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Чудовий вечір
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ВАЖЛИВО

ЗОШ №1 перетвориться
на школу європейського типу

Про реформу медицини
докладніше

Відбувався круглий стіл, присвячений аспектам
реформування системи охорони здоров’я, здобуткам і перспективам цього важливого для громади і держави напряму.

Загальноосвітня школа №1 в Бучі в нинішньому році буде реконструйована та добудована з розширенням
потужностей для навчання 990 учнів. Це стало можливим завдяки тому, що місто залучило кошти європейців у межах «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».
ну, фізкультурно-спортивну, господарську та зону відпочинку. Зокрема, з’явиться стадіон з круговою доріжкою,
волейбольно-баскетбольний майданчик, майданчики для
настільного тенісу, гімнастики та метання ядра, майданчик
для відпочинку та для активної гри учнів, географічний
майданчик, міні-футбольне поле, теплиця тощо.
– Після проходження тендерної процедури переможця будемо погоджувати з Європейським Інвестбанком.
Фахівці банку також здійснюватимуть технічний
нагляд, що має гарантувати високу якість робіт. А
Бучанська міська рада, зі свого боку, покриває ПДВ та
видатки на конвертування валютної позички, – зазначив Анатолій Федорук.
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Реалізація проєкту не лише збільшить кількість навчальних класів та підвищить енергоефективність будівлі, а й створить нові, сучасні умови для навчання та дозвілля школярів.
Планом передбачено поділ території школи на функціональні
зони: навчальну, навчально-виробничу, навчально-дослід-

АКТУАЛЬНО

Рука підтримки –
малому бізнесу

ехнічне завдання, розроблене Бучанською міською радою, проходить публічний тендер у системі Prozzoro, тож незабаром буде визначено виконавця робіт.
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук:
Перша школа – найстаріша в Бучі і при цьому
має високі позиції в рейтингу освітніх закладів
Київської області за результатами ЗНО. Ми
давно шукали фінансові можливості для її модернізації, тож вдячні Європейському інвестиційному
банку за згоду підтримати цей проєкт вартістю понад 150 мільйонів гривень

Закінчення на стор. 2

Успішність громади залежить від успішності кожного її жителя. І дуже приємно, коли збираються
десятки людей, які хочуть розвитку та досягнення своїх цілей.

За його словами, розвиток мережі сучасних шкіл є головним завданням влади в межах Бучанської ОТГ на найближчі кілька років, оскільки населення громади динамічно зростає. Зокрема, у 2019-му вдалося розвантажити
Бучанський НВК ЗОШ №3 шляхом добудови нового корпусу. Завершуються роботи з облаштування окремої будівлі
для Української гімназії, тож ЗОШ №1 стане третьою школою, яка суттєво оновить умови для навчання, підтягнувши їх до європейських стандартів.

Закінчення на стор. 2

Із сесійної зали

Понад сто питань:
важливі рішення прийнято

Відбулося перше у 2020 році засідання Бучанської
міської ради.
а початку засідання Бучанський міський голова
Анатолій Федорук повідомив присутнім про те, що
вже в лютому в Київській облдержадміністрації мають
розглянути остаточні питання щодо об’єднання громад
та проведення реформи децентралізації. У Бучанську
міську об’єднану територіальну громаду мають нарешті
ввійти Ворзель, Здвижівка, Мироцьке, Бабинці і БудаБабинецька та Синяківська сільська рада.
Першим питанням секретар БМР Василь Олексюк доповів про плідну, насичену діяльність ради у 2019 році та
ознайомив з розробленим календарним планом роботи
Бучанської міської ради на 2020 рік, який депутати погодили своїм рішенням.
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Вартість передплати:
1 місяць – 24,13 грн

Загалом у порядку денному було більше 100 питань,
серед яких про роботу поліції, бюджетні, соціально-економічні, архітектурні, земельні питання і питання у
сфері медичної галузі.
Закінчення на стор. 2

3 місяці – 69,79 грн
6 місяців – 133,18 грн

Ми завжди
в центрі подій

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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Актуально
На часі

Із сесійної зали

Понад сто питань:
важливі рішення
прийнято

Про реформу медицини

Закінчення. Початок на стор. 1.
ачальник Бучанського відділу поліції
Ірпінського ВП ГУНП в Київській об- воохоронців, які забезпечуватимуть спокій
ласті Олександр Пиль доповів про стан за- на території громади.
– У недалекій перспективі кожна гроконності, охорони громадського порядку,
результати діяльності на території міста.
мада Бучанської МОТГ матиме механізм,
Відразу депутати розглянули питання що забезпечить безпеку та правопорящодо укладення мемодок! Гарна ініціатива
від Національної полірандуму про співпрацю та партнерство між
Проєкт охопить близько 30 ти- ції! – зазначив Анатолій
Головним управлінням сяч маленьких міст України, в яких Федорук.
Національної поліції проживає 28 мільйонів громадян.
Депутати на сесії підКиївської області та
Відбір кандидатів на посади тримали проєкт рішення
БМР.
поліцейських офіцерів громади «Про надання згоди на
Анатолій Федорук по- здійснюється як серед діючих укладання меморандуму
відомив, що пройшли поліцейських, так і серед громад- про співпрацю та партнерзустрічі й обговорення ськості. Кандидатові потрібно по- ство між головним управщодо новітнього проєкту дати анкету, пройти тестування, лінням Національної по«Поліцейські громади», поліграф і співбесіду із залучен- ліції в Київській області
коли за розрахунками ням представників громади.
та Бучанською міською
має діяти 4-6 таких прарадою».
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Поліцейський офіцер громади: це той, хто завжди тут!

У Бучі розпочалося впровадження наступного етапу реформи Національної поліції.
Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який
не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там.
Поліцейський офіцер громади – це той, хто завжди буде тут: я тут знаю всіх водіїв, я
тут дружу та працюю, я тут люблю та працюю, я тут піклуюсь про дітей. Я завжди тут!
Такий основний меседж реформування системи.
Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський детально зупинився на його головних завданнях, серед яких: орієнтуватися на потреби місцевого населення,
підтримувати постійний контакт з жителями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.
Такий поліцейський від колишнього дільничного має відрізнятися тим, що:
Буде прикріпленим лише до своєї територіальної громади і займатиметься розв’язанням проблем лише цієї території.
Житиме в ОТГ, у якій працює.
Поліцейський офіцер громади звітуватиме про свою роботу не лише перед керівництвом поліції, але й перед мешканцями ОТГ.
Кандидатури на конкурс подаватиме громада, також її представники будуть у складі
конкурсної комісії разом із представниками правоохоронних органів та міжнародними
партнерами.

ОФІЦІЙНО

Розвиток підприємництва – на часі

Уряд затвердив Порядок надання державної підтримки суб’єктам мікрота малого підприємництва
січня 2020 року Кабінет Міністрів
леному порядку, та вимоги, яким вони
України на своєму засіданні затвердив
мають відповідати;
постанови, які передбачають надання дер- • мета надання, види, розмір та порядок нажавної підтримки малого бізнесу в Україні,
дання фінансової державної підтримки;
спрямованої на розвиток підприємництва, • основні вимоги до кредитів, за якими назбільшення обсягів виробництва, експорту,
дається компенсація процентів суб’єктам
імпортозаміщення, високотехнологічного
мікро- та малого підприємництва;
виробництва, енергоефективності, впрова- • критерії, яким мають відповідати уповдження інновацій.
новажені банки, які братимуть участь в
Постановою Кабміну «Про затвердження
наданні державної підтримки суб’єктам
Порядку надання фінансової державної підмалого підприємництва;
тримки суб’єктам мікропідприємництва та • відповідальність уповноважених банків
та суб’єктів отримання державної підмалого підприємництва» визначаються:
• коло суб’єктів, яким може бути надана
тримки та випадки настання такої відподержавна фінансова підтримка в установвідальності.
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Рука підтримки – малому бізнесу
Закінчення. Початок на стор. 1.
ізнесмени та ті, хто шукає себе в бізнесі, мали змогу зібратися в Portal
Освіта і Бізнес, де пройшли кілька зустрічей підприємців. Учасники послухали корисні поради та дізналися шляхи
вирішення різних питань від провідного
експерта, людини, яка має відповіді на
всі запитання – Федора Нестерова, автора книг про бізнес.
Зустрічі було поділено на цикли: для
підприємців малого та середнього бізнесу і для тих, хто тільки хоче розпочати
свою справу.
На перший бізнес-тренінг завітала
Олена Горб — начальник відділу економіки Бучанської міської ради. Її робота
тісно перетинається з підприємницькою діяльністю нашої об’єднаної територіальної громади. Олена розповіла,

Б

що відділ економіки БМР працює над
розробкою програми підтримки підприємців, та зауважила, що міська рада
зацікавлена у співпраці з підприємцями.
Отже, якщо ви маєте цікаві ідеї та вже
є підприємцем, можете сміливо звертатись до Олени Горб зі своїми пропозиціями. Вона допоможе знайти шляхи вирішення та реалізувати ваші бізнес-ідеї.
На другій зустрічі Федір Нестеров дав
уже конкретні поради, як обрати справу,
що принесе успіх, гроші та задоволення,
звідки брати перші інвестиції, як планувати розвиток і добирати команду.
Психолог і лайф-коуч Анна Чеченіна
поділилась з відвідувачами заняття, як її
захоплюють ті люди, котрі готові до нових знань, відкриті до інформації, люди,
які знаходять можливості для самореалізації.

докладніше

Закінчення. Початок на стор. 1.
часники заходу – головні лікарі та
їхні заступники медичних закладів, керівники структурних підрозділів
Бучанської міської ради, депутати, громадськість, засоби масової інформації.
Лариса Матюшенко, керівник відділу охорони здоров’я Бучанської міської
ради, розпочала свій виступ зі слів про
те, що до неї та до її колег жителі об’єднаної громади звертаються з однаковими
запитаннями:
– Куди звертатися? Що робити? До
кого йти? Як далі буде? Ці та інші питання щодо реформи медицини цікавлять
більшість громадян. Тож сьогодні будемо
розбиратися у головних аспектах реформи галузі і відповідати на ці запитання.
Здобутки і перспективи реформи медичної галузі, як вони стосуються місцевого
самоврядування та кожного мешканця
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, роз’яснення, відповіді, структура системи закладів надання допомоги
населенню, ключові принципи реформи,
вирішення питання розвитку медичних
закладів у громаді – це та багато іншого обговорили присутні на заході.
Для початку роз’яснення структури
системи закладів надання допомоги населенню Бучанської МОТГ:
−− Первинна допомога – комунальне
некомерційне підприємство (КНП)
«Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» (БЦПМСД)
(педіатри, терапевти, сімейні лікарі);
−− Вторинна (спеціалізована) – КНП
«Бучанський
консультативно-діагностичний центр» (БКДЦ) та КНП
Ірпінська централізована міська лікарня (ІЦМЛ);
−− Третинна (високоспеціалізована) – обласні, національні заклади;
−− Екстрена;
−− Медична реабілітація – місцеві санаторії;
−− Паліативна допомога.
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Ключові принципи реформи:
−− гроші йдуть за пацієнтом
−− єдиний закупівельник НСЗУ
−− *договір на користь третіх осіб + декларація про вибір лікаря
−− будь-який заклад охорони здоров’я або
ФОП
−− програма медичних гарантій
−− електронна система охорони здоров’я
e-health
Звичайно, обговорили план на майбутнє та очікуваний результат від впровадження і реалізації реформи медичної
галузі для держави, для місцевої влади,
медичним працівникам і пацієнтам.
Головний лікар БЦПМСД Оксана
Джам розповіла про проведену реформу
первинної ланки та нові впровадження в
центрі:
– Бучанська міська рада подарувала центру два автомобілі та дала нам
можливість створити такі послуги, як
електронна черга, кол-центр, який наразі у своєму форматі єдиний на Київщині,
створила нові амбулаторії, завдяки чому
медичні послуги стали більш наближені
до пацієнтів, і ми змогли значно зменшити черги. Крім того. активно функціонує
сторінка у соціальній мережі Фейсбук, де
лікарі надають поради громадянам і розповсюджують необхідну інформацію. У
нашої молодої команди багато ідей, і ми
відкриті до діалогу.
– Щоб всім було зручно і комфортно,
необхідно обрати лікаря і заклад, з ким
ви підписуєте декларацію, – також нагадала всім присутнім Оксана Джам та
попросила донести цей меседж до кожного співробітника, до кожного мешканця
громади.
Також виступали заступник головного
лікаря БКДЦ Вікторія Лосенко, медичний директор ІЦМЛ Інна Комісарова.
Зустріч була цікавою і потрібною, адже
присутні отримали необхідні роз’яснення, почули результати та обговорили всі
аспекти реформи медичної галузі.

АКТУАЛЬНО
Відповіла на запитання: як почати
власну справу, налаштовуватися морально та психологічно, визначатися з
ідеєю. Тренер дала пораду, як реагувати
на критику, боротися зі страхами відмов
і невдач. «Найскладніші рішення дають
найкращі результати», – переконана
сама Анна, а тепер і її послідовники.
Третя зустріч під назвою «Народжений,
щоби…що?» Це тренінг для тих, хто
лише на початку свого шляху в цій сфері.
Як започаткувати бізнес, з чого розпочати, що обрати? І багато супутніх
питань, що виникають в активних, цілеспрямованих особистостей, які мають
бажання змінити своє життя.
– Головне – це зробити свій вибір: скаржитися, їхати з країни чи самому створити собі робоче місце, – зазначив Федір
Несторов. – Знайти, зрозуміти своє міс-

це й обрати той бізнес, що принесе вам
щастя у житті.
За допомогою взаємного спілкування
відразу були сформульовані правильні
запитання і, що не менш важливо – відповіді, і глибоке розуміння їх.
Під час зустрічей стало зрозуміло
головне: підприємцям потрібен обмін
досвідом з однодумцями, з такими ж,
як вони енергійними, неспокійними
людьми. Потрібні нові контакти, бази
майбутніх партнерів. Потрібне постійне
спілкування.
Ірина Садова, журналіст з
Portal
Освіта і Бізнес, розповіла БН, що Portal
має намір створити на базі їх комунікативного майданчика Клуб для підприємців, аби продовжувати розпочату
важливу справу.
Досліджувала Ірина Левченко

Єдина родина

Влучно кажуть: «Хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього». І це дійсно так, бо так само, як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим.

Турбота
про екологію

Зроблено черговий крок для роздільного сортування сміття і збереження довкілля. У центрі села на
майданчику для сміття встановлено
контейнер для збору пластику. Папір
і скло тут приймають окремо.
епер слово за жителями: не виносити
в ліс чи спалювати відходи, а дбати
про здоров`я своє і рідних.

Т

С

аме тому 29 січня у стінах школи № 8 відбувся виховний захід, присвячений
Дню пам’яті Героїв під Крутами.
29 січня – це не лише день скорботи за українською молоддю, яка загинула, а й
день величі духу української нації, який забувати не можна.

У школі пройшла декада історії

Вчителі впродовж цього часу провели різноманітні заходи.
саме: історичний брейн-ринг
«Козацька доба в історії України»
(8 класи), гра «Суперісторик» (9
клас), «Давньослов’янський аукціон»
(7 класи), історичний КВК «Знавці
історії» (6 класи), екскурсії до шкільного історико-краєзнавчого музею
(3-А, 4-А, 6-Б, 10 класи), тематичні
виставки та конкурс плакатів на різноманітні історичні тематики.
Учні провели час пізнавально та
цікаво.

А

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Електронний лікарняний –
прозорість процесу

З 1 квітня 2020 року в Україні планується запровадити електронний
лікарняний, – повідомив заступник міністра соціальної політики
Олег Коваль під час пресбрифінгу
«Розвиток державних фондів соціального страхування: проблеми
та перспективи».

Бабинці

Екскурсія на кузню

Учні Бабинецької школи відвідали селищну кузню, щоб на власні очі побачити, як створюються предмети вжитку із заліза.

Д

ітей радо зустрів господар кузні Руслан Кордіяка. Він ознайомив учнів зі своєю професією. Майстер за невеликий проміжок часу створив прекрасну троянду, від якої всі присутні були в захваті.
Окрім гарних вражень діти отримали від господаря ще й цукерки.

Вітали ювілярів

У січні святкували свої 85 та 80 дні
народження довгожителі селища
Бабинці Олександр Іванович Побігай, Лідія Харитонівна Авраменко
та Роза Азюліївна Тетерська.

В

ід імені громади разом з вуличними
депутатами Бабинецький селищний голова Андрій Купраш привітав
іменинників солодощами, квітами, вітальними листівками та грошовими
подарунками. Все це стало можливим
завдяки сумлінним платникам податків та зареєстрованим підприємцям,
які свідомо наповнюють селищний бюджет і з кожним місяцем він зростає.
– Вітаємо з ювілеєм і хочемо побажати ні про що не турбуватися і ні
хвилини не засмучуватися, – зазначив

Андрій Купраш. – Нехай кожен день
Вас чекають міцні обійми близьких і
добрі новини, нехай життя Ваше буде
благополучним і щасливим, а Ви будьте сповнені здоров’я і сил. Достатку,
затишку і всіляких гараздів на многії
літа!

«Ц

е буде перший етап, але цей крок
дозволить навести лад у системі
та продовжити боротьбу з корупцією у
сфері соціального страхування. Нам потрібні незворотні зміни, які покращать
ситуацію…», – наголосив Олег Коваль.
На думку заступника міністра, електронний лікарняний принесе більше
прозорості та відкритості, адже автоматизація дасть можливість відстежувати весь процес оформлення: кожен
лікар, який видає лікарняний, повинен
буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.
Інформація через реєстр в Пенсійному
фонді буде автоматично передана у
Фонд соціального страхування – в
установі одразу знатимуть, що людина
захворіла і повинна отримати компенсацію – оскільки є платником єдиного
соціального внеску.
«Весь процес буде прозорим», – підкреслив Олег Коваль.
Серед запобіжників та гарантій прозорості в системі електронних лікарняних
у Міністерстві назвали такі пункти:
1. Кожен лікарняний повинен бути підписаний електронним цифровим підписом – тобто ми запровадимо персональну відповідальність лікаря, який
видав цей документ.
2. Електронний обіг дасть можливість
відстежувати, чи лікарняний видав
профільний лікар: у нас часті випадки, коли лікарі дають документи щодо
хвороб, які не відповідають їхньому
профілю, а це – потенційні корупційні ризики.
3. Електронний обіг дозволить відслідковувати потенційні «схеми», коли
«на лікарняний» іде половина співробітників підприємства, які за фактом
продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування.

Модернізація та відновлення
інфраструктури разом з ЄБРР

Україна має гарний досвід співробітництва міст з Європейським
Банком Реконструкції та Розвитку
для покращення своєї інфраструктури. Відтепер Київська область
розпочинає співпрацю з ЄБРР
спрямовану на підготовку проєкту та отримання фінансування на
модернізацію та відновлення своєї інфраструктури, – повідомляє
пресслужба Київської облдержадміністрації.

Г

олова КОДА Олексій Чернишов під
час зустрічі із заступником голови
ЄБРР в Україні Марком Магалецьким
та представниками банку обговорили
подальшу співпрацю і визначили пріоритетні напрями взаємодії, серед яких
утеплення будівель соціальних об’єктів, ремонт шляхів обласного значення, оновлення систем водопостачання
та водовідведення.
Проєкт з підвищення енергоефективності будівель обласної лікарні на
суму близько 10 мільйонів євро стане
першим проєктом, над яким розпочинає підготовчу роботу Київська ОДА
з метою отримання фінансування від
ЄБРР. На зустрічі сторони детально
обговорили співпрацю та домовилися
щодо алгоритму наступних дій.
«Це важливий проєкт для Київщини,
розрахований на три роки. На території лікарні 14 корпусів і котельня,
пов’язана з житловими і муніципальними будинками міста. Тобто Київ
теж буде залучено до модернізації мережі об’єктів поза територією лікарні. Цей об’єднаний комплекс – приклад
міжрегіональної взаємодії», – розповів
очільник області.

Здоров’я

Рак – не вирок

Щорічно 4 лютого відзначається
Всесвітній день боротьби з раком.
Його проголошено Міжнародним
союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями (UICC) за
підтримки Всесвітньої організації
охорони здоров’я.
ета Дня – підвищення обізнаності про рак як про одне з найстрашніших захворювань сучасної
цивілізації, привернення уваги до
проблеми запобігання, виявлення та
лікування цього захворювання.
Всесвітня організація охорони здоров’я нагадує: хоч рак і залишається
смертельно небезпечною хворобою,
та у багатьох випадках їй можна запобігти. Існує понад сто видів раку, і ці
показники лише зростатимуть.

М

У наступному номері газети БН читайте роз’яснення лікарів Бучанського
консультативно-діагностичного центру БМР про причини, що спричинюють рак та профілактичні дії, які
допоможуть уникнути чи успішно побороти онкозахворювання.
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– Ольго Петрівно, розкажіть будь ласка про Ваші відчуття. Адже Ви в цій
школі навчалися, потім стали працювати й згодом Вас призначили директором.
– Пройшовши шлях від вчителя молодших класів продовженого дня до директора, не скажу, що було легко, тим
паче, що на той момент у мене ще був
маленький син. На психологічному рівні теж було важко, так як Ви правильно
сказали, я навчалася в цій школі і половина педагогів закладу саме ті, які колись
навчали мене. Необхідно було звикнути
й навчитися бути керівником, а не колегою чи учнем, як у дитинстві. Однак хочу
зазначити, що все пройшло добре, адже в
нашій школі панує демократичний стиль
керування. Це значить, що ми поважаємо один одного, прислухаємося один до
одного та, якщо є якась проблема, намагаємося вирішити її разом. Я ніколи не
ставила свою думку вище думок інших,
а навпаки, вважаю, що тільки чуючи
кожного, можна прийняти правильне
рішення. Я й вчитися пішла на педагога не тільки за власними відчуттями, а
тому, що прислухалась до думки своєї
вчительки, а тепер уже мого наставника,

У листопаді 2019 року виповнилося 16 років з тих пір, як директор
Луб’янської школи Ольга Петрівна
Кицун приступила до своїх обов’язків. Ця чудова, на вигляд тендітна
жінка, тримає все господарство закладу у своїх маленьких руках. Велика сила волі, твердий характер і любов до професії та дітей вже багато
років дають їй силу та натхнення йти
вперед та виконувати свою роботу
на найвищому рівні.
Валентини Іваненко, яка завжди казала
мені: «Ти народилася бути педагогом. У
майбутньому я бачу тебе тільки вчителем». Вона для мене була й залишається
взірцем Людини та Вчителя.
– Наразі впроваджуються новації
в школі, розпочалася програма Нової
української школи. Розкажіть, будь
ласка, як Ви та педагогічний колектив
сприймаєте ці нововведення?
– Нашим педагогам це цікаво, в плані
саморозвитку та власного росту в першу
чергу. Наші викладачі мають великий
досвід, однак я бачу, що вони потроху
перебудовуються та прикладають максимум зусиль, щоб втілювати в життя саме
нову програму. Я, як директор, допомагаю та підтримую їх у цьому.
– Як намагаєтеся заохотити вихованців до навчання?
– Наші учні дуже люблять подорожувати, тому ми намагаємося частіше
мандрувати. Дітям це дуже подобається,
вони люблять екскурсії та взагалі виходити за межі школи. Наприклад, ось
недавно була поїздка на виставу Івана
Франка «Наталка Полтавка». Також учні
люблять, коли їм вручають подяки, коли
їх відзначають на шкільних зібраннях.

Крім того проводимо різноманітні конкурси, в яких беруть участь і батьки,
адже дітям це дуже подобається.
– Чи є якісь особливі традиції, притаманні вашій школі?
– Так, звичайно. Випускники школи,
кожного року готують рушник, на якому
вишивають прізвища свої, класного керівника та директора. Ця традиція в нас
започаткована у 2004 році. Всі рушники
ми зберігаємо в нашому шкільному музеї.
– Чи відбулися якісь зміни в житті
школи після приєднання до Бучанської
об’єднаної територіальної громади?
– У минулому році в закладі зробили
актову залу, яка стала чудовим подарун-

ОСОБИСТІСТЬ

ком всім нам. Відділ освіти Бучанської
міської ради допоміг виділити кошти
на її створення. Після приєднання до
Бучанської ОТГ розширилася тарифна
сітка. Нам дали педагога-організатора,
соціального педагога. Поки що ці всі
місця обіймають вчителі, які вже працюють в нашому колективі. Хотілося б
більше залучати молодих фахівців, вливати в нашу роботу їх нестримну енергію, сучасні думки та прагнення, ідеї та
новації. І так потроху омолоджувати
колектив.
Спілкувалися
Тетяна Домарєва,
Ірина Левченко

Оголошено переможців ІІІ обласного
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів
Розпочалась реєстрація на зовнішнє
незалежне оцінювання

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року
триватиме з 3 лютого до 24 березня. Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової
атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17
березня 2020 року
Українському центрі оцінювання −− за релігійними переконаннями не
якості освіти зазначили, що для
можуть взяти участь у зовнішньому
успішної реєстрації для участі в зовоцінюванні з окремого(их) навчальнішньому незалежному оцінюванні,
ного(их) предмета(ів), що проводитьнеобхідно створити та оформити реся(яться) в певні дні;
єстраційну картку, сформувати пакет −− вказали на необхідність створення
особливих (спеціальних) умов продокументів і передати його до регіонального центру.
ходження зовнішнього оцінювання,
Наголошується, що процедура рещо можуть бути забезпечені лише під
час додаткової сесії;
єстрації залежатиме від того, чи проходитиме особа державну підсумкову −− належать до категорії осіб, які прожиатестацію у формі ЗНО.
вають на тимчасово окупованій териТак передбачено окрему процедуру
торії або в населених пунктах, зазнареєстрації тих, хто складатиме ДПА у
чених у переліку населених пунктів,
формі ЗНО, і тих, хто не складає ДПА
на території яких органи державної
у формі ЗНО.
влади тимчасово не здійснюють свої
В УЦОЯО нагадали, що за потреби
повноваження, та переліку населених
зміни до реєстраційних даних можна
пунктів, що розташовані на лінії зіткбуде внести також з 3 лютого до 24 бенення;
−− у період проведення основної сесії
резня.
зовнішнього оцінювання з окремих
Крім того, в цей термін можуть понавчальних предметів братимуть
дати документи для участі в додатковій
участь у міжнародних, всеукраїнсесії ЗНО ті особи, які не зможуть пройти ЗНО під час основної сесії тому що:
ських заходах (змаганнях, конкур−− обрали для проходження зовнішньосах, олімпіадах тощо), включених
до офіційних заходів Міністерства
го оцінювання два навчальних предосвіти і науки України, Міністерства
мети, зовнішнє оцінювання з яких
культури України, Міністерства мопроводиться під час основної сесії в
один день;
лоді та спорту України, складатимуть
−− у рік проведення зовнішнього оцінюдержавні іспити, перебуватимуть за
кордоном.
вання навчаються за кордоном;

В

Українська мова та література
1. Толстолєсову Вікторію, ученицю
8 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 2 м.;
2. Ніколаєву Анастасію, ученицю
9 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 2 м.;
3. Добрянську Анастасію, ученицю
9 класу Бучанської Української
гімназії – 3 м.;
4. Бурдело Єлизавету, ученицю
10 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 3 м.;
5. Маньківську Катерину, ученицю
11 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 1м.
Екологія
1. Гусєву Ольгу, ученицю 10 класу
Гаврилівського ЗЗСО № 8 – 3 м.
Історія
1. Кобзаря Іллю, учня 8 класу
Бучанської СЗОШ № 5 – 3 м.;
2. Поночовну Еліну, ученицю 9 класу
Бучанської Української гімназії – 3 м.;
3. Бурдело Єлизавету, ученицю
10 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 3 м.;
4. Волкову Олександру, ученицю
11 класу Бучанського НВК № 3 – 2 м.

3. Качанова Микиту, учня 10 класу
Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
4. Приходько Олесю, ученицю
11 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 2 м.;
5. Ольшевського Максима, учня
11 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.

Математика
1. Кірсанова Костянтина, учня
7 класу Бучанської Української
гімназії – 3 м.;
2. Тарасенка Гліба, учня 8 класу
Бучанської Української гімназії – 2 м.;
3. Цвілюк Ольгу, ученицю 9 класу
Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
4. Іванова Кирила, учня 10 класу
Бучанського НВК № 4 – 2 м.;
5. Столярова Владислава, учня
11 класу Бучанської Української
гімназії – 3 м.

Трудове навчання
1. Єгорова Вадима, учня 9 класу
Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
2. Сипченка Віталія, учня 11 класу
Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
3. Супрун Анну, ученицю 9 класу
Бучанського НВК № 3 – 3 м.

Біологія
1. Романенко Дар’ю, ученицю 8 класу
Бучанської СЗОШ № 5 – 2 м.;
2. Клишкіну Дарію, ученицю 9 класу
Бучанського НВК № 3 – 3 м;

Астрономія
1. Столярова Владислава, учня
11 класу Бучанської Української
гімназії – 3 м.

Хімія
1. Тарасенка Гліба, учня 8 класу
Бучанської Української гімназії – 3 м.;
2. Васькова Дмитра, учня 9 класу
Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
3. Качанова Микиту, учня 10 класу
Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
Вітаємо переможців!

ТЕЛЕПРОГРАМА 10–16 лютого 2020 року
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+).
10:35 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Iспанiї».
13:10,5:25 #ВУкраїнi.
13:40 Бюджетники.
14:25 Д/с «Аромати Перу».
15:10 UA:Фольк.
16:15,19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
17:25 Перша шпальта.
18:20,2:40 Тема дня.
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:30,23:40,2:25 UA:Спорт.
21:45 Програма з Майклом Щуром.
22:15 Т/с «Епоха честi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:20
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:40,14:45 «Свiт навиворiт 8:
Непал».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Не вiдпускай».
22:45 «Грошi».

Iнтер

6:10,22:00 «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».
9:45,18:00,19:00,1:25 «Стосується
кожного».
11:40,12:25 Х/ф «Чого хоче
Джульєта». (16+).
13:50 Х/ф «Останнiй дiамант». (16+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).
2:55 «Подробицi» - «Час».
3:40 «Щоденник вагiтної».
4:55 «Телемагазин».

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.
10:05,13:20 Т/с «Нiконов i Ко».
12:45,15:45 Факти. День.
13:40,16:20 Х/ф «Безодня». (16+).
16:55 Х/ф «Земля пiсля нашої ери».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.

20:15,21:30 Х/ф «Центурiон». (16+).
22:20 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Фаворитка». (16+).

Новий канал

6:00 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
8:00 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (16+).
10:20 Х/ф «Мисливцi за
привидами». (16+).
12:20 Х/ф «Мисливцi за привидами
2».
14:40 Х/ф «Пустун». (16+).
16:40 Х/ф «Ми - Мiллери». (16+).
18:50 Х/ф «Шпигун, який мене
кинув». (16+).
21:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi».
23:00 Х/ф «Крок вперед».

СТБ

6:30,18:00,22:40 Один за всiх.
(16+).
7:50 Ультиматум. (16+).
9:25 Т/с «Коли ми вдома».
12:15 МастерШеф.
(12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:55 Т/с «Та, що бачить завтра».
23:50 Слiдство ведуть екстрасенси.

Канал «Україна»

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
7:10,8:15 Ранок з Україною.
9:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Жiночий лiкар 4», 33 i 34
с. (16+).
23:30 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю». (16+).
1:40 Телемагазин.
2:10 Зоряний шлях.
3:10 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,13:15,18:20,19:50 Якiсне життя.
9:30,17:20 Д/с «Квест», 17 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.
11:30,18:30 #ВУкраїнi.
12:00 Телемаркети.
13:20 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 35 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:50 Д/с «Квест», 18 с.
19:40 Cлужба порятунку.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Окупованi», 15 с.
(16+).
22:25,23:05 Т/с «Галерея «Velvet»,
53 с.
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 «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Iспанiї».
12:30 Д/с «Аромати Грецiї».
13:10 Сильна доля.
14:25 Д/с «Аромати Перу».
15:10 Бюджетники.
15:45,5:25 #ВУкраїнi.
16:15,19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20,2:40 Тема дня.
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
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».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:35
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:40,14:45 «Свiт навиворiт 8:
Непал».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Не вiдпускай».
22:45,0:45 «Одруження наослiп».
2:20 «Iгри приколiв».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Слiд Сокола».
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).
2:55 «Подробицi» - «Час».
3:40 «Щоденник вагiтної».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт. Дайджест.
11:05,13:20 Х/ф «Беовульф». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Центурiон». (16+).
15:35,16:20,21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
23:05 Х/ф «12 рокiв рабства». (16+).
1:35 Х/ф «Лабiринт Фавна». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi».
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:00,19:00 Хто проти блондинок?
21:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi
23:00 Х/ф «Крок вперед 2: Вулицi».
0:50 Т/с «Медфак». (16+).

СТБ

2:55 Найкраще на ТБ.
6:00,18:00 Один за всiх. (16+).
7:10 Ультиматум. (16+).
9:05 Т/с «Коли ми вдома».
11:55,14:35 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:55 Т/с «Та, що бачить завтра».
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»
23:20 Контролер.
0:00,2:15 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Snooker в Українi.
9:30 М/с «Дiнофроз», 35 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.
11:20,13:20 Служба порятунку.
11:30 Д/с «Квест», 18 с.
12:00 Телемаркети.
13:15,19:50 Якiсне життя.
13:30 М/с «Дiнофроз», 36 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:10 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Київськi iсторiї.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Окупованi», 16 с. (16+).
22:25,23:05 Т/с «Галерея «Velvet»
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 Т/с «Таємницi старого мосту»,
28 с.

Середа • 12 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 «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Грецiї».
13:10 Енеїда.
14:25 Д/с «Аромати Перу».
15:10 Сильна доля.
16:15,19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
17:25 Нашi грошi.
18:20,2:40 Тема дня.
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
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».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:30
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:35 «Свiт навиворiт 8: Непал».
14:55 «Свiт навиворiт 10. Бразилiя».
16:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Не вiдпускай».
22:45,23:55,0:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай».
1:25 «Iгри приколiв».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:25 Х/ф «Оцеола: Права рука
вiдплати».
14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:25 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).
2:55 «Подробицi» - «Час».
3:45 «Щоденник вагiтної».
5:00 «Телемагазин».

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+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.

12:30,13:20 Х/ф «Мiст шпигунiв».
12:45,15:45 Факти. День.
15:35,16:20,21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:10 Х/ф «Три бiллборди у Еббiнгу,
Мiссурi». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:10,19:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
21:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi
3: Який батько, такий син». (16+).
23:00 Х/ф «Крок вперед 3».
1:00 Т/с «Медфак». (16+).

СТБ

5:50,18:00 Один за всiх. (16+).
7:00 Ультиматум. (16+).
8:55 Т/с «Коли ми вдома».
11:50 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:55 Т/с «Та, що бачить завтра».
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»
23:20 Гучна справа.
0:00,2:15 Т/с «Мiж любов`ю i
ненавистю». (16+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,19:40 Київськi
iсторiї.
9:30 М/с «Дiнофроз», 36 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.
11:30,0:40 Д/с «Квест», 19 с.
12:00 Телемаркети.
13:15,17:20,19:50 Якiсне життя.
13:30 М/с «Дiнофроз», 37 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», 17 с. (16+).
22:25,23:05 Т/с «Галерея «Velvet»,
55 с.
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 Т/с «Таємницi старого мосту»,
29 с.

Астрологічний прогноз на 10–16 лютого 2020 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Тиждень сприятливий для нових починань, реалiзацiї давно
задуманого. Постарайтеся не порушувати iнтереси партнерiв i колег. Подумайте,
ймовірно, зараз гарний час для пiдвищення рiвня професiоналiзму. Вам необхiдно
бути уважним, навiть допитливим, щоб
не допускати помилок. Бажано стежити за
своїми словами i менше критикувати оточуючих.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi вам пощастить у
справах, в яких необхiдно проявити iнiцiативу, наполегливiсть i рiшучiсть.
У вас може з`явитися шанс перетворити супротивникiв на союзникiв i досягти
успiху в усьому, чим доведеться займатися.
Спробуйте поставитися до розбiжностей
творчо i запобiгти конфлiкту. Вiдвiдування
заходу в недiлю може стати початком
справжньої романтичної iсторiї.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi добре не тiльки
будувати плани на майбутнє, але
потихеньку починати їх реалiзовувати. Вам
вдасться навiть те, про що давно мрiяли.
Не змінюйте своєї точки зору кому-небудь
на догоду, ви маєте право думати не так, як
iншi. Спiлкуйтеся, любіть, творіть. Ви вiдчуєте спокiй i гармонiю.

РАК (22.06-22.07)
Вам необхiдно рацiоналiзувати
методи вашої роботи, постарайтеся
не витрачати зайвi сили на суєту i
пусте спiлкування. I ви зможете багато досягти. У середу усвiдомите, що мета обрана
вами, вдала i можна пишатися собою. Якщо
вас попросять про допомогу, не вiдмовляйте, але й не беріть вантаж чужих проблем
на свої плечi. Вам необхiдно довести до завершення розпочату справу. У вихiднi постарайтеся забути про проблеми.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Постарайтеся менше говорити
i бiльше дiяти, втiлюйти задумане
в життя. I не сперечайтеся з начальством.
Присвятiть близьким бiльше часу, це дозволить їм продемонструвати їхню любов
до вас. Будьте стриманiшими, виплескуючи свої емоцiї, а то наслiдки можуть бути
досить непередбачуваними.
ДІВА (24.08-23.09)
Цiлком ймовiрно, що ви вiдкриєте для себе новi сфери дiяльностi
i познайомитеся з людьми, якi стануть для
вас партнерами i друзями. Прислухайтеся
до думки оточуючих, це дасть змогу зробити
правильні висновки, отримати корисну пораду. У вихiднi подорожуйте, спiлкуйтеся,
не залишайтеся на самотi.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви не зазнаєте нiяких обмежень.
Вам необхiдна незалежнiсть у всьому: думках, справах, дiях, а найголовнiше - у рiшеннях. Але якщо будете занадто безкомпромiснi, ймовірні конфлiкти.
Проявiть тактовнiсть i дипломатичнiсть.
Про новi iдеї краще поки нiкому не розповiдати, ще не настав час.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вашi фантазiї та задуми можуть
завести вас досить далеко. Чи готовi ви до того, щоб вони стали реальнiстю? На цьому тижнi провидiння буде
схильне читати вашi думки, i, жартуючи,
реалiзовувати їх в довiльному порядку. У
понедiлок може надiйти довгоочiкуваний
прибуток. У середу i п`ятницю у вас будуть
вдалi переговори i приємнi зустрiчi. Подiї,
якi можуть статися з вами в кiнцi тижня,
покажуть, що будь-якi вашi мрiї здiйсненнi.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Зберiгайте свої iдеї i плани в таємницi, щоб вони реалiзувалися.
Бажано рiвномiрно чергувати роботу i вiдпочинок. Прислухайтеся до себе, постарайтеся уникати будь-яких ситуацiй, якi
здаються вам сумнiвними. На роботi бажано
проявляти дипломатичнiсть i емоцiйну рiвновагу. Робота може поглинути занадто багато часу i сил навiть у вихiднi, проте принесе
прибуток.
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КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На початку i наприкiнцi тижня
можуть виникнути напруженi ситуацiї, тому будьте обережними. У
вiвторок з`явиться можливiсть вирiшити
дратiвливе питання, але для вдалого завершення справи необхiдно сконцентруватися i послiдовно долати перешкоди.
Постарайтеся не втратити можливостi, якi
надасть четвер. Вони обiцяють стати базовими для вашої подальшої кар`єри.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Понедiлок здивує вас обставинами
i поворотами подiй, якi розкриють
вашi найкращi якостi. У вiвторок вам
доведеться терміново розбирати справи, що
накопичилися. В кiнцi тижня ймовiрнi змiни, до яких ви психологiчно не готові. Але не
варто боятися всього нового. У вихiднi бажано навести лад в оселі, звiльнити вiд непотребу себе i близьких.
РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi у вас буде простежуватися прагнення осягнути
неосяжне. Майже в будь-якiй сферi
вас чекають змiни в бiк збiльшення. Новi
знайомства сприятимуть професiйному
успiху. Ймовірно, в п`ятницю доведеться
витратити час i грошi, щоб допомогти друзям. У недiлю намагайтеся зберiгати спокiй i добре вiдпочиньте.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Чудовий вечір об’єднав дві ради:
Бучанську міську та Молодіжну
Команда Бучанської міської ради та
команда Молодіжної ради Бучанської ОТГ змагалися в «Іграх розуму»
за звання найрозумніших.

Переможці фотоконкурсу
«Найкраща родинна
світлина»

У селищі Бабинці нещодавно оголосили найкращих у сімейному
фотоконкурсі
З радістю хочемо привітати:

В

еселий настрій, цікава вікторина,
влучні та швидкі відповіді учасників
зробили розважальний вечір цікавим та
захоплюючим.
Гра була побудована в особливому новітньому форматі, з 6 турів, в яких гравці відгадували на дитячих фото відомих
українських політиків та зірок, мелодії
знаменитих хітів та взагалі показували
свою обізнаність в житті об’єднаної громади.
“Ігри розуму” завершились перемогою
команди “Молодь разом” Молодіжної
ради на чолі з капітаном Аліною
Рудницькою та учасниками:
– Владислав Геуз;
– Євгеній Кайдалов;
– Нікіта Громов;
– Дарина Конотопова;
– Жозефіна Сарнавська;
Друге місце відповідно отримала
команда “Чинуші” Бучанської міської ради на чолі з капітаном Тарасом
Шаправським, першим заступником
міського голови та учасниками:
– Сергій Шепетько, заступник міського
голови;

1-ше місце: Ірина Рожошенко з результатом 41 голос

– Максим Бєляков, начальник юридичного відділу;
– Олена Докай, начальник відділу ЖКГ;
– Анастасія Вигівська, головний спеціаліст відділу ЖКГ;
– В’ячеслав Яремчук, начальник служби у справах дітей.
Всі учасники отримали солодкі подарунки, потисли один одному руки та подякували за якісну гру.

Голова Молодіжної ради, ведуча та організатор заходу Діана Прідьма поділилася планами на майбутнє.
– В нас є ідея проводити турніри на постійній основі, з відкритим набором та
Google заявками для охочих брати участь
у цих заходах. Щоб у вікторині брали
участь 5-6 команд.
Сподіваємося, що подібні вікторини стануть чудовою традицією в майбутньому!

2-ге місце: Iruna Kondratenko з результатом 36 голосів

Стануть в пригоді словники: український орфографічний (80000 слів),
сучасний тлумачний української мови
(55000 слів), словник іншомовних слів,
українсько-англійський (100000 слів).
Збірники завдань 9 класу з англійської мови, історії України, географії,
математики.
Успіхів у навчанні та здачі ЗНО!
Підготувала Тетяна Домарєва

3-тє місце: Светик Рокитько з результатом 27 голосів.
За оригінальний творчий підхід до
висвітлення теми переможці отримали солодкі подарунки.

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

АКТУАЛЬНО

Підготуйте ваших дітей до ЗНО

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року
вже розпочалася. Саме тому ця інформація може стати в пригоді тим, хто
має на меті зайнятися підготовкою до проходження ЗНО та державної підсумкової атестації.
Посібник з математинижковий магазин в центрі Бучі
ознайомив «БН» з новітніми вики містить теоретичний
матеріал, а також тестоданнями, які допоможуть пройти оцінювання на високому рівні.
ві завдання різних рівнів
Пропонований посібник підготовки
складності з усіх тем шкільдо ЗНО та ДПА з історії України укланого курсу (для абітурієндений відповідно до чинної програми.
тів, учнів 11 класу, учителів
У виданні представлено
математики). Ціна в книжтеоретичні матеріали та
ному магазині 152 гривні.
тестові завдання з історії
Збірник української мови та
України з відповідями, що
літератури (2 книжки) містить
дають змогу здійснити пематеріал різного рівня складревірку знань, умінь і наності та (для якісної підготовки
школярів, можуть використовичок з цього курсу (для
випускників, абітурієнтів,
вувати вчителі під час провеучнів та вчителів закладення уроків для навчального
тестування й контрольних робіт).
дів загальної середньої освіти). Ціна в
Ціна в книжному магазині 280 гривні.
книжному магазині 152 гривні.

К

Міські змагання з шахів серед учнів
шкіл Бучанської ОТГ

Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи відділу
освіти в приміщенні Бучанського центру позашкільної роботи провів змагання з шахів серед учнів 1-9 класів. Між собою змагалися 8 команд.
ідповідно до умов проведення, змагання
проходили у двох групах: молодшій – 1-4
та середній – 5-9 класи.
За остаточними підсумками суддівських
протоколів, в особистій першості переможцями стали:
Серед юнаків 1-4 класів:
I місце – Нечитайло Нікіта – Бучанська
СЗОШ I-III ст. №5;
II місце – Єзловецький Дмитро –
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ
I-III ст.» №4;
Серед юнаків 5-9 класів:
III місце – Магдик Олександр – Бучанська
I місце – Гур’янов Євген – Бучанський
ЗОШ I-III ст. №1.
НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ I-III ст.» №2.
Серед дівчат 1-4 класів:
II місце – Федосенко Арсеній –
I місце – Вишневська Рада – Бучанський
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ
НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ I-III ст.» №4;
I-III ст.» №4;;
II місце – Монько Дарина – Бучанська
III місце – Штерн Даніїл – Бучанська
СЗОШ I-III ст. №5;
СЗОШ I-III ст. №5.
III місце – Ярмоленко Марина –
Серед дівчат 5-9 класів:
Блиставицький ЗЗСО I-III ст. №6.

В

НАША ГОРДІСТЬ

Перемога бучанки
на турнірі в Польщі
СПОРТ
I місце – Волинська Анастасія –
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;
II місце – Степанова Поліна – Бучанський
НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ I-III ст.» №4;
III місце – Деркунська Анна – Бучанська
Українська гімназія.
В командному заліку серед учнів 1-4 класів переможцями стали:
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 з –
I місце;
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ
I-III ст.» №4 – II місце;
Блиставицький ЗЗСО I-III ст.» №6 –
III місце
В командному заліку серед учнів 5-9 класів переможцями стали:
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ
I-III ст.» №4 – I місце;
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 –
II місце;
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. – ЗОШ
I-III ст.» №2 – III місце.
Усіх переможців змагань в індивідуальній
першості нагороджено медалями та грамотами відділу освіти, а також грамотами в командній першості.

На міжнародному турнір Polish
open «Carpathia karate Cup» в
польському місті Жешув у розділі
куміте Надія Штепуляк посіла перше місце.

У

ся команда здобула важливий досвід. Минулого року бучанці на цих
змаганнях здобули тільки 3-ті місця.
Поліпшення результатів це заслуга
тренерів та всієї команди. Вітаємо!

громади

Греко-католицький храм
Пресвятої Богородиці,
Львівська область
Гордість українців - частина мощів
святого Валентина, що зберігається саме
в Україні. А саме в невеликому містечку
Самбір. Завдяки цьому храм став місцем паломництва всіх закоханих. Безліч
пар з усієї країни з’їжджаються на День
святого Валентина на молебень в Грекокатолицький храм Пресвятої Богородиці.
Існує повір’я, що той, хто доторкнеться
до ковчега з мощами святого, знайде щастя і пізнає справжню любов.

Львів
Буде логічно відвідати найромантичніше місто України – Львів. Вузькі вулички,
аромат кави і випічки, сотні закладів хіба це не привід приїхати в місто удвох?
А знаєте, якщо звернути з Театральної
вулиці в невеликий провулок, можна
опинитися в одному з романтичних куточків старого Львова? Як свідчить міська легенда, один місцевий чоловік так за-

ПОЗАШКІЛЬНИЙ СВІТ

Замок Сент-Міклош,
Закарпатська область
Від цього замку віє чарами, і ви це відчуєте. Він пов’язаний з історією кохання
красуні Ілони Зріні, до якої залицялися
молоді люди із західноєвропейської знаті. Оповитий легендами і таємницями замок Сент-Міклош приваблює закоханих.
Тут проводять лицарські весільні церемонії, освідчуються в коханні, грають
весілля і прогулюються старовинними
таємничими тунелями.
Рівне. Тунель кохання
Тунель кохання - пам’ятка Рівненської
області, розташована в невеликому населеному пункті Клевань. Взимку це місце
має справді чарівний вигляд. Якщо випаде сніг, прогуляйтеся засніженим тунелем
зі своєю другою половинкою. Це один з
найбільш романтичних куточків України
та чудове місце, щоб освідчитися в коханні або запропонувати руку і серце.

Чорне море. Одеса
Не менш романтичною буде поїздка в
Одесу. Тільки уявіть, як приємно пройтися
вздовж Чорного моря. Прогулюючись вулицями міста, ви відчуєте особливий одеський
колорит у всьому - в архітектурі, назвах ресторанів, розмовах місцевих жителів.
Одеса підкорює своїми затишними двориками, тому не дивно, що один з них вважається найромантичнішим місцем у місті
- це Італійський дворик. З нього відкривається чудова панорама на Чорне море.
Також тут встановлено велике серце, на яке
всі закохані чіпляють замки, щоб стосунки
були завжди теплими і щирими.

Бердичів. Слідами Бальзака
Якщо ви плануєте в День святого Валентина освідчитися своїй дівчині, то одним з найвдаліших місць стане Бердичів. Саме тут завершилася одна
з найромантичніших історій кохання
Оноре де Бальзака й Евеліни Ганської.
Молодий письменник одного разу одержав листа від іноземки. Вона дуже тонко
критично відгукувалася про його романи.
Бальзак відповів, так непомітно письменник і читачка почали листуватися. Вони не
зустрічалися аж до смерті чоловіка Евеліни
- Вацлава Ганського. Тільки після цього
Оноре де Бальзак приїхав в село Верховню.
У садибі Ганської він написав свої останні
твори. Після того як Евеліна отримала дозвіл на шлюб, вони одружилися в костелі
святої Варвари в місті Бердичів.

Історико-культурний
комплекс «Замок Радомисль»,
Житомирська область
Якщо ви хочете влаштувати романтичний сюрприз собі і своїй другій половинці, рекомендуємо День Святого
Валентина провести в замку Радомисль.
У вежі самого замку розміщуються номери для закоханих. Так що у вас є шанс
не тільки провести день, але й ніч у
Радомишлі. Також можна замовити екскурсію по замку та прогулянку до острова любові.
КАМ'ЯНЕЦЬ-Подільський
В цьому невеликому місті розташоване головне історичне чудо України
- Старий замок і старовинне місто на
півострові. Тут на додачу до історії і романтичних прогулянок вузькими вулицями середньовічного міста, ви зможете
отримати всі сучасні радості відпочинку.
До того ж, якщо дозволяє час і можливості, можна поєднати відвідування Кам’янця-Подільського з візитом
до Чернівців та Хотина. Обидва місця заслуговують на увагу та створені для романтичних прогулянок.
Бажаємо вам провести День святого
Валентина приємно та цікаво, а завершити подорож приємною вечерею з коханою людиною!

Чари маленьких
художників

Продовжуємо розповідь про Бучанський Центр позашкільної роботи та
розвиток діток в позашкільний час.

Н

аразі
йдеться
про
гурток
«Малювання, графіка та живопис».
Його керівник Олеся Шевчук розповіла
багато корисного та цікавого про діток
та їхній розвиток в цьому напрямі.
Вона з власного досвіду знає, що талант до малювання в дитини може
з’явитися не одразу, а через рік, два, а то
й більше.
– Головне в цій справі малювати від
душі, отримувати задоволення та тре-

нуватися, так би мовити «вимальовуватися», – розповідає Олеся Ігорівна,
– Чим більше працюєш – тим краще
малюєш. Талант у дітей становить 10
відсотків, інші 90 – це час, який діти малюють. Дуже важливо батькам не кри-

тикувати малечу, – зауважує керівник,
– адже дитина бачить свою роботу саме
так.
У цьому гуртку. дітки займаються в
три етапи. Це початковий рівень, середній і вищий.
Вихованці навчаються малювати різними графічними засобами – це олівець, гелева ручка, фломастери, воскові
та пастельні олівці, акварельні та гуашеві фарби, змішана техніка (акварельні
фарби разом з восковими олівцями).

Дитячі роботи, які представлено в
творчих майстернях, вражають фантазією, креативом та неповторністю кожного
задуму. Неймовірний дитячий внутрішній світ, висвітлений на полотні, зачаровує. Маленькі художники відображають
всі свої мрії та бажання яскравими кольорами та надзвичайними форматами, і
це не залишає байдужим нікого, хто мав
нагоду споглядати ці роботи.
Підготувала
Тетяна Домарєва

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

День святого Валентина - чудовий привід вирушити в подорож разом з коханою людиною. В Україні розташовано безліч цікавих і захоплюючих місць,
які варто відвідати в цей день. Але як зрозуміти, що потрібно саме вам? Журналісти «БН» підготували добірку цікавих місць, які бажано відвідати вдвох.
кохався в англійку, що виклав бруківкою
цю алею, і вона стала схожа на променад
Лондона. Красуні таке рішення припало
до смаку й вона залишилася у Львові разом з коханим.

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

Цікаві місця, які варто відвідати
в день закоханих

ПОДОРОЖІ
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 13 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 «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Грецiї».
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с «Аромати Мексики».
15:10 Д/с «Боротьба за виживання».
15:40 Бiатлон. ЧС. Змiшана естафета.
17:15 Плiч-о-плiч.
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».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:45
,5:35 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:45,14:50 «Свiт навиворiт 10.
Бразилiя».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Не вiдпускай».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

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».

11:05,12:25 Т/с «Мене звуть Мелек».
12:50 Х/ф «Вождь Бiле Перо».
14:50,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,1:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:45 Т/с «Спокуса 2». (12+).

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
12:35,13:20 Х/ф «Зелена книга».
12:45,15:45 Факти. День.
15:30,16:20,21:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
23:10 Х/ф «Безодня». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi 3:
Який батько, такий син». (16+).
11:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
13:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Бiлi цiпоньки». (16+).
23:00 Х/ф «Крок вперед: Революцiя».

СТБ

6:25,18:00 Один за всiх. (16+).
7:40 Ультиматум. (16+).
9:30 Т/с «Коли ми вдома».

12:20 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:55 Т/с «Та, що бачить завтра».
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». (16+).
23:20 Слiдами Андрiя Геруса, ч. 2.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20 Київськi iсторiї.
9:30 М/с «Дiнофроз», 37 с.
10:00 «Лiкар знає».
11:00,13:00,15:00,17:00,
19:00,21:00 СТН.
11:10,18:00,19:25 Радар.
11:15,13:10,19:30,21:30 Погода.
11:30,1:05 Д/с «Квест», 20 с.
12:00 Телемаркети.
13:15 Якiсне життя.
13:30 М/с «Дiнофроз», 38 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15 СТН-Панорама.
17:15 «КиївLeaks».
18:10 «Сьогоднi у свiтi».
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35 Т/с «Окупованi», 18 с. (16+).
22:25 Т/с «Пуаро», 20 с. (12+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».

П`ятниця • 14 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 «Жiночий рай». (16+).
11:45,14:10,0:00 Телепродаж.
12:00 Д/с «Аромати Грецiї».
12:30 Д/с «Аромати Пiвденної
Африки».
13:10 Д/с «Браво, шеф!»
14:25 Д/с «Аромати Мексики».
15:10,19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
15:40 Бiатлон. ЧС. Спринт 7,5 км.
Жiнки.
17:15 Плiч-о-плiч.
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».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
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:
30 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20 «Мiняю жiнку».
13:35,14:40 «Свiт навиворiт 10.
Бразилiя».
15:45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
19:20,2:20 «Секретнi матерiали».
20:25,22:15 «Жiночий квартал».
0:10 Комедiя «Секс-мiсiя». (16+).

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05,12:25 Х/ф «Ульзана».
13:25 Х/ф «Бiлi вовки».
15:40,23:45 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:35 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:30,1:10 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:00,13:20 Х/ф «Життя гiрше
звичайного».
12:45,15:45 Факти. День.
13:30,16:20,22:40 «На трьох». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:05 Дизель шоу. (12+).
23:35 Х/ф «Ейс Вентура: Детектив з
розшуку тварин». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00,23:20 Х/ф «Нерви на межi».
10:50 Х/ф «Крок вперед».
13:00 Х/ф «Крок вперед 2».
15:00 Х/ф «Крок вперед 3».
17:00 Х/ф «Крок вперед:
Революцiя».
19:00 Х/ф «Крок вперед: Все або
нiчого».
21:10 Х/ф «Давай, танцюй». (12+).
1:15 Х/ф «Брати з Грiмсбi». (18+).
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:30,18:00 Один за всiх. (16+).
7:45 Ультиматум. (16+).
9:30 Т/с «Коли ми вдома».
12:15 МастерШеф. (12+).
17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:10,22:40 Хата на тата. (12+).
23:35 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
1:15 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:30 Зоряний шлях.
11:30,3:50 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Довга дорога на щастя»,
1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Довга дорога на щастя».
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Назавжди», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:15,19:50 Якiсне життя.
9:30 М/с «Дiнофроз», 38 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.
11:30 Д/с «Квест», 21 с.
12:00 Телемаркети.
13:20,19:40 Київськi iсторiї.
13:30 М/с «Дiнофроз», 39 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.
21:35,23:05 Х/ф «Драйв». (16+).
23:00 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:25 Т/с «Пуаро», 20 с. (12+).

Субота • 15 лютого

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

UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,22:40,2:00,3:30,5:30
Новини.
9:30 «Зворотнiй вiдлiк».
12:00 Скелетон. Кубок свiту. Сiгулда.
Заїзд 1.
13:00,18:50 Щоденник
Нацiонального вiдбору учасника
вiд України на Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2020».
13:05,15:15,0:00 Телепродаж.
13:30 Скелетон. Кубок свiту. Сiгулда.
Заїзд 2.
14:30 #ВУкраїнi.
15:00 Плiч-о-плiч.
15:40 Бiатлон. ЧС. Спринт 10 км.
Чоловiки.
17:00 Т/с «Епоха честi».
19:00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2020». Другий тур.
23:00 Д/с «Боротьба за виживання».

Канал «1+1»

6:05,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 Бойовик «Сорок вiсiм годин».
12:05 Бойовик «Iншi сорок вiсiм
годин». (16+).
14:10 Х/ф «Некерований».
16:25,21:30 «Вечiрнiй квартал».
18:30,2:50 «Розсмiши комiка».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

5:35 «Чекай на мене. Україна».
7:10 Х/ф «Дiвчина без адреси».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Приходьте завтра».
13:00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
14:45 Х/ф «Три тополi на Плющисi».
16:10,20:30 Т/с «Не жiноча робота».
20:00 «Подробицi».
22:15 Х/ф «Принцеса на бобах».

ICTV

5:25 Факти.
5:50 Особливостi нацiональної
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роботи.
7:35 Я зняв!
9:20 Х/ф «Ейс Вентура: Детектив з
розшуку тварин». (16+).
10:55 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу. (12+).
14:25 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Смертельна зброя».
21:10 Х/ф «Смертельна зброя 2».

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time.
6:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
7:30 Вар`яти. (12+).
13:00 Хто зверху? (12+).
15:00 Х/ф «Казки на нiч». (16+).
17:00 Х/ф «Дракон Пiта».
19:00 М/ф «Лiплена».
21:00 Х/ф «Варта галактики». (16+).
23:40 Х/ф «Воїни свiтла». (18+).

СТБ

6:10 МастерШеф. Професiонали.
9:55 Т/с «Та, що бачить завтра».
17:05 Хата на тата. (12+).
19:00 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр.

21:25 Євробачення 2020.
Нацiональний вiдбiр. Пiдсумки
голосування.
22:15 Х/ф «Дiвчата».
23:55 Дiвчата: невiдома версiя.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:40 Зоряний шлях.
8:45 Т/с «Дорога додому», 1-6 с.
15:20 Т/с «Дорога додому». (12+).
16:50 Т/с «День Святого
Валентина», 1 i 2 с.

20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «День Святого
Валентина».

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 Д/с «Квест», 21 i 22 с.
9:50,18:50 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 «Драйв». (16+).
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
16:05 Д/с «Квест», 22 с.
16:35 Прогулянки мiстом.
16:50 Snooker в Українi.
17:15,2:25,6:30 «Цивiлiзацiя
Incognita».
17:50 Д/с «Безглуздi винаходи»,
1 i 2 с.
19:25 Т/с «Вiра», 21 с. (12+).
21:30 «Свiтськi хронiки. Вiкенд».

Недiля • 16 лютого
UA:Перший

6:00 М/с «Книга джунглiв».
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:35,
2:00,3:30,5:00 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». Другий тур.
13:05 Д/с «Мегаполiси».
13:40,15:30 Плiч-о-плiч.
13:55 Бiатлон. ЧС. Переслiдування
10 км. Жiнки.
15:00 #ВУкраїнi.
16:10 Бiатлон. ЧС. Переслiдування
12,5 км. Чоловiки.
17:00 UA:Бiатлон. Студiя.
17:20 Т/с «Епоха честi».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25 Програма з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Чудернацькi фантазiї
Чарлi Свона III». (16+).
2:20 Сильна доля.

Канал «1+1»

6:00 М/ф.
6:25,7:10 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10:55,2:50 «Свiт навиворiт».
11:45 Т/с «Не вiдпускай». (12+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 10».
23:30 Х/ф «Некерований».
1:15 «Жiночий квартал».

Iнтер

5:30,12:00 «Орел i решка. Перезавантаження».

6:10 Х/ф «Веселi Жабокричi».
7:30 Х/ф «Артист з Коханiвки».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
13:00 Х/ф «Замiж на 2 днi». (16+).
14:50 Т/с «Мене звуть Мелек».
18:10 Х/ф «Патрiк».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Гра Моллi». (16+).
23:10 Х/ф «Афера по-англiйськи».
1:00 «Речдок».
3:20 «Орел i решка. Шопiнг».
4:00 «Щоденник вагiтної».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:20 Факти.
5:45 Антизомбi. Дайджест.
6:35 Громадянська оборона.
7:20,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
14:45 Х/ф «Смертельна зброя».
16:40 Х/ф «Смертельна зброя 2».
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф «Смертельна зброя 3».
22:45 Х/ф «Смертельна зброя 4».
0:55 Х/ф «Життя гiрше звичайного».

Новий канал

6:00 Таємний агент.
7:20 Таємний агент. Пост-шоу.
8:55,11:15 Kids` Time.
9:00 М/с «Шоу Лунi Тьюнз».
9:30 М/ф «Ману».
11:20 М/ф «Королiвський коргi».
13:00 Х/ф «Казки на нiч». (16+).
15:00 Х/ф «Дракон Пiта».
17:00 М/ф «Лiплена».
19:00 Х/ф «Вiдьмина гора».
21:00 Х/ф «Варта галактики 2».
23:50 Х/ф «Орбiта 9». (12+).
1:40 Х/ф «Пустун». (16+).

СТБ

6:45 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
22:05 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «День Святого Валентина».
13:10 Т/с «Назавжди».
17:00 Т/с «На самiй межi», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «На самiй межi». (12+).
23:00 Т/с «Я чекатиму тебе завжди»,
1-3 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Я чекатиму тебе завжди».
2:45 Х/ф «Служниця трьох панiв».
4:15 Х/ф «Сусiди по розлученню».
5:40 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 Веселi старти.
10:05 Якiсне життя.
10:10 Т/с «Пуаро», 21 с. (12+).
13:00 Телемаркети.
14:00,15:15 Х/ф «Днi грому». (16+).
15:00 СТН.
16:05,0:45 Т/с «Пуаро», 22 с. (12+).
17:45 Т/с «Вiра», 21 с. (12+).
19:20 Т/с «Вiра», 22 с. (12+).
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Окупованi», 19 с. (16+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 «Тут i зараз».
0:15 «Свiтськi хронiки. Вiкенд».
2:15 Життєвi iсторiї.
5:15 «Цивiлiзацiя Incognita».
6:45 Мультляндiя.

* Втрачене свідоцтво про інвалідність дитини Короп Софії Ігорівни, виданий
на опікуна матір Короп Олену Віталіївну серія ААУ №246537 від 05.05.2018 року,
вважати недійсним.
* Втрачений військовий квиток на ім’я Павлюк Володимир Миколайович, вважати недійсним.
* Втрачене посвідчення учасника бойових дій на ім’я Павлюк Володимир
Миколайович серія УБД №442399 від 26 жовтня 2018 року, видане ТВО начальника
управління персоналу-заступника начальника штабу військової частини АО766.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому
числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель.
остомельська селищна рада інформує, що за результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 03
лютого 2020 року, із питання про відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна в тому
числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки, визнано: експертом на проведення незалежної експертної
грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,1667 га. по вул. Центральна, 1-п в сел. Гостомель ФОП
Ізергіну Оксану Дмитрівну.

Г

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в
якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники
якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Н

а виконання п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку
(Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
13.06.2016 № 150)
Гостомельська селищна рада оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків селища Гостомель.
1. Найменування, місцезнаходження організатора
конкурсу: Організатор конкурсу – виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради.
08290, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220, 2-й
поверх, каб. № 2.
2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу
Абрамчук Д.В. – заступник селищного голови.
Гусєва Юлія Миколаївна.
Тел. роб. 04597-31853, 04597-31008
вул. Свято-Покровська, 220 (каб. 2).
3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або
група будинків поєднані спільною територією).
3.1.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного
будинку та прибудинкової території).
3.2. Об’єкт конкурсу: вул. Пушкіна, 1; 3 в сел.
Гостомель;
вул. Рекунова, 1; 1-а; 1-б; 2; 3; 3-а; 4; 5; 7; 9; 9-а
в сел. Гостомель;
вул. Бучанське шосе, 1; 8 в сел. Гостомель;
вул. Свято-Покровська, 1-а; 3-а; 3-д; 3-г; 59; 61-а; 72;
137-а; 141; 141-а в сел. Гостомель;
вул. Лугова, 3 в сел. Гостомель;
вул. Нова, 1 в сел. Гостомель;
вул. Окружна, 53; 55; 57; 59 в сел. Гостомель.
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
4.1. Вартість послуги - до 35 балів;
4.2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - до 15 балів;
4.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні
знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) - до 15 балів;
4.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу - до
15 балів;
4.5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 20 балів.
За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід
роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід
персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати,
рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися
до 5 балів.
У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом визначення
середнього математичного значення кількості балів,
визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час
оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.
5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер

облікової картки платника податків, серію та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за
серією та номером паспорта);
юридичні особи – повне найменування, код за
ЄДРПОУ.
До заяви додаються копії установчих документів; копія балансу підприємства за останній звітний період
завірена печаткою учасника; копія звіту про фінансові результати за останній звітний період завірена печаткою учасника; довідка з обслуговуючого банку про
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами
тощо оригінали або копії яких додаються учасниками
конкурсу для підтвердження відповідності учасників
кваліфікаційним вимогам.
5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного
об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний
будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника
конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із
зазначенням кількості сторінок.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених
конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації,
знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через
уповноважену належним чином особу чи надсилається
поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на
якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я,
по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення
конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
08290, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.
Виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
2-й поверх, каб. №2. Заступник селищного голови –
Абрамчук Д.В.
Кінцевий строк подання пропозицій – 17.00 год.
10.03.2020 року.
7. Способи та місце отримання конкурсної документації.
Конкурсна документація надається особисто або
надсилається поштою організатором конкурсу його
учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.
8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце – зал засідань Гостомельської селищної ради.
Дата та час – 11.03.2020 року о 14.00 год.
Примітка: Договір про надання послуги строком на
один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.
Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у
тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору
не можуть змінюватис (корегуватися) після його підписання.

Перерахунок розміру пільг
та субсидій через відокремлення
послуги з розподілу газу відбудеться
в лютому автоматично

П

ро це заявив заступник міністра соціальної
політики Віталій Музиченко, – “Через те, що
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня – отримувачам пільг та
субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» це є складовою оплати комунальних
послуг.”
Через те, що відповідні рішення набрали чинності
лише з початку року, у лютому буде проведено донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично
за два місяці 2020 року.
Звертаємо увагу, що відповідне донарахування буде
здійснено без додаткової необхідності звернення громадян.

На часі

КАБМІН РОЗ’ЯСНЮЄ

У Кабінеті Міністрів України пояснили механізм
зменшення ціни на теплопостачання. Зокрема,
яким чином Уряд створив умови для зниження ціни місцевими теплопостачальниками, на
скільки зменшено розмір плати за теплоенергію
та комунальні послуги, від чого залежить сума в
платіжці тощо.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Власників земельних ділянок в с. Михайлівка-Рубежівка по
вул. Вишнева: Книр О.Б., Бойко О.В., Атаманчук Ю.О., які є суміжними із земельною ділянкою по вул. Вишнева, 18, користувачем якої є Литвин Віталій Олександрович, просимо з’явитися
06.02.2020 року об 11:00 за адресою: с. Михайлівка-Рубежівка
вул. Вишнева, 18, для погодження межі земельної ділянки та встановлення межових знаків на зберігання. Тел. 0976968787.
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У

Кабміні роз’яснюють, що право місцевим теплопостачальникам зменшувати розмір плати за теплоенергію та комунальні послуги надає постанова КМУ
№1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати
за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для
споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».
Ця постанова надає можливість теплопостачальним
організаціям здійснювати перерахунок розміру плати
для споживачів теплової енергії та комунальних послуг у зв’язку зі зниженням для них ціни природного
газу протягом опалювального періоду 2019/2020 рр.,
починаючи з нарахувань за грудень 2019 року.
Наразі сума в платіжці залежить на 80% від теплової енергії, що включає вартість газу, інші 20% – від
електроенергії, оплати праці, податків/зборів та інших
витрат.
Суттєво зменшити суми в платіжках дозволили два
чинники: зменшення вартості природного газу та його
запаси. Для порівняння, у листопаді 2018 року ціна на
газ становила 6235,51 грн/тис. м куб, то у грудні 2019 –
4276,70 грн/тис. м куб.
Таким чином, суми в платіжках зменшилися до 30%.
Перерахунок на сьогодні відбувся у 124 містах України.
У той же час, в Кабміні пояснюють, чому розмір
знижки у кожному регіоні різний. Зокрема, це залежить від того, що не всі теплопостачальні підприємства використовують виключно газ для опалення.
Вони також можуть використовувати інші види палива – вугілля, пелети тощо.
Інформацію про проведений перерахунок кожен
може знайти у своїй індивідуальній платіжці.
Мешканці Київської області вже цього місяця заплатять менше за тепло та комунальні послуги. При цьому, сам обсяг послуг та їхня якість не знизяться.
Позитивні зміни відчули 185 тисяч абонентів з міст
Буча, Бровари, Бориспіль, Вишневе, Васильків, Обухів,
Славутич, Біла Церква та Ірпінь. І ще 14,5 тис. абонентів – з інших населених пунктів області.
Розмір знижки коливається від 113 до 395 грн за 1
Гкал. Багато в чому фінальна цифра залежить від місцевих рад.
* Втрачена Книга обліку доходів на ім’я Сурова Станіслава
Леонідівна, видана Ірпінською державною податковою інспекцією Ірпінського управління ГУДФС у Київській області, вважати недійсним.
* Втрачений студентський квиток, виданий Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім.
І. Сікорського» на ім’я Андрущак Тамара Ярославівна, вважати недійсним.
* Втрачений студентський квиток КХ 11462874, виданий
Університетом державної фіскальної служби України на ім‘я
Горпинич Людмила Ігорівна, вважати недійсним.
* Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини серія ДБ №
360908, видане на ім’я Цимбалістий Денис Олегович, вважати недійсним.
* Втрачене посвідчення батьків багатодітної родини серія БС
№190288, видане на ім’я Цимбаліста Юлія Андріївна, Цимбалістий
Олег Володимирович, вважати недійсним.

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

Тренер повинен любити дітей і розуміти їх

Для жителів Бучанської громади Ніна Володимирівна Полякова особливого представлення не потребує, адже її знає
кожен, хто хоча б трішки цікавиться футболом. Вона виховала не одне покоління справжніх спортсменів, які грають
у всіх професійних клубах Києва. А її команда «Ніка» є справжньою гордістю міста, адже здобуває перемоги у багатьох турнірах.
– За що можете похвалити гравця, а
іна Володимирівна працює вчитеза що дати прочухана?
лем фізичної культури у Бучанській
– Моє головне завдання, щоб дитина з
школі №4, мріє про відкриття приміперших кроків у футболі повірила в себе.
щення нової спортивної школи та дякує
Фактично, всі діти приходять майже нічобатькам і владі за підтримку.
Журналісти «БН» поспілкувались з
го не вміючи. Єдине, що в них є, це бажантренером та дізнались секрети успіху
ня займатись. Моя мета:розкрити їхній та«Ніки».
лант. Кричати на дитину не потрібно, цим
– Ніно Володимирівно, як ви почали
навпаки можна ранити і відбити бажання
працювати вчителем?
займатись. На кожному тренуванні за гар– Сама доля мене вела з дитинства по
ний результат всі отримують похвалу.
життю поруч зі спортом. Я закінчила
– Як ви мотивуєте?
Трипільську спортивну школу-інтернат,
– Найкраща мотивація – це віра в себе.
в якій була дуже потужна база. Учителі
А ще постійно для них щось вигадуємо,
були віддані своїй справі і фактично всі
цього року, наприклад, ми провели на
види спорту я опанувала завдяки їм.
день Святого Миколая турнір між батьМожливо, це й дало поштовх для того,
ками та дітьми. Звичайно, перемогли мої
щоб стати викладачем фізичної культури.
вихованці. Дітям купили всіляку смакоАле спочатку я закінчила медичне
ту, приходив Святий Миколай з подаучилище, працювала фельдшером у воррунками. Відділ молоді і спорту придбав
зельському дитячому санаторії, вела лі- а дітям. Якщо хлопець відчуває, що це нам кубки та медалі, і ми нагородили всіх
кувальну фізкультуру та була головною його справа, він обов’язково залишить- юних спортсменів. Такі заходи згуртовумедсестрою. Після народження сина здо- ся. Моє завдання – допомогти зрозуміти, ють колектив.
– Якщо дитина не хоче займатись, хоч
була педагогічну освіту і влаштувалася у що він створений для футболу.
– Чим корисний цей вид спорту?
має талант? Що робити батькам?
школу №4, де працюю уже двадцятий рік.
– Найголовніше, що перші риси чоло– Значить, хтось недопрацював. Чи
– Як ви вирішили стати тренером з
футболу?
вічого характеру розвиваються у футбо- батьки, чи тренер. Розумієте, потрібно
– Спочатку набрала команду з баскет- лі, хай у маленькому, але спортивному створити трикутник взаємодії дитиболу, але згодом мене захопив футбол. колективі, саме найкраще. У нас дуже на-батьки-тренер. Якщо хтось випадає
Я почала тренувати маленьких дітей у дружна команда. Батьки шалено підтри- – все руйнується. Успіху не досягнуто.
Бучанській дитячо-юнацькій спортивній мують нас у розвитку. Їздять на турніри У першу чергу, для дитини авторитет
школі. З ними я займаюсь протягом чо- та фінансово допомагають.
– батьки, моє завдання стати на рівні з
– Чи важко тренувати «Ніку»? ними.
тирьох років, а далі – викладачі середньої
– Чи є в «Ніці» футболісти, які на
Хлопці, ще й маленькі.
ланки чи інші спортивні клуби.
– Я вважаю, якщо любиш свою спра- Вашу думку зможуть грати на високо– Якого віку гравці команди «Ніка»?
– Наразі треную групу 2011 – 2012 року ву і працюєш не тільки за гроші, то не- му рівні?
народження.
– У мене їх багато, мої вихованці наразі
важко. Хотілося б звичайно покращення
– В яких чемпіонатах берете участь?
умов. У нашій школі невеликий зал, і це грають майже у всіх професійних коман–На днях закінчився турнір Кубок ди- впливає на тренування. Мріємо займа- дах Києва: «Динамо Київ», «Локомотив»,
тячої юнацької футбольної академії міста тись на стандартному, великому полі. Я «Оболонь», святошинська «Зірка», футбольІрпеня, який проходив на базі школи № 3. сподіваюся в недалекому майбутньому в на академія Алієва. Є хлопці, які навчають«Ніка» перемогла у фіналі футбольну акаде- нас з’явиться база, і це питання не буде ся у футбольній академії «Динамо Київ». До
мію Алієва з рахунком 8:0. Цей турнір три- нас хвилювати. Наше місто розвивається прикладу, Данило Мащенко починав свій
вав більше двох місяців. У ньому ми забили шаленими темпами. Ми відчуваємо під- шлях у мене, потім грав в «Оболоні», торік
наш сотий гол – це велике свято для моїх тримку Бучанської міської ради і відділу поступив в університет фізкультури на тревихованців. Гол забив Марк Піроженко з молоді та спорту, яким підпорядкову- нера футболу і в цьому році пройшов відбір
подачі Влада Голубенка. Річ навіть не в 100 ється наша Дитячо-юнацька спортивна та грає в збірній України.
голі, а в тому що я намагаюсь мотивувати школа. Вони допомагають нам у турнірах
– Це гарний результат! «Динамо», наїх цими маленькими перемогами. Вони ще і в тренуваннях. Хочемо, щоб на фут- певно, мрія для багатьох?
тільки починають свою спортивну дорогу, больному полі в школі на вулиці вста– Нас запрошують грати з командою
їм важко боротись. Батьки уявляють всіх новили накриття, це дало б нам змогу «Динамо», щоб відібрати гравців, яких
великими спортсменами, майбутніми зір- займатись цілий рік.
я треную, у свої команди. Тренерам хо– З якого віку хлопчика потрібно від- четься побачити «Ніку». Це приємно.
ками, а це велике моральне навантаження.
– Хлопці проходять відбір у команду? давати у футбол?
– В чому Ваш секрет успіху як трене–Я приймаю абсолютно всіх охочих.
– Як правило, з п’яти років, але є й такі, ра?
Кому не підходить, вони самі йдуть. Я які займаються з чотирьох. Якщо є хист,
– Ніякого секрету немає, просто я
надаю право вибору не батькам, не собі, то це видно змалечку.
люблю свою справу, люблю футбол.

Н

США. Велика частина уроків фізкультури пов’язана зі змаганнями і командною роботою. Кожна школа має свої
повноцінні майданчики: баскетбольний, бейсбольний, для американського
або європейського футболу. Також є басейни.
Після розминки школярі займаються фітнесом. Учні діляться на групи, і
кожна кілька хвилин займається певною
вправою. Наприклад, стрибає через скакалку, кидає м’яч, віджимається. Потім
вони міняються. Це робиться для того,
щоб дитина могла зрозуміти, що їй більше подобається. Останню частину уроку
приділяють грі. Найчастіше це баскетбол
або волейбол. У деяких великих школах
заняття фізкультурою в старших класах
повністю замінюють різні секції.
Багато учнів беруть участь у міжшкільних змаганнях. Їх навіть показують по
місцевому телебаченню.
НІМЕЧЧИНА. У багатьох школах у
початкових класах заняття фізкультурою проводять щодня, далі передбачено
3-4 години на тиждень. Також тут відбуваються міжшкільні змагання. Особливо
популярні «Молодь тренується для
Олімпіади» – змагання для учнів початкової школи. Вони проводяться на міському та районному рівнях з 12 основних
олімпійських видів спорту.
У Німеччині популярне членство в
спортивних клубах. Дитина звикає до
цього змалечку, і якщо займається, ска-

Уроки фізкультури в різних країнах світу
Скільки країн – стільки традицій. Про здоров’я і фізичний розвиток піклуються всі, але кожен по-своєму. Журнал “Освіторія” проаналізував національні особливості заняття спортом в школах.
жімо, у секції з футболу, то може вступи- товкою, гімнастикою, легкою атлетикою,
плаванням, іграми з м’ячем, танцями. У
ти в місцевий футбольний клуб.
ЯПОНІЯ. У країні Вранішнього Сонця старших класах майже 40 % школярів зау кожній школі в середньому викладають ймаються спортом не менш ніж 9 годин
8-10 видів спорту, і для кожного є свій на тиждень, а інші 60 % витрачають на
викладач. У першому класі дитину тесту- фізкультуру – 2-3 години на сім днів.
НОРВЕГІЯ. Тут фізкультура діють і виявляють її проблеми зі здоров’ям,
анатомічні особливості і схильності до литься на два предмети: «Фізичне випевних видів навантажень. Вчитель під- ховання» та «Харчування і здоров’я».
ходить до кожного учня індивідуально, Також учні повинні приходити до
залежно від його здоров’я і фізіологічних школи на півгодини раніше початособливостей. Він складає для дитини ку занять, щоб зробити
програму харчування, підбирає спеці- зарядку або пограти
альні вправи. Для японців головна мета одне з одним.
На перервах тре– випустити зі школи здорову людину,
яка знає особливості свого організму, во- ба гуляти на вулилодіє культурою руху і харчування.
ці, незважаючи
У цій країні багато уваги приділяють на погоду. А ще
командній роботі, тому для школярів ви- в норвезьких
находять ігри, де можна побігати і вод- школах є обов’язковий День турів,
ночас отримати навички орієнтування, коли дітей водять у парки, музеї чи
проявити кмітливість і виробити дисци- театри. І навіть цей день не обходитьпліну. Також тут змалечку заохочують до ся без активностей – на зворотній дозанять єдиноборствами. У школах багато розі діти грають у спортивні ігри або
секцій карате, сумо, джиу-джитсу тощо.
беруть участь в естафетах.
У початковій школі передбачено не
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. Діти займаменш ніж 3 години занять фізичною ються на уроках не лише традиційною
культурою і спортом на тиждень. Діти фізкультурою, а й різними видами спорзаймаються загальною фізичною підго- ту. Практично в усіх школах є басейни,

ОСОБИСТІСТЬ
Головне, не зупинятись на місці. Я завжди розвиваюсь. Закінчила багато всіляких тренерських курсів. А саме головне
– потрібно пов’язати теорію і практику.
Якщо є таке вміння, тоді все вдасться.
– Як до Вас ставляться Ваші підопічні?
– Знаєте, обожнюю відчувати їхню любов. Іду по школі, вони підбігають, запитують, як справи, і я ніколи не пройду, не
привітавшись. Я знаю, чим живе кожна
сім’я. Я продовжую з дітьми спілкуватись навіть після того, як вони переходять від мене. Дітей потрібно любити, їх
не обдуриш. Вони відчувають фальш.
– Яка із зіграних «Нікою» ігор у цьому сезоні запам’яталась найбільше?
– Ми беремо участь у багатьох турнірах, таких як «Шкіряний м’яч»,
«Футбольні Надії Київщини», міські та
обласні чемпіонати. Все-таки, напевно,
найбільше запам’ятався фінал першості
Києва з футзалу. Це була шалена перемога та радість, діти були в захваті. У минулому році в Тарасівці на двох турнірах
ми вибороли два кубки. Зараз триває
першість Київської області серед дитячих юнацьких спортивних шкіл, в якій
ми поки на першому місці в заліку.
– Які слова зазвичай говорите команді в роздягальні перед виходом на поле?
– Говорю завжди «З Богом! Ви найкращі! Ви команда!»
– Що в роботі тренера для Вас найважче?
– Для мене – коли дитина розчаровується в мені. Чи у футболі. Наприклад, у
дитини не виходить, а батьки змушують
ходити. Цього не потрібно робити. Треба
дитині дати зрозуміти самій, не ламаючи
віри в себе.
– Які плани «Ніки» на майбутнє?
– Перемога на першість Київської області серед спортивних шкіл. Ще мені
хочеться, щоб добудували приміщення
спортивної школи, тоді ми мали б змогу
проводити турніри і в себе в Бучі.
– Розкажіть про необхідність уроків
фізкультури для дітей.
– Вважаю, що привчати до активного способу життя потрібно ще змалечку. Фізкультура в школі – це основа.
Сучасний спосіб життя є малорухливим.
Тому розвиток фізичного виховання має
бути пріоритетним. На уроках фізкультури мають переважати ігрові заняття,
які б приносили учням радість і, звичайно, користь для здоров’я. Мої учні не
прогулюють фізкультуру тому, що просто люблять її.
Спілкувалася
Ірина Паясь
тенісні корти, майданчики для баскетболу,
поля для футболу тощо. Школяр може обрати для себе одразу кілька видів спорту.
У віці 11–13 років учні вже самі вирішують, яким видом спорту вони будуть
займатися в поточному
триместрі. Їхній перелік вражає: хокей на
траві, крикет, бадмінтон,
фехтування, гольф, плавання, веслування, водне
поло, вітрильний спорт,
сквош, спортивна стрільба,
кінне поло, стрільба з лука,
йога, скелелазіння тощо.
Найпопулярнішими, звичайно,
є футбол і регбі.
ФРАНЦІЯ. У цій країні в багатьох школах між заняттями бувають двогодинні перерви. У цей час
діти можуть грати у футбол, пінг-понг чи баскетбол. Обов’язкові заняття
фізкультурою тривають 3-4 години на
тиждень.
Заняття з фізичної культури починаються ще в дитячому садку. Спочатку це
не менш ніж 6 годин на тиждень. Дітей
вчать стрибати, бігати, плавати, а вже
потім переходять до командних видів
спорту. У деяких школах Франції є спортивні секції та гуртки, десь є тільки один
позакласний вид спорту, але фізкультура для всіх школярів обов’язкова.
Матеріал підготувала
Ірина ЛЕВЧЕНКО

Суспільство

Г

Також уже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему: чи буде сніжною наступна
зима. На жаль, прогноз на наступну
зиму був однозначний – сніг не передбачається.
Прикмети Дня бабака:
• якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не повертається в нору,
то весна буде ранньою;
• якщо бабак бачить свою тінь і лізе
спати в нору, то буде ще кілька морозних тижнів.
Згідно з українськими традиціями, бабак прокидається від зимової
сплячки на свято Явдохи (14 березня).
Виходячи з нори, тричі свистить та
знову лягає спати аж до Благовіщення.
Взагалі в Україні є два бабаки-«метеорологи»: слобожанський Тимко і
галицький Мишко.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Дифенбахія
Рослина здатна покращувати хімічний
склад повітря в приміщенні, але поспішати ставити її в спальню або дитячу
ми не радимо. Сік рослини отруйний,
особливо той, що міститься в стеблі. Він
може спровокувати серйозні порушення
травлення і дихання, а також викликати
опіки в разі потрапляння на шкіру обличчя або рук. Якщо рослина є у вас вдома, краще доглядати за нею в рукавичках.
До речі, в дитячих садках дифенбахію вирощувати взагалі заборонено.

Герань
Ця рослина, звичайно ж, дуже корисна.
З одного боку герань - чудовий антисептик, допомагає знімати стрес і напругу,
біль при отитах і ангінах. Однак, є люди,
у яких запах герані може спровокувати
напад астми і викликати алергічну реакцію. Герань (як одна з отруйних кімнатних квітів) також протипоказана вагітним, людям з пониженим вмістом цукру
в крові, маленьким дітям і тим, хто вживає протизаплідні засоби.
Кактуси
Вони не отруйні, а небезпечні тільки
через колючки, якими можна вколотися
і отримати невеликий нарив. Але деякі
види кактусів, наприклад Трихоцереус,
містять галюциногени, здатні спричинити
параліч центральної нервової системи.

Щоб світ став чіткішим
Ні для кого не секрет, що зір – це один із найдорожчих дарів природи. Завдяки правильній та злагодженій роботі всіх систем ока ми маємо змогу насолоджуватися чітким зображенням картинки.
будь-якому випадку, можливість кожної людини індивідуальний. Окуляри
бачити навколишній світ відобра- потрібно підбирати лише з допомогою
жається на впевненості людини і її пов- фахівців. Також необхідно уважно слідноцінності. Тому необхідно подбати кувати за станом лінз в окулярах! Це
про здоров›я зору і його відновлення. дуже важливо для здоров›я очей. Лінзи
Окуляри та контактні лінзи – одні з повинні бути прозорими, чистими і без
основних методів корекції зору, якими дефектів. Якщо ви не маєте рецепта на
користуються у всьому світі і яку пови- окуляри або маєте старий рецепт чи
нен підбирати після обстеження лише просто хочете ще раз перевірити свій
зір, все що потрібно зробити – зателеофтальмолог.
У місті Буча працює новий сучасний фонувати або написати нам і записасалон оптики «Точка Зору», який про- тися на зручний для Вас час.
понує широкий вибір оправ, аксесуарів, контактних лінз, засобів догляду за ними та багато іншого. У
закладі також здійснюється підбір,
виготовлення та ремонт окулярів
будь-якої складності, підбір контактних лінз, надаються послуги
лікаря-офтальмолога, проводиться комп›ютерна діагностика зору
тощо.
Ця оптика має низку переваг, а
саме – великий вибір оправ на будьякий смак і гаманець, професійний
підхід, доступна ціна, ввічливе обслуговування та висококваліфікований персонал. Діагностика зору та підбір
Якісна робота та індивідуальний
окулярів чи контактних лінз проводить- підхід до кожного клієнта – за такими
ся за попереднім записом за телефонами принципами працює команда фахівців
салону.
оптики або в приватних повідомленнях.
– Для всіх, хто замовляє в нас окуляА ще в салоні постійно діють різноманітні акції та знижки.
ри, ми пропонуємо скористатися послу– Кожній людині потрібно обсте- гою безкоштовної перевірки зору, – повіжуватися в офтальмолога раз на пів домляє лікар. – А всім іменинникам ми з
року з метою контролю стану зору та радістю даруємо знижку на окуляри та
при необхідності його корекції, – ра- аксесуари – 20%. Скористатися нею
дить лікар-офтальмолог оптики Ольга можна сім днів до та сім днів після дати
Сергіївна. – Ні в якому разі не можна народження, за наявності підтверджукупувати готові окуляри, тому що зір ючого документа.

У

Отруйні кімнатні рослини

Молочай
Схожі на кактуси види молочаїв і еурофобії дійсно отруйні. Сік молочаю може
викликати опіки, а у разі потрапляння в
рот, нудоту, діарею, запаморочення, опіки слизової. Дивно, але саме ці рослини
часто можна побачити на підвіконні в
шкільних класах.
Алое смугасте
У найціннішого і всіма улюбленого
алое є два отруйних брата - Алое смугасте і Алое страхітливе. Небезпечні всі
частини цих рослин, і в основному тим,
що більшість видів алое вважають лікувальними, і їх часто застосовують як
домашній засіб лікування. Отже, смугасте і страхітливе використовувати для
лікувальних цілей не можна! Вони здатні спричинити шлункову і маткову кровотечу, а у вагітних жінок спровокувати
викидень.
Гортензія
У всіх частинах цієї рослини міститься отрута. Дотики до гортензії повністю
безпечні, але якщо випадково в організм
потрапить її сік, це спровокує підвищене

Путівник по місту
З кожним роком оправи, окуляри
і лінзи удосконалюються, а ціни на
них стають все більш привабливими.
Головне – зробити правильний вибір
оптики.
– Проблема поганого зору в мене існувала доволі давно і з віком все більше
загострювалась. Оскільки раніше практики корекції зору окулярами чи лінзами в мене не було, я зважилась на носіння
окулярів. Уважні спеціалісти допомогли
підібрати найбільш вдалу оправу для
мого обличчя, стилю та образу, яка доповнила мою зовнішність, – повідомляє
відвідувачка оптики Ксенія. – Тепер, нарешті, світ для мене став чіткішим.
У «Точці Зору» також можна придбати фотохромні окуляри – одні
з основних трендів в сучасному
оптичному світі.
– Купую окуляри саме тут, – розповідає Дарія. – Чому? Великий вибір хороших оправ, якісні контактні лінзи, доступні ціни, привітні і
професійні працівники, а головне
– точна діагностика на новому обладнанні. У мене почав швидко погіршуватися зір і саме завдяки консультації офтальмолога і правильно
призначеній корекції, у мене стан
здоров’я очей стабілізувався.
Підбір окулярів та контактних
лінз – це складний процес, який вимагає від лікаря великих знань та досвіду.
У цьому салоні оптики розроблена спеціальна програма для підбору окулярів та лінз, що ідеально підходять для
Вас. Перед тим, як надати рекомендації,
офтальмолог зробить необхідні обстеження зору. А потім за результатами проведених досліджень підбере Вам окуляри
чи контактні лінзи та проконсультує про
правила носіння та догляду за ними.
А Ви давно перевіряли свій зір?
Владислав ОРЄХОВ

Отруйні рослини, які можна
зустріти на дачі
Аглаонема мінлива
Отруйні сік і ягоди рослини. Сік
може викликати набряк і хворобливі
відчуття в області рота та горла, а у
разі контакті з очима, кон’юнктивіт.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Бабак Тимко III спрогнозував прихід до України метеорологічної
весни за шість тижнів – 15 березня.
ризуна традиційно розбудили на
початку лютого, щоб зробив прогноз на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, де
він і мешкає.
«Тимко не побачив своєї тіні, тож
весна настане за 6 тижнів, 15 березня»,
– пояснила співробітниця біостанції
Надія Токарська.

Любите вирощувати квіти на підвіконні? Тоді вам обов’язково знадобиться інформація,які отруйні кімнатні рослини можуть нашкодити
здоров’ю!
Амариліс прекрасний
Отруйні цибулини рослини, які містять алкалоїд лікорін. У малих дозах лікорин має відхаркувальну дію, а у великих - викликає блювоту. Якщо раптом
лист рослини обламався, і виступив молочний сік, руки краще ретельно вимити
і не торкатися ними очей.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Весна бабака

КОРИСНО ЗНАТИ

потовиділення, погіршить циркуляцію
крові, болі в шлунку, свербіж, нудоту і
слабкість у м’язах.

Кілька корисних порад
Придивіться уважніше до своїх кімнатних рослин! Дуже часто виявляється отруйним молочний сік. Якщо бачите, що стебла
рослини, ламаючись, виділяють білий сік,
краще не торкатися до нього, і тим більше
не чесати обличчя і не терти очі руками.
Якщо рослини, які вже є у вас вдома,
отруйні, а ви не знали, заберіть їх подалі
від дітей, а у випадку з кішкою спробуйте закрити підставку горщика харчовою
плівкою, щоб тварина не розкопала ґрунт.
Матеріал підготувала
Ірина ПАЯСЬ

Користь лимона, особливо
в зимовий період

Лимон містить багато вітаміну С, який
потрібен для людського організму.
Особливо корисно вживати його
взимку для зміцнення імунітету, щоб
захиститися від грипу та ГРВІ.
имон добре впливає на серцево-судинну систему, систему травлення
та допомагає організму засвоїти залізо
й кальцій. Також його використовують
як антисептик. Рекомендують сік лимона споживати при атеросклерозі, поганому
обміні речовин, сечокам’яній хворобі,
геморої, лихоманці,
захворюваннях слизової рота.
Навіть цедра
лимона має корисні антибактеріальні властивості.
Її рекомендують використовувати у випадках гнійної ангіни і запальних процесів органів дихання.
Однак необхідно дотримуватися деяких правил і порад, вживаючи цей фрукт.
Приміром, лимон дуже добре використовувати саме для профілактики від сезонної застуди. Але в жодному разі не слід замінювати ліки від ГРВІ чи іншої хвороби лимоном.
Не бажано додавати лимон саме в гарячі
напої, тому що корисні речовини фрукта
руйнуються.
Не можна споживати лимон тим, хто
потерпає від гастриту, виразки, підвищеної кислотності шлунка, підвищеного тиску, панкреатиту.
Слід пам’ятати, що в усьому має бути
міра. Важливо не займатися самолікуванням, радитися з лікарем, а у разі перших
проявів будь-якої хвороби необхідно
звертатися до фахівця.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Л

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

Карпенко Аллу Василівну,
депутата Бучанської міської ради

Кухаренка В’ячеслава Миколайовича,
депутата Бучанської міської ради

Купраша Андрія Олександровича,
Бабинецького селищного голову

Актори театральної студії «Topstars» (Зразковий театр естради «Фабрика зірочок») , вибороли перше місце в категорії «Оригінальний
жанр» на Міжнародному фестивалі-конкурсі
«Талановиті діти України»
ні актори представили на розгляд суддів авторську композицію «Незламна» (слова Міхи
Невідомського та Аліни Павлюк)
Вітаємо акторів та керівника студії Юлію
Шатило!

Ю

УВАГА

Безкоштовні юридичні
консультації

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ШАНОВНУ

ОЛЬГУ МИКОЛАЇВНУ КУДРЮ

З великим ювілеєм вітаю,
А скільки років тобі – не питаю,
Хай зозуля рахує в гаю.
Я з тими роками вітаю,
Що постукали в душу твою.
Те бажаю, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Лариса Олексюк

12 лютого 2020 року, з 10:00
до 16:00, за адресою м. Буча,
вул. Руденко, 2 у приймальній
Бучанської міської Партійної
організації «Європейська солідарність» відбудеться прийом юриста. Всі консультації
безкоштовні.
Довідки за номером
телефону: 067-444-3322, Людмила Войналович.

Вітаємо!

Дитячий конкурс
малюнка

У січні відділ освіти Бучанської міської ради
провів міський етап щорічного конкурсу «Охорона праці очима дітей». У конкурсі взяли
участь 53 учні з 10 закладів загальної середньої освіти Бучанської міської ОТГ.

Традиції

Маленькі кухарі садочка
«Горобинка»

У садочку малята спробували приготувати разом вареники. Вихованцям закладу дуже сподобалося бути в ролі кухарів.

Д

іти були в захваті від уроку кулінарії, тож тепер вони
зможуть допомагати готувати вдома. Маленькі помічники радо освоюють все нове.

На підставі рішення журі конкурсу переможцями
стали:
І вікова категорія (6-10 років):
І місце – Бартошак Назар, 8 років, Бучанська
СЗОШ №5
ІІ місце – Ковганюк Софія, 10 років, Бучанський
НВК “Берізка”
ІІІ місце – Осадча Аріна, 8 років, Гаврилівський
ЗЗСО №8
ІІ вікова категорія (11-14 років):
І місце – Абрамов Максим, 13 років, Бучанський
НВК № 2
ІІ місце – Чайка Віолетта, 11 років, Луб’янський
ЗЗСО № 7
ІІІ місце – Матвєєва Наталія, 13 років,
Гаврилівський ЗЗСО №8
ІІІ вікова категорія (15 – 18 років):
І місце – Лебедовська Вероніка, 15 років,
Бучанська ЗОШ № 1
ІІ місце – Кот Ірина, 15 років, Бучанський НВК №4
ІІІ місце – Янкович Дарія, 15 років, Бучанська
ЗОШ № 1.
Роботи дітей, що посіли перше місце в кожній віковій категорії, будуть надіслані для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу.

Спорт

«НІКА» - ЧЕМПІОН

За результатами фінального матчу
турніру «DFA CUB 2020» проти команди футбольної академії Алієва
перемогу отримала команда «Ніка»
Рахунок матчу 8:0.
агалом 115 голів поцілили юні спортсмени у ворота супротивників протягом турніру, який тривав два місяці.
Вітаємо тренера, батьків та команду! Ми
пишаємося здобутками наших спортсменів та бажаємо тільки перемог.

З

Юні волейболісти ОТГ
здобули «золото»

Команда Бучанської дитячо-юнацької школи
стала чемпіоном Київського турніру пам’яті
майстра спорту СРСР Святослава Валіцького
серед юнаків 2005-2006 рр.н.з волейболу.

Н

а змаганнях хлопці обіграли дві Київські
ДЮСШ і вибороли бажані нагороди. Дякуємо
тренеру та батькам за таких здібних і наполегливих
дітей!

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

e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №23726-13566ПР ВІД 06.02.2019

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

Віддруковано ПП «Видавництво «СЛОВО»,
м. Київ, вул. Ольжича, 29 .
Наклад: 1780 прим.
Замовлення № 1775

