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Головна тема

Особливості виборів 2020 –
протиепідемічні обмеження і низька явка
В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори, на
яких обирали голів міських, сільських та селищних
рад, депутатів до рад усіх рівнів.

У

Бучанській ОТГ виборчий процес був організований із врахуванням всіх протиепідемічних правил,
впроваджених у зв’язку із загрозою поширення вірусу
COVID-19: до дільниць впускали обмежену кількість громадян, були облаштовані окремі кабінки для голосування для хворих виборців, всім на
вході вимірювали температуру, була
можливість скористатися антисептичними засобами.
У зв’язку з обмеженнями на вулицях
біля виборчих дільниць створювалися
черги, але загалом процес голосування відбувався спокійно. Всі бажаючі
змогли віддати свій голос за обраного
кандидата.
За
інформацією
Бучанського
відділу поліції, виборчий процес
25 жовтня 2020 року відбувся без грубих порушень громадського порядку.
Відомостей, які підпадають під дію
Кримінального кодексу України, не
зафіксовано, а лише кілька адміністративних правопорушень: зіпсовані бюлетені, дрібне хуліганство тощо.
Закінчення на стор. 2.

28 жовтня – День
визволення України від
фашистських загарбників

Ми пам’ятаємо!

Того дня Бучанська громада зібралася біля пам’ятників невідомому солдату та меморіалів на честь загиблих
у Другій світовій війни, аби вшанувати пам’ять воїнів, що боролися із
німецько-фашистськими загарбниками.
гадали страшні сторінки воєнної історії України, загиблих за її свободу
і територіальну цілісність. Подякували
бійцям, які захищали державу від нацистської чуми і цього дня 76 років тому
остаточно вигнали війська загарбників
за межі території України.

З

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Стор. 9
Шановні громадяни
Бучанської ОТГ!

Щиро вдячний усім, хто
прийшов у неділю, 25 жовтня, на виборчі дільниці та
віддав свої голоси з думками про позитивні зміни та
розвиток громади.
Також дякую всім, хто
підтримав мене як кандидата і вчергове висловив свою довіру: кожен голос для мене – важливий. Це підтвердження необхідності йти вперед
та працювати заради втілення в життя наших
ініціатив, що склали основу стратегії розвитку
Бучанської об’єднаної територіальної громади.
Тому це наша з вами спільна перемога, перемога
однієї команди!
Вітаю з обранням депутатів Бучанської міської ради і сподіваюся, що всі вони об’єднаються
довкола єдиної важливої мети – зробити нашу
громаду найкращою, аби позитивні зміни відчув
кожен її житель.
Ціную підтримку кожного!
Разом зробимо більше!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

ОФІЦІЙНО

Варшавку розширять

На останньому засіданні Бучанської міської ради
минулого скликання депутати погодили проєкт
рішення щодо надання коштів із бюджету об’єднаної громади.
Закінчення на стор. 2.

Кількість
складних
випадків
COVID-19
на Київщині
збільшується
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ОФІЦІЙНО

Варшавку розширять

Закінчення. Початок на стор. 1.
Кошти виділено:
−− на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція
дороги по вул. Нове Шосе (від вул.
Шевченка до А/Д Т10-01 Ворзель –
Забуччя) в місті Буча Київської області» – 1100,00 тисяч гривень;
−− розробку проєктної документації
«Реконструкція дороги з тротуаром
по вул. Шевченка (від № 2 до вул. Нове
Шосе)» – 1200 тисяч гривень;
−− розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва автодороги

Пресслужба БМР

На часі

Головна тема

До опалювального сезону підготувалися

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж, недопущення збоїв в роботі опалювальних систем, до роботи в опалювальному
періоді в ПКПП «Теплокомунсервіс» розроблені та виконуються заходи з підготовки
обладнання для створення належних температурних умов, а також створена комісія
з визначення стану готовності підпорядкованих господарств. Приділяється особлива
увага заходам, що дають можливість скоротити споживання енергетичних ресурсів
(заміна обладнання та налагоджувальні роботи).

Закінчення. Початок на стор. 1.

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

між А/Д М-07 Київ – Ковель до А/Д
Гостомель– Берестянка– Мирча – 400
тисяч гривень.
Нагадаємо. У № 41 «БН» ми повідомляли про підписання договору про спільну діяльність між Бучанською міською
радою і службою автомобільних доріг
у Київській області, який вже отримав
своє продовження.
Також на сесії було затверджено
Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху Бучанської ОТГ.

Рекордно низька явка
За даними Центральної виборчої
комісії явка виборців 25 жовтня на територіальні виборчі дільниці була найнижчою за історію всієї незалежності
України – 36,88 %.
Відомості про явку надали 1488
територіальних виборчих комісій
(ТВК), і при цьому кількість виборців
в уточнених списках ТВК становить
28 622 004 людини, а кількість виборців, які отримали бюлетені, –
10 556 621. Із них на Київщині у списках
1 480 270 осіб, а взяли участь у голосуванні 542 623 виборці.
За попередніми даними Бучанської
міської територіальної виборчої комі-

Кількість складних
випадків COVID-19
на Київщині
збільшується

У Київській області за даними обласного лабораторного центру 29
жовтня 2020 року на 10:00 офіційно
підтверджено вже 15780 випадків
захворювання на коронавірус. У
тому числі у 1291 дитини та у 1575
медичних працівників.

«У

Київській області 1074 жителі
перебувають у лікарнях. Ідеться
про 783 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще
очікує результатів ПЛР-тестування.
Понад пів тисячі хворих потребують
кисневої підтримки. Таких 658 осіб. Із
них – 24 хворі у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ. Тому прошу
всіх мешканців бути максимально обачними, користуватися засобами захисту
й з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень», – підкреслив голова
Київської облдержадміністрації Василь
Володін.
За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19
госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1898
хворих, на амбулаторному лікуванні (під
медичним спостереженням) – 13882 осіб.
Одужало всього 7816 осіб, з них 630 дітей віком від 1 міс. до 17 років. Померло

сії загальна кількість виборців ОТГ, які
взяли участь у голосуванні, – близько
16800.
На попередніх місцевих виборах у
2015 році бюлетені на дільницях взяли
46,62% українських виборців.
Явка виборців на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року
була 49,84%.
На останніх президентських виборах навесні 2019 року явка становила:
в першому турі – 63,52%, у другому –
61,37%.
Коли дізнаємося прізвища наших обранців?
Офіційні
результати
Бучанська
міська територіальна виборча комісія повинна оголосити до 3 листопада
2020 року.

бережіть себе
366 хворих від ускладнень, спричинених
COVID-19.
За період з 14.03.2020 всього до
Київського обласного лабораторного
центру надійшло 19544 повідомлення
про підозру на COVID-19. Встановлено
медичне спостереження за 30711 контактними особами.
«На жаль, за останні три тижні спостерігається тенденція до збільшення
кількості госпіталізованих пацієнтів з
COVID-19 та підозрою. Тому звертаюся
до всіх мешканців області: бережіть здоров’я своє та оточуючих, не нехтуйте
засобами особистого захисту, дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил»,
– під час щотижневого он-лайн брифінгу повідомила директорка департаменту
охорони здоров‘я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко.
Бучанський Центр первинної медикосанітарної допомоги інформує, що
з початку епідемії по 27 жовтня
2020 року в Бучанській ОТГ було виявлено 555 людей, які захворіли на коронавірус.
Маємо підтверджені випадки: Буча – 507,
Тарасівщина – 5, Луб’янка – 6, Гаврилівка –
25, Раківка – 3, Блиставиця – 9.
Вже одужало 284 людей. Померло – 5.
Загалом 42 дитини захворіло на коронавірус (27 дітей вже одужало);
5 медичних працівників по нашому
закладу захворіли на коронавірус (3 вже
одужали);
9 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, решта лікується вдома.

• Вводиться в експлуатацію модульна
транспортабельна котельня з теплотехнічним обладнанням та трьома конденсаційними котлами Колві, номінальною
теплопродуктивністю 455,6 кВт для
опалення Гаврилівського закладу дошкільної освіти №10 «Веселка», по вулиці Садова, 17. З метою зменшення тепловтрат проведено заміну зовнішньої
інженерної мережі теплопостачання
протяжністю 200 м.п.
На даний момент котельня проходить процедуру з тестування та підключення.
• В котельні по вул. Садова, 1 а, с.
Гаврилівка проведено заміну шафи керування котлами.
• З метою зменшення тепловтрат та
безперебійної роботи системи теплопостачання прокладено попередньо-ізольований трубопровід зовнішніх інженерних
мереж протяжністю 566 м.п. від котельні
до будівлі ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Садова,
21 с. Гаврилівка та до будинку культури
«Полісся».
• Підключено до централізованої системи мережі тепловий пункт будівлі
Бучанської української гімназії по вулиці Вишневій, м. Буча.
• У зв’язку з будівництвом нового корпусу ЗОШ №3 проведена реконструкція
котельні по вул. Вокзальна, 46 А, м. Буча
із заміною двох жаротрубних котлів та
заміною зовнішньої інженерної мережі
теплопостачання протяжністю 20 м.п.
На даному етапі відбувається проєктування та реконструкція систем газопостачання котельні. Проведено заміну
шафи керування котлами.
• Заплановано добудова нового корпусу ЗОШ №1, у зв’язку з чим розробляється документація з модернізації та реконструкції котельні по вул.
Михайловського, 74 м. Буча.
• У результаті будівництва спорткомплексу біля ЗОШ №2 розпочинається проєктування, планується повна реконструкція котельні по вул. Шевченка, 14, м. Буча
з встановленням додаткових котлів та
повною заміною теплотехнічного обладнання, заміна зовнішньої інженерної мережі від котельні до приміщення школи.
Запланована реконструкція систем газопостачання котельні та вузла обліку газу.
Закладено нову теплову мережу
ТІЗ трубопроводів від котельні до ТП
спорткомплексу.
• З метою безперебійної роботи та зменшення тепловтрат замінена аварійна ділянка трубопроводів на попередньо-ізольований трубопровід до ДНЗ «Горобинка»,
пров. Г. Майдану, 20 А, м. Буча.
• Проводиться будівництво блочної
котельні м. Буча по вул. Л. Качинського,
10 (житловий масив в межах вулиць Л.
Качинського та Вокзальна) з теплотех-

нічним обладнанням та двома котлами
Колві продуктивністю 2 МВч. З метою
зменшення тепловтрат проведено заміну зовнішньої інженерної мережі теплопостачання протяжністю 40 п.м. Ду- 80
мм. Збудовано нову ТК біля ЖБ по вул.
Вокзальна, 129а.
• У котельні вул. Стадіонна, 5а, м.
Буча замінено частину труб до димової
труби зі стальної на ізольовану з нержавіючої сталі. Проведена часткова заміна котлових труб котлів №1, №2.
• У котельнях проведено хімпромивку котлів, механічне чищення внутрішніх поверхонь котлів, замінено ущільнення фронтальних кришок котлів,
ревізія та огляд обладнання, ревізія та
ремонт запірної арматури.
• Виконано повірку вузлів обліку та
газу згідно з графіком.
• Забезпечено укладення на наступний опалювальний період договорів на
постачання палива, електричної енергії
та водопостачання.
• Проведено ремонтні та профілактичні роботи на теплових, тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах.
• Виконали гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем
опалення власних об’єктів на щільність, провели їх промивку.
• Укомплектували відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом,
провели його навчання та перевірку
знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних
порушень у системах теплопостачання.
• Оформлено акти готовності теплового господарства до опалювального
сезону (30 котелень).
• Крім традиційного обстеження технічного стану будівель і споруд, інженерних мереж, поточних ремонтів будівель
та приміщень, енергетичного обладнання, продовжується реалізація енергозберігаючих заходів освіти інших об’єктів
соціального значення із застосуванням
прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, проведення енергосервісу та реконструкція індивідуальних
теплових пунктів зі встановлення автоматизованої системи керування споживанням теплової енергії в залежності від
температури зовнішнього повітря.
Організації – споживачі теплової
енергії (у т. ч. дошкільні, навчальні та
інші заклади соціального призначення)
відповідально ставляться до підготовки місцевих систем опалення до роботи в опалювальному періоді, проводять
профілактичні роботи. Працівники
підприємства проводять консультативну допомогу та роботу з налагодження
систем теплопостачання приміщень.

Єдина родина
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Земельні торги

Днями відбувся аукціон з права
продажу оренди земельної ділянки
в Блиставиці строком на 20 років.

В

же укладено договір оренди земельної ділянки на цей термін.
Нагадаємо, що перші земельні торги
відбулися влітку минулого року.
Наразі проводиться відбір земельних
ділянок в населених пунктах Бучанської
ОТГ для подальшого виставлення їх на
земельні торги.

◆◆ Луб’янка

Ми пам’ятаємо!

Виставка «Дари осені»

Закінчення.
Початок на стор. 1.
іркою залишається пам’ять про Другу
світову війну. Нинішні захисники
України гідно продовжують героїчні традиції фронтовиків, захищаючи майбутнє
країни вже в наш час.
Складні випробування, які випали на
долю всього українського народу, об’єднують нас, роблять сильнішими. Ми разом молимося за кожного українського
солдата, за всіх воїнів, які зараз на полі
бою віддають життя заради миру і спокою у своїй державі.
Яскраві квіти на холодному граніті,
вічний вогонь на честь загиблих солдатів, хвилина мовчання…
Герої не вмирають!

Оксамитовий запах золотої пори року відчувається скрізь. Проте найбільше його чути в Луб’янскій школі, тому що там учні початкових класів
організували виставку «Дари осені».

Г

М

Гаврилівка

Спомин про долю тата
Свого батька Наталія зовсім не пам’ятала. Один єдиний спогад гріє душу, про
те, як зовсім малою стояла серед двору,
через хвіртку входить чоловік, бере її на
руки, і пригортає до себе…
Тата звали Поєдинок Феоктист, але
всі його називали Тивось. Влітку 1938
року, коли дівчині було три роки, батька не стало. Історія була заплутана і зараз важко сказати, що сталося. Наталія
розповідає, що батько був шевцем, працював в артілі, шив людям чоботи і був
добрим майстром. Одного дня його заарештували і доправили до в’язниці в
Умані. Вагітна третьою дитиною мати
кілька разів ходила до нього, щоб віднести речі. А одного жахливого дня, коли
прийшла знову, їй сказали, що його
більше немає в живих. І тоді почались
важкі часи для сім’ї.
Для того, щоб прокормити дітей,
мати Наталії Марія тяжко працювала.
Родина тримала худобу, і Наталка все
дитинство пасла корів.
Друга Світова війна
Про те, що розпочалась війна, дівчина
дізналась під час гуркоту бомбардувань,
а в небі над селом пролетіли ворожі літаки.
У їхній хаті поселились німці. Вони
були привітні до малечі, часто пригощали солодощами.
– На той час мені було шість років, то
що я могла з того зрозуміти? Тому перед
очима в мене хіба що дитячі враження
і такі ж дитячі спогади. – згадує жінка.
– Щодо дорослих – їх примушували або
рити окопи десь за селом, або виконувати якісь інші роботи, а потім німці

Луб’янка

ісцеві таланти представили найрізноманітніші роботи: квіткові букети, вироби з природного матеріалу, композиції з овочів. Вражало різноманіття
природного матеріалу і фантазія учасників. Учні з натхненням поставилися до
створення композицій.
Вироби дітей довели: якщо мати фантазію, бажання та вправні руки, можна звичайні фрукти, овочі та квіти перетворити на справжні шедеври.

«Недитяче дитинство», –

Наталія Розгон про воєнні часи
Наталія Феоктистівна Розгон народилася 22 січня 1935 року в селі Кобринове Тальнівського району на
Черкащині. Крім неї в сім’ї була ще
старша сестра Євдокія та молодший
брат Василь.
пішли далі, і ми в хаті залишилися самі.
У селі стежити за порядком почали
поліцаї. А фашисти намагались якомога більше людей вивозити на роботу до
Германії, і тому старша сестра Євдокія
мусила ховатись в хащах на березі невеличкої річки, що протікала за городом.
За кілька подихів до перемоги
Неподалік села в бік Лисянки та
Звенигородки на початку 1944 року відбулась Корсунь-Шевченківська битва.
– Вночі небо невпинно блимало і гуркотіло, як під час нічної громовиці, а
вдень лише гуркотіло. Ми не знали, що
там відбувається, і чим воно закінчиться, тому натерпілися багато страхів, –
згадує Наталія.
А коли нацистів погнали далі на захід,
то селяни побачили справжню війну:
вибухи, вбитих солдат.
– Коли ядра «катюш» пролітали над
нашими хатами, то ми, діти, мерщій ховалися під лавками, навіть не розуміючи, що це б нас не врятувало. Але нам,
малечі, чомусь здавалося, що там ми
найбільш захищені.

Наталія згадує страшне видовище,
яке на той час вразило її. Одного разу
через село під конвоєм вели полонених
фашистів, обірваних, брудних.
–Страшне то було видовище. Мені на
той час було дев’ять років, але я і мої однолітки вже дивилися на світ зовсім не
дитячими очима.

Післявоєнні роки
У початкову школу Наталія, як і інші
діти, пішла вже після війни. Треба було
починати нове життя.

СПОГАДИ
– Тільки дитинство, вбите жорстокою
війною, ніколи не повернеться, – каже
жінка.
Діти, які виросли у воєнні роки, дуже
відрізнялися від інших, оскільки не
мали дитинства. Комусь не дісталося
батьківської любові, хтось не отримав
освіти, їм щодня доводилося боротися
за життя.
До Ворзеля Наталія разом із сім’єю
переїхала у 1968 році.
– Нам так сподобався тогочасний
Ворзель, що відмовитись розпочати тут
своє нове життя ми не змогли, і переїхали всією родиною.
Через деякий час змогли придбати будинок, в якому Наталія живе й нині.
Чоловік Олександр Андрійович багато років працював в господарчій частині
санаторію «Україна», звідки й вийшов на
пенсію (його забрали небеса у 2005 році).
Жінка працювала в дитячому садочку
на вул. Горького, який ліквідували, а потім багато років була завідувачкою магазину «Кооператор» в центрі Ворзеля,
звідки і вийшла на пенсію.
– Отак, якщо коротко, і пройшло
життя. Але ж маю дітей, онуків, і вже
чотирьох правнуків і правнучку, – із
гордістю повідає Наталія Феоктистівна.
Обидві її доньки – Валентина і Тетяна,
навчалися у Ворзельській школі, і все
життя з родинами так і проживають
в селищі. А внуки і правнуки, – хто у
Ворзелі, а хто в Бучі.
– Дякувати Богу – всі допомагають, не
забувають, підтримують. Так і живу…
За матеріалами
Ворзельської селищної ради
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ОСВІТА

Помилитись не страшно:

допоможіть дитині це усвідомити

У дитинстві кожна поразка чи помилка сприймається як трагедія, а тому батькам варто навчитись правильно надавати підтримку малюкам, щоб вони
зростали самостійними і впевненими у собі людьми. Психологи розповідають, що політика «тільки перемоги» може нашкодити вашій дитині.

№ 43 від 30 жовтня 2020 року
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помилитись може кожен
Коли діти починають розвиватись,
пробують робити все самі, також під час
занять у школі, вони стикаються з власними помилками. І тут важливо правильно підтримати сина чи доньку, щоб
у дитини не склалась думка: я нічого не
можу робити самостійно. Потрібно пояснювати малюкам, що невдачі трапляються у кожного.
А що буде, якщо з дитинства переконати юнь, що помилятися – погано, а добре
– тільки перемагати? У такому випадку
навіть незначні поразки зможуть підірвати її віру в себе.

«Місто можливостей»:
від проєкту до командної
роботи

Завдяки підтримці Бучанської
міської ради, школам мистецтв
Бучі та Гаврилівки було передано
нові музичні інструменти.

Пані Осінь завітала до учнів

авдання викладача полягає в тому,
щоб мати напоготові невичерпний
запас захоплюючих можливостей, за
допомогою яких можна навчити учнів
грати, а наявність саме якісних музичних інструментів – це вже велика
складова успіху юних музикантів.

Тож такий подарунок допоможе навчатись та перемагати на фестивалях і
конкурсах, в яких беруть участь вихованці шкіл.
Учні та викладачі вдячні за такі потрібні подарунки! Тож нехай нові інструменти надихають їх на нові творчі
досягнення.

страхуватиме.
Як навчити не боятися
У вихованні дитини важливо не тільки
доносити їй інформацію, але й на власному прикладі показувати її дієвість. Тому
батькам потрібно визнавати свої помилки перед дитиною.
У такому випадку дорослі не втрачають авторитету в очах дитини. Навпаки,
вони на власному прикладі доводять: робити помилки – нормально і не страшно.
Головне, що батькам слід зробити у
ранні роки життя малюка: показати, що
помилки – це лише етап до якогось успіху. І тільки тоді, коли людина наполегливо йде до своєї мрії, вона здійснюється.

Реагуємо спокійно
Перше, що ви повинні постійно повторювати малюкові: «Помилятися не
страшно, а часом дуже цікаво і корисно».
Другий навик,
який повинні заГоловне не оцінки, а знання,
своїти батьки, це
навички та вміння їх застососпокійне ставлення до оцінок.
вувати.
Звичайно, багато мам і тат хочуть, щоб їхні діти були відмінниками.
Але подумайте, скільки людей із золотою
Дитина сама впорається
Також батькам потрібно давати змо- медаллю і червоним дипломом залишигу сину/доньці зробити ці помилки і не лися працювати на посередній роботі із
квапитись брати на себе всю роботу. В середньою зарплатнею, в той час, як проневизначеності та пошуках розв’язання блемні для школи діти відкривали свій
проблеми у малечі формується самостій- бізнес за кордоном, адже не боялись поність. Окрім цього, психологи наголо- милятися і експериментувати.
Пам’ятайте, що дитинство – це пора,
шують, що коли дитина не боятиметься
помилок, вона навчиться мислити не- коли в людині закладаються найважливістандартно, формуватиме ширший по- ші навички, які будуть потрібні в доросгляд на світ.
лому житті. Чим більше буде вкладено
Водночас, якщо мама або тато по- в дітей в шкільні роки, тим більш приквапляться виправити помилку дити- стосованими для дорослого життя вони
ни самотужки, в дорослому житті вона будуть.
Підготувала Ірина ПАЯСЬ
завжди шукатиме когось, хто її так само

Музичні інструменти
в подарунок

З

ПОРАДИ
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чні відпрацьовували навички роботи в команді та схеми командної взаємодії. Спробували себе в ролі
підприємців, що дало змогу учасникам повною мірою усвідомити всі
грані бізнесу.

ЕКСКУРСІЯ

Доторкнутися
до історії
про війну

У

цьому пересвідчилися учні 4-го класу Бучанської школи №3 разом із
класним керівником Лідією Саченко.

Яку пляшку для води обрати
школяреві?
Вченими давно доведено, що регулярне вживання води позитивно
впливає на організм людини. Саме
тому важливо змалечку привчити
дитину пити необхідну кількість
рідини. Дуже зручно завжди мати
під рукою пляшку з водою. Але яку
ж обрати? Це питання особливо
актуальне для батьків школярів,
які, збираючи дитину в освітній
заклад, губляться при виборі якісної посудини. Адже їх є багато видів з різних матеріалів: пластик,
скло, алюміній…

Т

ак як діти надзвичайно активні і
їм вода необхідна на уроках, спортивних секціях, прогулянках, тощо,
то батькам слід потурбуватися, щоб
пляшка для води в учня була екологічною, зручною, не громіздкою та, звичайно, привабливою для дітлахів.
Найпопулярніший – пластик, має
багато переваг: прозорість, легкість,
красивий дизайн. Пляшка з цього матеріалу не розіб’ється. Однак ці плюси
одразу відходять на задній план, коли
дізнаєшся про недоліки цього матеріалу. Вченими доведено, що будь-який
пластик, навіть дорогий, у разі зміни
температури, впливу сонячних променів, механічному пошкодженню, багаторазовому використанні чи частому
митті, руйнується. При цьому виділяється отруйна хімічна речовина, яка
разом з напоєм потрапляє в організм
дитини, що призводить до загальної
інтоксикації організму, а також може
згубно впливати на нервову систему
і систему кровообігу малечі, провокувати розвиток онкозахворювань тощо.

У Бучанській Українській гімназії в межах проєкту «Місто можливостей» з учнями 10-Б класу
було проведено економічну гру
«Вежа».

Зі справжнім осіннім подихом, з
яскравим різнобарв’ям кольорів,
пані Осінь завітала до першачків
Бучанської школи №3.
сіннє свято пройшло яскраво і
незабутньо, а позитивні і теплі
спогади залишилися на фото учасників заходу. Ми бажаємо діткам погожих осінніх днів, гарного настрою, а
головне – здоров’я!

Шкільний музей Бойової Слави –
своєрідний центр патріотичного
загартування молодих людей. Оглядаючи експонати, матеріали музею, діти мають змогу перегортати
сторінки історії рідного краю.

АКТУАЛЬНО

Важливо те, що діти змогли доторкнутися до історії руками. На уроках їм розповідають, як це було, а тут вони дійсно
можуть подивитися, – зазначила завідувачка музею Тетяна Чистякова. – І це дає
змогу їм краще вивчити історію.
Учні подякували за цікаву екскурсію,
яку вони запам’ятають надовго.

Простоявши кілька годин в такому
посуді, напій може перетворитися на
хімічний розчин. Тому батькам краще
відмовитися від модних нині пластикових ємкостей для школярів.
Ще один матеріал для пляшок з водою – скло. Звичайно, переваги скляних ємкостей беззаперечні і найголовніша – екологічність. Однак для
використання дітьми в школі не надто підходить. Адже скляний посуд
крихкий та значно важчий за пластик.
І навіть надміцне скло та захисні чохли не збільшують практичність цих
пляшок.
Виробники пропонують для вжитку
алюмінієві ємкості для рідини. І це,
мабуть, найкращий варіант з-поміж
перерахованих вище. Адже посуд з
алюмінію легкий, довговічний та екологічний. Звісно, вони коштують дорожче за поширений пластик.
Варто також звернути увагу на титанові пляшки. Адже вони дуже міцні, не деформуються при механічному впливі, не піддаються корозії та
ніяким чином не взаємодіють з рідиною. Окрім того, вони легкі та мають
гарний дизайн. Єдиний мінус – це їхня
ціна, значно вища за інші матеріали.
Яку б пляшку ви не вибрали, за нею
треба правильно доглядати. Всі частини важливо регулярно мити з милом
або мийним засобом та за допомогою
спеціального йоржика, який теж варто змінювати приблизно раз на кілька
місяців.
Підготувала Тетяна Домарєва

Канал «1+1»

6:00 «ТСН-Тиждень».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25,11:25,12:20,3:00 «Життя
вiдомих людей».
13:00,14:15 Т/с «СидоренкиСидоренки 2».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».

Iнтер

6:05,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:30,18:00,19:00,3:25 «Стосується
кожного».
10:30,12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23:55 Т/с «Нi кроку назад!»
2:00 Х/ф «Це було в розвiдцi».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:00 Служба розшуку дiтей.
5:05 Громадянська оборона.
5:55 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:40,13:15 Х/ф «Снайпер 3».
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:15 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi».
16:50 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Теорiя змови.
21:25 Т/с «Коп з минулого».
22:35 Свобода слова.
23:40 Х/ф «Категорiя 7: Кiнець свiту».
2:45 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти.
8:50 Божевiльна зiрка.
10:50 Х/ф «Новi мутанти».

СТБ

4:20,23:00 Т/с «Доктор Хаус».
6:25 Т/с «Комiсар Рекс».
9:25 МастерШеф. Професiонали 2.
13:00,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2.
19:05 Детектор брехнi.
20:15,22:45 Т/с «Любов з ароматом
кави».
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,3:40 Реальна мiстика.
12:30,5:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Тiнь зiрки», 15 i 16 с.
23:30 Т/с «Секрет майя», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Секрет майя».

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,16:00,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:40 Київ Reality.
18:00 3x4.
19:30,23:25 Якiсне життя.
19:40 Смак дня.
19:45,23:15 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 11 с.
20:45,23:35 Просто кияни.
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00 Х/ф «Гол!»
2:00,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
5:30 «Тут i зараз».
6:30 Веселi саморобки.

Вівторок, 3 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:20 Енеїда.
6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10:30 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Гарен-Лемо Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:25,0:25 Т/с «Полдарк».

Відповіді
на сканворд
у № 42

17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
22:00 #ВУкраїнi.
22:30 Д/с «Боротьба за виживання».
4:10 Д/ф «Висота 307.5».

Канал «1+1»

12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:15 Т/с «Пес».
16:50,21:25 Т/с «Коп з минулого».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:35 Х/ф «Снайпер».
1:30 Анти-зомбi.

Новий канал

6:00 «Грошi».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:20,14:20,15:15 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22:45 «Мiняю жiнку 15».
0:50 Мелодрама «Шлях у порожнечу».

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти.
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:10 Х/ф «Логан: Росомаха».
13:00 Суперiнтуїцiя.
15:00 Хто зверху?
17:00,19:00 Любов на виживання.
21:00 Х/ф «Скло».
23:40 Х/ф «Знаки».
1:50 Т/с «Новенька».
2:40 Зона ночi.

Iнтер

4:20,23:00 Т/с «Доктор Хаус».
6:00 Т/с «Комiсар Рекс».
9:05 МастерШеф. Професiонали 2.
13:00,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2.
19:05 Таємницi ДНК.
20:15,22:45 Т/с «Любов з ароматом
кави».
0:50 Слiдство ведуть екстрасенси.

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок. По
той бiк фронту».
18:00,19:00,3:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23:55 Т/с «Нi кроку назад!»
2:00 Х/ф «Женя, Женiчка i «Катюша».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Теорiя змови.
11:10 Секретний фронт.
11:50,13:15 Х/ф «Снайпер 4:
Перезавантаження».

СТБ

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,2:45 Реальна мiстика.
12:30,5:10 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Тiнь зiрки», 17 i 18 с.
23:20 Контролер.
0:00,2:00 Х/ф «Троє в лабiринтi».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.

12:15,16:00,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:40 Київ Reality.
18:00 Д/ф «Загадковi злочини», 6 с.
19:30,23:25 Якiсне життя.
19:40 Смак дня.
19:45,23:15 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 12 с.
20:45,23:35 Просто кияни.
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Середа, 4 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:20 Енеїда.
6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Величнi Медичi».
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Сади Les
Hortillonnages - Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:25,0:25 Т/с «Полдарк».
17:30 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
22:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:30 Д/с «Боротьба за виживання».

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,
19:30,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:20,14:15,15:10 «Мiняю
жiнку».

17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
23:55 Мелодрама «Шлях у
порожнечу».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок. По
той бiк фронту».
18:00,3:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23:55 Т/с «Нi кроку назад!»
2:05 Х/ф «За два кроки до «Раю».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:25,13:15 Х/ф «Снайпер».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:15 Т/с «Пес».
16:50,21:25 Т/с «Коп з минулого».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:35 Х/ф «Снайпер 2».
1:20 Х/ф «Снайпер 3».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:10 Енеїда.
6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:30
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10:30 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Росендал Швецiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,0:00 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:25,0:35 Т/с «Полдарк».
17:30 Д/с «Дикая планета».
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35,2:30 «Зворотнiй вiдлiк».
0:05 Перша шпальта.
5:05 Бюджетники.

12:40 Х/ф «Пiрати Карибського моря:
На дивних берегах».
15:20 Х/ф «Пiрати Карибського моря:
Помста Салазара».
18:00 Lе Маршрут.
19:00 У кого бiльше?
21:00 Х/ф «Невразливий».
23:20 Х/ф «Таємничий лiс».
1:40 Х/ф «Вечiр судного дня».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок, 2 листопада

2–8 листопада 2020 року

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти.
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:40 Х/ф «Знаки».
13:50 Хто проти блондинок?
15:40 Хто зверху?

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

6

60 років навчання, виховання, успіху
і дитячого щастя

Серед вікопомних дубів і вічнозелених сосен у мальовничій зоні Бучі розташовано навчальний заклад, доля якого
пронизана дитячим сміхом і сирітським болем, складними рішеннями і вагомими здобутками, у якому класична
освіта поєднується з інноваційними підходами до виховання та навчання молоді нової генерації. В останні дні жовтня на шкільний поріг Бучанської СЗОШ № 5 прийшов 60-річний ювілей. Вітаючи рідний заклад з почесною датою,
хочеться перегорнути сторінки життя іменинника.

З

1960 по 1978 роки – загальноосвітня
школа-інтернат. Керували педагогічним колективом закладу досвідчені працівники освіти.
Поліщук Корній Фролович (19601966 р.р.) – відмінник народної освіти.
Вмілий організатор вчительського та
учнівського колективів, принциповий, вимогливий, творчий в педагогічних починаннях. Свій великий досвід
роботи в дитячих будинках передавав
молодим педагогам. Навчав сформований ним колектив працювати в
освітніх закладах нового типу – «школах комуністичного майбутнього».
Йому вдалося сформувати педагогічний колектив на засадах самовідданої
творчої праці з боку кожного вчителя.
У своїй діяльності головним вважав
– забезпечення міцних знань учнів з
усіх предметів і високої свідомої дисципліни.
Єрмашов
Петро
Григорович
(1966 – 1969 р.р.) – відмінник народної освіти, нагороджений орденом
Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня.
Підтримував починання свого попередника. Ліберальний у відношеннях з
колегами і доброзичливий, дбайливий
у стосунках з дітьми.
Кіктєва Олена Федорівна (1969–
1974р.р.) – заслужений
учитель
УРСР, нагороджена медаллю А.С.
Макаренка, срібною медаллю ВДНГ
СРСР (1974 р.). Творчо і вміло продовжувала добрі традиції в організації навчально-виховного процесу.
Велику увагу приділяла естетичному
оформленню школи та зміцненню матеріальної бази закладу. О.Ф.
Кіктєва – організатор кабінетної системи навчання. Школа стала учасником Всесоюзної виставки досягнень
народного господарства в Москві.
Досвід роботи педколективу вивчено
і узагальнено інститутом удосконалення вчителів. Виданий друкований
посібник «Досвід методичної роботи в
Бучанській середній школі-інтернаті».
Файницький Едуард Олексан
дрович (1975 – 1977 р.р.) – відмінник
народної освіти. За короткий час суттєво зміцнив матеріально-технічну
базу школи. Колектив учнів одержав
велику кількість технічних засобів
навчання. Вмілий організатор учнівського та педагогічного колективу.

Перші випускники школи-інтернату

З 1978 року школа набула статусу сирітської:
Бучанська школа-інтернат
для дітей-сиріт та дітей
без батьківської опіки. В
грудні 1979 при школі-інтернаті відкрили дошкільне відділення, розраховане на 45 вихованців.

Першим директором сирітського
закладу з 1978 по 1991 роки був Батюк
Костянтин Павлович. Він прибув до
школи з великим досвідом роботи
в школі-інтернаті в м. ПереяславіХмельницькому, де працював з 1960
спочатку старшим вихователем, потім
директором. Хороший організатор
навчально-виховного процесу, висококваліфікований методист, вимогливий, принциповий, людина високої працелюбності і працездатності.
Вболівав за здоров›я дітей, особливо
за його загартування. За сумлінну
роботу, організаторські здібності та
чуйне ставлення до долі кожної дитини у 1987 році був удостоєний звання
Героя Соціалістичної Праці, кавалера
ордена Леніна та золотої медалі «Серп
і Молот», кавалера ордена «Знак пошани», нагороджений медаллю «Ветеран
праці», знаком «Відмінник народної
освіти». Костянтин Павлович створив
міцний, працьовитий, відданий своїй
справі колектив.

З 1991 року школу очолює Михайло
Петрович Наконечний, заслужений
учитель України, відмінник освіти
України, нагороджений орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня, знаком «Василь
Сухомлинський», внесений до Книги
педагогічної слави України. У цьому
ж році школа реформована з восьмирічної у Бучанську загальноосвітню
школу-інтернат для дітей, позбавлених піклування батьків з поглибленим
вивченням трудового навчання. За
майже 30 років керівництва школою
М.П. Наконечний сформував дієвий
творчий колектив.

Руки, які ловлять промінці уваги, очі, які благають тепла і ласки, голівка
хилиться до усміхненої мами-виховательки.Такими
були найменші мешканці
садочка «Зозулятко».

ЮВІЛЕЙ
СЬОГОДЕННЯ
Школа № 5 – це сучасний заклад із
світлими класами, які обладнано сучасними меблями, відео і аудіоапаратурою, комп’ютерною технікою, що
сприяє високому рівню викладання
предметів.
Кредо закладу: створення високопрофесійного освітнього середовища для
розвитку та самореалізації дитячої особистості в умовах використання новітніх педагогічних технологій.
У червні 2009 школа отримала
Почесний знак Академії педагогічних наук «Флагман освіти України»,
а у 2010 році – атестована на високий
рівень з відзнакою.
Усі випускники Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 5 – студенти престижних вишів
України та Європи.
У січні 2013 року школа долучилась
до когорти Бучанських освітніх закладів. За ці роки Бучанська СЗОШ №
5 неодноразово демонструвала високий рівень знань учнів та професіоналізм членів колективу, примножуючи
здобутки освітян міста. Школа має
високоефективне матеріально-технічне забезпечення. Підтримується
і удосконалюється загально-побутовий комфорт і пришкільна територія.

У закладі функціонував культурно-мистецький центр «Веселка», в якому
З 2009 року школа реформується із сизростали природні таланти дітей-сиріт.
Учні закладу – переможці Всеукраїнських рітського закладу в Комунальний заклад
та міжнародних хореКиївської
обласної
ографічних конкурДля вихованців інтернатного ради «Бучанська спесів, виставок дитячої закладу було створено всі умови ціалізована
загальтворчості, конкурсів для всебічного розвитку і гармо- ноосвітня
школа-інвокалістів, студенти нійного зростання.
тернат з поглибленим
престижних вишів.
вивченням іноземних
Життєві компетенмов». Кількість бажаюції старшокласників формувались у чих навчатись у ній зростала з року в рік.
шкільному Центрі Соціальної Адаптації Трансформація атмосфери піклування
Молоді «САМ».
про всіх дітей і про кожного зокрема, яка
існувала в сирітському закладі, збереглася
і в спеціалізованій школі.
Історія нашого закладу свідчить про
високі духовно-етичні цінності й чесноти педагогічного колективу, непідвладні
часовим ідеологіям, пропагандистським
шаблонам і буремним перипетіям. Ми
пройшли непростий шлях від сирітської
школи-інтернату до одного з кращих закладів Київщини. Педагоги школи у своїй роботі продовжують орієнтуватися на
особистість, людську індивідуальність,
її інтереси та уподобання, і випускають
Коли в Україні, і на Київщині зокрема, у дорослий світ всебічно освічену морозпочалось реформування інтернатних лодь – майбутнє України.
закладів, Микола Наконечний у 2002
році став ініціатором перепрофілювання
РЕЙТИНГИ
сирітського інтернату в Бучанську спеціВчителі школи № 5 – серед учасниалізовану школу-інтернат з поглибленим
ків та лауреатів міських та обласних
вивченням іноземних мов та суспільконкурсів професійної майстерності,
них дисциплін Київської обласної ради.
керівники міських методичних коміУ заклад прийшли перші діти з родин
сій, міських та обласних майстер-клаПриірпіння. На той час це був виняткосів, тренери Нової української школи,
вий випадок у системі освіти України.
призери виставки педагогічної майсПотому цей досвід вивчався і поширився
терності «Освіта Бучі».
в різних регіонах України.
Щороку учні закладу – переможці та призери міських, обласних та
Всеукраїнських етапів олімпіад з базових дисциплін та предметних конкурсів.
У 2017 році за рейтингами ЗНО
Бучанська СЗОШ №5 увійшла до переліку 200 кращих шкіл України. Уже
четвертий рік поспіль заклад входить
до десятка кращих шкіл Київської області. А за результатами ЗНО з англійської мови у 2020 увійшли до 200 кращих шкіл України.

Навчальний
процес базувався на засадах
особистісно-
орієнтованого навчання.
В обладнаних шкільних
майстернях вихованці
школи-інтернату виготовляли меблі для власного користування.

Ветерани школи

громади
Країна позашкілля для малечі
Ласкаво просимо в Бучанський центр позашкільної роботи. Незмінна
мета центру: розкриття здібностей і нахилів дитини, створення умов для
розвитку й підтримки талантів. Сьогодні ми познайомимося з такими
гуртками:

1. Вокальний гурток «Водограйчик» –
основною метою гуртка є розвиток
музичних здібностей та інтересів дітей.

3. Юні
велотуристи
(туристська
абетка) – дітки вчаться працювати в
команді, тренують практичні навички роботи з туристичним спорядженням.

Х

лопці і дівчата провели розважально-пізнавальний день. Їм розповіли
про історію рідного міста, влаштували цікаві конкурси та змагання. Діти
вчились ставити намети, готувати їжу
в незвичних умовах та відпочивати в
спальному мішку.
Керівництво центру впевнене, що такі
заходи потрібні для того, щоб в легкій
розважальній формі прищепити дітям
любов до рідного міста та природи.

2. Гурток «Сувенір» (полімерна глина) – розвиток творчих здібностей
вихованців – одне з найголовніших
завдань викладачів.

ТУР НА ВИХІДНІ

День народження

Свято мистецтва від «Сапфіра»
Бучанська танцювальна студія «Сапфір» відсвяткувала 5-річний ювілей.

Сходинками таємничого замку

«Замок Радомисль» – перлина середньовічного королівського історичного
шляху «Віа Регія», що з’єднував вісім європейських країн. Він розташований
за 90 км від Києва, на трасі Київ — Львів у Житомирській області, в центрі
міста Радомишль.
ого назва перекладається – водяний
млин. Розташовується на території
2,5 га мальовничого парку зі скульптурами XVII-XIХ ст., озерами і водоспадом.
Вхід на територію коштує 150 гривень.
В цю суму входять екскурсії територією замку, замовляти нічого окремо не
потрібно. Екскурсії відбуваються приблизно кожні півтори-дві години, просто
приєднуємося і отримуємо задоволення
від розповіді.
Архітектура будівлі вражає тим, що замок не має фундаменту: він побудований
на оточеній водою природній гранітній
скелі, що йде на кілометри вглиб землі.
На території етнопарку було відкрито
Ця особливість пояснює потужну пози- й освячено пам’ятник засновнику пертивну енергетику замку.
шої в Центральній Україні паперової фаПіднявшись 158 сходинками, можна брики – архімандриту Києво-Печерської
побачити острів, який має форму серця, лаври Єлисею Плетенецькому, в якозагадати бажання і вдарити у дзвін.
му увічнено фігуру ченця, що сидить в
До речі, сам замок купила Ольга кам’яному човні зі свічкою, а перед ним
Богомолець, яка заснувала в ньому єди- лежить відкрита книга. Човен символізує
ний в Україні Музей домашньої ікони, земний шлях людини, який він повинен
аналогів яким у світі немає. У колекції пройти, а розгорнута книга – знання.
Крім екскурсії музеєм ікон у замку є
представлено понад 5 тисяч ікон XVIIXX ст. з усіх регіонів України. Перлина «папірня», вона ж мініпаперова фабрика.
колекції – ікона Миколи Чудотворця, ви- Всім охочим демонструють давню технорізана на камені.
логію виробництва паперу.
Екскурсовод розповість вам, що черЧастину замку віддали під готель, в
нігівські ікони, наприклад, вирізняє по- ресторані можливо відсвяткувати весілмаранчевий або жовтогарячий фон, пол- ля, а в залі з рушниками вам залюбки
тавські – небесно блакитний, київські проведуть урочисту церемонію розпису
виконані на бордовому тлі, це колір вла- молодят.
Замок Радомисль – це історія, овіяна
ди. Витягнуті лики святих на іконах – закарпатська ознака. Є ікони, які виконано романтичними легендами, що надихав примітивному стилі, більше нагадують ють на звершення і приносять удачу.
дитячі малюнки, діти їх називають іко- Тому подорожуйте і відкривайте для себе
нові місця!
ни-мультики.

Й

Д

ля усіх шанувальників їхньої творчості колектив підготував насичену
концертну програму.
Юні артисти продемонстрували свою
майстерність, створюючи на сцені атмосферу яскравого свята танцю, краси і
творчості. Глядач немов потрапив у різнобарвний калейдоскоп цікавих хореографічних постановок, запальних ритмів та яскравих колоритних костюмів.
Натхненні чудовим дійством, батьки та гості заходу дарували віртуозам
бурхливі оплески.
Свято мистецтва, яке створили юні
артисти, відбулося на високому рівні.
Без сумніву, творчий звіт вихованців

4. Художня студія «АРТ» – мета гуртка: поширення художньої освіти та
естетичне виховання дітей, розвиток
у них почуття прекрасного.
Найрізноманітніші гуртки, що відкриваються в закладі, допомагають
учням знайти заняття до душі та організовано й цілеспрямовано проводити
дозвілля.

колективу вкотре продемонстрував, що
студія залишається невичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення в
нашій громаді. За роки існування студія здобула багато перемог, і ще багато
нових вершин їх очікує попереду.
Як і годиться, цього дня були привітання та подарунки. Керівник танцювальної студії Вікторія Хоменко поздоровила своїх вихованців з ювілеєм
та побажала дітям успіхів у дорослому
житті. Вікторія подякувала організаторам за допомогу та подарунки для маленьких танцівників.
Вітаємо студію та керівника з ювілейним Днем народження! Щиро бажаємо
нових творчих злетів та перемог.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Днями Бучанський центр позашкільної роботи організував для своїх вихованців табір прямо біля будівлі закладу.
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17:40,19:00 Дiти проти зiрок.
20:50 Х/ф «Сахара».
23:10 Х/ф «Смертельний лабiринт».
1:10 Т/с «Новенька».
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:20,23:00,0:00 Т/с «Доктор Хаус».
7:05 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф. Професiонали 2.
13:00,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:00 СуперМама 2.
19:00 Про що мовчать жiнки.
20:15,22:45 Т/с «Вiдпустка у сосновому
лiсi».
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Канал «Україна»

6:00 Сьогоднi. Спецвипуск iз США - хто
став новим президентом.
6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,3:50 Реальна мiстика.
12:30,5:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Тiнь зiрки».
23:30,2:00 Т/с «Стань моєю тiнню».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Мама знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,16:00,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:40 Київ Reality.
18:00 Людина на мiльйон.
19:30,23:25 Якiсне життя.
19:40 Смак дня.
19:45,23:15 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 13 с.
20:45,23:35 Просто кияни.
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Четвер, 5 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:20 Енеїда.
6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15

Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Величнi Медичi».
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Сади
Маркессак - Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:25,0:25 Т/с «Полдарк».
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
22:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:30 Д/с «Боротьба за виживання».
4:10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
0:45 Мелодрама «Шлях у порожнечу».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,19:00,3:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23:55 Х/ф «Слiди апостолiв».
2:15 Х/ф «Про тих, кого пам`ятаю i
люблю».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:10,13:15 Х/ф «Снайпер 2».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:15 Т/с «Пес».
16:45,21:25 Т/с «Коп з минулого».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
23:35 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».
(18+).
1:30 Х/ф «Снайпер 4:
Перезавантаження».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00 Вар`яти.
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:40 Х/ф «Окупацiя».
15:00,19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Пропащi шахраї».
23:10 Х/ф «Невразливий».
1:30 Т/с «Новенька».
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:25,23:05 Т/с «Доктор Хаус».
7:15 Т/с «Комiсар Рекс».
10:15 МастерШеф. Професiонали 2.
12:55,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:30 Т/с «Слiд».
18:00 СуперМама 2.
19:00 Один за всiх.
20:15,22:45 Т/с «Вiдпустка у сосновому
лiсi».
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,2:30 Реальна мiстика.
12:30 Агенти справедливостi.
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:00 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Нiколи не буває пiзно»,
1 i 2 с.
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Нiколи не буває пiзно», 3 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Нiколи не буває пiзно».

П›ятниц, 6 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:15 Енеїда.
6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Величнi Медичi».
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Вавiлонсторен Пiвденна Африка.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:25,0:25 Т/с «Полдарк».
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
22:00 Д/с «Суперчуття».
22:30 Д/ф «Ричард Левове Серце».

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,3:35 «ТСН».

9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:45 «Вечiрнiй квартал».
0:00 «Жiночий квартал».
1:25 Мелодрама «Зимовий сон».
5:10 «Свiтське життя».

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 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:15,23:50 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,2:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
0:50 Х/ф «Страх висоти».
3:55 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:10,13:15 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну 3».
12:45,15:45 Факти. День.
15:40,16:15,0:30,2:00 «На трьох».
17:20,20:10 Дизель-шоу.
18:45 Факти. Вечiр.
23:30 «На трьох 8».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти.
8:20 У кого бiльше?
10:20 Любов на виживання.
12:20 Аферисти в мережах.
14:20 Х/ф «Пропащi шахраї».
16:20,19:00 Топ-модель по-українськи.
21:50 Х/ф «Залiзна людина».
0:10 Х/ф «Скло».
2:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:50,19:00,22:45 Холостячка.
9:50,23:50 Як вийти замiж.
11:05,14:50,18:05 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
0:55 Про що мовчать жiнки.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Т/с «Вiдважнi».
13:40 Т/с «Сукня з маргариток», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Сукня з маргариток».
18:00 Гучна справа.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Сашина справа», 1 i 2 с.

Субота, 7 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,9:05,3:00 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:35,3:55,5:
35 Новини.
7:10 М/с «Чорний пiрат».
8:05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
9:45,22:00 Х/ф «Королiвський
генерал».
12:00 Д/ф «Ричард Левове Серце».
13:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13:30 Д/с «Таємницi Сонячної
системи».
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
15:55 Вiдсутнiсть доказiв. Дiзнатися
правду про Снiгову людину.
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Д/с «Тваринна зброя».
20:30 Д/с «Суперчуття».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
0:25 «Зворотнiй вiдлiк».

2:00,4:20 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
14:55 Т/с «Свати».
19:30,5:10 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Маскарад».
22:00 «Жiночий квартал».
23:20,0:20 «Свiтське життя».
1:20 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:50 «Слово Предстоятеля».
6:00 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:50 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
13:40 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї
фронту», 1-6 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 «Мiсце зустрiчi».
22:30 Х/ф «Пара гнiдих».
0:30 Х/ф «Мiсто з ранку до опiвночi».
2:25 «Подробицi» - «Час».

ICTV

0:10,2:25 Погода.
2:00 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,12:45,3:25 «Свiт навиворiт».
9:45,10:45 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним 2».
11:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
0:00 «Маскарад».
1:40 Мелодрама «Зимовий сон».

Iнтер

5:50 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 Т/с «Речдок. Особиста справа». (
16:50,20:30 Т/с «Детектив Ренуар».
20:00 «Подробицi».
21:35 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
23:25 «Речдок».

ICTV

Новий канал

5:05 Скарб нацiї.
5:15 Еврика!
5:25 Факти.
5:50 Теорiя змови.
6:45 Анти-зомбi.
7:35 Секретний фронт.
8:35 Громадянська оборона.
9:30,13:00 Т/с «Пес».
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Iноземець».
16:10 Х/ф «Мiцний горiшок 4.0».
18:45 Факти тижня.
21:20 Х/ф «Мiцний горiшок 5: Гарний
день, щоб померти».
23:10 Х/ф «Меркурiй у небезпецi».

СТБ

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,1:10 Вар`яти.
9:20 Дiти проти зiрок.
11:00 Х/ф «Сахара».
13:30 Х/ф «Залiзна людина 2».
16:00 Х/ф «Залiзна людина 3».
18:50 Х/ф «Людина-мурашка».
21:00 Х/ф «Людина-мурашка i Оса».
23:30 Х/ф «Змiя».

5:50 Факти.
6:15 Т/с «Копи на роботi».
7:25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
8:35 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
10:10,13:00 Т/с «Коп з минулого».
12:45 Факти. День.
16:10 Х/ф «Мiцний горiшок 3:
Помирати з пiснею».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мiцний горiшок 4.0».
21:45,23:55 Х/ф «Iноземець».
2:15 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:10 Вар`яти.
7:50,10:00 Орел i решка.
12:10 Lе Маршрут.
13:50 Хто зверху?
15:50 Х/ф «Залiзна людина».
18:20 Х/ф «Залiзна людина 2».
21:00 Х/ф «Залiзна людина 3».
23:50 Х/ф «Лiки вiд щастя».
5:20 Т/с «Коли ми вдома».
5:45,10:50 Т/с «Любов з ароматом
кави».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
12:50 Т/с «Коханка у спадок».
16:55,22:50 Хата на тата.
19:00 МастерШеф 10.
0:50 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:10 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Найкращий чоловiк», 1-6 с.
15:20 Т/с «Найкращий чоловiк».
17:00 Т/с «Переклад не потрiбен»
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Переклад не потрiбен».
23:00 Т/с «Смак щастя», 1-3 с.

Неділя, 8 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:00 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,2:35,3:55,5
:35 Новини.
7:10 М/с «Чорний пiрат».
8:05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,0:15 Неймовiрнi свiти
Цiалковського.
14:25 Телепродаж.
15:00,1:05 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Модус».
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:40 Д/с «Всi на море. Гаваї».
19:35 Д/с «Дикая планета».
20:00 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Римська iмперiя. Нерон».

Новий канал

СТБ

5:40 Х/ф «Дiвчина без адреси».
7:20 Х/ф «Раз на раз не випадає».
9:00 МастерШеф 10.
12:55 Хата на тата.
14:55 СуперМама 2.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх.
21:10 Я соромлюсь свого тiла.
23:10 Детектор брехнi.

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:20 Т/с «Дiвчатка мої».
13:10 Т/с «Чужа».
17:00 Т/с «День сонця», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «День сонця».
23:00 Т/с «Слiди в минуле», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Х/ф «Грейсi».
11:45,14:45 Смак дня.
11:50,14:40,18:55 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
12:30,16:15 Shopping. Марафон.
12:40 Вартовi столицi.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Битва дворiв.
14:50 Київ Zoo.
15:20 Київ. NewsRoom. Деталi.
16:05 «Wellness-шоу».
16:30,0:15,1:55,4:40 Цивiлiзацiя
Incognita.
17:10,19:45 Т/с «Мiс Марпл».
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
21:25 Київ Reality.
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00 Х/ф «Таємниця Аляски».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:45 Київськi iсторiї.

04 листопада 2020 року об 11:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків
земельної ділянки за технічною документацією щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Штайди Тетяни Валеріївни
(спадкоємиця) за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Горького, 33 (поруч
з земельними ділянками з кадастровими номерами: 3210800000:01:012:0166;
3210945300:01:012:0004, 3210800000:01:012:0157, 3210800000:01:012:0159). Просимо
власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД
№656354 за адресою Київська область, смт Ворзель, вул Крилова будинок 37, виданий Ворзельською селищною радою на ім`я Шестакова Ольга Олександрівна,
вважати недійсним.
Втрачений паспорт на ім’я Олійник Ольга Олегівна з номером 000600758, орган,
що видав – 3215. Дата оформлення – 07.06.2017, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої багатопаливної
автозаправної станції по обслуговуванню автотранспорту (заправки світлими нафтопродуктами та зрідженим вуглеводневим газом), що знаходиться за адресою:
Київська обл., с.м.т. Ворзель, вул. Ковельська, 2.
Реконструкція АЗС передбачає розміщення 2 підземних резервуарів рідкого моторного палива об’ємом 40 м³ кожний і 1 підземного резервуара для скрапленого
вуглеводневого газу об’ємом 20 м³, 2 паливо роздавальні колонки (ПРК) на 3 види
палива, 1 паливо роздавальна колонка (ПРК) на 4 види палива (суміщена з ЗВГ) та
1 швидкісна колонка на два роздавальні рукави і два рукави для видачі добавки до
палива ADBLUE.
2. Суб’єкт господарювання:
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«АМІК УКРАЇНА»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або Код за
ЄДРПОУ - 30603572, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на виконання будівельних робіт, що видається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань:
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Згідно внесених змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст.315), а саме стаття 17 доповнена
частиною 21 такого змісту: «Тимчасово, на період дії карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України на всій території України, до повного його скасування та протягом 30 днів після завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19),
громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у формі
надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати,
що припадають на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню
і поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає
на період дії зазначених заходів, вважаються такими, що не відбулися і повторно
не проводяться.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Не заплановано, проте громадськість має право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які стосуються планової діяльності на поштову адресу уповноваженого територіального органу.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 175 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
1. Приміщення Ворзельської селищної ради Київської області, що знаходиться за
адресою: Україна, 08296, Київська обл., с.м.т. Ворзель, вул. Курортна, буд. 72; доступ
до звіту з 30.10.2020 р., тел. +38 (04597)-46-444.
2. Головний офіс ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК
УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Україна, 04071 м. Київ, вул. Верхній Вал, 68;
доступ до звіту з 30.10.2020 р., тел. +38(0800) -501-110.
3. Приміщення АЗС «АМІК УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Україна,
Київська обл., с.м.т. Ворзель, вул. Ковельська, 2; доступ до звіту з 30.10.2020 р., тел.
+38 (050)-445-96-87.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Податкова служба інформує

Як отримати податкову знижку на суму коштів, сплачених
за договором оренди житла внутрішньо переміщеним особам?

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Податковим кодексом України (далі - ПКУ) передбачено надання податкової знижки на суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.
ля отримання податкової знижки на суму коштів, −− не отримують передбачених законодавством України
бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
сплачених у вигляді орендної плати за договором
З метою перевірки зазначеної інформації у заяві мають
оренди житла (квартири, будинку), платник податку –
внутрішньо переміщена особа має по 31 грудня включно міститись відомості, які дозволяють ідентифікувати членаступного за звітним податкового року подати до кон- нів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний нотролюючого органу, в якому перебуває на обліку:
мер облікової картки платника податків або серію та но−− декларацію про майновий стан і доходи (далі – мер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
Декларація);
переконання відмовляються від прийняття реєстраційно−− копію довідки про взяття на облік внутрішньо перемі- го номера облікової картки платника податків та офіційщеної особи;
но повідомили про це відповідний контролюючий орган і
−− копію договору оренди житла;
мають відмітку в паспорті)).
−− копії платіжних та розрахункових документів, що підНагадуємо, що членами сім’ї фізичної особи першого
тверджують факт сплати (крім електронних розрахун- ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або
дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновкових документів);
−− заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, лені – п.п.14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ.
які не дають право на отримання податкової знижки
Додатковими документами, які підтверджують відсутзгідно з нормами законодавства.
ність умов, що не дають права на отримання податкової
Заява подається в довільній формі, в ній зазначається, знижки може бути Витяг з Державного реєстру речових
що платник та/або члени його сім’ї першого ступеня спо- прав на нерухоме майно, інформація від структурних підріднення:
розділів з питань соціального захисту населення облас−− не мають у власності придатної для проживання житло- них, Київської міської райдержадміністрацій щодо адресвої нерухомості, розташованої поза межами тимчасово ної допомоги для покриття витрат на проживання, тощо.
окупованої території України;
ГУ ДПС у Київській області

Д

ГРОШІ

Підвищення ціни на
газ для населення

У Нафтогазі у листопаді підвищують ціни
на газ у межах «Місячного» та «Річного»
тарифів у зв’язку з традиційним зростанням вартості блакитного палива в опалювальний сезон. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

У

жовтні компанія залишила ціни на газ на
рівні вересня, тобто 4,7 грн за м³ у пакеті
«Місячний» та 5,24 грн за м³ у пакеті «Річний».
У листопаді у межах місячного контракту
ціна на газ зростає до 6,33 грн за м³, у межах
річного контракту – 6,45 грн за м³. Якщо ви
підключили тариф «Річний» у попередні місяці, то ви продовжуєте платити за газ за ціною
того періоду. Наприклад, до 31 жовтня включно можна перейти на річний контракт за ціною
5,24 грн за м³.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

_________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________20202245365___________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

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

діловий тиждень

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

Отримувачам компенсації
«муніципальна няня»!
Урядом 30.09.2020 р. прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 897
«Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду
за дитиною до трьох років “муніципальна няня”», якою передбачено, що:
• компенсація послуги “муніципальна йонних у містах (у разі їх утворення) рад
няня” надається отримувачам за умови документів, передбачених пунктами 5–7
зайнятості кожного з батьків, опікунів змін, що додаються.
дитини, за винятком отримувачів, які
У разі непідтвердження права на отриздійснюють догляд за дитиною з інва- мання компенсації послуги “муніципальна
лідністю, дитиною, хворою на тяжкі пе- няня” її виплата припиняється з місяця, що
ринатальні ураження нервової системи, настає за місяцем виникнення обставин,
тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні які призвели до втрати права на отримання
орфанні захворювання, онкологічні, око- такої компенсації.
Для підтвердження права на отримання
гематологічні захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкі психічні компенсації «муніципальна няня» заявники
розлади, цукровий діабет І типу (інсулі- додатково подають до відділу «Єдина принозалежний), гострі або хронічні захво- ймальня громадян» наступні документи:
рювання нирок IV ступеня, дитиною, яка • копію трудової книжки отримувача поотримала тяжку травму, потребує транслуги “муніципальна няня” та документа
з місця роботи, що підтверджує надансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, якій не встановлено інвалідня відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку/довідки
ність, а також отримувачів, у яких одноз Пенсійного фонду України про сплату
часно народилося троє і більше дітей;
єдиного внеску на загальнообов’язкове
• компенсація послуги “муніципальна
державне соціальне страхування (індивіняня” надається, якщо один або обоє з
батьків, опікунів не зайняті та є особами
дуальні відомості про застраховану осоз інвалідністю І або ІІ групи, також комбу за формою ОК-7) (для фізичних осіб –
підприємців);
пенсація не може бути більшою за сплачену батькам муніципальній няні вартіс- • довідку медико-соціальної експертної
комісії про встановлення групи інвалідтю послуги з догляду.
• муніципальна няня, яка є фізичною особою
ності (для осіб з інвалідністю).
– підприємцем (КВЕД 97.00 та/або КВЕД • довідка про захворювання дитини на
88.91), може здійснювати догляд одночасно
тяжке перинатальне ураження нервової
не більше ніж за трьома дітьми, за винятком
системи, тяжку вроджену ваду розвитку,
догляду за дітьми з багатодітної сім’ї;
рідкісне орфанне захворювання, онколо• муніципальна няня, яка є юридичною
гічне, онкогематологічне захворювання,
особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10),
дитячий церебральний параліч, тяжкий
може забезпечувати здійснення догляпсихічний розлад, цукровий діабет І типу
5 (інсулінозалежний), гостре або хронічне
ду одночасно не більше ніж за десятьма
захворювання нирок ІV ступеня, про те,
дітьми з різних сімей за адресою, визнащо дитина отримала тяжку травму, поченою муніципальною нянею.
Також передбачено, що протягом однотребує трансплантації органа, потребує
паліативної допомоги (у разі потреби);
го місяця з дня набрання чинності цією
постановою батьки, опікуни дитини віком • медичного висновку лікарсько-консульдо трьох років, які отримують відшкодутативної комісії про наявність у дитини
інвалідності (для дітей з інвалідністю).
вання вартості послуги з догляду за дитиОкрім того, згідно зі змінами, з 01.01.2021
ною до трьох років “муніципальна няня”
(далі – компенсація послуги “муніципаль- р. розмір компенсації по догляду за дитиною з
на няня”), повинні підтвердити своє право інвалідністю становить два прожиткові мініна отримання компенсації послуги “муні- муми на дітей віком до шести років.
За більш детальною інформацією з приципальна няня” шляхом подання структурним підрозділам з питань соціального воду призначення, перерахунку соціальзахисту населення районних, районних у ної допомоги радимо звертатися за тел.
містах Києві та Севастополі держадміні- (04597)49901 відділ «Єдина приймальня
страцій, виконавчих органів міських, ра- громадян».
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Інсульт: усе, що потрібно знати

Серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні
(67%). За цим показником наша країна лишається одним з європейських лідерів. Зокрема, торік в Україні зареєстровано майже 97 000 інсультів.
учанський консультативно-діагностич- нічної хвороби і розвивається на тлі різкого
ний центр роз’яснює важливі аспекти підвищення артеріального тиску.
Існують два різновиди інсульту:
захворювання.
−− геморагічний, що спричинений розривом
ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО ІНСУЛЬТ:
мозкової артерії;
−− можна попередити у 80% випадків;
−− ішемічний, коли артерія, що постачає
−− у 30% випадків призводить до смерті;
кров у мозок, закупорюється тромбом
−− у понад 50% випадків призводить до інабо спазмується.
валідизації;
ГОЛОВНІ ПРОЯВИ
−− вбиває близько половини тих, хто його
Прояви інсульту залежать від ураженої
переніс, протягом наступних п’яти років.
частини мозку.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ІНСУЛЬТУ:
Як правило, під час інсульту виникають
−− високий артеріальний тиск,
такі симптоми:
−− малорухливий спосіб життя,
−− наявність шкідливих звичок (куріння і −− людина не може посміхнутися, при цьому
зазвичай опускається куточок губ;
надмірне вживання алкоголю),
−− постраждалий не може нормально гово−− високий рівень холестерину в крові,
−− ожиріння і діабет.
рити — вимова нерозбірлива та плутана;
Змінивши свій спосіб життя, можна знач- −− людина не може підняти руки вгору або ж
одна рука занадто слабка і не ворушиться;
но знизити ризик інсульту.
Пам’ятайте, навіть при малій підозрі на −− виникає слабкість чи оніміння у правій або
лівій частині тулуба та кінцівках.
інсульт необхідно негайно звернутись по
Зверніть увагу, що інколи інсульт може
екстрену медичну допомогу.
Вчасна допомога — основний шанс вря- проявитися лише інтенсивним головним
болем.
тувати життя і здоров’я.
Якщо ви помітили хоча б один із цих проТож ми нагадуємо про головні ознаки
мозкового інсульту, за появи яких треба не- явів, особливо після епізоду підвищеного
артеріального тиску, негайно викликайте
гайно викликати екстрену допомогу.
екстрену допомогу!
ІНСУЛЬТ: ПРИЧИНИ ТА ВИДИ
Що швидше пацієнту нададуть фахову
Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає допомогу, то більші його шанси уникнути
пошкодження частини головного мозку. важких ускладнень.
Бережіть себе та будьте здорові!
Інсульт найчастіше є ускладненням гіперто-
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До відома отримувачів субсидій
на житлово-комунальні послуги!

Відповідно до норм Положення про порядок призначення житлових
субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»
(зі змінами) (далі – Положення), житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах
соціальної норми житла, соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і розміром обов’язкового відсотка платежу,
визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
унктом 9 Положення передбачено, відсутності лічильників газу та у зв’язку
що призначення житлових субси- з приведенням об’єму використаного
дій та контроль за їх цільовим вико- побутовими споживачами природного
ристанням здійснюється структурни- газу у відповідність до стандартних умов
ми підрозділами з питань соціального при здійсненні відповідних комерційних
захисту населення районних, районних розрахунків, а також заборгованість, що
у м. Києві державних адміністрацій, ви- виникла у зв’язку з тим, що управитель
конавчих органів міських, районних у багатоквартирного будинку, об’єднання
містах (у разі їх створення) рад (далі – співвласників багатоквартирного будинструктурні підрозділи з питань соці- ку, виконавець комунальних послуг не
уклали договору з АТ ,,Ощадбанк” (його
ального захисту населення).
Для призначення житлової субсидії установами) для перерахування сум житособа подає до органу соціального за- лових субсидій у грошовій безготівковій
хисту населення заяву про призначення формі.
Разом з тим, за наявності заборгованота надання житлової субсидії у грошовій формі та декларацію про доходи і сті житлову субсидію може бути признавитрати осіб, які звернулися за призна- чено на наступний період за рішенням
ченням житлової субсидії, за встанов- комісії, утвореної органами місцевого
самоврядування, на підставі акта обленими формами.
Заява та декларація можуть бути по- стеження матеріально-побутових умов
дані органу соціального захисту населен- домогосподарства, з урахуванням обня особисто, або надіслані поштою чи в ставин, що склалися. Таким чином, найелектронній формі через офіційний веб- більш вразливі категорії населення забезсайт Мінсоцполітики: www.msp.gov.ua.
печуються державною підтримкою.
Відповідно до підпункту 5 пункту 14
Крім того, існує механізм реструкПоложення житлова субсидія не призна- туризації заборгованості споживачів з
чається (у тому числі на наступний пе- оплати житлово-комунальних послуг
ріод), якщо структурними підрозділами на підставі укладеного договору з надаз питань соціального захисту населення вачами цих послуг.
отримано інформацію про наявність
Також зазначаємо, що постанопростроченої понад три місяці (на дату вою Кабінету Міністрів України від
надання такої інформації підприємства- 25.03.2020 № 247 ,,Про особливості нами – надавачами житлово-комунальних дання житлових субсидій”, передбачено
послуг) заборгованості з оплати житло- на період карантину додаткові заходи
во-комунальних послуг, витрат на управ- щодо соціального захисту осіб, яких
ління багатоквартирним будинком, строк звільнено з роботи у зв’язку з карантипозовної давності якої не минув і загальна ном (врахування до їхнього доходу під
сума якої перевищує 20 неоподатковува- час призначення житлової субсидії розних мінімумів доходів громадян на день міру допомоги по безробіттю замість
звернення за призначенням житлової суб- заробітної плати, яку вони отримували
сидії (340 грн.). До суми такої заборгова- за попереднім місцем роботи).
За більш детальною інформацією,
ності за послугу з постачання та розподілу
природного газу не включається заборго- з приводу призначення, перерахунваність, що нарахована виконавцем кому- ку субсидій на житлово-комунальнальної послуги з посиланням на рішення ні послуги радимо звертатися за тел.
суду щодо норм споживання природно- (04597)49901 відділ «Єдина приймальго газу побутовими споживачами у разі ня громадян».
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Спорт

Результати матчів ХVІІІ туру
чемпіонату футболістів-аматорів

Вітаємо всіх учасників та вболівальників із закінченням ювілейного V відкритого чемпіонату Бучанської ОТГ з футболу серед аматорів!
Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради публікує результати матчів і
турнірну таблицю.
Результати матчів ХVІІІ туру
ФК «Буча-03» (Буча) - ФК «Фенікс» (Немішаєво)
1:0
ФК «Зірка» (Ворзель) - ФК «Стальпрофіль» (Буча)
2:4
ФК «Skidka» (Ірпінь) - ФК «Буча-Квартал» (м Буча)
0:3
ФК «КАтаН» (Бабинці) - ФК «Арсенал» (Буча)
3:6
ФК «Олімпік» (м Буча) - «Курсор» (Буча)
4:5
Турнірна таблиця
№

І

В

Н

П

М/З

М/П

Р/М

О

1

ФК «Стальпрофіль» (Буча)

ФК

18

15

3

0

97

32

65

48

2

ФК «Skidka» (Ірпінь)

18

14

1

3

69

25

44

43

3

ФК «Буча-Квартал» (Буча)

18

12

1

5

82

36

46

37

4

ФК «Арсенал» (Буча)

18

11

1

6

73

54

19

34

5

ФК «Зірка» (Ворзель)

18

8

1

9

43

51

-8

25

6

ФК «Буча-03» (Буча)

18

8

1

9

47

57

-10

25

7

ФК «Фенікс» (Немішаєво)

18

6

3

9

39

44

-5

21

8

ФК «Олімпік» (Буча)

18

4

3

11

38

70

-32

15

9

ФК «Курсор» (Буча)

18

3

1

14

28

65

-37

10

10

ФК «КАтаН» (Бабинці)

18

1

1

16

28

110

-82

4

Суспільство
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С

еред головних небезпек – це деформація пальців, плоскостопість,
п’яткова шпора, що зумовлюють хвороби суглобів, хребта, порушення
роботи всієї опорно-рухової системи, кровообігу, стану шкіри, появи мозолів, швидкої
втоми та нових недуг.
Слід пам’ятати,
що вузьке взуття
деформує пальці,
тому від таких
черевиків взагалі варто відмовитися. А ось з
проблемою кісточки
на великому пальці стикаються багато жінок, які постійно ходять на високих підборах. У цьому випадку, щоб
вберегти свої ніжки та не
зашкодити власному
здоров’ю, слід звертати увагу на висоту
каблука й обирати
не більше трьох сантиметрів для повсякденного носіння та
підбори не вищі п’яти, які вдягатимете

Броколі
та селера –
секрет молодості
та краси

Склад броколі багатий на корисні
речовини. Приміром, цей овоч містить більше білка, ніж інші види
капусти. Білок багатий на амінокислоти, які перешкоджають розвитку атеросклерозу та інших
хвороб. А ще білки цієї рослини
порівнюють за поживними якостями з білками яловичини чи курячих яєць.

Б

роколі містить вітаміни – А, Е, С,
групи В, РР; мінерали – кальцію,
калію, заліза, фосфору, натрію, магнію, марганцю, міді, йоду, бору, хрому; білків і вуглеводів та дуже
корисний для
людського
організму каротин. Окрім
того, капуста
містить дуже
багато вітаміну
С, тому має антиоксидантні властивості.
Корисні якості цього виду капусти досить широкі.
Споживаючи броколі, ви

у святкові моменти життя.
Отже, для того, щоб правильно підібрати осінні чобітки треба звернути
увагу на головні критерії:
◆ взуття повинно
відповідати конкретному розміру;
◆ пальці та п’яти
не повинні перетискатися;
◆ щоб обраний
матеріал взуття
не пропускав вологу, був міцним
та еластичним
натуральна шкіра
або якісний її замінник;
◆ міцна еластична підошва, цілісна та легка
найкращий варіант;
◆ замки повинні бути надійними;
◆ шви рівні та без пропусків;
◆ підбори мають бути стійкими та максимально зручними.
Обирайте якісне комфортне взуття
та будьте здорові!
забудете про виразку, перебої у роботі серця, проблеми із ростом та
здоров’ям нігтів і волосся. Маючи у
своєму раціоні цей корисний овоч,
можна поліпшити зір, кровотворення, здоров’я шкіри, стабілізувати
нервову систему, вивести з організму
зайві солі та важкі метали. Вітамін
бета-каротин, що містить у своєму
складі цей вид капусти, допоможе
надовго зберегти вашу молодість і
красу.
Також зверніть увагу на селеру,
яка теж бореться зі старінням і може
сповільнити цей процес. Також вона
зміцнює нервову систему, імунітет,
перешкоджає виникненню інфекцій,
зміцнює стінки сосудів при серцево-судинних захворюваннях та допомагає у разі проблем зі шлунково-
кишковим трактом.
Селера містить багато
калію, фосфору, кальцію та магнію. Крім
того, цей овоч допомагає людському організму пришвидшити та зробити
якісним обмін речовин. Ця рослина має протиалергічні,
проносні,
антисептичні
й
тонізуючі властивості – покращує
апетит і травлення,
сприяє безперебійній роботі всього
організму, відновлює
кровообіг,
нормалізує артеріальний тиск, ефективна при гіпертонії.
Залізо, магній і
кальцій, які містяться в селері,
покращують імунітет. Селера підвищує
рівень
гемоглобіну
в
крові та має
здатність усувати набряки.
Підготувала
Тетяна
Домарєва

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Вибрати осіннє взуття нелегко, адже воно повинно бути не тільки красивим, але й захищати від вологи та холоду наші ніжки. Усі ми знаємо, що
ноги мають завжди бути в теплі, бо це не тільки наш комфорт, але й здоров’я. Окрім того, незручне взуття може завдати шкоди кінцівкам.

Як зберегти
врожай яблук
узимку

Кажуть, що у разі правильного
зберігання яблуко може пролежати кілька років, не втративши своїх
сортових якостей і властивостей.

Д

ля когось ми, можливо, відкриємо
таємницю, якщо скажемо, що всі
сорти яблук діляться на категорії з лежкості. Так ось, вибираючи саджанець,
треба дізнатися, до якої категорії лежкості належить той чи інший екземпляр (звичайно, якщо вам потрібно, щоб
плід пролежав максимально довго).
Зазвичай найвища лежкість спостерігається у пізніх, так званих сортів зимового строку дозрівання, у яких урожай
починають збирати мало не найостаннішим.

Збір урожаю
Але не тільки від правильного вибору
сорту залежить тривалість зберігання
яблук, але і від того, як ви збираєте врожай, як ставитеся до самого плоду, це
дуже важливо. Якщо у вас плодознімач,
то він повинен бути чистим, мати рівні,
гладкі краї, і ви вмієте ним користуватися. До всього іншого, повинна бути
чистою і тара для зберігання (дерев’яні
ящики, кошики тощо). До речі, ви знаєте, що збирати яблука можна тільки
в пластикові відра, бажано з м’якого
пластику, місткістю не більше десяти
кілограмів і використовувати для збору
гумові рукавички. Крім того, важливо
знати, чи готові яблука до збору. А ось
якщо переспілі, то зберігатися вони, на
жаль, не будуть.
Як збирати яблука
Збирати плоди потрібно дуже акуратно, щоб не завдавати їм травм. Зазвичай
плід береться однією рукою в гумовій
рукавичці і злегка повертається проти
годинникової стрілки до того моменту,
коли відірветься від гілки разом з плодоніжкою, далі плід потрібно не кинути, а покласти у відерце.
Плодоніжка яблука — це насамперед
запорука успіху: якщо вона з якихось
причин відірвалася, значить, швидше
за все, плід довго не пролежить. Ні в
якому разі не стирайте з плоду «матову
плівку», восковий наліт, яким він покритий, це і додатковий захист, і продовження терміну зберігання плода.
Підготовка яблук до зберігання
Відібрані для зберігання плоди бувають досить неоднорідні. Тому їх потрібно відсортувати за розмірами (це

називається калібрування) і якісними
характеристиками.
Перебираючи яблука, видаляють пошкоджені шкідниками і хворобами, а
також травмовані, інакше вони зіпсують весь урожай. Зберіганню підлягають тільки здорові плоди.
Калібрування фрукта проводять
вручну і ділять їх на три групи: великі,
середні і дрібні. Особливо великі плоди
одного й того самого сорту зберігаються гірше, ніж середні і дрібні. Чим крупнішим буде яблуко, тим раніше воно
дозріває, активніше дихає, виділяє
більше речовин, які впливають на плоди, що лежатимуть поряд, прискорюючи їх дозрівання. Відкалібровані плоди
пакують та зберігають окремо. Великі
знімають зі зберігання раніше.

Як саме зберігати
Насамперед потрібно подбати про
оптимальну температуру в підвалі або
лоджії (утеплити, закрити щілини та
інше). Ідеальною вважається температура від 0 до 4 градусів, допустимою –
від -1 до +5 градусів. Що стосується
вологості повітря, то найбільш сприятливі коливання в межах 85-90%. Вкрай
важлива циркуляція повітря в приміщенні, де будуть зберігатися яблука.
Приміщення без вентиляції потрібно
час від часу провітрювати.
Чи потрібно чимось перекладати чи
пересипати яблука під час зберігання?
Це потрібно для того, щоб створити
певний буфер між плодами, що перешкоджає попаданню гнилі та етилену.
Як матеріал беруть щось просте, доступне і натуральне: папір, тирсу.
Зберігання яблук вдома — процес, що
вимагає дотримання певних умов. І не
в кожній квартирі або дачі, на відміну
від спеціалізованих сховищ, реально
дотриматися цих умов (вологості, температури). Тим не менш, не варто переживати з цього приводу: звичайний
підвал або лоджія є непоганим місцем
для зберігання яблук узимку.
Підготувала
Ірина ПАЯСЬ

РЕЦЕПТ

Осінній
гарбузовий
суп-пюре
з томатами

Ця пора року в багатьох асоціюється з гарбузом. Спробуйте дієтичний і дуже смачний суп із гарбуза з
помідорами – корисно і смачно.
Інгредієнти:
500 г гарбуза,
3 помідори,
1 болгарський перець,
1 цибулина,
1 зубок часнику,
гілочки петрушки і кропу,
100 г твердого сиру,
1 ст. ложка олії,
щіпка меленого імбиру,
щіпка меленого мускату,
чорний мелений перець за смаком,
сіль за смаком,
1,5 л овочевого бульйону або води.

Спосіб приготування
Гарбуз поріжте кубиками,болгарський перець – невеликими шматочками, цибулю – дрібно поріжте.
Подрібніть зелень. Часник пропустіть
через часничницю. Помідори бланшуйте в окропі кілька хвилин, зніміть
шкірку і подрібніть. Обсмажте цибулю
і болгарський перець в олії 5 хвилин.
Додайте гарбуз і обсмажте ще 2 хвилини. Закип’ятіть бульйон, закиньте в
нього засмажку і варіть 20 хвилин, щоб
гарбуз став м’яким. Додайте помідори,
часник, сіль, спеції і варіть ще 5 хвилин.
Наприкінці додайте сир і зелень і потоміть гарбузовий суп на повільному вогні, щоб сир розплавився.
Зробіть суп-пюре за допомогою блендера. Прикрасьте скибочками помідорів, зеленню і сметаною.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Правильно підібрані осінні чобітки –
запорука впевненої ходи!

ПОРАДИ

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Пронько Ольгу Федорівну,
начальницю загального відділу
Бучанської міської ради

Гулай Ганну Сергіївну,

головну спеціалістку служби у справах дітей
та сім’ї Бучанської міської ради

Петрушевську Ірину Миколаївну,
діловода загального відділу
Бучанської міської ради

Трушкіну Тетяну Олександрівну,

головну спеціалістку відділу державного
архітектурно-будівельного контролю
Бучанської міської ради

Табір підприємців
для школярів

Кожна дитина має отримати шанс на успіх – незалежно від соціального статусу і життєвих обставин. Саме це є метою благодійної організації
«БФ «Клуб Добродіїв», яка організувала для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, курс під назвою – табір підприємця.
дітей Бучанської громади змогли взяти участь
у цьому заході. Їх чекають цікаві лекції та навчання, які мотивуватимуть до пізнання і розширення
світогляду.

12

ПОЗАШКІЛЛЯ

Малеча грала
в евакуацію

У дитячому садочку «Козачок» на завершення
тижня знань з основ безпеки життєдіяльності
та з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій відбулась навчальна евакуація на випадок пожежі.

Щиро вітаємо зі славною 65-річною датою
надзвичайно творчу людину,
закохану в пісню, заслуженого працівника
культури України, директора Гаврилівського
будинку культури «Полісся»

День здоров’я

Веселі овочі

Ну ж бо чесно зізнайтеся: хто любить їсти
овочі? Як часто ми, дорослі, чуємо від дітей:
«Я не люблю моркву?» або «Я це з’їм, якщо заберете з тарілки помідори чи кабачок?». Але ж
овочі такі корисні для діточок!
ому під час розваг
у дитячому садочку
«Капітошка», проведених в рамках Дня здоров’я, від інструктора
з фізичного виховання
Аліни Новосад та тітоньки Капустоньки
(музичний
керівник
О.М. Абдрахманова), діти грали в захопливі та чудові спортивні ігри.

Т

Мар’яна Богдановича Гисяка

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

і шлемо найкращі побажання.

Хай буде багато творчих ідей
і відкриттів,
Гарних, щасливих, успішних подій,
Вражень прекрасних,
цікавих місцевостей,
Перемог, фестивалів, щасливих
миттєвостей.
Друзів надійних, і колег креативних,
А ще оптимізму і творчих здобутків,
Родинного затишку, гарних прибутків.
Гармонія в серці хай завжди звучить.
Сто років бажаємо вам ми прожить.
З ювілеєм!
З повагою колектив БК «Полісся»
Вітаємо з Днем народження заслуженого
працівника культури України, директора
Гаврилівського будинку культури «Полісся»,
керівника колективу «Співоче Полісся»

Мар’яна Богдановича Гисяка

Прийміть щирі вітання й найкращі побажання
з нагоди Вашого ювілею!
Бажаємо, щоб кожен Ваш день був пронизаний цікавими ідеями і гарним настроєм. Нехай вдячність поцінувачів Вашої творчості додає Вам життєвих сил,
оптимізму та наснаги для реалізації
найсміливіших планів і задумів, а
гарне здоров’я сприяє подальшій
успішній праці!
Бажаємо, щоб поруч з Вами
завжди йшли віра і надія, натхнення і впевненість у своїх силах, добро і радість буття.
Бучанська міська рада

П

едагогічні працівники разом з вихованцями покинули приміщення дошкільного закладу спокійно та організовано. Евакуація була проведена на
достатньому рівні.
Метою заходу було практичне відпрацювання
умінь діяти у випадку пожежі. Працівники закладу
хочуть, щоб навчальна евакуація залишилася тільки навчальною, а здобутий досвід ніколи не застосовувався в житті.

На часі

Спалювати траву і листя
шкідливо і дорого

З року в рік ми стикаємося з цією проблемою у
нашому місті та селах навколо.
сі говорять про
те, що спалювати
траву і листя не можна. Та все одно щороку є ті, кому здається,
що якщо вони трошки спалять, то «нічого
страшного».
Можливо, штрафи
та кримінальна відповідальність переконають всіх, що це не так. Адже
така несвідомість та байдужість вражає. Забруднення
і нищення довкілля, шкода здоров’ю людини, а інколи і життю. Будьте відповідальними!
Детальна інформація з цього приводу Міністерства
екології та природних ресурсів України:

У

СУМУЄМО

Вічна пам’ять Віталію Бородаю

В

ідійшов у вічність Віталій Петрович Бородай – доктор сільськогосподарських наук, почесний доктор Інституту агроекології і природокористування НААН України, професор кафедри
птахівництва. Більше 10 років був членом Всесвітньої наукової
асоціації з птахівництва (ВНАП), де представляв Україну. Понад
15 років – президент Київського обласного фонду милосердя і
здоров’я на громадських засадах. В.П. Бородай нагороджений
орденами «Дружба народів», «Трудового Червоного Прапора»,
«Знак пошани», «Гетьмана Байди-Вишневецького», «Зірка слави»
І ступеня, «Честь і Слава» І ступеня. Має 14 державних медалей,
4 медалі ВДНХ СРСР, 7 почесних відзнак, серед яких відзнаки
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Чому не можна спалювати листя:
−− забруднення повітря – спалене листя і дрібне сміття в
одній купі;
−− шкода здоров’ю людини – респіраторні захворювання,
алергії, підвищений ризик виникнення ракових пухлин;
−− зниження родючості ґрунту через знищення комах та
різноманітної рослинності;
−− зміна клімату через додаткові викиди парникових газів;
−− зруйновані кладки та гнізда птахів;
−− зникають зайці, їжаки, плазуни, земноводні, дрібні гризуни – гинуть від пожеж або потім від нестачі їжі;
−− гинуть комахи, які беруть участь у процесі утворення
ґрунту;
−− спалені рослини є джерелом харчування для інших
тварин, збіднюється видовий склад рослинності, замість різнотрав’я – бур’яни.
Що входить до складу диму
від спаленого листя трави
Тонна тліючого листя дорівнює 30 кг чадного газу,
склад якого пил, оксид азоту, важкі метали, канцерогенні
сполуки, бензопірен.
Якщо ви помітили спалювання – телефонуйте: 101, 102.
Збережемо здоров’я і природу!

МВС України «20 років Чорнобильської катастрофи», як учасник ліквідації наслідків
аварії. Під час роботи у Гаврилівці були створені і працювали перше в Україні спільне підприємство США та України з виробництва племінної продукції «Авіанфармс» та
спільне підприємство з виробництва ветеринарних препаратів «Інтербіофарм» у складі
України, Росії та Індії. Паралельно він дбав про розвиток інфраструктури в селі.
Він любив село, вболівав за його розвиток, підтримував у процесі впровадження
реформи приєднання до Бучі і радів позитивним змінам, які відбувалися в селі, був
радником Бучанського міського голови на громадських засадах, мав багато планів...
24 жовтня 2020 року його не стало. Бучанський міський голова Анатолій Федорук
висловив співчуття рідним і близьким, зазначаючи, що пішла за межу життя прекрасна людина, науковець, керівник, організатор, який вболівав за рідне село і Україну.
«Такі люди полишають цей світ лише фізично, а те добро, яке вони творили за життя,
залишається людям, і пам’ять про них продовжує жити в серцях нащадків».
Вічна пам’ять Віталію Петровичу!
Сумуємо разом з родиною...
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: 1960 прим.
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