на станції «Крути», коли значна частина українського війська складалась із київських студентів,
відбулися у Центральному будинку культури Бучі
та бібліотеках Бучанської МОТГ.
ромада вшанувала подвиг українських воїнів. Тоді
завдяки їх звитязі та сміливості ворожий наступ
більшовиків на Київ було зупинено на кілька днів,
коли тривали переговори між Українською Народною
Республікою і країнами Четверного союзу. Важливо

У

ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА
БУЧАНСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ
ГРОМАДИ

«БУЧАНСЬКІ НОВИНИ»

Вартість передплати:

було, аби на той момент українська столиця перебувала
під контролем Центральної Ради.
9 лютого 1918 року Брестський мирний договір було
підписано. Він означав визнання самостійної Української
Народної Республіки суб’єктом міжнародних відносин.

1 місяць – 24,13 грн
3 місяці – 69,79 грн
6 місяців – 133,18 грн

Ми завжди
в центрі подій

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Новий Виборчий кодекс:
як будуть проводити місцеві
вибори

Майже весь 2019 рік у Верховній
Раді тривала дискусія щодо ухвалення нового Виборчого кодексу.
В останні місяці своєї роботи за
нього проголосували депутати
VIII скликання ВР, але Президент
Володимир Зеленський ветував
ухвалений варіант і вніс свої правки. Наприкінці року з Кодексом
розбирався вже новий парламент.
І ось з 1 січня Виборчий кодекс набув чинності.

З

а новим Виборчим кодексом вибирати депутатів міських, районних,
сільських та селищних рад (з населенням до 90 тисяч осіб) будуть за мажоритарною системою відносної більшості. В одному окрузі зможуть вибрати
від двох до чотирьох депутатів, перемагає кандидат, який отримує найбільшу
кількість голосів виборців.
Вибори до Верховної Ради Криму, обласних і міських рад (більше 90 тисяч
жителів) будуть проходити за пропорційною системою з відкритими списками. Спочатку виборець повинен обрати
партію, а потім депутата з цієї партії.
Мандати отримають місцеві організації
партій, які подолали бар’єр у 5%.
Кількісний склад депутатів у місцевих радах залежатиме від кількості
виборців в окрузі. Наприклад, якщо
виборців менше тисячі, рада буде складатися з 12 депутатів, від 500 тисяч виборців до мільйона – 64 депутати, 1-2
мільйони виборців – 84 депутати, понад
2 мільйони – 120 членів місцевої ради.
Цікаво, що на місцевих виборах депутатів не передбачено самовисування.
Список кандидатів у бюлетені партія
повинна затвердити на зборах, крім
того, у ньому має бути дотриманий
гендерний баланс – щонайменше 40%
представників однієї статі.
Сільських, селищних, міських голів
та сільських старост (населення до 90
тисяч осіб) обиратимуть за мажоритарною системою відносної більшості: переможе кандидат, що набрав найбільшу
кількість голосів. Міських голів (у містах
з населенням понад 90 тисяч) обиратимуть за мажоритарною системою абсолютної більшості: перемогу отримає
кандидат, за якого проголосують більше
50% тих, хто прийшов на вибори.
Центральна виборча комісія показала попередній макет бюлетеня. У цьому
бюлетені виборець позначає партію, за
яку він голосує та вказує порядковий
номер кандидата зі списку, якого висунула партія в окрузі виборця.
Нагадаємо, Президент Володимир
Зеленський хоче восени 2020 року провести місцеві вибори на всій території
України.

Реформа

Перспективні плани громад
Закінчення.
Початок на стор. 1
лександр Дехтярчук наголосив
на важливості врахування інтересів жителів громад Київщини,
їх права на отримання якісних та
своєчасних послуг на місцях при
формуванні остаточних змін до
перспективного плану.
За лічені дні ОДА має завершити
роботу зі створення перспективних
планів і подавати проєкт на розгляд
Уряду.

О

НА ЧАСІ

«П

ерші два роки всім інвесторам, які
підуть у приватизацію на 10 мільйонів доларів плюс, ми даємо податкові «канікули»: ви не будете сплачувати податок на
прибуток протягом 5 років», — повідомив
Президент.
З великими інвесторами, які вкладуть
в економіку України понад 100 мільйонів
гривень, держава укладатиме додатковий
договір.
«Ми підготували програму, яка називається Investment nanny. Кожному інвестору, який приведе в Україну понад 100 мільйонів доларів, ми забезпечимо окремий
контракт з державою. Саме держава буде
вас захищати. У вас буде менеджер, який
розмовляє п’ятьма мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати», — повідомив
Зеленський.

Переговори з інвесторами
На форумі відбулась зустріч з одним із
найбільших інвесторів в економіку України –
Європейським банком реконструкції та розвитку. У 2019 році ЄБРР вклав більше мільярда євро в різноманітні проєкти в Україні. За
підсумками зустрічі, президент ЄБРР Сума
Чакрабарті назвав Україну одним з топ-3
пріоритетів для інвестицій у європейському
регіоні.

Підсумки
Давосу 2020

Цьогорічний економічний форум у
Давосі став першим від часу обрання
Володимира Зеленського Президентом України. Попри тематику цьогорічного форуму, пов’язану зі зміною
клімату, Президент, Прем›єр та інші
високопоставлені особи поїхали
туди, аби привабити інвесторів, тому
обіцяли серйозні привілеї для компаній, які готові інвестувати в Україну.
Також Зеленський зустрічався з представниками американської компанії Cargill
Inc. (займається інвестиціями у сільське
господарство та інфраструктуру) та азербайджанської Socar (енергетична компанія, яка в Україні займається продажем
пального).

Переговори з МВФ
Та найбільш знаковими були переговори
Президента та урядовців із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. Це була перша
зустріч з очільницею МВФ після зміни влади
в Україні та керівництва МВФ.

«Ми провели дуже плідні переговори з
Президентом Зеленським щодо прогресу у судовій реформі, у сфері верховенства права, а
також обговорили необхідність виконати попередні вимоги МВФ для того, аби ми могли
направити програму на погодження радою
директорів», — повідомила очільниця МВФ.

Безпека України
Володимир Зеленський у своїй промові
заявив, що світової стурбованості навколо
проблеми війни в Україні та анексії Росією
частини української території для українців
недостатньо.
«Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий
рік як Росія анексувала у нас частину території,
попри тисячі сторінок міжнародного права та
сотні організацій, покликаних його захищати.
Ось така у нас з вами new nomality. Так, світ
згуртувався навколо вирішування цих питань,
але чи достатньо українцям – загиблим і тим,
хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього
замало! І це є правда», – зазначив Президент.
На переконання Зеленського, світ потребує
осмислення та оновлення правил, особливо
правил міжнародної безпеки.
За словами глави держави, зустрічі в Давосі
показали, що Україна має підтримку з боку
інвесторів. Тож держава з нетерпінням чекає
на поглиблення економічних зв’язків, і результати відчує кожен українець.

Україна пам’ятає трагічні
сторінки історії
Закінчення. Початок на стор. 1
резидент
України
Володимир
Зеленський під час робочого візиту до Республіки Польща взяв участь у
вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору
Аушвіц-Біркенау і зустрівся з його колишніми бранцями та їхніми родинами.
У своєму виступі Глава держави наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з ними:

П

Вище керівництво країни, керівники державних корпорацій, урядовці та
чиновники прийшли на посади не для того, щоб налагодити життя людей,
а з метою набити власні кишені, призначаючи собі надзарплати та витягуючи останнє з українського бюджету.
а цьому наголосила Голова партії
«Батьківщина» Юлія Тимошенко
під час пресконференції в Києві.
«Генеральний директор Укрпошти
сьогодні отримує 1 мільйон 900 тисяч
гривень в місяць – це не тільки заробітна плата, це всі виплати. Член
наглядової ради Укрзалізниці отримує
588 тисяч гривень в місяць з усіма виплатами. Державний секретар міністерства культури за місяць отримує
497 тисяч 700 гривень. Перший заступник міністерства культури 405
тисяч гривень. Це лише найяскравіші

В’ячеслав Негода,
заступник міністра розвитку
громад та територій:
«Очікуємо, що до кінця цього тижня усі області подадуть на розгляд
Уряду проєкти перспективних планів.
Ми сподіваємося, що ОДА прийматимуть виважені рішення, які ґрунтуватимуться в першу чергу на перспективах розвитку громад і територій.
Варто передусім думати про здатність майбутніх громад створювати гідні умови для життя людей, а не
лише про бажання чи небажання громад об’єднуватися в запропонованих
форматах»

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

«Мабуть, людство ще не вигадало слів,
які могли б описати незламність і силу
вашого духу».
Володимир Зеленський зазначив, що
спогади в’язнів Аушвіца, багато з яких
видані у книгах, дуже складно читати,
оскільки неможливо при цьому стримати сльози. Важко уявити, яку силу необхідно мати, щоб витримати жахіття
концтабору. Окремо Глава Української
держави відзначив Праведників народів

Юлія Тимошенко пропонує обмежити виплати чиновників,
прив’язавши їх до зарплат людей

Н

ПРЯМА МОВА

приклади, але всі вони свідчать про
те, що високопосадовці почали жити
щасливо і закінчили епоху бідності для
себе, але не для людей», – обурилася лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко зауважила, що чиновники на всіх вертикалях влади сьогодні забезпечили собі окреме щасливе
життя, яке відірване від розвитку економіки країни, від реального стану речей у фінансовому секторі та абсолютно
відірване від плану виконання бюджету.
«Розриви у заробітних платах між
простими працівниками й керівниками

галузей катастрофічні. Між керівником Укрпошти та звичайним листоношею, який отримує 6 тисяч 200 гривень
в місяць, розрив зарплати у 304 рази.
Розрив між зарплатами держсекретаря
міністерства культури, який отримує
в місяць 497 тисяч 700 гривень, і вчителем музичного мистецтва, який отримує 9 тисяч гривень в місяць, – у 55
разів. Член наглядової ради Укрзалізниці
отримує 588 тисяч гривень в місяць, а
машиніст локомотиву – 23 тисячі гривень в місяць, розрив у 26 разів. Це треба
припиняти й на цьому потрібно раз та
назавжди поставити крапку», – зазначила Юлія Тимошенко.
Голова «Батьківщини» назвала блюзнірськими виправдання чиновників і
керівників державних монополій, що

світу. Це ті, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку
євреїв. Цього почесного звання офіційно
удостоєно понад 2, 5 тис. українців.
«Хоча тих, хто, ризикуючи власним
життям, рятував євреїв, було насправді
набагато більше. Це люди великого серця і
великої відваги», – наголосив Зеленський.

Політична реклама
їхні зарплати пояснюються їхньою
«ефективністю», нагадавши, що гроші
для оплати «послуг» цих менеджерів
щодня витягуються з кишень звичайних українців. Юлія Тимошенко повідомила, що «Батьківщина» ініціює створення у парламенті тимчасової слідчої
комісії у парламенті, яка б зайнялася ретельною перевіркою діяльності державних корпорацій за останні шість років.
«Необхідно з’ясувати, що там робили, куди зливали наші гроші, чому вони
не потрапляли у бюджет, хто наживався на цих фінансових державних потоках. Мусимо перевірити кожну державну корпорацію та монополію і стати
ініціатором притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був залучений і продовжує корупцію на державних фінансових потоках», – резюмувала
Юлія Тимошенко.

Єдина родина
«Ювілейний» відзначили відомі
спортсмени України

Директор стадіону «Ювілейний» Геннадій Мамон та голова ГО «Бучанської
міської федерації футболу» Василь Олексюк побували на відкритті нового
сучасного офісу обласної федерації футболу в Києві. А запрошення вони
отримали від виконавчого директора Київської обласної федерації футболу (КОФФ) Василя Наливайка. На заході були присутні Президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко, віцепрезидент Української
асоціації футболу Вадим Костюченко, голова КОФФ Ярослав Москаленко.

Співучий виступ

Група Гаврилівського народного аматорського хору «Співуче Полісся» виступила с концертом перед учасниками Всеукраїнської конференції «Зелена планета Земної».

Т

акож на відкриття завітали головний тренер молодіжної збірної
України Олександр Петраков, тренер Національної збірної Олександр
Шовковський та Олег Протасов, технічний директор Федерації футболу
України.
Варто згадати, що метри спорту
відзначили високий професійний рівень бучанського «Ювілейного». Так,
Олександр Петраков подякував за прекрасний стадіон, високий рівень підго-

В

олодимир Коротя подає окремі епізоди, думки, які пов’язані між собою спільною темою: долею воїнів, які
відбивають російську агресію. Водночас
ці на перший погляд ніби фрагментарні
нотатки створюють цілісну картину нинішньої війни.
Володимир Коротя належить до того
покоління, яке виросло в незалежній
Україні. Спогад Короті: «Особисто в
мене було дуже складне дитинство. Так
би мовити лихі 90-ті. Маминих грошей
не вистачало майже ні на що, двері безлічі гуртків для мене були закриті. До чого
це я? Так от, ми чесно виконали на війні
свою роботу. Якщо потрібно – ми повторимо. Бо мета у нас одна – єдина неподільна ненька Україна. Слава Україні!»
Коли постало питання «воля чи
смерть?» – ми обрали волю і перемогли
смерть. Так, декому пощастило менше,
але все ж. Де місце героїзму? Не може
людина так просто стати героєм. Отже,
згадуючи наше дитинство, я розумію,
чому люди вставали з РПГ проти коробок, чому так довго тримали летовища,
чому, коли копали 13 днів під постійними обстрілами, вставали і кричали:
«Мало! Давай ще!» Думаю, тому, що немає випадковостей».
Що мала українська армія в 2014 році?
В. Коротя пише: «О, багато чого: дубок,
сумка протигазна (обов’язково з біркою, бо без неї ми програємо війну!),
фляга, каска СШ-40 і афганські броники
(бронежилети)».
А от на п’ятому році війни рота, де
переважають ветерани цієї війни, слухає лекцію з теми «Організація оборони
ротного опорного пункту силами мотопіхотної роти з озброєнням БМП-2 і
танків». Лектор-капітан майже годину
розповідає: «В армію потрапляють насильно! От раніше армія була: солярку
можна було злити, запчастини кольорові вирізати». От через таких людей
армія на початку 2014 року не мала чим
бити ворога. А скільки втрат українська
армія зазнала через командирів, які свої
дипломи купували.
Людина, яка пройшла війну, по-іншому дивиться на звичайні речі: «Щоразу,
коли я відкриваю кран з гарячою водою,
дивлюся на засклене вікно, торкаюся
до теплої батареї, просто бачу світло
лампочки, то відчуваю, що щасливий.
Проводячи час зі своєю родиною, від-

Вітаємо
з перемогою!
товки до змагань та якісний газон європейського рівня.
За участь в підготовці майбутніх
спортивних чемпіонів подякували
Бучанському міському голові Анатолію
Федоруку, Геннадію Мамону та працівникам стадіону.
До речі, маємо ще приємні новини: Василя Олексюка обрали членом
Виконавчого комітету Київської обласної асоціації футболу, директор стадіону Геннадій Івановича отримав відзнаку Української асоціації футболу.

Гаврилівська чоловіча команда з волейболу здобула перше місце в турнірі в селі
Лютіж.

ОГОЛОШЕННЯ

Послуги з реєстрації – за іншою адресою

Інформує відділ реєстрації місця проживання Управління ЦНАП Бучанської міської ради.
Прийом громадян з питань реєстрації/зняття з реєстраційного обліку, видачі
довідок, відповіді на звернення громадян, відповіді на нотаріальні запити проводиться в Центрі надання адміністративних послуг БМР за адресою: м. Буча, вул.
Енергетиків, буд.12.
Консультацію можна отримати за номером телефону: (04597) 40041.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Роздуми Фантома
Минулого 2019 року ТОВ «Видавництво «Перун» власним коштом
видало книжку «Пригоди Фантома»
учасника захисту України на Донбасі
бучанця Володимира Короті. Книжка дещо незвична за формою. Автор
у передмові зазначає: «Мої роздуми
спрямовані на те, щоб донести (привідкрити) цивільній людині переживання фантомів, які вже не є людьми
у звичному розумінні цього слова, а
також на те, аби допомогти адаптуватися учасникам українсько-російської війни, запобігти суїцидам. Так
вони не структуровані, викладалися
за фактом мого переосмислення ситуації, але як вже є».
чуваю, що шалено щасливий. Чому я
це відчуваю? Бо знаю, як накласти жгут
на відірвану кінцівку; як люди не знаходять сил для боротьби і обирають
суїцид; як зігрітися від розтопленого
снігу; як мотивувати дядька, який удвічі старший за тебе; як втамувати голод
мороженим горохом; як шматок заліза може обірвати життя; як спати при
постійному світлі й шумі; як пролити
щирі сльози при появі прапора над гранітною плитою…»
Ветеран війни Коротя розмірковує:
«В кожній військовій операції гинуть
наші вояки (і немало). Ціна їхніх життів
– міста і села, по яких не лупить артилерія. Для когось це фігня, але для тих,
хто бував під вогнем артилерії, – щастя.
Представники партії миру зараз почнуть: «Та фігня: скільки продається чи
розбазарюється». Так, погоджуюсь. Але
є вихід. Закінчуйте військову академію,
йдіть у генеральний штаб, балотуйтеся
у депутати різних рівнів – протидійте».
І Коротя нагадує стару істину: «Якщо
не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу». Ще одна порада ветерана
з особистим спогадом: «Якщо ми хочемо
зберегти країну, хоч щось залишити своїм
нащадкам, маючи такого сусіда, то все, що
нам залишається: 1. Ще сильніше об’єдну-
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Гаврилівка

ватися. 2. Постійно підвищувати рівень
своїх знань – як морально-культурний,
так і матчастину. 3. Закочувати рукави і
багато працювати.
Окремі сторінки книжки присвячені
дружинам: «Дуже складно бути дружиною ветерана. Мені навіть іноді здається,
що складніше, ніж самим ветеранам. Тому
що з нами все ясно. А вони спочатку стійко і мужньо чекали нас. А поті м повертається незрозуміло хто чи що (це ще добре,
якщо повертається). Висновок: усім жінкам, у життя яких увійшло слово «війна»,
безмежно дякую за розуміння! До призову
я прожив разом зі своєю дружиною лише
два роки. Майже три роки тому я у своєму
береті вийшов з потяга «Костянтинівка –
Київ» (прямо з окопів). Відтоді багато чого
змінилося. Перший рік був найскладнішим. Але я із впевненістю скажу, що моя
дружина справляється стійко і мужньо…
я щодня, прокидаючись і засинаючи, дякую їй за справжнє життя, яке вона мені
дарує. Дружина розуміє мій біль і змогла
розділити його зі мною».
На презентації «Пригод Фантома» в
адміністративному центрі для роботи
з ветеранами і громадськими організаціями, які працюють у сфері ветеранів VeteranHub 21 грудня я запитав в
Оксани Короті, як бути дружиною ге-

роя? Оксана відповіла: «Я пишаюся своїм чоловіком». А свекруха задоволена
своєю невісткою.
У Володимира Короті підростає син. І
батько замислюється про виховання дітей: «1. Головне – це спорт. У спорті здоров’я. А якщо спорт – то футбол і хокей.
2. Пізнання світу: чим більше запитань,
на які дорослий дасть розширену й аргументовану відповідь, тим ширший
кругозір у дитини (дякую інженерній
освіті). Безпосередньо навчання – знання за плечима не носити. 4. Ну і, звичайно, любов, дружба, повага. Любіть дітей
– вони на це заслуговують!»
Володимир Коротя розповідає і про тих
людей, з якими доля звела його на фронтових дорогах. Серед захисників України
є й уродженці Донбасу. Ось пряма мова
одного з них: «Тоді (у 2014 році – ред.) багато хто йшов на «референдум» і їх було
дійсно багато – більшість, абсолютна
більшість… Уже тоді я зрозумів, що попереду біда, що насправді нікого Донбас
не кормив, що є тісні виробничі та економічні зв’язки, бюджетні дотації, які не
дозволять існувати самостійно цьому регіону. Але аргументи і цифри майже ніхто
не чув. У результаті маємо те, що називається ДНР і ЛНР і абсолютну більшість
людей там, які зрозуміли свою помилку.
Так, не всі її можуть визнати, але зрозуміли майже всі. Тільки зробити вже нічого
не можуть і не зможуть».
Спостереження з фронту: «За незалежність України гинули в основному
освічені, реалізовані в житті патріоти,
які могли ще дуже багато добра зробити для Неньки. Шляхи Господа нашого
незбагненні».
Багато добрих слів у книжці сказано
про бучанських та ірпінських ветеранів.
Володимир Коротя робить висновки
про життя: «Коли мені було 18 років, я
твердо вирішив, що успіх стоїть на трьох
китах: сім’я, кар’єра і політика. Тепер я
твердо впевнений, що до цього списку
потрібно ще додати велику і постійну роботу, яка в нашому випадку повинна базуватися на національно-патріотичному
вихованні для згуртування нашої нації».
17 січня презентація книжки Воло
димира Короті «Пригоди Фантома» відбулася в Ірпінській міській бібліотеці.
Презентації також заплановані в Дніпрі,
Житомирі, Одесі й Краматорську.
Анатолій Зборовський

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Новий закон «Про повну загальну
середню освіту»

Педагогічна інтернатура, контракти для директорів та вчителів на пенсії, учнівське самоврядування, можливості
для створення справжньої старшої профільної школи, можливість для учнів обирати свою освітню траєкторію, фінансова автономія шкіл, більше можливостей для професійного зростання та збільшення зарплат вчителів. Все це
та інші новації передбачає новий Закон «Про повну загальну середню освіту», який Верховна Рада України ухвалила
16 січня 2020 року. Документ підтримали 327 народних депутатів
основні новації Закону
для учнів
• Документ регулює порядок зарахування
дітей до початкових шкіл без жодних конкурсів. Крім того, відповідно до закону,
школа має бути територіально доступною
для будь-якої дитини незалежно від її соціального статусу або місця народження.
• Учні зможуть самостійно на власний розсуд обрати шкільні предмети та матимуть
право на учнівське самоврядування.
• Діти, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні, зможуть навчатися у цей час безпосередньо в медичних закладах. Керівництво школи має
створити для дитини індивідуальний
навчальний план та затвердити його.
Ця програма буде оплачуватися за рахунок держави. Це безпрецедентне для
України явище і поки не відомо, як його
можна буде реалізувати на практиці.

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

Більше контролю батькам
Відтепер батьки зможуть приходити
на навчання разом з дитиною, якщо вона
має особливі освітні потреби. До того ж
батьки матимуть право у будь-який момент ініціювати проведення перевірки
освітнього закладу, в якому навчається
їхня дитина.
Нова градація класів
Вказаний закон передбачає три адаптаційні цикли навчання: 1-2 класи, 5-6
класи та 10 клас.
Мовне питання
До того ж у законі йдеться про три моделі вивчення української мови у школах.
Перша модель розроблюватиметься для

корінних народів України, які не мешкають у мовному середовищі своєї мови і
не мають держави, яка цю мову захищала
б та розвивала. Ця програма здебільшого буде розрахована на кримських татар.
Вони навчатимуться мовою свого народу
з 1 до 11 (12) класу, а паралельно ґрунтовно вивчатимуть й українську.
Друга модель розрахована на учнів
шкіл, де навчають мовою національних
меншин, мови яких належать до мов
Євросоюзу.
Третю модель підготують для усіх інших учнів-представників національних
громад України: нацменшин, мова яких
належить до однієї з українською мовної
сім’ї, а також що проживають переважно
в середовищі власної мови. Це стосується

РОЗВИТОК

Корисні ігри для школярів

У Бучанській Українській гімназії в межах проєкту «Школа як осередок розвитку громади» з учнями 5-Б, 6-Б, 8-Б та 11 класу провели ігри «Монополія»
та «Грошовий потік 303».
кономічні ігри не просто розвивають у дитини логіку. Це чудовий
тренінг пам’яті і зарядка для мислення.
– зазначають у гімназії. – Діти вчаться
підприємливості».
Також такі ігри дають змогу розвинути вміння планувати, виховати лідерські якості, навчити розробляти стратегію дії. А вміння рахувати, оперувати
великими числами допоможе не тільки
в майбутньому у веденні бізнесу, а й в
школі на уроках.
Тож грайте, розвивайтеся й отримуйте насолоду!

«Е

Добра справа

Годівнички
для птахів

У зимовий час птахи гинуть не
стільки від холоду, а від того, що не
вистачає їжі. Ось у ці скрутні часи
для пернатих на допомогу повинні
прийти і дорослі, і діти.
межах проєкту «Допоможемо птахам взимку» учні 1-Г класу разом з
батьками виготовили чудові годівнички для друзів наших менших та разом
повісили їх. А потім із радістю спостерігали за тим, які ж птахи прилітають
на гостину.

У

російськомовних учнів. У них початкова
школа також буде мовою меншини разом
із вивченням української, а з 5 класу не
менше 80% навчального часу викладатимуть українською.

Вчителям – надбавки
і наставники
Під час першого року роботи у навчальному закладі кожен молодий вчитель повинен буде пройти так звану педагогічну інтернатуру. Це значить, що він
отримає наставника з-поміж досвідчених вчителів. Таке нововведення спрямоване на покращення якості професійної
підготовки вчителів. До речі, за наставництво досвідчені вчителі отримуватимуть додаткову 20% надбавку до зарп-

латні. Також педагоги зможуть заробити
більше (на 10 - 20%) завдяки завідуванню
ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортзалами.
–Вчителі зможуть самостійно розробляти власні системи оцінювання учнів.
Вони матимуть змогу на власний розсуд обирати та відвідувати різноманітні
курси підвищення кваліфікації, зокрема
у недержавних організаціях, тоді як раніше навчали вчителів лише інститути
післядипломної педагогічної освіти. При
цьому оплачуватиме такі курси держава.
У законі йдеться про обов’язкове переведення вчителів-пенсіонерів на строкові контракти до 1 липня 2020 року та
обов’язкове знання надання домедичної
допомоги. Нововведення торкнуться і
безпосередньо директорів шкіл. Вони
зможуть обіймати таку посаду не більше
двох термінів по 6 років поспіль в одній
школі. Аби обрати директора, тепер доведеться зібрати незалежну комісію та
провести конкурс за участі колективу
школи та батьків. А самим кандидатам у
директори, аби виграти конкурс, потрібно буде скласти власний стратегічний
план розвитку школу.

Фінансова автономія шкіл
Ухвалений Закон передбачає більше
можливостей для шкіл у використанні
власних коштів. Зокрема на: формування
структури закладу та штатного розпису;
встановлення доплат, надбавок, виплати
матеріальної допомоги, премій та/або
їхніх розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників; оплату
поточних ремонтних робіт приміщень і
споруд закладів загальної середньої освіти; оплату підвищення кваліфікації педпрацівників; укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності
закладу.
І наостанок. Законом вводиться досі
небачена норма – відтепер вчителем зможе стати людина з будь-якою освітою, а
не лише з педагогічною. Головне – знання предмету та фаховість у тій чи іншій
галузі. При цьому особам, котрі вчинили
злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканності, заборонять навчати
дітей.

ЧИТАЦЬКИЙ КЛУБ

Подорож у світ
книжок

Книжка – це дивовижний світ, в якому малята можуть зустріти принца
та принцесу, перемогти дракона та
стати сміливим лицарем, або перетворитися на прекрасну фею та
подорожувати чарівними світами.
З книжки можна дізнатися все що
завгодно.

Ч

и знаєте ви, що крім звичайних
зайчиків існують ще сонячні та
місячні? А що в них є свої казкові
країни? Мабуть, ви навіть не уявляєте, як туди потрапити та що зробити,
щоб потоваришувати з ними. Якщо
ні, тоді швидше відкривайте книжку
Всеволода Нестайка «В країні сонячних зайчиків» та знайомтеся з добрим
та веселим хлопчиком Веснянкою.
(Для дошкільнят).
Видання Штефані Далє «Ягідне
чаклунство» розповідає про фею
Суничку, яка разом із метеликом Бібо
й маленькою феєю Труді на великій повітряній кулі прямують на конкурс талантів. (Для дошкільнят).
Захоплива книжка Елеонор Портер
«Поліанна» про янгольську дівчинку, яку батько навчив дякувати за
все Богові та людям, шукати навіть
за найнесприятливіших обставин у
житті тільки позитивне та хороше.
Змінюючись сама, головна героїня завдяки невичерпному оптимізму й життєрадісності змінює себе, людей довкола та світ. (Середній шкільний вік).
Мауглі – один з найулюбленіших
персонажів світової класики для ді-

тей. Написав однойменну книжку видатний англійський письменник, поет
і новеліст Джозеф-Редьярд Кіплінг.
(Середній шкільний вік).
Гиккус Страхітний Окунь ІІІ
(Третій) син Вождя Племені Патлатих
Розбишак, зажив слави найхоробрішого героя серед вікінгів.
Колись він був звичайним хлопчиком
і ніхто не сподівався від нього чогось
героїчного – навіть він сам… Цю чудову книжку рекомендовано всім героям-початківцям, які лиш опановують
ази приручення драконів. (Середній
шкільний вік).
Надзвичайно цікава книжка про пригоди дівчинки Лоли, яка шукає подругу
й бажає знайти її понад усе на світі.
Треба негайно щось придумати – і
Лола відправляє листа, в якому звіряється про своє заповітне бажання,
і здіймається в небо на повітряній
кульці. А у відповідь отримує таємниче послання в пляшці… (Середній
шкільний вік).
Хто з підлітків не мріє потрапити до
найкрутішого Корнуольського коледжу, де навчаються діти з найбагатших
і найславетніших родин Англії?
Книжка Харпер Аніки, «Що приховує Кара Вінтер» розповідає про дівчинку, яка все своє життя провела в
чотирьох стінах і теж мріє потрапити
до цього коледжу. І ось її мрія здійснюється. (Старший шкільний вік).
Допомогла підготувати цікавинки
Наталія Тарантай з книжкового магазину в центрі Бучі, де ви можете знайти навчальну літературу, підручники,
словники, канцелярські товари тощо.
Підготувала
Тетяна Домарєва

ТЕЛЕПРОГРАМА 3–9 лютого 2020 року
6:00 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,18:00,21:00,23:10,2:00,3:35,5:00
Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:10,5:25 #ВУкраїнi.
13:40 Бюджетники.
14:25 Д/с «Аромати Чилi».
15:10 UA:Фольк.
16:15 Д/с «Боротьба за виживання».
17:25 Перша шпальта.
18:20,2:40 Тема дня.
19:20 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:20,14:40 «Свiт навиворiт 8:
Непал».
15:40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Найгiрша подруга»
22:45 «Грошi».

Iнтер

3:05 Подробицi.
3:35 «Щоденник вагiтної».
4:55 «Top Shop».
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».
9:20,18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Любов з
перешкодами». (16+).
14:00 Х/ф «Прогулянка по
Бангкоку». (12+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:50 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:50 Громадянська оборона.
6:40 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Не дай себе ошукати!
10:55 Секретний фронт. Дайджест.
11:55,13:20 Х/ф «Ультрафiолет».
12:45,15:45 Факти. День.

14:00,16:20 Х/ф «Зелений
шершень». (16+).
16:45 Х/ф «Неймовiрний Галк».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:15,21:30 Х/ф «Турист». (16+).
22:20 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Народження нацiї».

Новий канал

3:00,1:05 Зона ночi.
4:50 Абзац.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:10 Х/ф «Земне ядро».
9:50 Х/ф «Район №9». (16+).
12:10 Х/ф «Фантом». (16+).
13:50 Х/ф «Скарб нацiї».
16:20 Х/ф «Скарб нацiї: Книга
таємниць». (16+).
19:00 Х/ф «Тварина».
20:40 Х/ф «Знайомство з батьками».
22:50 Х/ф «Знайомство з
Факерами». (16+).

СТБ

6:05,18:00,22:40 Один за всiх. (16+).
7:15 Ультиматум. (16+).
9:05 Т/с «Коли ми вдома».
10:55 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:10 Т/с «З вовками жити». (16+).
23:50 Слiдство ведуть екстрасенси.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:10 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночий лiкар 4», 25 i 26
23:30 Т/с «Друге життя Єви». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Вiдкрито.
9:25 Свiтськi хронiки.
9:30 Д/с «Квест», 13 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,17:15,19:25 Радар.
11:15,13:10,19:30,21:30 Погода.
11:20 Welness.
11:30,18:25 #ВУкраїнi.
12:00 Телемаркети.
13:15,18:55,19:50 Якiсне життя.
13:20 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 30 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:20 Д/с «Квест», 13 i 14 с.
18:20 Блог по-київськи.
19:40 Служба порятунку.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Окупованi», 10 с. (16+).
22:25,23:05 Т/с «Галерея «Velvet»
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 Т/с «Таємницi старого мосту»,

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,18:00,21:00,23:10,2:00,3:35,5:00
Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15,16:15 Тема дня. Спецвипуск.
12:10,14:10,0:00 Телепродаж.
12:25 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:10 Сильна доля.
14:25 Д/с «Аромати Перу».
15:10 Бюджетники.
15:45,5:25 #ВУкраїнi.
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20,2:40 Тема дня.
19:20 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
25 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:20,14:25 «Свiт навиворiт 8:
Непал».
15:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Найгiрша подруга».
22:45,0:35 «Одруження наослiп».
2:10 Т/с «Нашi панi у Варшавi. Новi
пригоди». (12+).

Iнтер

3:10 «Щоденник вагiтної».
4:55 «Top Shop».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Наречений напрокат».
14:45,15:40 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:30,2:15 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:50 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:40 Факти.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Бiльше нiж правда.
11:00 Антизомбi. Дайджест.
11:45,13:20 Х/ф «300 спартанцiв».
12:45,15:45 Факти. День.

14:20,16:20 Х/ф «300 спартанцiв:
Вiдродження iмперiї». (16+).
16:50 Х/ф «Турист». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
21:20 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
23:05 Х/ф «Форрест Гамп».

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:40 Вар`яти. (12+).
7:35,8:55 Kids` Time.
7:40 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
9:00 Х/ф «Знайомство з батьками».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00 Хто зверху? (12+).
19:00 Хто проти блондинок. (12+).
21:00 Х/ф «Знайомство з Факерами.
23:00 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (16+).

СТБ

6:05,18:00 Один за всiх. (16+).
7:15 Ультиматум. (16+).
9:05 Т/с «Коли ми вдома».
11:55 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:05 Т/с «З вовками жити». (16+).
22:40 Таємницi ДНК. (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.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночий лiкар 4», 27 i 28 с
23:20 Контролер.
0:00,2:15 Т/с «Друге життя Єви».

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Snooker в Українi.
9:30 М/с «Дiнофроз», 30 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,18:00,19:25 Радар.
11:15,13:10,19:30,21:30 Погода.
11:20 Свiт без глянцю.
11:25 Блог по-київськи.
11:30 Д/с «Квест», 14 с.
12:00 Телемаркети.
13:15,19:50 Якiсне життя.
13:20,18:50 Служба порятунку.
13:30 М/с «Дiнофроз», 31 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:15 «Київ Leaks».
18:10 Д/с «Квест», 15 с.
18:40,19:40 Київськi iсторiї.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Окупованi», 11 с. (16+).
22:25,23:05 Т/с «Галерея «Velvet»,
49 с.
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 Т/с «Таємницi старого мосту»,
22 с.

Середа • 5 лютого

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,18:00,21:00,23:10,2:00,3:35,5:00
Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Шотландiї».
13:10 Енеїда.
14:25 Д/с «Аромати Перу».
15:10 Сильна доля.
16:15 Д/с «Боротьба за виживання».
17:25 Нашi грошi.
18:20,2:40 Тема дня.
19:20 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 Бюджетники.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:
25 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:20,14:25 «Свiт навиворiт 8:
Непал».
15:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:45,21:45 Т/с «Найгiрша подруга».
22:45,23:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай».

Iнтер

3:45 «Щоденник вагiтної».
5:00 «Top Shop».
5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Римськi пригоди». (16+).
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:45 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:15,13:20,1:55 Х/ф «Справжня
мужнiсть». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:20 Х/ф «Форрест Гамп».
17:00,21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:10 Секретний фронт.
23:10 Х/ф «Вiдступники». (16+).

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
3:20 Абзац.
5:10 Вар`яти. (12+).
7:05,8:35 Kids` Time.
7:10 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
8:40 Х/ф «Знайомство з Факерами».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00 Хто зверху? (12+).
19:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
20:50 Х/ф «Друзi по сексу». (16+).
23:00 Х/ф «Американський пирiг».

СТБ

6:25,18:00 Один за всiх. (16+).
7:40 Ультиматум. (16+).
9:10 Т/с «Коли ми вдома».
12:05 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:05 Т/с «З вовками жити». (16+).
22:40 Давай поговоримо про секс.

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.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночий лiкар 4», 29 i 30 с
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «Друге життя Єви».

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Вiдкрито.
9:25 Свiтськi хронiки.
9:30 М/с «Дiнофроз», 31 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,17:15,19:25 Радар.
11:15,13:10,19:30,21:30 Погода.
11:20 Свiт без глянцю.
11:25 Блог по-київськи.
11:30 Д/с «Квест», 15 с.
12:00 Телемаркети.
13:15,17:20,19:50 Якiсне життя.
13:20,19:40 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 32 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
16:50 Snooker в Українi.
17:30 Погоджувальна рада.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Окупованi», 12 с. (16+).
22:25,23:05 Т/с «Галерея «Velvet»
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 Т/с «Таємницi старого мосту»

Астрологічний прогноз на 3–9 лютого 2020 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Деякий ореол таємничостi i загадковостi на цьому тижнi вам не
завадить. У професiйнiй сферi будьте уважнi у виборi джерел iнформацiї, вiрогiднi
неточностi й перекручування. Конфлiктну
ситуацiю в родинi в четвер бажано вчасно
помiтити й запобігти. Згадайте про накопиченi домашнi справи i проблеми.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Намагайтеся уникати глобальних справ, меншi, але бiльш реальнi питання будуть успiшно вирiшенi.
Не пiддавайтеся емоцiям, почуття можуть
змусити вас пiти на невиправданий ризик. У понедiлок бажано не обговорювати
серйозних справ з начальством. У четвер
можливе пiдписання договорiв, чекайте на
важливi дiловi пропозицiї. Субота - прекрасний день для прогулянок на природi.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вам необхiдно сконцентрувати
свої зусилля на досягненнi поставлених цiлей. Вам вдасться їх легко подолати
й отримати бажане. Є перспективи для далеких, можливо, закордонних поїздок. В особистому життi вас чекає багато приємних
i нiжних моментiв i дорогих подарункiв. У
вихiднi постарайтеся вiдпочити i вiдновити
сили. Будьте терпимiшими i терплячiшими,
стримуйте свої бурхливi емоцiї.

РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi постарайтеся
бути уважнiшими, не допускати
помилок в роботi. Починаючи із середи, будете думати на рiдкiсть чiтко i ясно.
В кiнцi тижня будуть вдалими поїздки i
подорожi. Вам необхiднi надiйнiсть i дiлова
хватка, що дозволяють успiшно протистояти опонентам в будь-якiй ситуацiї. Недiля
може порадувати приємними подiями.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi вам доведеться
ретельно готуватися до важливої
наради або iспиту. У вiвторок варто проявити трохи терпiння, щоб здiйснити ваш
задум. У другiй половинi тижня можливий
несподiвані зміни на краще у стосунках з
оточуючими. Ваша комунiкабельнiсть зросте до небачених висот.
ДІВА (24.08-23.09)
Настав сприятливий тиждень,
щоб щось змiнити i навчитися нового. Вас чекає удача в справах i новi партнери по бiзнесу. Добре б стриматися, коли
з`явиться бажання оцiнити вчинки iнших
людей i гучно їх прокоментувати. У четвер
ви можете втратити спокiй i сон, i причина
цього буде далека вiд романтики. П`ятниця
обiцяє виявитися чудовим днем для кар`єрного зростання та професiйних досягнень.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Чого не варто робити на цьому
тижнi, так це мiняти мiсце роботи.
У вiвторок терпiння i труд неодмiнно матимуть результат. На середу не варто
планувати романтичних зустрiчей. У четвер
i п`ятницю займайтеся своєю справою, але
лише до тих пiр, поки не вiдчуєте втоми. У
цьому випадку варто якомога швидше припинити роботу, через силу нiчого доброго
не вийде, тiльки помилок наробите.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi можуть загостритися питання кар`єри i влади,
але в підсумку отримаєте прибуток
i пiдвищення. Обстановка на роботi явно
покращиться. Ви вiдчуєте, що необхiднi
начальству i колегам. Вашi досягнення вимагають пiдтвердження практикою, i ця
можливiсть довести i обстояти свої позицiї
у вас з`явиться.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi бажано присвятити достатньо часу спiлкуванню
i новим знайомствам. Ви будете
об`єктом пiдвищеної уваги, не дозволяйте
страху i зайвій скромностi перешкодити вам
отримати з цього максимальну вигоду. Варто
сконцентруватися на головному. У другiй
половинi тижня родичам може знадобитися
ваша допомога, запропонуйте її самi.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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Вівторок • 4 лютого

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi ви поринете в
роботу з головою. Вiдкласти не
вдасться. Робiть для iнших тiльки
те, що зробили б для себе, i не займайтеся
самообманом, прикрашати дiйснiсть нинi
не варто. Можливi складнi поїздки i напруженi переговори, але вони вiдкриють новi
перспективи.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi частину колишнiх
проблем буде подолано. У понедiлок
краще зачекати з початком нових
справ i проаналiзувати ситуацiю в особистому життi. У середу можуть проявитися вашi
прихованi здiбностi. Четвер обiцяє налаштувати вас на прийняття кардинальних рiшень.
У п`ятницю цiкавi iдеї можуть виникнути
раптово, постарайтеся не вiдкидати їх вiдразу, серед них будуть кориснi.
РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi вiдчуєте, що затребуванi як на роботi, так i вдома. Але постарайтеся реально оцiнювати свої сили i можливостi й брати на
себе тiльки той обсяг роботи, з яким ви
впораєтеся без шкоди для здоров`я. Четвер
сприятливий для пошуку нової роботи або
додаткового джерела доходiв. У суботу та
недiлю будьте бiльш помiрковані в побутових клопотах.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Сила нашої держави –
в єдності українських земель

СВЯТО

З нагоди відзначення Дня Соборності України в освітніх закладах Бучанської об’єднаної громади організували та
провели яскраві заходи, які підкреслили національну свідомість та патріотизм школярів і педагогів громади.

До вшанування видатної дати долучилися учні 4-х класів НВК «Берізка».
Організаторами заходу був представлений відеоматеріал для учнів як історичний екскурс подій 1919 року.

У

чителі школи №4 разом з учнями старших класів провели захід
«Україна – разом і назавжди». У своїх
виступах вони розповіли дітям про історичне значення Соборності України,
сучасні тенденції розвитку незалежної
української держави та привітали всіх з
такою знаменною датою.
А учні 10-В класу взяли участь у міському інформаційно-просвітницькому заході «Україно, соборна державо».
Хвилиною мовчання присутні вшанували Героїв, які загинули в боротьбі за
утвердження національної ідеї та єдину,
цілісну Українську державу.

Учні Бучанської школи №2 вигадали
досить оригінальну ідею: спробували
себе у ролі журналістів і виготовили тематичні газети «Україна – єдина» та «22
січня – День Соборності України».
Учні Луб’янського освітнього закладу
№7 долучились до відзначення свята та
провели літературно-музичний захід історичного характеру «Одна єдина соборна Україна».
Вихованці
Блиставицької
школи
№6 провели акцію «Від Донбасу до
Галичини – ми єдині».

Фінальною крапкою у проведенні Дня
Соборності став живий ланцюг єднання – символ духовної єдності та свободи
українського народу.

СПОРТ

«Ніка» знову перемагає
Футбольна команда тренера Ніни
Полякової отримала перемогу над
командою
футбольної академії
Алієва з рахунком
14:1.

Учням других класів провели ранкову
зустріч, на якій діти переглянули відео та
занурилися в історію проголошення Акта
злуки. Вихованці НВК розгадували кросворди та виконували цікаві завдання.
Підготувала
Ірина Паясь

Для учнів 1-А класу школи № 3 день
був насиченим і пізнавальним та пройшов під гаслом:
«У нас – єдина Батьківщина
Наша рідна – Україна!
Незалежна, неподільна,
Це земля свята і вільна!»

МУЗИКА

Гран-прі – у бучанських виконавців

На Міжнародному фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчої
молоді «Соняшник» виступ учнів та педагогів Бучанської дитячої школи
мистецтв в інструментальному жанрі високо оцінило журі і вручило музикантам найбільшу нагороду!

У

цьому матчі був
забитий
100-й
гол команди. Він був
виконаний Марком
Піроженком з подачі Влада Голубенка.
Хлопці
отримали
пам’ятний кубок та медаль. Вітаємо спортсменів і тренера з успішним виступом!
Тренуємося далі та готуємося до наступних матчів!

По здоров’я
і загартування –
у басейн
У Бучі відбулися традиційні
щорічні зимові змагання з
плавання.
е був чудовий, насичений
та довгоочікуваний захід у
басейні «Citrus»!
Вітаємо всіх учасників з цією
подією!
Радіємо гарним результатам спортсменів-початківців, з якими працює тренерський склад фахівців своєї справи!

Ц

Досягнення наших талантів.
Гран-прі:
−− «Дружні смички» (викладачі Алімова
Т.І. та Попова Ю.А.)
−− Дует Харьков О., Лазарев О. (викладача Мартинюк Т.О.)
І місце:
Аріна Захарова,
Олександра
Луценко (викладач Попова Ю.А),
Анастасія Кушнір (викладач Алімова
Т.І.), Олександр Харьков, Данило
Зіньковський (викладач Мартинюк

Т.О.), Аглая Кульчинська (викладач
Перехожук Ж.В.).
II місце:
Дарина
Мальцева
(викладач
Федорова Т.Є.)
Концертмейстери: Мартинюк Т.О.,
Мангер М.В.
– Приємно. Три досвідчені вчителі
так добре навчили учнів звучати разом гарно і неповторно, – зазначила
в.о. директора школи мистецтв Любов
Матерева.

громади

біологічні процеси. Так ви допомагаєте
дитині покращувати свій імунітет і здоров’я загалом.
Гуляючи із сином/донькою на відкритому просторі, ви даєте можливість
своєму чаду відволікатися від рутинних
справ, одноманітного оточення, не дозволяєте, особливо підліткам, закриватися в собі та концентруватися на негативних думках. Не зайвим буде зазначити й
те, що природне сонячне світло надзви-

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Багато хто з батьків, як тільки починається похолодання, одразу ж приймають, як їм здається «міри захисту» для власних дітей: зачиняють їх вдома.
Дорослі вважають: якщо діти цілими днями будуть перебувати в помешканні, то не застудяться і не захворіють. Однак це хибне твердження. Адже час,
проведений на свіжому повітрі, не тільки якнайкраще впливає на здоров’я
людини, але й покращує емоційний стан.

чайно корисне для людей, так як насичує
організм вітаміном D.
Однак, прямуючи на вулицю, не забувайте враховувати погодні умови. Адже
якщо ви занадто закутаєте малюка, він

В

ідтак думка лікарів є одностайною:
дуже важливо, щоб дитина хоча б час
протягом дня гуляла на вулиці. Давно відомо, що в будинку, особливо при поганому провітрюванні або відсутності такого,
зосереджується максимальна концентрація шкідливих бактерицидних мікроорганізмів та вірусів, тому шансів інфікуватися ними набагато більше. Це стосується
також шкіл та дитячих садочків.
Дихаючи свіжим повітрям, рухаючись
та граючи в жваві ігри надворі, діти не
тільки отримують задоволення, відволікаються від сучасних електронних
пристроїв, але й насичують свої легені
киснем, який пришвидшує та поліпшує

Виховна робота

може впріти, і в мокрому одязі застудитися. У занадто легкому вбранні дитина
може промерзнути й захворіти. Тому
стежте за відповідністю одягу. Бажано,
щоб він був з натуральних матеріалів, не
тісний та відповідав показнику температури та погоді загалом.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Цікавий
позашкільний світ
Усі батьки бажають аби їхня дитина
росла всебічно розвиненою, мала
значні успіхи не тільки в школі, але й
в позашкільному житті. Але коли приходить момент вирішувати й обирати напрям розвитку малечі та заклад,
який для цього найкраще підходить,
то багато хто з дорослих губиться.
Тому саме ця інформація може стати
в пригоді дбайливим татам і мамам.

О

собливостями Центру позашкільної роботи поділився з кореспондентами «БН» керівник Андрій
Куцевалов.
Бучанський Центр позашкільної роботи – це комплексний позашкільний заклад
відділу освіти Бучанської міської ради,
який займається гуртковою роботою.
Кожна дитина, від 5 до 18 років, яка
бажає займатися улюбленою справою,
може записатися та відвідувати гурток
у вільний час. Адже зважаючи на те,

що наразі учні навчаються у дві зміни,
в Центрі позашкільної роботи врахували цей факт та склали розклад так, щоб
дітям було зручно поєднувати науку
в школі та дозвілля. Конкурс в групи
проводять весь вересень, тому визначившись з напрямом, можна сміливо
писати заяву звернувшись до керівника
обраного гуртка. Основні напрями для
розвитку молоді, які діють в Центрі, це
художньо-естетичний, науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, гума-

нітарний, дослідницько-експериментальний. Тому чим би ваше маля не
цікавилось, ви обов’язково знайдете
саме те заняття, яке йому до душі.
– На цей час в Центрі займається 760
вихованців, різних вікових категорій та
рівнів підготовки, – розповідає Андрій
Володимирович. – Є багато обдарова-

них дітей, які мають талант в конкретній справі, і їхні особливі роботи беруть
участь у конкурсах міського, обласного, а потім і всеукраїнського значення.
Тобто, якщо дитина обдарована, то ми
її залучаємо до цих проєктів. Також вихованці беруть участь у багатьох інших
заходах – це виставки, концерти, фестивалі, – зазначає керівник Центру.
Гуртки діють на базі Центру ПР, шкіл
№3 та №4, гімназії, шкіл Блиставиці,

Гаврилівки та Луб’янки. Тобто охоплюється майже вся об’єднана територіальна громада.
Окрім занять, керівники гуртків проводять з дітьми інші заходи, не гурткової роботи. Приміром, дітлахи мають можливість продивлятися фільми,
мультфільми. Заклад співпрацює з молодіжною радою, яка проводить багато
цікавих заходів.
Викладачі гурткової роботи дуже креативні та творчі люди. У Центрі немає
куточка, де б не було висвітлено роботи
дітей за їхніми ідеями. Цей заклад – це
дійсно осередок творчості та любові до
мистецтва. Тут діти дорослішають, стають впевненішими, самостійнішими,
відповідальними.
Спілкувалася Тетяна Домарєва

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

На вулицю – за позитивом
і новими враженнями
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 6 лютого
UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,18:00,21:00,23:10,2:00,3:35,5:00
Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Шотландiї».
12:30 Д/с «Аромати Iспанiї».
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с «Аромати Перу».
15:10 Енеїда.
16:15 Д/с «Боротьба за виживання».
17:25,2:40,5:25 #ВУкраїнi.
18:25 «Зворотнiй вiдлiк».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,5:3
5 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:25,14:25 «Свiт навиворiт 8:
Непал».
15:30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:45,21:40 Т/с «Найгiрша подруга».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».

10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:55 Х/ф «Прикинься моїм
хлопцем». (16+).
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
23:50 Т/с «Спокуса». (12+).

ICTV

.
4:35 Факти.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:00,13:20 Х/ф «Народження нацiї».
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:20 Х/ф «Вiдступники». (16+).
17:00,21:20 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.

Новий канал

7:35,8:55 Kids` Time.
7:40 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
9:00 Х/ф «Знайомство з Факерами 2».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Полювання на колишню».
23:10 Х/ф «Американський пирiг:
Знову разом». (18+).

СТБ

6:15,18:00 Один за всiх. (16+).
7:25 Ультиматум. (16+).

9:05 Т/с «Коли ми вдома».
12:05 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:05 Т/с «З вовками жити». (16+).
22:40 Я соромлюсь свого тiла. (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.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночий лiкар 4», 31 i 32 с.

ТК «Київ»

9:30 М/с «Дiнофроз», 32 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,18:00,19:25 Радар.
11:15,13:10,19:30,21:30 Погода.
11:20 Свiт без глянцю.
11:25 Блог по-київськи.
11:30 «Євромакс».
12:00 Телемаркети.
13:15 Якiсне життя.
13:20,18:40 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 33 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:15 «Київ Leaks».
18:10 Д/с «Квест», 16 с.
18:50 Служба порятунку.
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Окупованi», 13 с. (16+).
22:25,23:05 Т/с «Галерея «Velvet»

П`ятниця • 7 лютого
UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:10,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Iспанiї».
13:10 Д/с «Браво, шеф!»
14:25 Д/с «Аромати Перу».
15:10 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Д/с «Боротьба за виживання».
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17:55 VoxCheck.
18:20 Тема дня.
19:15 Щоденник Нацiонального
вiдбору учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2020».
19:20 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 Перша шпальта.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:25,14:30 «Свiт навиворiт 8:
Непал».
15:35 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:25,22:20 «Жiночий квартал».

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».
11:00,12:25 Х/ф «З речами на вилiт!»
13:10 Х/ф «Бандити».
15:40,23:50 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 «Олег Антонов - людина
неба».

ICTV

4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:35 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:10,13:20 Х/ф «Гранд-реванш».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:20,22:45 «На трьох». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:05 Дизель шоу. (12+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:40 Вар`яти. (12+).
7:35,8:50 Kids` Time.
7:40 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
9:00 Х/ф «Гола правда». (16+).
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Мисливцi за
привидами».
23:10 Х/ф «Щасти тобi, Чаку!» (16+).

СТБ

3:50 «Щоденник вагiтної».
5:05 «Top Shop».
5:35,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».

6:35 Один за всiх. (16+).
7:45 Т/с «Коли ми вдома».
8:45 Х/ф «Анжелiка, маркiза
янголiв».

пригоди Шурика».
23:55 Операцiя «И»: невiдома
версiя.

20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Без коливань». (12+).
23:00 Т/с «Зовсiм iнше життя», 1-3 с.

10:55 Х/ф «Чудова Анжелiка».
12:55 Х/ф «Анжелiка i король».
14:55 Х/ф «Неприборкана
Анжелiка».
16:35,18:00 Х/ф «Анжелiка i султан».
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00,22:40 Хата на тата. (12+).

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.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Встигнути все
виправити», 1 i 2 с. (16+).
15:30 Т/с «Встигнути все
виправити». (16+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Вiдкрито.
9:25 Свiтськi хронiки.
9:30 М/с «Дiнофроз», 33 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,19:00,21:00 СТН.
11:10,19:25 Радар.
11:15,13:10,19:30,21:30 Погода.
11:20 Свiт без глянцю.
11:25 Блог по-київськи.
11:30 Д/с «Квест», 16 с.
12:00 Телемаркети.
13:15,19:50 Якiсне життя.
13:20,19:40 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 34 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
16:30 Прогулянки мiстом.
16:45 Welness.
17:00 КиївРада-Live.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Х/ф «Ми - одна команда».
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Субота • 8 лютого

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

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:25,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,22:40,2:00,3:30,5:30
Новини.
9:30 «Зворотнiй вiдлiк».
12:00,18:50 Щоденник
Нацiонального вiдбору учасника вiд
України на Мiжнародний пiсенний
конкурс «Євробачення-2020».
12:05 Д/с «Королiвський тур».
13:10,14:35,0:00 Телепродаж.
13:30 Д/с «Мегаполiси».
14:50 #ВУкраїнi.
15:55 Д/ф «Одесити на Донбасi».
17:00 Т/с «Епоха честi».
19:00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2020».
23:00 Д/с «Боротьба за виживання».

Канал «1+1»

6:05,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Комедiя «Бумеранг».
12:15 Бойовик «Сорок вiсiм годин».

14:15 Бойовик «Iншi сорок вiсiм
годин». (16+).
16:15,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

3:10,2:55 «Орел i решка. Шопiнг».
4:30 «Україна вражає».
5:05 «Top Shop».
5:35 «Чекай на мене. Україна».
7:10 Х/ф «Баламут».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Молода дружина».
13:00 Х/ф «Єдина».
15:00 Х/ф «Солодка жiнка».
17:00,20:30 Т/с «Не жiноча робота».
20:00 «Подробицi».
23:15 Х/ф «Випадковий запис». (16+).

ICTV

5:00 Факти.
5:25 Особливостi нацiональної
роботи.
7:55 Х/ф «Гранд-реванш». (16+).
9:50 «На трьох». (16+).

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу. (12+).
14:25 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Форма води». (16+).
21:20 Х/ф «Прибуття». (16+).
23:30 Х/ф «Лабiринт Фавна». (18+).

Новий канал

3:00,1:40 Зона ночi.
5:45,10:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
10:10 Вар`яти. (12+).
12:10 Хто зверху? (12+).
16:10 М/ф «Гладiатори Риму».
18:00 М/ф «Коко».
20:00 Х/ф «Пiкселi». (16+).
22:00 Х/ф «Сусiди». (18+).

СТБ

5:30 МастерШеф. Професiонали.
9:50 Т/с «З вовками жити». (16+).
17:05 Хата на тата. (12+).
19:00 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр.
21:25 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр. Пiдсумки
голосування.
22:20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:30 Зоряний шлях.
8:40 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю», 1-6 с. (16+).
15:20 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю». (16+).
17:00 Т/с «Без коливань», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 Д/с «Квест», 15 i 16 с.
9:50,16:45 Якiсне життя.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Welness.
11:35 «Київськi iсторiї».

11:45 Служба порятунку.
13:00 Телемаркети.
14:00,15:15 Х/ф «Ми - одна
команда».
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
16:50 Snooker в Українi.
17:15,2:40 «Цивiлiзацiя Incognita».
17:50 Концерт «Квартет «Гетьман»
запрошує», ч. 1.
19:25 Т/с «Вiра», 19 с. (12+).
21:30 «Свiтськi хронiки. Вiкенд».
22:05,23:05 Х/ф «Iгри чемпiонiв».
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6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:25,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00 Новини.
9:30 Щоденник Нацiонального
вiдбору учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2020».
9:35 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2020».
12:45,15:05,0:00 Телепродаж.
13:00 Х/ф «Святий Пилип. Я
вибираю рай», 2 с.
15:25 #ВУкраїнi.
15:55 «На схiд». (16+).
17:00 Т/с «Епоха честi».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Солдат Джанет». (16+).
23:30 Д/с «Мегаполiси».

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:25,7:10 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,11:00 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12:00 Т/с «Найгiрша подруга». (12+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 10».
23:30 Комедiя «Бумеранг».
1:30 «Жiночий квартал».

Iнтер

4:35,10:00 «Орел i решка. Чудеса
свiту».
5:25,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
6:10 Х/ф «Iноземка».
7:45 Х/ф «Як посварився Iван

Iванович з Iваном Никифоровичем».
9:00 «Готуємо разом».
12:00 «Орел i решка. Перезавантаження».
13:00 Х/ф «Чого хоче Джульєта».
15:00 Т/с «Мене звуть Мелек».
18:00 Х/ф «Останнiй дiамант». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Таємниця в їхнiх очах».
22:35 Х/ф «Краща пропозицiя».
1:15 «Речдок».

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Факти.
5:30 Не дай себе ошукати.
6:15 Громадянська оборона.
7:05 Антизомбi. Дайджест.
8:00 Секретний фронт. Дайджест.
8:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:25,13:00 Х/ф «Прибуття». (16+).
12:45 Факти. День.
14:45 Х/ф «Форма води». (16+).
16:55 Х/ф «Земля пiсля нашої ери».
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Зелена книга». (16+).
22:55 Х/ф «Три бiллборди у Еббiнгу,
Мiссурi». (16+).
1:00 Х/ф «Мерзенна вiсiмка». (18+).

Новий канал

3:00,1:50 Зона ночi.
4:50 Таємний агент.
6:00 Таємний агент. Пост-шоу.
7:55,9:55 Kids` Time.
8:00 М/ф «Гладiатори Риму».
10:00 Х/ф «Мисливцi за
привидами». (16+).
12:00 Х/ф «Мисливцi за
привидами».
14:10 Х/ф «Тварина».
15:50 М/ф «Коко».
17:50 Х/ф «Пiкселi». (16+).

19:50 Х/ф «Ми - Мiллери». (16+).
22:00 Х/ф «Сусiди 2». (18+).
23:50 Х/ф «Сусiди». (18+).

СТБ

7:00 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:15 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:25 Т/с «Без коливань». (12+).
13:25 Т/с «Лiнiї життя».
17:20 Т/с «Довга дорога на щастя»,
1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Довга дорога на щастя».
23:30 Х/ф «Її серце».
1:30 92-а церемонiя нагородження
премiї «Оскар».

ТК «Київ»

8:00 Концерт «Квартет «Гетьман»
запрошує», ч. 1.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Веселi старти.
10:05 Якiсне життя.
10:10 Т/с «Пуаро», 19 с. (12+).
12:00 Лiкар знає.
13:00 Телемаркети.
14:00,15:15 Х/ф «Iгри чемпiонiв».
15:00 СТН.
16:20 Концерт «Квартет «Гетьман»
запрошує», ч. 2.
17:45 Т/с «Вiра», 19 с. (12+).
19:20 Т/с «Вiра», 20 с. (12+).
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Окупованi», 14 с. (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».

*Втрачений військовий квиток серії ГГ №285205, виданий на ім’я Михайленко Руслан Вікторович,
вважати недійсним.
*Втрачене посвідчення про інвалідність серія ААГ № 114913, видане на ім’я Кіян Володимир
Сергійович, вважати недійсним.
*Втрачений військовий квиток ДО 000194 на ім’я Бендера Сергій Анатолійович, вважати недійсним.
*Втрачено посвідчення ліквідатора на Чорнобильській АЕС (категорія І) серія А №058848 від
9 липня 1996 року, видане Київською обласною державною адміністрацією на ім’я Філоненко
Юрій Андрійович. Вкладку №092036 до посвідчення громадянина, який постраждав внаслідок
Чорнобильської катастрофи, категорія І, серія А №058848 на ім’я Філоненко Юрій Андрійович, видану 15.06.2001, вважати недійсною.

1. Про роботу Бучанської міської
ради VII скликання за 2019 рік
2. Про затвердження календарного
плану роботи Бучанської міської ради
VII скликання на 2020 рік
3. Про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського
порядку, результати діяльності на території м.Буча Бучанським ВП Ірпінським
ВП ГУ НП в Київській області
4. Про внесення змін до рішення
71 сесії Бучанської міської ради VІI
скликання від 19 грудня 2019 року за
№ 4344-71-VII «Про місцевий бюджет
Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»
5. Про затвердження передавального
акта
6. Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок:
6.1. Про розгляд звернення ФОП
Кандаскалова А.О., вул. Жовтнева, 17,
площа 232 кв.м
6.2. Про розгляд звернення ФОП
Селезньова О.Е., вул. Яблунська, 99,
площа 800 кв.м
6.3. Про розгляд звернення гр.
Пророченко М.І., вул. Лермонтова, 48,
площа 44 кв.м
6.4. Про розгляд звернення ФОП
Османова М.Ш., вул. Жовтнева, 45, площа 137 кв.м
7. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного
розвитку Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.» від
24.01.2019р. № 2895-53-VII
8. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на території
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, та плану-графіку проведення заходів з відстеження
результативності прийнятих регуляторних актів Бучанською міською радою на
2020 рік» №4340-70-VII від 05.12.2019.
9. Про затвердження штатних розписів працівників КНП «Бучанський
консультативно-діагностичний центр»
Бучанської міської ради на 2020 рік
10. Про затвердження Фінансового
плану КНП «БЦПМСД» Бучанської
міської ради на 2020 рік
11. Про управління майном, яке
належать до комунальної власності
Бучанської міської територіальної громади міста Буча:
11.1.Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади м.Буча
(приміщення підприємств і служб)
11.2.Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади м. Буча
(приміщення ТОВ, ПАТ, ФОП)
11.3.Про продовження договорів
оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Буча (приміщення відділу культури, національностей та релігій)
11.4.Про продовження договорів
оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення с.Блиставиця)
11.5.Про продовження договорів
оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення с.Луб’янка)
11.6.Про розгляд звернення ГУ
Держгеокадастру у Київській області,
вул. Енергетиків, 12, площа 104,1 кв.м
11.7. Про розгляд звернення ПП
«Центр юридичної допомоги»,
бул.
Б.Хмельницького, 2, площа 81,2 кв.м
11.8. Про розгляд звернення ГО
«Олімпія», вул. Яблунська, 203-г, площа
255,1 кв.м та 53,8 кв.м
11.9. Про розгляд звернення ГО
«Дитячий спортивний клуб «АСГАРД»,
вул. Шевченка, 14, СЗОШ І-ІІІ ст. № 2,
площа 177,4 кв.м

11.10. Про розгляд звернення ФОП
Марченко Н.К., вул. Вокзальна, 104,
СЗОШ І-ІІІ ст. № 5, площа 165,3 кв.м
11.11. Про розгляд звернення ТОВ
«Добротвір», вул. Склозаводська, 3,
площа 128,0 кв.м
11.12.
Про
розгляд
звернення БО «Київський Християнський
Благодійний фонд «Наріжний Камінь»
11.13. Про розгляд звернення ГО Клуб
спортивних єдиноборств «Фенікс», вул.
Склозаводська, 5, площа 171,1 кв.м
11.14.
Про розгляд звернення
ФОПГніденкоА.О., вул. Вокзальна, 46А, площа 140,5 кв.м (спортивний зал)
11.15. Про розгляд звернення ФОП
Чалої Т.В., вул. Енергетиків, 2, площею
2,5 кв.м
11.16. Про розгляд звернення ФОП
Муштаєвої К.О., вул. Героїв Майдану,
15, площа 50,5 кв.м
11.17. Про розгляд звернення ФОП
Курілко О.А., вул. Я.Мудрого, 1-А, с.
Блиставиця
11.18. Про розгляд звернення ТОВ
«Фарм-Союз» вул. Свято-Троїцька, 57,
с. Гаврилівка
11.19. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 4194-69-VII
від 28.11.2019 р.
12. Про внесення змін до Положення
про відділ молоді та спорту Бучанської
міської ради
13. Про затвердження Положення
про Молодіжну раду Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
(нова редакції)
14. Про внесення змін до штатного
розпису Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. №
5 з поглибленим вивченням іноземних
мов Бучанської міської ради
15. Про списання з балансу основних
засобів КП «Бучанське УЖКГ»
16. Про списання з балансу основних
засобів ЖКП «Поліське»
17. Про затвердження типового договору на депоноване зберігання та вартість послуг на депоноване зберігання
архівних документів
18. Про надання згоди на укладання
меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням
Національної поліції в Київській області та Бучанською міською радою
19. Про скасування Порядку сплати
пайової участі замовника у розвитку
інфраструктури міста Буча затвердженого рішенням Бучанської міської ради
№ 609-23-VIвід 29.03.2012 зі змінами
20. Про затвердження типової форми
охоронного договору на зелені насадження на території Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади
21. Про розробку матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний
план території, орієнтовною площею 0,86
га, в межах вул. Горького, колії ПівденноЗахідної залізниці та залізничного вокзалу, для будівництва та обслуговування
об’єктів транспортної інфраструктури
(автовокзал) та об’єктів торговельного і
побутового призначення
22. Про внесення змін до матеріалів містобудівної документації, а саме:
«Детальний план території, орієнтовною площею 55,0 га, для розміщення
садибної, багатоквартирної забудови
середньої поверховості та громадської
забудови з об’єктами соціальної інфраструктури в межах вул. Л. Українки,
Вишнева, П. Дорошенка, С. Бандери,
Нове Шосе в м. Буча Київської обл.
23. Про внесення змін до матеріалів містобудівної документації, а саме:
«Детальний план території, орієнтовною площею 2,75 га, для розміщення
торгівельних закладів в межах вулиць
Вокзальна, пройми річки Бучанка та
існуючої індивідуальної житлової забудови в місті Буча Київської області»
24. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян,
підприємств, установ та організацій
25. Депутатські запити
26. Різне

Про намір погодження меж земельної ділянки
06 лютого 2020 року о 12:00 відбудеться погодження меж земельної ділянки по вул. Інститутській (поруч із зем. ділянкою з кадастровим номером
3210800000:01:085:0135).
Просимо з’явитися землекористувачів суміжних земельних ділянок для погодження меж вищезазначеного землекористування.

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення
громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 0,75 га, для розміщення ринкового комплексу в межах
вулиць Островського, Жовтнева та провулку Жовтневий в м. Буча Київської області», згідно з рішенням Бучанської міської ради № 3835-64-VII від 29.08.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 0,75 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
- ГАП - В.І. Косарєв.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами – у відділі містобудування та
архітектури
Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської
міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 30.01.2020 р. по 28.02.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
в ЦНАПі Бучанської міської ради на електронну пошту за посиланням
gromada@bucha-rada.gov.ua на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська
область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій:
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації
відбудуться
12.02.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала;
І-й поверх).

У провадженні Київського окружного адміністративного суду перебуває справа
№ 320/5445/19 за позовом Чиляєвої І.А., до Бучанської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення Бучанської міської ради від 28.03.2019р.,
№3185-55-VII «Про затвердження детального плану території, розташованої в межах вулиці Революції та Шевченка м. Бучі для розміщення житлової та громадської забудови».
Судове засідання відбудеться 30.01.2020р. о 14 год. 00 хв., в приміщенні
Київського окружного адміністративного суду за адресою: 01133, м. Київ, б-р Лесі
Українки, 26 (суддя Кушнова А.О.).

Повідомлення
Про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Бучанської
міської ради «Про затвердження Правил забезпечення благоустрою, дотримання порядку і тиші в громадських місцях на території населених пунктів Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади»
Розробник – відділ економіки Бучанської міської ради.
Проект регуляторного акту, у зв’язку із утворенням об’єднаної територіальної громади, передбачає необхідність врегулювання питання у сфері благоустрою території
всіх населених пунктів, що входять до складу Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
Проект рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Правил забезпечення
благоустрою, дотримання порядку і тиші в громадських місцях на території населених пунктів Бучанської міської об’єднаної територіальної громади» та аналіз його
регуляторного впливу буде розміщено на веб-сайті www.bucha-rada.gov.ua в розділі
«Регуляторна діяльність» та в газеті «Бучанські новини».
Зауваження та пропозиції в письмовій чи електронних формах приймаються виконавчим комітетом Бучанської міської ради протягом 1 місяця з дня оприлюднення (з
30 січня 2020р. по 28 лютого 2020р.).
Пропозиції (зауваження) просимо надавати в письмовій формі із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, обґрунтування поданих
пропозицій (зауважень) за адресою: 08292, місто Буча, вулиця Енергетиків, 12, або на
електронну скриньку: ekonomika@bucha-rada.gov.ua

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Порядок денний пленарного засідання
73 сесії VII скликання 30 січня 2020 року
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На часі

Грип чи простуда? Пам’ятаємо різницю

Чому вірус грипу вважається сильнішим та більш небезпечним, ніж ГРВІ? Чим відрізняються симптоми
грипу і ГРВІ? Про це – у матеріалі.

Р

ізниця між грипом та ГРВІ (гострою респіраторною вірусною інфекцією) насамперед полягає у тому, що збудниками грипу є різні штами вірусу (варіанти одного виду вірусу, що відрізняються за рядом властивостей), а
збудниками ГРВІ є понад 200 вірусів, які часто не пов’язані генетично та належать до різних груп захворювань.
ГРІ – гостра респіраторна інфекція – найширше поняття, що включає респіраторні інфекції, спровоковані як
вірусами (ГРВІ – більшість випадків), так і бактеріями (бактеріальні ГРІ – виникають значно рідше).
Основна різниця у симптомах грипу і ГРВІ полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро, а впродовж
періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м’язах, а ГРВІ – зазвичай починається
поступово і супроводжується відчуттям «розбитості» та загального нездужання.
Симптоми

Грип

ГРВІ

Різкий та гострий
початок хвороби

Характерний. Людина часто навіть може вказати Нехарактерний. Початок хвороби
конкретний час, коли захворіла
зазвичай поступовий
Може бути, але зазвичай в межах 37Температура
Піднімається різко, зазвичай вище 38
37,5
Нежить, закладеність
Виникає в перші дні, часто - перший
Може з’явитись на 2-3 день як ускладнення
носа
симптом ГРВІ
Чхання
Кашель
Біль у горлі
Головний біль, біль у
м’язах

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

Здоров’я

Найчастіше немає

Найчастіше є

Найчастіше з’являється на другу добу
захворювання, часто спричиняє біль за грудиною
Зазвичай не характерний, може з’явитись на 3-4
день захворювання

Не різко виражений, найчастіше
з’являється одразу, разом з болем у горлі
Найчастіше з’являється одразу, має
виражений характер
Одразу немає, може з’явитись, якщо
виникають ускладнення

Є

Відчуття втоми,
млявість

Є

Виникає, якщо висока температура
тримається більше доби

Безсоння

Є і може зберігатись ще 2-3 тижні після хвороби

Дискомфорт в очах

Часто з’являється почервоніння очей,
світлобоязнь, сльозотеча

ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ВІРУСОМ грипу
Вірус грипу передається повітряно-крапельним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться
повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).
КОЛИ ТРЕБА ВИКЛИКАТИ ЕКСТРЕНУ МЕДИЧНУ
ДОПОМОГУ (103)?
Небезпечні симптоми:
– задишка,
– висипи на шкірі,
– кровохаркання,
– синюшний відтінок шкіри,
– блювання та пронос,
– біль у грудях,
– зниження тиску,
– сповільнений пульс,
– аритмія,
– порушення свідомості,
– судоми.
Ці симптоми ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно,
оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до
смерті хворого.
ЯКІ ШТАМИ ВІРУСІВ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ З ПОЧАТКУ
СЕЗОНУ ПО УКРАЇНІ?
Серед усіх закладів охорони здоров’я України постійно здійснюється епідеміологічний нагляд за випадками
грипу та ГРВІ.
З 217 пацієнтів із тяжкими гострими респіраторними інфекціями,обстежених методом ПЛР, отримано 31
позитивний результат на грип (визначено віруси грипу
типів А(Н1)pdm09 – 23, А(Н3) – 8 та В – 3);
На звітному тижні в усіх регіонах України активність
грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічних рівнях.
ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ НА ГРИП
Противірусні засоби від грипу – це не антибіотики.
Противірусні препарати сприяють пом’якшенню симптомів та прискоренню процесу одужання. Вони також

Може з’явитись, якщо висока
температура тримається більше доби
При аденовірусній інфекції може
виникати відчуття піску в очах, у разі
інших ГРВІ найчастіше немає

зменшують ризик розвитку серйозних ускладнень та
наслідків грипу. Для груп людей високого ризику захворювання противірусні препарати призначають для
більш легкого перебігу хвороби, в порівнянні з випадками розвитку дуже серйозних ускладнень, які вимагають негайної госпіталізації.
Щоб лікування було ефективним, дотримуйтесь усіх
вказівок лікаря щодо застосування таких препаратів.

УСКЛАДНЕННЯ ГРИПУ
Найчастіше це пневмонія, що інколи може за 4-5 днів
призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.
ЯК ПОПЕРЕДИТИ ЗАРАЖЕННЯ ГРИПОМ:
• уникайте контакту з особами, що мають прояви грипу;
• обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
• часто провітрюйте приміщення;
• часто мийте руки з милом;
• не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
• уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
• прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу після використання потрібно викинути;
• якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.
ЯК БАТЬКИ МОЖУТЬ ПОПЕРЕДИТИ ЗАРАЖЕННЯ
ДІТЕЙ ГРИПОМ:
• навчіть дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;
• батьки також повинні виконувати цю процедуру, що
буде добрим прикладом для дітей;
• навчіть дітей кашляти і чхати в серветку або руку
(згин ліктя);
• навчіть дітей не підходити до хворих ближче, ніж на
півтора-два метри;
• хворі діти мають залишатися вдома (не відвідувати дошкільні заклади й школи);
• дітям і батькам слід утримуватися від відвідування
місць скупчення людей.

КОЛИ ВАКЦИНУВАТИСЯ?
Вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусів
грипу (у вересні-жовтні), щоб утворилися імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно
приблизно два тижні.
Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть
якщо у регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи грипу.
Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація:
−− зменшує ризик захворіти на грип;
−− зменшує ризик серйозних ускладнень, госпіталізації
та смерті.
Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.
Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарі
щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші
місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом
громадян.
Наразі в аптечних мережах наявні вакцини проти
грипу виробництва Франції «Ваксігрип Тетра» та Кореї
«Джисі Флю».
Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є
безпечною і ефективною.
Особливо важливою вакцинація є для представників
груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих
людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.
КОМУ ТРЕБА РОБИТИ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ
ВІД ГРИПУ
Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується
усім людям, крім немовлят до 6 місяців.
Найважливіше провести вакцинацію від грипу людям
із групи ризику:
−− медпрацівникам;
−− вчителям;
−− дітям віком до п’яти років;
−− вагітним;
−− літнім людям віком від 60 років;
−− пацієнтам із хронічними захворюваннями;
−− усім, хто працює в місцях масового перебування людей.
ЯК ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦІЮ?
1. Зверніться до свого сімейного лікаря, лікаря-терапевта,
лікаря-педіатра, який надасть всі рекомендації щодо вакцинації.
2. Придбайте вакцину в аптеці вашого міста.
Доставити вакцину до пункту щеплень важливо без
порушень холодового ланцюга. Інакше вакцина може
втратити свої властивості. У пригоді стане спеціальна
сумка з холодовим елементом, яку можна придбати
або ж отримати під заставу в аптеці.
3. Отримайте щеплення
Вакцинацію здійснюють у пунктах щеплень кожної амбулаторії нашого закладу.
НАЙКРАЩА ПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ – ЦЕ ЩОРІЧНА
ВАКЦИНАЦІЯ.
Бажаємо вам міцного здоров’я.
Леся Дяченко,
заступник головного лікаря
з медичного обслуговування населення
КНП «Бучанський ЦПМСД» БМР

ПОРАДНИК

Цей корисний грейпфрут

Взимку, окрім занять спортом, повноцінного сну і створення
доброго настрою, ми коригуємо режим харчування.

Д

ля цього в повсякденний раціон мають входити продукти харчування
найбільш корисні до споживання в зимову пору року. Наприклад, грейпфрут.
Він містить дуже велику кількість вітамінів (А, B1, P, D, C), органічних кислот,
мінеральних солей, пектин, фітонциди, ефірні масла. Надзвичайно цінним

елементом є нарингин. Ця
речовина є в білих перегородках фрукта, які краще не
видаляти. Нарингін допомагає знизити рівень холестерину в крові та дуже добре
впливає на шлунково-кишковий тракт.
Грейпфрут доволі широко використовується в косметичній сфері та в кулі-

нарії (при приготуванні
варення чи як приправа
до печені). Навіть аромат грейпфрута підвищує
життєвий тонус, сприяє
боротьбі з депресіями і перевтомою. Цей фрукт дуже
корисний людям із захворюваннями серця і судин. Пектин, що
міститься в ньому, поряд з нарингіном,
знижує рівень холестерину в крові.
Грейпфрут широко використовується
в дієтичному харчуванні. Додаючи по-

ловинку грейпфрута до кожного прийому їжі можна досягти позитивних
результатів в схудненні. Також рекомендований як діабетикам, так і як профілактичний засіб для людей, схильних
до розвитку діабету.
Грейпфрут не рекомендується хворим
на виразку шлунка, людям з підвищеним тиском і тим у кого є проблеми з
печінкою, жінкам, які вживають протизаплідні пігулки.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Суспільство

За покликом
серця

Стартувала деклараційна кампанія – 2020

З початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.

П

Ця розповідь про Людину, яка віддає
себе своєму покликанню, а саме допомозі стареньким, що потребують
великої уваги та підтримки, доброти
та лагідності. Адже життя її підопічних
заходить за обрій, де єдиною радістю
та підтримкою стають любов та розуміння, хай навіть нерідних, але вже
найближчих людей.

О

льга Дика, соціальний працівник
Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської
міської ради, розповіла, що обрала цю
професію за покликом серця.
– З дитинства мріяла допомагати бідним і хворим людям, – розповіла вона. – З
13 років допомагала стареньким по господарству та ходила за продуктами.
З часом Ольга Василівна влаштувалася
в Київську обласну психоневрологічну
лікарню №2, де доглядала за хворими та
опікувалася обездоленими. Вже тоді жінка зрозуміла, що вони потребують уваги
та підтримки.
– Наразі, працюючи робітником соціальної служби, я відчуваю, що зробила
правильний вибір. Мої підопічні – це моя
сім’я. Я відповідаю за їхнє здоров’я, в деякій мірі за безпеку та загальний стан
стареньких, які довірили мені своє існування, своє життя, – зауважує соцпрацівник.
– У кожного з цих людей дуже складні
життєві обставини і я їх добре розумію,
адже й сама пережила немало бід. Коли я
приходжу до них, моє серце наповнюється любов’ю та добром, адже вони радіють
мені, як малі діти, – зізнається Ольга Дика.
Працівник соцслужби розповіла, що
робота ця зовсім не легка, особливо коли
все сприймаєш близько до серця, пропускаєш через душу та все своє єство.

– Однак є розуміння того, що це моє покликання і жити якось по-іншому я просто не змогла б. Це робота, яка вимагає
поєднання твердості характеру, сили
волі доброти та чуйності, – зізнається
Ольга Василівна.
І відразу роз’яснює, що ця професія
поєднує абсолютно різні сфери діяльності. З одного боку, хвора старенька людина, деякі з них вже незрячі, є такі, що не
можуть самостійно пересуватися, тому
всі турботи про житло, особисту гігієну,
продукти харчування та інше лягають на
плечі соцпрацівника. З іншого боку, він
також має від імені підопічного спілкуватися з лікарями, уповноваженими, депутатами, різними службами, установами та організаціями.
– Я боюся того дня, коли змушена буду
залишити свій «пост», – хвилюється
Ольга Василівна, – тому що роки не просто йдуть, роки летять з неймовірною
швидкістю. – А як же мої старенькі будуть без мене? Хто їх догляне? Де знайти
таку людину, яка б так само розуміла їх
та сприймала такими, якими вони є?
Зичимо Ользі Дикій, цій чудовій жінці
та неймовірній людині, доброго здоров’я
та довголіття. Та віримо, що коли прийде
час, людина, якій можна буде довірити
життя її підопічних, знайдеться.
Спілкувалася
Тетяна Домарєва

латник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і
доходи (далі – декларація):
– особисто або уповноваженою на це
особою;
– надіслати поштою з повідомленням
про вручення та з описом вкладення;
– засобами електронного зв’язку в
електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік –
30.04.2020.
У разі надсилання декларації поштою
платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж
за п’ять днів до закінчення граничного
строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі – не пізніше
закінчення останньої години дня, в
якому спливає такий граничний строк.
У разі направлення декларації засобами електронного зв’язку громадяни
можуть скористатися електронним
сервісом в «Електронному кабінеті»,
який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі
облікових даних платника, відомостей
щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків та
відомостей щодо об’єктів нерухомого
(рухомого) майна.
Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків
виникає при отриманні:
−− доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи).
До таких доходів відносяться, зокрема
доходи від надання в оренду рухомого
або нерухомого майна іншим фізич-

Здорова громада – огляд спортивних клубів Бучі
Багато наших жителів активно займаються спортом. Причому незважаючи
на погодні умови, спека, вітер або дощ, – здоровий спосіб життя входить у
звичку. Але зараз зима, в парках та на відкритих майданчиках занадто холодно. Тож журналісти «Бучанських новин» вирішили зробити огляд місць,
де можна зробити здоровим не тільки тіло, але й дух!
озпочнемо із занять, на котрих кожУ клубі для зручності діють кілька
на жінка може не тільки стати фізич- груп: ранкова і вечірня. Ціна абонеменно сильнішою та стрункішою, а й відчути та 600 грн – 12 занять, тричі на тиждень,
себе в гармонії зі своїм внутрішнім світом. або 500 грн – 8 занять, двічі на тижЗаняття фітнесом дають нам набагато біль- день. Адреса: Нове Шосе, 14, телефон:
ше, ніж просто струнку фігуру. Такий вид 0631112048.
спорту рекомендують і психологи. І не
тільки для зміни навколишнього оточення
і психологічної розрядки, хоча і це дуже
важливо. Під час занять підвищується самооцінка, з’являється впевненість в собі і
своїх силах – жінка починає поважати себе
за терпіння та наполегливість, цілеспрямованість і подолання труднощів.
Ну й нарешті, фітнес – це ще й можливість відпочити від побуту і сім’ї, позбутися депресії і стресу, забути про пробле- Фітнес-клуб «HappyGym»
ми на роботі чи вдома.
Проводить заняття із силового фітнесу – вони спрямовані на опрацювання
та тонус м’язів всього тіла, акцентуючи
увагу на проблемних зонах, спалюванні
підшкірного жиру і нормалізації ваги.
Застосовуються силові й функціональні вправи як з обтяженням, так і без – з
вагою власного тіла. Заняття проводять у
понеділок, середу, п’ятницю в 19:30 та о
20:30. Вартість 8 занять – 590 грн, 12 занять – 750 грн, безлімітне відвідування
810 грн на місяць. Адреса: вул. Горького,
8, телефон:068 567-80-28.
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Фітнес-клуб ENERGY
Клуб для всієї родини, який розташований в центрі Бучі, має тренажерний
зал, зали для заняття аеробікою, єдиноборствами, танцювальні класи, фінську
сауну, а також комфортабельні роздягальні з душовими й окремими шафами.

«Кристал» – поєднує тренажерну
залу і клуб танцю
У клубі проходять заняття з фітнес-міксу – це адаптований комплекс вправ,
який поєднує аеробні (дихальні техніки), силові блоки, статичну гімнастику
та розтягування. До занять входять такі

елементи: базова аеробіка, танцювальна
аеробіка, силовий блок для тренування
м’язів ніг і преса. Також елементи статичної гімнастики. Заняття розраховані
на людей різного віку та різного рівня
підготовки і проходять щодня о 20:00
год. Абонемент: 12 фітнес-занять на вибір – 900 грн, 8 занять – 600 грн. Адреса:
бульв. Б.Хмельницького, 4, телефон: 093
220 12 80, 067 403 52 70.

Студія фітнесу Fitmoms
Студія з повним спектром групових
тренувань та концепцією дружнього
ставлення до дітей. Тут є заняття на будьякий смак: високоінтенсивні, силові, танцювальні, є також різні напрями фітнесу,
такі як пілатес і стретчинг, є програми
для майбутніх мам, реабілітаційний тренінг, тренування Мама + малюк, групи
інтенсивного схуднення. Для дітей в студії надається окрема зона в залі, де діти
граються, а мами під час занять їх бачать.

ним особам; успадкування майна не
від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному
оформленні спадщини за якими не було
сплачено податок на доходи фізичних
осіб та військовий збір, тощо;
−− доходів від податкових агентів, які не
підлягали оподаткуванню при виплаті,
але які не звільнені від оподаткування.
До таких доходів відноситься, зокрема,
дохід у вигляді основної суми боргу
(кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його
самостійним рішенням, не пов’язаним
з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо
його сума перевищує 25 відсотків однієї
мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;
−− іноземного доходу;
−− та в інших передбачених Кодексом
випадках.
Водночас нагадуємо, що платники податків мають право задекларувати право
на податкову знижку, відповідно до статті
166 Податкового кодексу України, шляхом подання декларації до 31.12.2020.

Путівник по місту
Ціна абонемента від 500 грн на місяць за
8 занять. Адреса: вул. Б. Гмирі, 14, телефон: 067 367-66-38.
З кожним роком все більше людей
позбуваються шкідливих звичок і намагаються вести здоровий спосіб життя, і
це дуже тішить. Тож, якщо ви досі роздумуєте, чи починати займатися спортом,
не відкладайте цей важливий крок, адже
ми бажаємо вам бути здоровими, бадьорими і прожити довге та щасливе життя!

Фітнес-клуб FitBerry
Надає широкий вибір найрізноманітніших занять з фітнесу: стретчинг – це вид
аеробіки, який складається з комплексу
вправ на розтягування; табата – включає постійно мінливі короткі інтервали
інтенсивних фізичних вправ з трихвилинними перервами на відпочинок чи
степ-аеробіка – це інтенсивна ритмічна
гімнастика з використанням підставки
(степ-платформи).
Ціна абонемента від 1050 до 1250 грн
на місяць. Адреса: вул. Нове шосе, 38, телефон: 050 810-30-30, 068 810-30-30.
Фітнес-клуб «Геркулес»
Проводить заняття з фітнесу, функціональні тренування та степ-аеробіку. Ціна
абонемента – 600 грн (12 занять, тричі на
тиждень). Адреса: вул. Вокзальна, 76-б,
телефон: 067 773-73-72.
Досліджувала Ірина Паясь
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Оборського Миколу Миколайовича,
водія Бучанської міської ради (Блиставиця)

Гапоненка Олександра Васильовича,
директора ДП АТП «Транском», члена виконавчого
комітету Бучанської міської ради

Панченко Любов Михайлівну,
Почесного громадянина міста Буча

«Над колискою
три долі» Зої Козак –
одна з кращих

Підбито підсумки обласного етапу традиційного Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». Тема конкурсу в 2020 році – «Ідея соборності України;
творчість Тараса Шевченка: суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє!»
к завжди, із сотень робіт, що були надіслані з
різних куточків Київщини на виставку до Білої
Церкви, були обрані по 5 найкращих в номінаціях
«Декоративно-ужиткове мистецтво» і «Образотворче
мистецтво».
Серед переможців і робота «Над колискою три
долі», виконана у техніці батик, вихованки художньої
студії «АРТ» Бучанського центру позашкільної роботи Зої Казак.
Вітаємо юного митця та її керівника Оксану Фурлет
з перемогою!

Я

Вітаємо з днем народження!

Лазаренко Ніну Василівну
соціального педагога,
учителя української мови і літератури.
В святковий ювілейний день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Педагогічний колектив
КЗГЗЗСО
І-ІІІ ступенів
№8

Юні майстри бального танцю привезли до Бучі
нагороди

Талановиті артисти студії «Buch dans» ТСК «Сапфір» яскраво і фантастично виступили на 5
ювілейному турнірі Crystal Cup 2020.
лександр Гейко і Наталія Шома, а також Регіна
Гейко здобули нагороди у стандартній програмі
та латині.
Вітаємо танцювальних майстрів і бажаємо нових
перемог!

О

Вихованці «Фабрики зірочок» –
найбільш талановиті діти України
На Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті діти
України» неймовірно харизматичний і талановитий Леонід
Шадура, із яким займається
Анна Бованенко, отримав найвищу нагороду – Гран-прі.
учениці
викладача
Ольги
Моторя Анна та Вікторія
Семикрас і Поліна Зарицька посіли 2 місця.
Вітаємо юних артистів з призовими місцями!

НАГОРОДА

Українка Надія
Шпаченко отримала
Греммі

А

В Лос-Анджелесі відбулася 62-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі.
Серед талановитих номінантів опинилася українка Надія Шпаченко.

ТВОРЧІСТЬ

КОНКУРС

Пісочне Гран-прі

Студія пісочної анімації «Sandplay» чудово
розпочала новий рік – на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Соняшник» Ліля Холодило,
Влада Киян, Аня Кривенок, Максим Ковтуненко і Тимофій Голяченко отримали найвищі нагороди фестивалю – Гран-прi!
ітання переможцям, керівнику студії та батькам!
Молодці! Так тримати!

В

Казкові дерева

Вивчаючи тему «Рослини», першокласники
школи № 3 разом із класним керівником Аріадною Опанасенко виготовили і презентували
свої фантастичні дерева.
оботи учнів підтвердили, що діти мають досить
розвинуту уяву. Цікаво, ким у майбутньому
вони стануть?

Р

П

іаністка потрапила одразу в дві номінації:
«Найкраща класична збірка» і «Продюсер року в
класичній музиці» і в першій завоювала премію Греммі.
«Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної
Каліфорнії, який закінчила на «відмінно». Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум
у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима
Шварц в Україні», – йдеться на сайті Національного
симфонічного оркестру України.
Наразі Шпаченко є професором фортепіано в
Каліфорнійському державному університеті Помони.
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