БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034

Щотижнева газета Бучанської об'єднаної громади

45

Афіша | ТВ-програма | Кримінал | Інтерв`ю | Спорт | Бізнес | Традиції | Економіка | Регіональні новини

(816) 13 листопада 2020 року «Бучанські новини»– ваш путівник у житті громади, друг і порадник на кожен день! | Тел.: (04597) 48-305 | buchanews@ukr.net

Призначеня

Наша гордість

Особистість

Сергій Мостіпака –
начальник
КП «Бучанське УЖКГ»

Ексклюзивна блуза
Майї покорила
академію наук

Шкільний
бібліотекар – цікава
та багатогранна
професія
Стор. 7

Стор. 2

Стор. 4

Карантин вихідного дня

Головна тема

Коронавірус невпинно поширюється – статистика хворих на COVID-19
знову вражає. І хоч у середині тижня повідомляли про спад інфікованих, зранку 12 листопада маємо черговий антирекорд – 11 057
випадків за добу, з них 1 509 осіб
госпіталізовано. Лише у Бучанській громаді за тиждень, що минув,
захворіло 137 людей, а в Україні –
більше 60,5 тисячі.

Які квіти потрібні для
щастя різним знакам
Зодіаку
Стор. 11
ФОТОФАКТ

Новини із будмайданчика

З

а весь час пандемії в державі зафіксовано – 500 865 випадків;
одужало – 227 694 особи; летальних
випадків – 9 145; проведено ПЛРтестувань – 3 782 099.
9 листопада в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський
захворів на коронавірус, проте стан
його задовільний, тому він буде продовжувати працювати в дистанційному режимі.

ЦІКАВИЙ ГОРОСКОП

«Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози.
Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім
бажаю 36,6!» – написав глава держави в соцмережі.
Аби зупинити стрімке поширення вірусу, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити «карантин вихідного дня» з 14 листопада.
Обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Закінчення на стор. 2.

ДАТА

77-річниця звільнення Київщини від нацистів

З нагоди знаменної дати біля меморіалу пам’яті загиблих воїнів у Другій світовій війні на вулиці Жовтневій та пам’ятникам Невідомому солдату на вул. Яблунській та місцевому кладовищі відбулися церемонії покладання квітів.

Щотижня будівництво все більше перетворюється на спортивну арену: внутрішні роботи ведуться за планом, а от на вулиці майданчики готові
хоч сьогодні приймати перші команди і відкривати рахунок забитим голам.
– Роботи з будівництва
спортивного комплексу
ведуться за графіком і підходять
до свого логічного
завершення, – зазначив Бучанський
міський
голова
Анатолій Федорук.
– Тож маю тверде переконання, що цей інфраструктурний об’єкт зовсім скоро слугуватиме нашій громаді.

День села

Вітання жителям Блиставиці

Стор. 6

Закінчення на стор. 2.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

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

Тимчасова заборона
планових операцій і
госпіталізації
Через збільшення кількості хворих на COVID-19 влада оголосила
про перехід на другий етап реагування на епідемію, що, зокрема,
передбачає відмову від планових
операцій в лікарнях України.

Головна тема

Карантин
вихідного
дня

П

ро це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор
Ляшко: «Ми продовжуємо розгортати
і збільшувати кількість ліжок в наших
закладах охорони здоров’я, які будуть
ушпиталювати хворих з коронавірусною хворобою. З понеділка (9 листопада, ред.) всі планові операції, планові
госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно
ургентних хворих та хворих з коронавірусною хворобою».
Санітарний лікар підкреслив, що
ситуація вкрай напружена і не тільки
в Україні.

«Нам поставлена задача: збільшити терміново з 50 тисяч ліжок, які
в нас були готові до цього приймати
хворих, до 80 тисяч. Усі ці ліжка найближчим часом – впродовж місяця –
буде забезпечено киснем на 80%», –
розповів Ляшко.
Насамкінець
Ляшко
закликав
українців дотримуватися протиепідемічних норм, щоби країна не була
змушена переходити на третій етап
реагування на епідемію, який, серед
іншого, передбачає розгортання тимчасових шпиталів у пристосованих
приміщеннях.

Закінчення.
Початок на стор. 1.
рем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що протягом останнього
місяця в Україні суттєво збільшилося
навантаження на лікарні. За його словами, десятки країн Європи з потужними
медичними системами запроваджують
нові локдауни.
В Україні під час карантину вихідного
дня будуть зачинені:
−− більшість магазинів;
−− театри та кінотеатри;
−− спортзали;
−− фуд-корти і розважальні зони у ТРЦ;

П

−− кафе та ресторани працюватимуть
тільки на виніс.
Дозволена робота аптек та ветаптек,
заправок, продуктових магазинів, транспорту.
Крім того, Уряд розширить програми
підтримки бізнесу:
Компенсація частини зарплати робітників у зв’язку з простоєм виробництва;
Виплати на дітей фізичних осіб підприємців;
Програма кредитів для бізнесу «5-7-9».
Пропонують також програму під 0%, яку
фінансуватиме держава за рахунок держбюджету.

За даними Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги
станом на 11 листопада 2020 року
з початку епідемії в Бучанській ОТГ
було виявлено 766 людей, які захворіли на коронавірус.
У Бучі маємо 679 підтверджених випадків;
У Тарасівщині – 5 випадків;
у Луб’янці – 6 випадків;
у Гаврилівці – 56 випадків;
у Раківці – 3 випадки.
У Блиставиці – 17 випадків.
Вже одужала 381 людина.
Померло – 7 людей.
Загалом 50 дітей захворіло на коронавірус (46 дітей вже одужало);
9 медичних працівників в нашому
закладі захворіли на коронавірус (4
вже одужали);
7 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні, решта лікується
вдома.
Також Кабмін разом з Торговою палатою «розробляють спрощений механізм
реалізації підтримки у форс-мажорних
обставинах у зв’язку з карантином вихідного дня».

ПРИЗНАЧЕННЯ

УВАГА!

Сергій Мостіпака – начальник
КП «Бучанське УЖКГ»

Приймальня нардепа
на дистанційній роботі

Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів чергову зустріч із
працівниками комунального підприємства «Бучанське УЖКГ».

Народний депутат України по
округу 96 Ольга ВасилевськаСмаглюк повідомила про те, що
у зв’язку із значним збільшенням кількості захворювань на
COVID-19 та посиленням карантинних обмежень в країні, прийняли рішення тимчасово перевести
наші приймальні на дистанційну
роботу.
ожен із вас, як і раніше, може
в будь-який час звернутись до
мене та моїх помічників, надіславши електронне звернення на пошту
vasylevska-smahliuk@rada.gov.ua
або
подзвонивши», – додала народний обранець.
Номер телефону для звернень у Бучі:

«К

В
Шановні мешканці
Київської області!

6 листопада Київщина разом з усією країною відзначила 76-ту річницю
вигнання нацистів з України – один із
найзнаковіших для нашого народу днів
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Горе, сльози, біль, нескінченні втрати … Такою світ запам’ятав війну,
яка забрала мільйони невинних життів, згубивши подекуди цілі покоління
родин. Такою запам’ятала її Україна,
яка за довгі місяці боротьби втратила мільйони кращих воїнів-захисників.
Та незважаючи ні на що, українці вистояли, дали відсіч окупантам та вибороли право на своє майбутнє. Право
на краще майбутнє для своїх дітей та
онуків. Право на майбутнє для вільної
європейської держави – України.
Ми вшановуємо пам’ять тих,
завдяки кому це стало можливим.
Пам’ять тих, хто самовіддано рятував рідну землю і здобув перемогу над
окупантами.
Низький уклін всім ветеранам
Другої світової війни! І вічна пам’ять
загиблим!
Слава Україні!
Голова Київської облдержадміністрації Василь ВОЛОДІН

котре Анатолій Петрович наголосив на важливості реформування усієї служби, аби послуги надавалися мешканцям громади якісно і вчасно.
Також він представив колективу нового керівника комунального підприємства.
Очолив колектив Сергій Мостіпака, який нещодавно працював першим заступником Ворзельського селищного голови і відповідав у населеному пункті за цю
сферу, і знову був обраний депутатом міської ради.
Побажаємо новому керівнику і колективу успіхів у реалізації міських програм у
сфері житлово-комунального господарства.

067 635 51 56

Про відновлення прийому в громадській приймальні буде повідомлено
додатково. Бережіть себе!

ДАТА

77-річниця звільнення
Київщини від нацистів
Закінчення. Початок на стор. 1.
віти жовто-блакитні, як колір державного прапора, та червоні – на
згадку про пролиту кров та віддане життя воїнів, принесли до меморіалів представники громадських організацій, місцевої влади, ветерани та інші мешканці
громади.
Пам’ять про подвиг Героїв, які звільнили Україну і Київщину від нацистської
чуми, вічна. Сьогодні їх нащадки знову
взялися за зброю, аби захистити державу від нового загарбника. І ми із сумом
згадуємо імена кожного, хто віддав своє
життя за свободу, цілісність і суверенність країни. Вічна їм слава!

К

Єдина родина

Квіти рятівникам рідної землі

5 листопада 1943 року село Синяк було звільнено від нацистських загарбників. На честь цієї дати Синяківські ліцеїсти вшанували тих, завдяки
кому це стало можливим.

Культурне єднання через мову
До цього свята усі школи громади традиційно проводять тематичні години спілкування.
клас мав свої завдання, які були цікаві
та пізнавальні: семикласники грали у
вікторину “Народні прислів’я та приказки”, ще учні 7-Б пройшли онлайнтест “Чи знаєш ти рідну мову?”. 6-А та
6-В класи підготували інформаційну
хвилинку “Цікаві відомості про українську мову”.
Укотре до написання диктанту національної єдності долучилися учні старших класів і вчителі гімназії.
Отже, це масштабне і значуще свято
априклад, у Бучанській Українській для школярів, які об’єднані спільним
гімназії прозвучала радіохвилинка корінням, історією, культурою і традипро історію виникнення свята. Кожен ціями.

Н
Ц

ього дня вчитель історії Наталія Петренко провела з учнями 9 та 10 класів
виховний захід «Село Синяк у роки Другої світової війни». Юнаки та дівчата
поклали квіти до пам’ятника Івану Овчаренку. Скільки б не минуло часу, ми завжди пам’ятатимемо, якою жахливою є війна і якою ціною дається перемога.

ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОПОЧАННЯ

Чому «кульгає» енергопостачання?
Це питання під час зустрічей часто ставили жителі багатьох населених пунктів громади. Наразі питання вирішується/

О

льга Василевська-Смаглюк, народний депутат України по округу 96,
повідомила, що їм вдалось побудувати
продуктивну комунікацію з Державною
інспекцією
енергетичного
нагляду
України та Київобленерго щодо вирішення проблемних питань якості електричної енергії в окремих населених пунктах
нашого 96 округу.
Впродовж трьох днів з представниками
Держенергонагляду
та
Київобленергокоманда нардепа відвідала: с. Тарасівщина, с. Раківка, с. Луб’янка,
с. Червоне, с. Синяк, с. Бабинці, с. БудаБабинецька, с. Козаровичі, с. Рови, с.
Федорівка.

Окрім перевірки трансформаторних
підстанцій, спеціалісти обстежували стан
опор, мереж постачання та, безпосередньо, якість напруги у домоволодіннях.
За результатами огляду в с.
Тарасівщина в одного із споживачів
встановлено прилад моніторингу якості
напруги, який здійснюватиме фіксацію
показників протягом 7 діб (цілодобово).
Незабаром такий же прилад буде встановлено в с. Буда-Бабинецька. Крім того,
зафіксувавши відповідні обставини,
Держенергонагляд сформує рекомендації для Київобленерго щодо покращення
якості послуги електропостачання.
Про подальші результати роботи у
цьому напрямі будуть інформувати додатково.

Радіодиктант національної єдності

Цього дня в навчальних закладах громади панувала особлива атмосфера національної єдності, оскільки учні та педагоги були одягнуті у
вишиванки.
кцію, присвячену українській мові, започаткувало двадцять років тому
Українське радіо.
Уперше її провели 24 травня 2000 року до Дня Кирила і Мефодія. Згодом традиційною датою написання радіодиктанту стало 9 листопада, День української
писемності та мови. Окрім перевірки орфографії та пунктуації, акція має ще й
об’єднавче значення.
До написання радіодиктанту міг долучитися кожен, адже велась пряма трансляція по радіо та в інтернеті.

А

Школярі Блиставицької
школи №6

Учні 9-го класу
Луб’янської школи

Вікторини і квести у Гаврилівці

ФОТОФАКТ

Оновлення Будинку культури

До вашої уваги звіт ремонту глядацької зали Гаврилівського БК “Полісся”.

К

ласні керівники проводили виховні години, квести, цікаві вікторини. У коридорах було розміщено крилаті вислови та вірші про мову видатних митців, а також інформаційний куточок до Дня української писемності та мови.

Синяк: мовні квести і вивчення історій

Зазвичай, у цей день у навчальних
закладах проводять різноманітні
заходи, присвячені темі писемності та грамотності.
чням 5 – 9 класів Синяківського
ліцею провели мовні квести і конкурси, 6-7 класи – вивчали історію
книги та її будову, а 8 класи досліджували іншу історію – писемності.
Діти старших класів долучилися до
написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, а вчителі
зазначили, що школярі пишуть такий
диктант з великим задоволенням,
адже він символізує єдність та любов
до Батьківщини.
Діти були вдягнуті у вишиванки, що підкреслює солідарність з усіма, хто шанує українську мову, її культуру та традиції.

У
І

з зробленого: реставровано частину
стін, підлогу перестелили, світильники на стелі замінили, батареї отоплювальної системи замінюють і зробили
східці на сцену з двох боків. Ремонт
триває, і незабаром всі охочі зможуть
насолодитись результатом роботи.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

День української писемності та мови

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

П

еребуваючи на карантині, ми можемо відчувати тривогу, хвилювання,
напруження. Тому дуже важливо навчитися розслаблятися. І сьогодні я пропоную Вам релаксаційні вправи, які Ви можете проводити не лише для себе, а й для
своїх дітей.
Регулярне виконання вправ на розслаблення допомагає збудженим, неспокійним дітям поступово стати більш врівноваженими, уважними і терплячими;
загальмовані і скуті діти можуть стати
впевненішими і бадьорішими. Окрім
цього, дитина вчиться краще розуміти
свої почуття. В результаті, володіє собою,
контролює свої емоції і дії. Релаксаційні
вправи дозволяють дитині опанувати
навички саморегуляції та зберегти більш
рівний емоційний стан.
Розслаблятися можна за допомогою
дихальних технік, вправ на м’язову релаксацію, вправ на візуалізацію, так звані зорові уявлення.

Релаксаційні вправи направлені
на візуалізацію.
Перш ніж почати займатися, знайдіть
спокійне місце з м’яким освітленням.
Попросіть дитину сісти в зручне крісло
або лягти на ліжко. Ввімкніть спокійну
музику. Попросіть дитину закрити очі
і уявляти те, що Ви будете зачитувати.
Читати потрібно спокійним, приємним
тоном.
Перші кілька разів у дитини може не
вдасться розслабитись, проте якщо Ви
будете тренуватися, вона обов’язково
навчиться.
Після виконання вправи обговоріть з
дитиною, як вона почувається, що змогла уявити, де «подорожувала», які емоції виникали під час виконання вправи?
Згодом Ви зможете самі придумувати
тексти для релаксації. Експериментуйте.
Вправа «Чарівна подорож»
Запропонуйте підлітку сісти зручніше
і закрити очі. Можна включити повільну
приємну мелодію (музика обов’язково
повинна бути без слів!). Поясніть, що
зараз ви гратимете в чарівну подорож.
Попросіть дитину розслабитися, зробити глибокий вдих, видих і постаратися
уявити те, про що ви їй говоритимете. А
це може бути приблизно так: «Уяви собі,
що ти сидиш в кімнаті і дивися у вікно, а

Наша гордість

Ексклюзивна блуза Майї
покорила академію наук
Учениця Бучанського НВК №4
Майя Скідан не тільки гідно представила Київську область на Всеукраїнському
конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, але й виборола
2 місце у секції «Мистецтвознавство»!

Релаксуйте із задоволенням!
У минулому номері газети ми познайомили вас із практичним дитячим психологом, спеціалістом ІІ категорії, арт-терапевтом, соціальним педагогом
школи № 2 Людмилою Семенякою. Сьогодні публікуємо її поради, які ви
можете реалізувати вдома. Нічого важкого, лише уважно почитайте і дотримуйтесь рекомендацій.

там синє-синє небо. По небу неквапливо Подивися, що там довкола? Які в цьому
пливуть хмари. Дуже красиво. Раптом ти місці запахи? Що ти чуєш? Чи є тут окбачиш, що одна пухнаста хмара наближа- рім тебе якісь люди або тварини? Тут ти
ється до нашого вікна. Її форма нагадує можеш робити все, що хочеш. Побудь в
цьому місці ще трохи,
поні. Ти замилувався
поки я порахую до децим видовищем, а хмара підпливла зовсім
Релаксація – це сильне роз- сяти, а потім знову піблизько. Дивися, вона слаблення м’язів організму, що демо до хмари (поволі
махає лапкою, нена- супроводжується зняттям нер- рахуйте від одного до
че запрошує сісти! Ти вового напруження. (тлумачний десяти).
Ну ось, нам пора
обережно відкриваєш словник)
вікно і сідаєш на теплу
Використання прийомів ре- повертатися, залазь
хмару. Влаштовуйся лаксації – могутній засіб, що на хмарку. Ти знову
зручніше, відчуй, як дозволяє цілком розслабитися і летиш по яскраво-ситут м’яко і затишно. знайти душевну рівновагу.
ньому небу. Ось вже
Можна навіть полевидно наш будинок.
Хмара акуратно піджати. Куди ж ти полетиш? Напевно, треба подумати про міс- пливає до самого вікна. Ти залазиш в
це, де тобі завжди добре. Подумай про свою кімнату прямо через вікно. Ти дякутаке місце.
єш хмарі за чудову прогулянку і махаєш
Хмара стала рухатися. Ось вже наш бу- їй рукою. Вона поволі спливає удалину.
динок здається крихітним вдалині, ниж- Коли я порахую до п’яти, вона розчиче пролітають зграї птахів. Надзвичайно ниться в небі, а ти розкриєш очі (рахуйте
добре. Ось, здається, ви починаєте зни- до п’яти)».
Після того, як дитина розкриє очі, пожуватися. Хмара опускає тебе на землю.
Тепер ти можеш йти. Ти там, де ти спо- просіть її поділитися з вами враженнями
кійний і щасливий, де тобі дуже добре. від подорожі. Чи приємно їй було плава-

на бучанка у своєму проєкті
“Використання творів живопису
в роботах кутюр’є” (науковий керівник кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Новикова
Н.В.) розкрила теоретичні аспекти
взаємозв’язку моди та живопису у сучасному мистецькому просторі та виготовила ексклюзивну блузу за мотивами картин авангардного художника
ХХ століття К. Малевича.

ти на хмарі? Яке місце вона собі уявила?
Яким воно було? Як підліток там себе
відчував? Чи існує це місце насправді або
воно повністю створено його уявою?

Вправа «Кришталева подорож»
Сядьте зручно, розслабтеся, заплющте очі. Уявіть, що ви входите у весняний яблуневий сад, вдихаєте аромат біло-рожевих квітів, вам це подобається.
Вузькою стежкою ви підходите до хвіртки, відчиняєте її й потрапляєте на чудову
зелену галявину. М’яка трава похитується, приємно дзижчать комахи, вітерець
пестить ваше обличчя, волосся... Перед
вами озеро... Вода прозора й мерехтить.
Ви повільно йдете берегом уздовж
дзвінкого струмочка й підходите до водоспаду... Ви входите в нього, й осяйні
струмені очищають вас, наповнюють силою й енергією... А тепер час вертатися.
Подумки пройдіть весь свій шлях у зворотному напрямку, вийдіть із яблуневого саду й тільки тоді розплющуйте очі.
Вправа «Пурхання метелика»
Діти лягають спиною на килимки, руки
витягнуті вздовж тулуба, ноги прямо,
трохи розсунуті. Ви вмикаєте спокійну
музику.
Заплющте очі і слухайте мій голос.
Дихайте легко і спокійно. Уявіть собі, що
ви сидите на галявині у прекрасний літній
день. Прямо перед собою бачите чудового
метелика, який пурхає із квітки на квітку. Простежте за рухами його крил. Рухи
легкі та граціозні. Тепер нехай кожен уявить, що він метелик, що в нього гарні
великі крильця. Відчуйте, як ваші крила
повільно й плавно рухаються вгору-вниз.
Насолоджуйтесь відчуттям ширяння в
повітрі. А тепер гляньте на строкату галявину, над якою ви летите. Подивіться,
скільки на ній яскравих квітів. Знайдіть
очима найгарнішу квітку й поступово починайте наближатися до неї. Ви вже відчуваєте її аромат... Повільно й плавно ви
сідаєте на м’яку пахучу серединку квітки.
Вдихніть ще раз ці пахощі і... розплющте
очі. Розкажіть про свої відчуття.
Релаксуйте із задоволенням!
З любов’ю у серці,
дитячий психолог
Людмила Семеняка

ОСВІТА

◆◆ ЛУБ’ЯНКА

Можна
насолоджуватися
книжками

Бібліотека Луб’янської школи №7
є невід`ємною ланкою навчальновиховного процесу.
а підтримки Бучанського відділу
освіти та дякуючи директору школи
Олексію Віталійовичу Гулеватому нещодавно в бібліотеці зробили ремонт та
придбали стелажі для книжок. Творчу
атмосферу та домашній затишок ство-

З

Бучанський
учитель – у проєкті!

Ю

Поради ПСИХОЛОГА

Спортивний рух Олександра Педана “JuniorZ” та краудфандингова
платформа GoFundEd запросили
вчителів фізичного виховання стати
учасниками нового освітнього проекту Re.Active.
з 124 претендентів на участь, було відібрано 29 вчителів. І серед них учитель
фізкультури Бучанської Української гімназії Карабут Олексій.
Учасники проєкту отримають ґрунтовні знання з проєктного менеджменту,
краудфандингу та фандрейзингу й впродовж двох місяців збиратимуть кошти на
реалізацію власних освітніх ініціатив на
платформі GoF.
“Наша мета дати вчителям фізкультури
нові можливості, віру в себе та свої сили.
З досвіду знаємо, як важливо активним

І

Уроки доброти
На заняттях на тему «Гуманне та
відповідальне ставлення до тварин» у Бучанському НВК № 2 учні
познайомилися з історією одомашнення тварин, а також розширили знання про котів і собак та
їхнє значення для людини.
рено, а діткам залишається тільки насолоджуватись глибиною та змістом прочитаних творів.
Наша громада розвивається у правильному напрямку.

Спорт
небайдужим вчителям мати усе необхідне, аби забезпечити розвиток учнів», –
прокоментував захід лідер Спортивного
руху JuniorZ Олександр Педан.
Проєкт триватиме з 1 жовтня 2020
року по 31 березня 2021 року і складатиметься з кількох етапів:
05 – 25 жовтня 2020 року – відбір учасників (Олексій Карабут серед щасливчиків,
які продовжать змагатися за перемогу);
04 – 23 листопада 2020 року –
онлайн-навчання учасників проєктного
менеджменту та фандрейзингу, розробка
проєктів;
24 листопада 2020 року – лютий 2021
року – запуск відібраних проєктів на
GoFundEd, збір коштів, закупівлі;
31 березня 2021 року – презентація
успішних кейсів.
Щиро бажаємо Олексію Карабуту перемогти і втілити свою мрію.

А

дже не всі люблять цих пухнастиків із першого погляду, але розуміння вікової дружби між людиною і
твариною є важливою сходинкою розвитку.
Також діти отримали необхідні для
сучасної людини знання: про юридичну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і поговорили про
гуманні шляхи розв’язання проблеми
безпритульних тварин.
І на завершення, написали листи-побажання для тварин.

ТЕЛЕПРОГРАМА 16–22 листопада 2020 року

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
,3:20 «ТСН».
9:25,10:25,11:25,12:20,4:50 «Життя
вiдомих людей».
13:10,14:20,15:20 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
(12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».

Iнтер

2:30 «Легенди бандитської Одеси».
3:10,9:35,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
3:15 Х/ф «Максим Перепелиця».
4:50,4:55 «Телемагазин».
5:20,22:05 «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».
10:35,12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
(12+).
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2:00 Х/ф «Всього один поворот».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Громадянська оборона.
6:00 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:45,13:15 Х/ф «Смерч». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:15 Х/ф «Таксi 4».
16:35 Х/ф «Таксi 5». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:10,21:20 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
22:45 Свобода слова.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:35,23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:20 Т/с «Комiсар Рекс».
10:25 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Продається будинок
iз собакою».
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
3:00 Найкраще на ТБ.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,3:30 Реальна мiстика.
12:30,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Шуша», 9 i 10 с. (16+).
23:30 Т/с «Шуша», 11 с. (16+).
0:30,2:00 Х/ф «Будинок для двох».
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 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», 21
с. (16+).
20:45,23:35 Просто кияни.
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00 Х/ф «Чемпiон».
2:00,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
5:30 «Тут i зараз».
6:30 Веселi саморобки.

Вівторок, 17 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.

Відповіді
на сканворд
у № 44

6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,1:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:45
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:30 Стильнi подорож.
10:55 Дивовижнi сади. Багатель Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,1:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Суперчуття».
21:45 Нашi грошi.
22:10 Д/с «Свiт дикої природи».
23:40 Д/с «Дикi тварини».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
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
,3:45 «ТСН».
11:25,12:20,14:15,14:35 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
(12+).
22:45 «Мiняю жiнку 15».
0:45 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
(16+).
2:40 «Грошi».

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+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,19:00,3:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

1:55 Х/ф «Розмах крил».
4:50 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
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 Секретний фронт.
10:55,13:15 Х/ф «Назад у майбутнє».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:15 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
16:20 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя». (16+).
23:20 Х/ф «Iнший свiт». (18+).
1:45 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
12:00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк
2». (16+).
13:20 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Встигнути за Джонсами».
(12+).
23:10 Х/ф «Подорожi Гулiвера».
0:50 Т/с «Сирена». (16+).
2:40 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:30,23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:10 Т/с «Комiсар Рекс».
10:15 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Продається будинок
iз собакою».

0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:00 Реальна мiстика.
12:30,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА.
Швейцарiя - Україна.
0:10 Т/с «Бiля причалу», 1 i 2 с. (16+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Бiля причалу». (16+).

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.
12:00,16:00,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
12:15,19:30,23:25 Якiсне життя.
12:25,20:45,23:35 Просто кияни.
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.
19:40 Смак дня.
19:45,23:15 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 22
с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
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.

Середа, 18 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Попелюшка».

7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,1:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:45
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:30 Стильнi подорожi.
10:55 Дивовижнi сади. Ботанiчний сад
- Бразилiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,1:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:30 Нашi грошi.
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:55 Д/с «Дикi тварини» Найсильнiшi.
21:45 Слiдство. Iнфо. Нарадча кiмната.
23:40 Д/с «Дикi тварини».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
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
,3:45 «ТСН».
11:25,12:20,14:20,14:45 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
(12+).
22:45,23:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0:55 «Свiт навиворiт».

Iнтер

5:20,22:05 «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+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,19:00,3:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2:00 Х/ф «П`ять хвилин страху».
4:55 «Телемагазин».
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UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:00 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,1:35 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:00
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:30 Стильнi подорожi.
10:55 Дивовижнi сади. Венецiанськi
сади - Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,0:00 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:30 Д/с «Дикая планета».
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:00 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:05 Перша шпальта.
0:35 Т/с «Полдарк». (16+).
3:55 Д/ф «Хто створив Змiєвi Вали?»
5:05 Бюджетники.

7:20 Вар`яти. (12+).
8:30 Lе Маршрут.
9:30 Супер Топ-модель по-українськи.
(12+).
12:00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк». (16+).
14:00 Х/ф «Капiтан Марвел». (12+).
16:20 Х/ф «Чорна пантера». (12+).
19:00 Супер Топ-модель поукраїнськи. (16+).
21:30 Х/ф «Доктор Дулiттл».
23:00 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
0:50 Х/ф «Тiло Дженнiфер». (18+).
2:55 Служба розшуку дiтей.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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6
◆◆ Блиставиця

Велика історія
рідного краю
Блиставиця – село Бучанського (раніше Бородянського) району Київщини, яке розташоване в центрі Бучанської об’єднаної територіальної
громади. На півдні межує з Бучею,
на сході з Гостомелем, на півночі з
Луб›янкою та на південному заході з
Мироцьким.

Історія виникнення Блиставиці
йде в сиву давнину
На території села у свій час проводив
розкопки Володимир Антонович – український історик, археолог, етнограф.
Численні археологічні знахідки свідчать, що на блиставицькій землі існували прадавні поселення. Так, на її околицях знайдено знаряддя праці кам›яного
віку, виявлено слов›янський могильник
X-XIII століття.
Багато можна уявляти про минуле
цього краю. В народі збереглись перекази про Селище, які підтверджують
думку, що тут було стародавнє поселення. Старші люди розповідають легенди: «Коли вийти проти паски вночі
в Селище, прикласти вухо до землі, то
можна почути церковні дзвони. Це дзвонять у церкві, яка тут колись стояла, а
потім провалилась із селом…».
Матеріальні знахідки, народні перекази і сама назва «Селище» вказують на
те, що тут було давнє слов›янське поселення. Високий лівий берег річки Пратви
за колгоспним садом цілком відповідає
вимогам для поселення стародавніх наших предків: з півдня – річка Рокач, із
заходу і сходу – глибокі яри.
У XIII ст. на Русь напали монголо-татари під проводом Хана Батия. В грудні
1240 р. Батий з великими силами перейшов Дніпро і обложив Київ. Тоді ж монголи знищили і поселення, яке було в
«селищах».
Історичні текстові джерела не дають
чіткої інформації про територію села
Блиставиця, яка за всіма ознаками перебувала як під Великим князівством
Литовським, так і під Річчю Посполитою,
і під Російською імперією.
Блиставицькі землі, як і інші землі
Бородянського району, за влади литовських князів, належали Київському митрополиту, який розподіляв їх між окремими Київськими монастирями. Відтак
всі землі Блиставиці дістались КиєвоМихайлівському монастирю.
У XVII столітті монахи провели перший перепис населення та населених
пунктів, дали їм назви та прізвища громадян. Монастирі з цих земель брали

День села

Вітання жителям Блиставиці

Карантинні обмеження не дозволяють святкувати всією громадою, але
без подарунків з нагоди Дня села не можна залишати. Навпаки, у складний період підтримка і увага – чи не головні чинники доброї родини.

Щ

ирі вітання, побажання міцного здоров’я, успіху і розквіту звучали блиставчанам цього дня! А також подяки, квіти і подарунки від імені Бучанського
міського голови Анатолія Федорука, які отримали два подружжя, що відсвяткували «золоті» весілля, родини із новонародженими і багатодітні, культурні діячі,
вчителі і активні жителі, які всією душею вболівають за долю Блиставиці.
Оксана Прокаєва отримала відзнаку у супроводі своїх вихованців. Дівчатка
«Веселки» підготували їй свій подарунок – Гран-прі.
І наші вітання всім блиставчанам: миру, добра і щасливого розвитку у дружній
Бучанській родині.

мед, віск, ягоди, гриби, рибу, організовували лісний промисел. Монахи збудували на річці Пратві ряд ставків, від чого
і населений пункт назвали та записали
Блиставиця – «близько ставів».

Будні селян
Невеличке і глухе було село Блиставиця
на початку ХХ століття. Згідно з переписом на 1 січня 1900 року в ньому жило 45
сімей. Село було розміщене понад шляхом однією вулицею.
Одноманітне й сіре життя було блиставчан в ті роки.
Лише Київський шлях оживляв його,
приносивши сюди новини. Ніхто в селі
не читав книжок і не виписував газет. Та
й письменних людей тоді в селі було кілька чоловік. За Блиставицею були скрізь
ліси. До сусідніх сіл доріг не було, а були
лише стежки. Єдиними «культурними»
центрами в селі були «Казенная винная
лавка» і два шинки.
Але любов до рідного краю об’єднувала людей, згуртовувала до єдиної мети –
прагнення кращого життя, розбудову та
процвітання свого села. І ця любов примножується та передається з покоління в
покоління.
Початок розбудови
В 1925 році над поселенням взяв шефство колектив робітників Київських головних електротехнічних залізничних
майстерень (завод «Транссигнал»). З
допомогою шефів було відкрито хату читальню в приміщенні колишньої школи,
встановлено радіоприймач, відбудовано
школу. Цього ж року в Блиставиці було
показано першу кінокартину.
Зимою 1929 року на загальних зборах селяни села ухвалили вступити в
колгосп всім селом, який назвали «Шлях
правди».
У 1934-1935 роках збудовано в
Обірку колгоспний санаторій для дитячих ясел, дитячий майданчик, табір для дітей шкільного віку і для відпочинку та лікування колгоспників.
Сюди переведено сільський медпункт.
Велике будівництво було проведено, і
1934 року з’явився великий будинок у
центрі села, де розмістився сільський
клуб, сільмаг, сільська рада. В старому
приміщенні школи відкрито поштову
філію і телефонну станцію.
В 1933 році блиставицька школа випустила перших учнів 7 класу. Відтоді
щороку стало традицією – в кінці червня всім селом відзначати велике свято
-шкільний випускний.
Підготувала
Наталія Винагородська
(Продовження історії Блиставиці
у воєнні роки читайте
в наступному номері «БН»)

ДОЗВІЛЛЯ

Ц

ими вихідними велоспортсменів
зібралося близько 20 і відразу майнули туди, де зелена трава і безкрайнє
небо, ягоди на кущах і свіжий вітерець.
Де легко дихати і можна посміхатися

Велопокотеньки юних друзів

Вихованці керівника Бучанського центру позашкільної роботи ловлять кожен більш-менш погожий день, аби випробувати свої сили та із задоволенням накататися на двоколісних мальовничими куточками нашої громади.
хай і рідким, але ж промінцям сонця. 15
кілометрів накатали юні туристи полями, подалі від кам’яних коробок.
– Могли б і більше, але малюки..., –
зізнався Андрій Куцевалов. – На базі
почаювали, сухарики і бублики доїли.
Помили веліки зі шлангу й себе скупа-

ли. Табун чималий, але всі здружились.
А далі нові плани, мрії. Катаємось, бо
мої малята того варті. Вірю, що з них виростуть справжні велотуристи. Я вдячний їм за зусилля. Разом зможемо все.
Мої вихованці дружні, сильні, вперті й
неповторні.

громади
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
поконвіку пісня і танець, музика і слово, витвори
майстрів народної творчості були виразниками
національної ідеї, оберегами історичної пам’яті, які ми
повинні берегти і примножувати.
Ми – єдина, талановита, креативна, творча родина,
яка постійно знаходить нові джерела натхнення, дивує всіх своєю творчістю. Саме тому Бучу вже багато
років поспіль називають містом фестивалів: відомий
у світі O-FEST, пленери скульпторів і художників, всеукраїнські, обласні та міські конкурси вже давно знайшли
прописку на сценах міста.
Багата талантами наша громада, адже у кожному
населеному пункті діє народний аматорський колектив, творчістю якого захоплюються слухачі не лише
Киівщини, а й зарубіжжя.
Приємно констатувати, що поряд із знаними колективами, щороку з’являються і одразу потужно про себе
заявляють дитячі колективи.
Сьогодні неможливо назвати імена всіх тих, хто не
уявляє свого життя без музики, живопису, театру, танцю.
Ваша праця щоразу вражає своєю неповторністю,
яскравим колоритом, різносторонністю репертуару,
невичерпною енергією.
Дякую за творчість і бажаю, аби не міліло джерело
талантів, підхоплювали творчу ноту нові талановиті
діти, якими пишається вся громада.
Цікавих творчих знахідок, здоров’я, благополуччя,
бурхливих аплодисментів глядачів і найвищих оцінок
журі.
Зі святом!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук
– Закінчила Інститут економіки, після
декрету багато років працювала за спеціальністю на «Бучанському приладобудівному заводі Веда».
У зв’язку із закриттям компанії Віра
Василівна втратила роботу, але знайшла
своє покликання.
– Завжди мала бажання пізнавати
щось нове, а як тут обійтися без книжок?Бібліотекарство – це випадковість
у моєму житті, але, можливо, ця робота
знайшла мене сама. Люблю спілкувалися й працювати з дітьми, бути корисною
для них. У шкільній бібліотеці почуваюся дуже комфортно.
Віра Василівна розповідає, що їй дуже
подобається колектив їхнього освітнього
закладу – Бучанської української гімназії. І особливо приємно бачити результати своєї роботи, коли вдається пробудити в душі дитини, яка ніколи не читала,
інтерес до книги.
– Сучасні діти читають набагато
менше? Адже тепер їхній час займають
усілякі ґаджети.
– Я б не сказала, що зараз менше читають. Є такі, які не читали тоді і тепер. А
є такі, які читали і читають. Якщо хтось
вам каже, що діти тепер не цікавляться
книжками, не вірте: читають!
– Віро Василівно, на вашу думку у
чому відмінність між колишнім бібліотекарем та сучасним?

Привітали з
професійним святом
Представники сфери культурної діяльності
завжди асоціюються зі святом і урочистостями, бо саме вони організують яскраве дійство,
змусять наше серце защеміти від зворушливої
мелодійної пісні, чи разом із їхнім запальним
танком ритмічно відбивати такт музики. Вони
радують наше око неповторними мальовничими картинами і тішать слух романами і віршами.
аме ці люди зберігають і передають найкращі
традиції українського народу та примножують
їх своїми талановитими ідеями і творчими здобутками.

С

Жодна нація не має свого продовження без цих
чудових майстрів – зберігачів культурної спадщини. І ми захоплюємося їхніми талантами і працею
для людей й щиро бажаємо їм міцного здоров’я і ще
більше творчих успіхів.
Для мешканців Бучанської ОТГ це свято завжди
яскраве і прекрасне, адже у всіх населених пунктах
громади є неймовірно талановиті народні і аматорські колективи, які завжди радують нас своєю творчістю.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія
Федорука його заступники побажали всім працівникам культури громади, майстрам народної творчості та аматорам сцени міцного здоров’я, успіхів у
професійній діяльності, невичерпної енергії, незгасаючого прагнення до самовдосконалення, творчого
натхнення та щастя.
Наші колективи теж прийшли на свято із подарунками – перемогами у дистанційних конкурсах і фестивалях, якими прославляють Бучанську громаду по
всій Україні і за її межами.
Зичимо Вам, шановні культурні діячі, нових мистецьких перемог, успішної реалізації творчих ініціатив і нових культурних проєктів!

Шкільний бібліотекар –
цікава та багатогранна професія

Віра Василівна Бойко у цій професії дванадцять років, і не планує змінювати місце роботи, але спочатку бібліотекар вибрала зовсім іншу спеціальність для себе.

– Зараз час новітніх технологій, коли
наука швидко розвивається, а комп’ютери і Інтернет заполонили все навколо.
Тому стало трішечки важче прищепити
молодим користувачам необхідність до
читання, але головне, що не змінилося
саме призначення бібліотекаря – донесення до людей прекрасного.
– Які засоби для залучення та популяризації книги ви використовуєте у
школі?

ОСОБИСТІСТЬ
– Потрібність бібліотек ніколи не викликала сумніву, але щоб залишатися не
лише потрібними, але й привабливими
та цікавими, наші заклади повинні намагатись йти в ногу з часом. Класичні твори ніколи не втратять своєї актуальності,
але дітям часто потрібне щось новеньке
та свіже. Ми завжди намагаємось знайти
цікаві книжки.
– Що найчастіше читають користувачі вашої бібліотеки? Якою літературою найбільше захоплюються?
– Більшість старшокласників приходять з метою отримання нових знань,
написання рефератів, підготовки до
ЗНО та інших іспитів чи беруть книги з
навчальної програми, а молодші учні полюбляють казочки та цікаві історії.
– Яких книжок, на вашу думку, бракує
на полицях бібліотеки?
– Нещодавно наш заклад оголосив акцію «Подаруй бібліотеці книгу!»
Нам не вистачає книжок для початкових класів. Сталось це тому що, раніше
до переїзду нашої гімназії до нового приміщення у нас навчались діти з п’ятого
класу і книжечки для маленьких були не
потрібні. Зараз все змінилось. У нас діє
початкова школа №9, і маленьким учням
не вистачає літератури. Можливо, трішки бракує новинок, взагалі було б краще,
якби оновлення фонду бібліотеки проходило б частіше.
– На вашу акцію зголосилось багато
людей?
– Мені дуже приємно, що приносять книжечки дітки початкових класів. Загалом, ще
не дуже багато, але і на тому дякую! Знаю,
що ще подарують, потрібен час.
– Віро Василівно, дякую вам за розмову. І хочу побажати, щоб з роками
інтерес до книги тільки збільшувався.
– Я впевнена, що цікавість до книжок існуватиме в суспільстві доти, доки
любов до читання прищеплюватимуть
у сім’ї. Звичайно, і ми працюємо, йдемо
в класи до школярів із книжкою, знайомимо із бібліотекою, і саме тому в нас у
закладі завжди багато читачів.
– Ваші побажання нашим підписникам.
– Читайте більше гарних книжок, бо
книжка є мозком нації, несе в суспільство мораль і духовність.
Спілкувалась
Ірина Паясь

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

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
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.
11:45,13:15 Х/ф «Прибульцi».
12:45,15:45 Факти. День.
14:35,16:15 Х/ф «Прибульцi в
Америцi».
17:45 Т/с «Коп з минулого». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя». (16+).
23:20 Х/ф «Iнший свiт 3: Повстання
лiканiв». (18+).
1:05 Х/ф «Iнший свiт». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:50 Х/ф «Доктор Дулiттл».
13:20 Хто проти блондинок? (12+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:20,19:00 Дiти проти зiрок.
20:50 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв». (16+).
22:50 Х/ф «Бiйня в офiсi». (18+).
0:40 Т/с «Сирена». (16+).
2:25 Служба розшуку дiтей.
2:30 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:30,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:20 Т/с «Комiсар Рекс».
10:20 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:10,22:45 Т/с «Другий шанс на
перше кохання».
1:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

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

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.
10:30,3:00 Реальна мiстика.
12:30,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Шуша», 12 i 13 с. (16+).
23:30 Т/с «Шуша», 14 с. (16+).
0:30,2:00 Х/ф «Блискуча кар`єра».
(12+).

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.
12:15,16:00,19:30,23:00 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:40 Київ Reality.
17:45 Д/ф «Заборонена iсторiя», 1 с.
18:30 Погоджувальна рада.
19:45,23:15 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 1 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:25 Якiсне життя.
23:35 Просто кияни.
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, 19 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,1:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:45
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:30 Стильнi подорожi.
10:55 Дивовижнi сади. Сад Бурле
Маркса - Бразилiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,1:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:55,23:40 Д/с «Дикi тварини».
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:10 Д/с «Свiт дикої природи».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
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
,4:00 «ТСН».
11:25,12:20,14:15 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
0:45 «Українськi сенсацiї».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

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+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,19:00,3:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2:10 Х/ф «Потяг поза розкладом».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
12:35,13:15 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:15 Т/с «Пес». (16+).
17:45 Т/с «Коп з минулого». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя». (16+).
23:20 Х/ф «Iнший свiт 4:
Пробудження». (18+).
1:00 Х/ф «Iнший свiт 3: Повстання
лiканiв». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00,1:50 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:10 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Самотнiй рейнджер». (16+).
0:10 Х/ф «Вовки-перевертнi». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:35,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:15 Т/с «Комiсар Рекс».
10:15 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Другий шанс на
перше кохання».
1:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

16–22 листопада 2020 року

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. (12+).
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Шуша». (16+).
23:20 По слiдах.

П’ятниця, 20 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,1:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:45
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:30 Стильнi подорожi.
10:55 Дивовижнi сади.
Люксембурзький сад - Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,1:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55,21:45 Д/с «Суперчуття».
19:55,23:40 Д/с «Дикi тварини».
22:10 Принц Чарльз: всерединi
герцогства «Корнуолл».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
3:35 «Зворотнiй вiдлiк».

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25,11:25,12:20,14:20
«Життя вiдомих людей».
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
,3:40 «ТСН».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:45 «Вечiрнiй квартал».
0:45 Комедiя «Як украсти мiльйон».
3:00 «#Гуднайт_Клаб».
5:10 «Свiтське життя».

Iнтер

5:25,23:00 «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+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20,0:55 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир i вiйна».
3:20 «Чекай на мене. Україна».
4:45 «Телемагазин».
5:15 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:20 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:05,12:40,13:15 Т/с «Вижити за будьяку цiну 3».
12:45,15:45 Факти. День.
15:20,16:20,0:15 «На трьох». (16+).
17:15,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:05 «На трьох 8». (16+).
1:50 Революцiя гiдностi.
2:25 Острiв небайдужих.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
10:50 Любов на виживання. (12+).
12:50 Аферисти в мережах. (16+).
13:50 Х/ф «Самотнiй рейнджер». (16+).
16:50 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв». (16+).
19:00 Х/ф «Клони».
21:00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт». (16+).
23:10 Х/ф «Страшнi iсторiї для
розповiдi у темрявi». (16+).
1:30 Т/с «Сирена». (16+).
2:25 Служба розшуку дiтей.
2:30 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:05,19:00,22:45 Холостячка. (12+).
10:10,23:50 Як вийти замiж. (16+).
11:15 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:25,18:05 Весiльнi драми.
0:55 Про що мовчать жiнки. (16+).

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». (16+).

13:40 Т/с «Сiмейний портрет», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Сiмейний портрет», 3 i 4 с.
18:00 Гучна справа.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

Субота, 21 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,1:40,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:20,0:45,2:40,3:5
5,5:35 Новини.
7:10 М/с «Чорний пiрат».
8:05 Д/с «Тваринна зброя».
9:00 Божественна лiтургiя
Православної Церкви України у
Свято-Михайлiвському Золотоверхому
соборi з нагоди Собору архiстратига
Михаїла та iнших небесних сил
безплотних.
11:30 Х/ф «Ромео i Джульєта», 2 с.
13:25,21:25 Д/ф «Жiнки Майдану».
14:30 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Вiдсутнiсть доказiв. Дiзнатися
правду про Снiгову людину.
16:55 Х/ф «Свята Сiм`я», 2 с. (12+).
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:30 Д/ф «Капелани».
22:25 Революцiя гiдностi. Майдан.
23:45 Д/ф «Веронськi скарби».

Канал «1+1»

6:00,7:00,5:20 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
15:00 Т/с «Свати».
19:30,3:45 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20,22:20,3:00 «Вечiрнiй квартал».
23:15,0:15 «Свiтське життя».

Iнтер

5:55 «Слово Предстоятеля».
6:05 Х/ф «Жандарм i iнопланетяни».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Гусарська балада».
13:00 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
14:45 Х/ф «Невловимi месники».
16:20 Т/с «Голос з минулого», 1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 «Мiсце зустрiчi».
22:10 «Нюрнберзький процес. Без
права на помилування».
23:00 Х/ф «Справа Коллiнi». (12+).

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Факти.
5:30 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:30 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
8:10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
10:15 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: Книга
Душ». (16+).
12:10,13:00 Х/ф «Цар скорпiонiв 3:
Книга мертвих». (16+).
12:45 Факти. День.
14:40 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У
пошуках влади». (16+).
16:40 Х/ф «Цар скорпiонiв 2:
Сходження воїна». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мумiя». (16+).
21:10 Х/ф «Велика стiна». (12+).
23:00 Х/ф «Людина з залiзними
кулаками». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
7:50,10:00 Орел i решка.
12:00 Lе Маршрут.
13:10 Хто зверху? (12+).
15:10 М/ф «Альоша Попович i Тугарин
Змiй». (16+).
16:50 М/ф «Добриня Микитович i Змiй
Горинич». (16+).
18:10 М/ф «Iлля Муромець i СоловейРозбiйник». (16+).
19:50 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (16+).
21:00 Х/ф «Першому гравцю
приготуватися». (12+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:50,10:55 Т/с «Другий шанс на перше
кохання».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
12:55 Т/с «Продається будинок iз
собакою».
16:55,23:05 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:50 Реальна мiстика.
8:00,15:20 Т/с «Шуша». (16+).
17:00 Т/с «Розмiнна монета», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Розмiнна монета», 3 i 4 с.
23:15 Т/с «Свiй чужий син», 1-3 с.

Неділя, 22 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,2:40,3:55,5
: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 Леонардо да Вiнчi.
14:30 Телепродаж.
15:00,1:10 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
19:15 Д/с «Всi на море. Чилi».
20:00 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Мерi: створення
принцеси». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:30,10:45 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним 2».
11:50 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12:50,1:50 «Свiт навиворiт».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,4:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

5:55 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
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».
21:30 Х/ф «Невловимi месники».
23:15 Х/ф «Бiле сонце пустелi».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:20 Факти.
5:45,9:30 Громадянська оборона.
6:35 Бiльше нiж правда.
7:30 Анти-зомбi.
8:30 Секретний фронт.
10:25,13:00 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
16:40 Х/ф «Мумiя». (16+).
18:45 Факти тижня.
21:20 Х/ф «Веном». (16+).
23:20 Х/ф «Iнший свiт 4:
Пробудження». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,2:30 Вар`яти. (12+).
8:50 Х/ф «Подорожi Гулiвера».
10:40 Дiти проти зiрок.
12:00 М/ф «Альоша Попович i Тугарин
Змiй». (16+).
13:50 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт». (16+).
16:00 Х/ф «Першому гравцю
приготуватися». (12+).
19:00 Х/ф «Пасажири». (12+).
21:00 Х/ф «Армагеддон». (16+).

СТБ

5:25 Х/ф «Кохана жiнка механiка
Гаврилова».
6:50 Х/ф «Мiмiно».
8:50 МастерШеф. (12+).
12:55 Хата на тата. (12+).
14:55 СуперМама.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
21:05 Я соромлюсь свого тiла. (16+).
23:05 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:15 Т/с «Референт». (12+).
13:10 Т/с «Опiкун». (12+).
17:00 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 1 i
2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Невипадковi зустрiчi». (12+).
22:00 Т/с «Дружини на стежцi вiйни»,
1-3 с. (12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Х/ф «Тi, що замерзли». (16+).
11:45 Смак дня.
11:50,18:55 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.
14:10 Людина на мiльйон.
15:20 Київ. NewsRoom. Деталi.
16:05 “Wellness-шоу”.
16:30,0:30,1:55,4:40 Цивiлiзацiя
Incognita.
17:10,19:45 Т/с “Мiс Марпл”. (12+).
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
21:25 Київ Reality.
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00 Х/ф «Заради любовi до гри».
(16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:45 Київськi iсторiї.
3:10,5:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Про результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на території селища Гостомель
Гостомельська селищна рада інформує, що за результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 23 жовтня 2020 року, із питання про відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна в тому числі земельних ділянок
несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, які будуть
залучені до проведення експертної грошової оцінки, визнано:
експертом на проведення незалежної експертної грошової оцінки земельної
ділянки загальною площею 0,1821 га по вул. Остромирській, 34 в сел. Гостомель
ФОП Ізергіну Оксану Дмитрівну.
18 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), що належала померлій гр.
Порохнюк Ганні Яківні, за адресою: Київська область, Бучанська міська рада (поруч з земельними ділянками з кадастровими номерами: 3210945300:01:133:4086;
3210945300:01:133:4050, 3210945300:01:133:4001, 3210945300:01:133:4088). Просимо
власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.

З

з 01.12.2020 р. обслуговуватимуться ЩОСЕРЕДИ:
вул. Києво-Мироцька (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);
вул. Пушкінська (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);
вул.Жовтнева (від вул. Вокзальна до вул. Києво-Мироцька);
вул. Димитрова;
вул. Нова;
вул. Яснополянська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);
вул. Ватутіна (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);
вул. Полтавська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька).

ГРОШІ

Інфляція в Україні:
що подорожчало найбільше
Споживча інфляція в Україні в жовтні 2020 року в річному вираженні –
порівняно з жовтнем 2019 року – становила 2,4%, прискорившись з 2,3%
у вересні.
к
повідомляється
на
сайті палива на 4,4% відбулося в основному
Державної служби статистики внаслідок підвищення цін на природУкраїни, порівняно з попереднім міся- ний газ на 18,2%, а також тарифів на
цем споживчі ціни в жовтні зросли на опалення – на 3,5%.
Відзначається, що ціни на транспорт
1%, а з початку року – на 2,7%.
зросли на 0,2%, в першу чергу, внасліЩО ПОДОРОЖЧАЛО
док подорожчання автомобілів на 1,4%,
На споживчому ринку в жовтні ціни пального і мастила – на 0,8%. Разом з
на харчові продукти та безалкогольні тим на 5,0% подешевшав проїзд у залізнапої зросли на 1,1%.
ничному пасажирському транспорті.
Найбільше (на 22,9% і 22,7%) подорожчали цукор і яйця.
НЕ ПРОДОВОЛЬЧІ ВИТРАТИ
На 7,3 – 0,8% зросли ціни на соняшВодночас дешевшими ніж торік заникову олію, сало, хліб, молоко та мо- лишалися одяг і взуття, зокрема через
лочні продукти, макаронні вироби, слабший попит унаслідок активного
використання громадянами можливом’ясо та м’ясопродукти.
Разом з тим на 6,2% подешевшали стей для дистанційної роботи та навфрукти, на 1,5 – 0,3% на рис, овочі, рибу чання.
і продукти з риби.
Зокрема, сповільнилося зростання
Ціни на алкогольні напої та тютюно- вартості послуг закладів громадського
ві вироби підвищилися на 0,9%, що по- харчування, готелів, кінотеатрів, салов›язано з подорожчанням тютюнових нів краси, курсів іноземної мови, оренвиробів на 1,8%.
ди житла.
Що не менш важливо, з огляду на
погіршення епідемічної ситуації приТАРИФИ
Зростання цін (тарифів) на житло, скорилося зростання вартості послуг
воду, електроенергію, газ та інші види лікарень.

Я

Готуємося до перепису

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади
просить навести лад з адресними табличками на кожному будинку та
номері на вхідних дверях квартир всіх балансоутримувачів, власників,
управителів та користувачів житлових приміщень.

Ч

ерговий перепис населення має
надати актуалізовані дані щодо чисельності та складу населення країни,
його основних соціально-демографічних характеристик.
Перепис проводиться шляхом обходу та опитування населення на дату
перепису.
Тому всіх власників приватних житлових будинків закликаємо до співпраці, взаєморозуміння на етапі робіт з
підготовки до перепису населення.

У ЖКГ інформують, що діють на
виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 09 квітня 2008 року
№ 581-р «Про проведення у 2020 році
Всеукраїнського перепису населення».

ТОВ «Крамар ЕКО» повідомляє

метою покращення обслуговування населення та запобіганню погіршення санітарного стану міста з 01.12.2020 буде змінено графік вивезення відходів мешканців приватного сектору м. Буча, а саме:
з 01.12.2020 р. обслуговуватимуться ЩОЧЕТВЕРГА:
вул. Вокзальна (від вул. Суворова до залізничного переїзду);
вул. Яблунська (від вул. Вокзальна до останніх номерів);
вул. Грушевського;
вул. Рубежівська;
вул. Перемоги;
вул. Р. Шухевича;
вул. О. Тихого;
вул. Н. Яремчука;
пров. О. Тихого;
пров. Перемоги.

Куточок споживача

Жорсткий контроль за якістю
солодковершкового масла
Антимонопольний комітет України розпочав штрафувати недобросовісних
підприємців, бо багато виробників молочної продукції насправді вводили
в оману споживачів та пропонували їм підробки у красивій обгортці. Їм доведеться відповідати за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Адже вершкове масло є товаром повсякденного вжитку, тож соціальна значимість питання його фальсифікації дуже важлива.

В

ідповідно до держстандарту (ДСТУ
4399:2005) масло повинно містити в
своєму складі виключно молочний жир.
Будь-які інші домішки – такі, як рослинний жир – одразу позбавляють продукт
назви «вершкове масло».
Комітетом виявлено недобросовісних
виробників, які виготовляли суміші з
невідомими складниками та при цьому
називали продукт «маслом». Продавали
його у магазинах, на оптових ринках,
постачали через систему публічних закупівель у школи, дитсадки, інтернати,
лікарні. Тож йдеться не лише про недобросовісну конкуренцію і неповагу
до споживача, а й про загрозу здоров’ю
людей. АМКУ впевнений, що українські
споживачі мають право робити свідомий
вибір і, бажаючи купити масло вершкове, дійсно отримуватимуть справжню
високоякісну молочну продукцію.

Послуги стають ближчими

У ЦНАП по мобільному

Зателефонувати у Бучанський Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) можна
за номером: 098-744-77-29.
ож жителям Бучі, яким необхідно звернутися до державної установи, можна телефонувати
за цим номером і отримувати відповіді на запитання, щодо надання різноманітних адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу». Зручно, швидко, якісно!
Нагадаємо, у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території
Бучанської ОТГ прийом громадян проводиться тільки за попереднім записом за номером телефону (04597) 40-041, а тепер ще і по сотовому.

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

АМКУ були накладені штрафи на таких недобросовісних виробників:
ТОВ «Богодухівський молзавод»
(Харківська обл.), ТОВ «Малороганський
молочний завод» (Харківська обл.), ТОВ
«Гайсинський молокозавод» (Вінницька
обл.), ПП «Сімол» (Київська обл.);
ТОВ «Інтер-Мол» (м. Дніпро).
На жаль, не лише вищезгадані суб’єкти господарювання фальсифікували
молочну продукцію. Комітет завершує
розгляд справ по іншим виробникам і
стверджує, що порушники будуть притягнуті до відповідальності за порушення конкурентного законодавства.
А добросовісні виробники масла не
будуть нести збитки через наявність на
полицях магазинів «немасла», виготовленого недоброчесними конкурентами.

Втрачений державний акт ЯД
705659 на право власності на земельну ділянку за адресою м. Буча, с/т
«Берізка», вул. Калинова 24, зареєстрований за номером 010834000594
від 20.08.2008 року, виданий на ім’я
Французова Поліна Сергіївна, згідно договору купівлі – продажу земельної ділянки від 30.12.2005 року
№2308, вважати не дійсним.

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.

№ 45 від 13 листопада 2020 року
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Суспільство

Гостомельська селищна територіальна виборча комісія Бучанського району
ПОВІДОМЛЯЄ
Обрано новий склад депутатського корпусу Гостомельської селищної ради
№

Прізвище,
власне ім’я (усі
власні імена),
по батькові
(за наявності)
обраного депутата

Рік
народження

Освіта

Посада (заняття),
місце роботи

Партійність

Місце проживання

1

Абрамчук Дмитро
Валентинович

10.10.1985

Вища

Заступник
селищного голови,
Гостомельська
селищна рада

безпартійний

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

2

Башун Вадим
Васильович

06.05.1961

Вища

Директор, ТОВ
«Інвесттрейдінг»

безпартійний

м. Ірпінь,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

3

Ведмеденко Тетяна
Михайлівна

25.09.1982

Вища

безпартійна

с. Горенка,
Бучанський р-н.,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»

4

Галенко Максим
Петрович

14.07.1984

вища

5

Гамарник Роман
Іванович

13.01.1971

Вища

Підприємець

безпартійний

6

Герасименко Олена
Олександрівна

29.03.1971

Вища

Директор ПП «ОРЗК
«Колія-Рем»

безпартійна

7

Глієвий Петро
Петрович

02.10.1982

Вища

Фізична особа –
підприємець

ПП «Опозиційна
платформа - за
життя»

8

Головін Олексій
Володимирович

20.11.1979

Вища

Заступник директора
ТОВ «Аурум Інвест»,

безпартійний

9

Драпей Анатолій
Михайлович

17.03.1962

Вища

10

Дубас Вадим
Валерійович

19.11.1969

вища

11

Кириченко
Анатолій Іванович

01.12.1951

Професійно
технічна

12

Коваленко Руслан
Васильович

01.01.1977

13

Курамагамедов Іса
Асадулович

14

Керуючий справами
(секретар)
виконавчого
комітету, Горенська
сільська рада
Секретар сільської
ради Горенська
селищна рада

безпартійний

с. Горенка,
Бучанський р-н.,
Київська обл.
м. Буча, Київська
обл.
с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.
м. Ірпінь,
Бучанський р-н,
Київська обл.
Вишневе,
Бучанський р-н.,
Київська обл.
с. Горенка,
Бучанський р-н.,
Київська обл.
с-ще Гостомель,
Бучанський р-н.,
Київська обл.
с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.
с-ще Гостомель,
Бучанський р-н.,
Київська обл.

Територіальний
виборчий округ,
у якому обраний
депутат / Єдиний
виборчий список
(ЄВС)

1

Кількість
голосів
виборців

155
ЄВС

Назва місцевої організації політичної партії,
від якої обрано депутата

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

ЄВС

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»

Сільський голова,
Горенська сільська
рада
Директор, КП
«Гостомель
Житлоінвест»
Інженер, Київський
обласний дитячий
санаторій

ПП «Опозиційна
платформа – за
життя»

вища

Підприємець

безпартійний

08.07.1960

Середня
спеціальна

Голова спілки, Спілка
учасників бойових
дій

безпартійний

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Ластовка Людмила
Василівна

08.09.1982

Вища

Директор з розвитку
ТОВ “Хаггард”,

безпартійна

м. Буча, Київська
обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

15

Максим’юк
Вероніка
Анатоліївна

24.12.2019

вища

Тимчасово не працює

безпартійний

16

Мамчур Олег
Дмитрович

08.05.1961

Професійнотехнічна

Підприємець

безпартійний

17

Марчук Юрій
Валерійович

04.04.1977

Вища

Тимчасово не працює

безпартійний

18

Матусяк Ольга
Іванівна

08.08.1967

вища

Комірник АТ
«Ветропак,

безпартійний

19

Мовчун Тарас
Миколайович

03.06.1963

Загальна
середня

Заступник
директора, Будинок
культури с-ще
Гостомель

безпартійний

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

20

Молчанов
Володимир
Володимирович

04.01.1981

Вища

Тимчасово не працює

ПП «Всеукраїнське
обєднання
«Батьківщина»

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

безпартійний

м. Київ

ЄВС

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»

безпартійний

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

Директор,
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Будінжиніринг
Інвест»
Менеджер із
соціальної та
корпоративної
відповідальності,
ТОВ «Мелвінс
Прайм»

безпартійний
безпартійний

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н.,
Київська обл.
с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.
с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.
с-ще Гостомель,
Бучанський р-н.,
Київська обл.

2

126

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

ЄВС
3

180

4

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

84

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ
ОБЛИЧЧЯ»

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

2

194

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

21

Нюнько Денис
Леонідович

04.09.1992

Вища

22

Прилипко Діана
Олександрівна

08.08.2018

Вища

23

Прилипко Ольга
Юріївна

24.01.1984

Вища

Тимчасово не працює

ПП «Нові
обличчя»

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ
ОБЛИЧЧЯ»

24

Смолянчук Ольга
Олегівна

15.01.1992

Вища

Помічник керівника
без апарату
управління, Фізична
особа-підприємець

безпартійний

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
Київська обл.

ЄВС

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ
ОБЛИЧЧЯ»

25

Ткачук Андрій
Миколайович

13.01.1983

Вища

Головний інженер,
ТОВ «Склосервіс»

безпартійний

с-ще Гостомель,
Бучанський р-н,
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Суспільство

Щ

об в цей осінній період принести
для кожного читача трішечки більше тепла та радості, БН пропонують дізнатися, які ж рослини потрібні для щастя кожному знаку Зодіаку. Астрологи
впевнені, що чим краще у людини розвинені зодіакальні якості, тим більше щастя принесе йому конкретна квітка.

Овни
Представники цього знаку Зодіаку
мають сильний та запальний характер,
можна сказати полум’яний. Можливо
саме тому для них підходять квіти червоного, бордового, рожевого, помаранчевого кольорів – садова герань, азалія
індійська (або японська), бегонія королівська. Для овнів важливо знати, що
бегонія королівська заспокоїть на роботі
та нейтралізує негативну енергію.
Також ця квітка підійде для
людей, які попри бажання
більшого у стосунках, бояться зробити наступний крок. Герань – розслабить та допоможе не
приймати все так близько
до серця.

Леви
Цим знакам потрібно мати в оселі
яскраво квітучі вазони. Вони люблять
красу та затишок. Та щоб мати гарне
здоров’я та емоційну стабільність, слід
обрати китайську троянду, пеларгонію
чи мімозу сором’язливу. А ось гібіскус додасть спокою, сили та енергії для
здійснення планів, на які постійно не вистачає часу. Бальзамін допоможе радіти
життю та різним приємним дрібничкам
– сонячному ранку, запашній каві, маленькому подаруночку від коханої людини. Кала сприятиме сімейному щастю.

Козероги
Цьому знаку Зодіаку треба звернути
увагу на невибагливі рослини, особливо
на ті, що не потребують рясного поливу
– кактус, драцену, хвойні рослини, фікус
каучуконосний. Грошове дерево допоможе покращити фінансове становище, а фікус забезпечить спокій
в оселі козерога. Для того, щоб
стати більш організованим,
цим знакам треба поставити біля себе драцену.

Тельці
Ці знаки зодіаку
неодмінно досягнуть успіху, житимуть щасливо в добробуті та достатку.
Цьому сприятимуть фіалка,
каланхое, цикламен. Глоксинія
захистить від негативу. Фіалка допоможе створити та оберігати затишок
у будинку, родина згуртується та разом
долатиме перешкоди на тернистому шляху до щастя. Члени сім’ї підтримуватимуть один одного та допомагатимуть у
будь-яких починаннях.
Близнюки
Аспарагус допоможе близнюкам віднайти свій шлях у житті, правильно
поставити цілі, розставити пріоритети та впевнено крокувати визначеним
шляхом. Дітям ця рослинка допомагає зібратися з думками та грамотно їх
озвучувати. Папоротеві вазони необхідні людям, що не можуть виховати в
собі почуття такту чи міри у будь-чому.
Традесканція допоможе легше перенести
життєві труднощі.
Раки
Цьому знаку Зодіаку варто звернути
увагу на вологолюбні рослини: фуксія
гібридна, деревовидне алое, агава американська чи бегонія Месона. Ці чудові вазони допоможуть покращити стосунки в
родині, створюють позитивну енергетику та затишок в оселі, оберігатимуть ваш
спокій, психічне здоров’я. Фуксія привнесе в будинок красу, адже квітне досить
тривалий період та створює сприятливу
атмосферу в будинку – перерветься ланцюг неприємностей. А ось алое допоможе поліпшити фізичне здоров’я.

Стрільці
Цьому чудовому знаку слід звернути
увагу на бонсай, який стане вірним помічником та захисником від різних недуг
та інфекцій. Він наповнить вас своєю
життєдайною силою та енергією. Також
Стрільцям підходять лимон, фікус священний, кімнатний виноград і тещин
язик (сансевієрія). Саме сансевієрія допоможе створити у вашому домі позитивну енергетику та віджене негатив
подалі від вашої оселі. Цей вазон дуже
підходить творчим людям – допомагає
повірити у власні сили та успіх.

Діви
Цим знакам Зодіаку підходять плющ,
аспарагус, філодендрона. Правильні квіти допомагають стримуватися та уникнути багатьох неприємних ситуацій.
Невибаглива берізка (цисус) допомагає
Діві адаптуватися до будь-яких умов,
вчить впевнено почуватися навіть у
незвичній обстановці. Монстера допоможе привести думки до ладу, допомагає
стримувати непростий характер дів.
Терези
Для цього знаку підійдуть квіти:
азалія індійська, дрібноквіткова хризантема, гібіскус, лілія, філодендрон.
Гортензія допоможе позбутися ревнощів
і підозр щодо своєї коханої половинки,
тим самим зміцнити любовні стосунки.
Хризантема заспокоїть, додасть рішучості, позбавить егоїзму та допоможе завести багато друзів.
Скорпіони
Скорпіонам варто обрати пустельні
кактуси, монстеру, алое, сансевієрію.
Кактуси витривалі та не бояться ні-

Водолії
Цим знакам зодіакальної карти у боротьбі зі смутком та негативними думками
допоможуть маранта, колеус, паунсеттія
(молочай). Маранта
сприятиме припиненню конфліктів
вдома та спрямує накопичену енергію на корисні
справи. Якщо у вас безсоння, слід поставити її ближче до
ліжка – це обов’язково допоможе налагодити режим сну. Паунсеттія допоможе
віднайти своє покликання і розкрити
сильні сторони вашої людської натури.
А ось абутілон (кімнатний клен) сприяє
душевному підйому.
Риби
Рибки дуже тендітні, добрі, вразливі
та чарівні особи. Тому не дивно, що саме
орхідея є тією рослиною, яка принесе
більше щастя та радості цим творчим і
тонким натурам. Це незбагненно, однак
саме цей вазон, як справжній талісман,
оберігає свого господаря від усього лихого та допомагає налаштуватися на позитивні емоції. Також Рибам можна придбати, наприклад, фікус, лілію, запашну
герань або папірус циперус. У рибок
дуже гарно розвинена інтуїція, а циперус
ще більше допоможе цим чудовим людям розпізнавати друзів та підступних
людей. Цей вазон у будинку також поліпшить сон, зніме нервову напругу і створить сприятливу атмосферу в затишній
оселі творчих риб.
Бажаємо всім бути щасливими!
Підготувала
Тетяна Домарєва

СПОРТ

Бронзовий чемпіон
України з карате
Вихованець Бучанської дитячої-юнацької спортивної школи Богдан Онищенко здобув перемогу на
Чемпіонаті України з карате.

С

портсмен отримав бронзову медаль, з чим ми його і
вітаємо. Пишаємось здобутками юніорів громади та
дякуємо за невтомну працю тренерам та за підтримку –
батькам.

Секрет довголіття від
китайських вчених
Науковці Піднебесної зробили
висновки, що вживання гострих
страв і прянощів допоможе прожити довше.

Н

ауковий центр здоров’я при Пекін
ському університеті, дослідив раціон
харчування і взаємозв’язок із здоров’ям у
майже 500 тисяч жителів Китайської народної республіки, передає Укрінформ. І
вчені отримали такі результати: 6-7 днів
на тиждень люди їли страви гострі або з
прянощами – набагато рідше у них діагностували онкологію, серцеві та захворювання дихальних шляхів. Як наслідок, ризик померти у таких людей на 14% нижче,
ніж у тих, хто таку їжу смакує зрідка.
За припущенням науковців, так впливає перець чилі, який містить алкалоїд
капсаїцин, що має протизапальні властивості.
Дослідження ще тривають. Можливо,
головний чинник довголіття не сама їжа, а
інші фактори життя громадян – соціальні,
економічні тощо. Та науковці всього світу
припускають, що від того, що ми споживаємо, залежить наше здоров’я і довголіття.
Наприклад, співробітники Гарвард
ського університету під час експерименту
встановили, що тривалість життя на 2,2
року більша у тих літніх людей, які споживають рибу і морепродукти.

ТЕХНОЛОГІЇ

Невдовзі фантазія творців
фільму «Назад у майбутнє»
стане реальністю?
Автомобіль, який не лише їздить
дорогами, а і літає – зареєстрували у Нідерландах. Транспорт має
назву PAL-V Liberty. Про це пише
Chas. News із посиланням на Psych
News Daily.

А

би злетіти, машині потрібно 180330 метрів, для посадки – 30.
Пролетіти без дозаправки гірокоатер може 500 км, проїхати – 1315 км.
Перехід з режимів лечу/їду триває
5-10 хв.
Максимальна швидкість чудо-машини 180 км/год. Як топливо використовує звичайний бензин Euro-95,
Euro-100.
Поки що є компанія отримала дозвіл лише на одну машину, тож серійного виробництва ще маємо почекати. Та і на отримання дозволу на
використання повітряного простору
автомобілем прогнозується два роки.
Тим не менш із новим авто-авіа
транспортом, якого почали створювати у 2007 році, можна сміливо мріяти, як ви пролітаєте чергову пробку
на дорозі.
Вартість авто – €500 тис.
Бажаєте стати водієм/пілотом –
це можливо! Академія навчить!

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Астрологи впевнені, що квіти необхідні кожній людині. Адже вони дарують
гаму емоцій та почуттів: відчуття кохання, захищеності, красу та затишок
тощо. Найголовніше при виборі цих прекрасних рослин, знати, які квіти підходять саме для вас.

яких негативних впливів, тому чудово
підійдуть для цих знаків зодіакальної
карти. Ці рослини чудово нейтралізують емоційні спалахи та заспокоюють.
Олеандр допоможе тим, хто хоче побороти шкідливі звички. А драконове дерево звільнить від негативу та допоможе
повірити в себе.

ДОСЛІДЖЕННЯ
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Які квіти потрібні для щастя
різним знакам Зодіаку

ЦІКАВИЙ ГОРОСКОП
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Наша гордість
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Ярошевича Дмитра Валентиновича,
водія Ворзельської селищної ради

Матюшко Юлію Миколаївню,

Через кордони ллється
українська пісня

Народний аматорський вокальний ансамбль
«Блиставчанка» став лауреатом 1 ступеня Канадсько-Українського фестивалю «ТОРОНТО 2020».

прибиральницю господарського сектору
Бучанської міської ради

фахівця із соціальної роботи І категорії Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської
міської ради
депутата Бучанської міської ради

Садок «Сонячний»
дивує креативними
обновками

У цьому дошкільному закладі батьки та вихователі ефективно співпрацюють та радують
малюків плодами спільної праці.
сь і цього разу креативний паркан у вигляді кольорових олівців
неодмінно сподобається
малечі!
Вийшло дуже гарно, яскраво та сучасно!
Гарного настрою мешканцям чудового закладу!

О

Новиченка Анатолія Анатолійовича,

Янкового Романа Васильовича

КРЕАТИВ

Д

якуємо вам за вашу надзвичайно важливу творчу працю – збереження, поширення, примноження та прославлення української пісні.

ТОП кращих

«Пролісок» – переможець
Бучанський садочок взяв участь у конкурсі
Інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів
України «Мій улюблений дитсадок».

З

а результатами конкурсу, заклад
позашкільної освіти «Пролісок»
зайняв 2 рейтингове місце серед
100 кращих ЗДО України у загальному заліку лайт-конкурсу «Мій
улюблений дитсадок».
Вітаємо колектив
з перемогою. Так тримати!

Спорт

Відревіли мотори
Уже традиційно Фінал кубка України з мотокросу відбувся на кращій мототрасі країни Спортивно-технічного клубу «Сона», що в Бучі. Ці драйвові змагання стали заключними в цьому сезоні.
магання класу Sidecarcross – це видовищне та екстремальне шоу. Першість на Фіналі кубка України
здобув екіпаж №81 Дмитро Кісіль та Олексій Тихонюк.

З

Дякуємо учасникам за їхню жагу до перемоги та надзвичайно захоплюючі змагання!

Важлива перемога

Бучанська футбольна команда тренера Ніни Полякової «Ніка» зустрілась у
вирішальній грі за перше місце в групі в першому колі Чемпіонату Київської
області серед команд 2010/2011 р.н. із командою «Шахтар» Донецьк.

І

знову бучанці перемагають. Рахунок 3:1. Переможні голи виконали: Ілля Угліч, Ігнат
Журавський і третій гол –автогол. Результат “Ніки” у першому колі: сім перемог і
одна нічия.

Вітаємо хлопців! Ви неперевершені!
Та велика шана тренеру та батькам за підтримку!
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