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Офіційно

Особистість

Шкільний світ

Старости
сіл і селищ
Бучанської ОТГ

Зоя Максимук:
«Моє серце
належить дітям!»

Бучанська
українська гімназія –
мрії збуваються!

Стор. 2

Стор. 4

Поради

Стор. 6

Із сесійної зали

Тарас Шаправський –
секретар Бучанської міської ради

Відбулася перша сесія Бучанської
міської ради VIII скликання,
яку громада обрала на місцевих
виборах 2020.

Н

а першому – водночас урочистому і робочому
засіданні сесії голова Бучанської міської територіальної виборчої комісії Роман Махінько проголосив результати волевиявлення та вручив посвідчення
Бучанського міського голови переможцю на місцевих виборах Анатолію Федоруку.
– Розпочинаються робочі будні і кожен депутат повинен
докласти максимум зусиль, аби поступ, розвиток і краще
життя відчули жителі Бучанської ОТГ, – наголосив на
важливості консолідації зусиль Анатолій Федорук.

Стор. 11
Призначення

Відкрите і прозоре
служіння громаді

У залі були присутні новообрані нами депутати
Київської обласної ради Вадим Геращенко, Ярослав
Добрянський та Олександр Колодій.

Вівсянка:
в чому її користь

На засідання новообраної ради міський голова
Анатолій Федорук вніс на розгляд депутатів дві
кандидатури секретаря БМР: Василя Павловича
Олексюка, який у минулій каденції ради був секретарем, і Тараса Олександровича Шаправського, першого заступника Бучанського міського
голови під час минулої каденції.
к і передбачено Законом, всі
депутати, а їх було на засіданні 33, отримали бюлетені й
під час таємного голосування
обрали секретаря Бучанської
міської ради VIII скликання.
Результати підрахунку:
за Василя Олексюка –
7 голосів
за Тараса Шаправського –
25 голосів;
не підтримую жодного –
1 голос.

Я
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук:
Восьма каденція повинна стати найуспішнішою: плідна і конструктивна робота, затверджена робоча модель діяльності допоможуть долати виклики. Без політики в
залі, відкрите і прозоре служіння громаді –
ось головні завдання для кожного депутата.

Офіційно

Місцеві та районні ради –
врегулювання питання
на законодавчому рівні

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо впорядкування окремих питань організації
та діяльності органів місцевого самоврядування
та районних державних адміністрацій».
законопроєкті передбачається внесення змін до законів України:
«Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про Кабінет
Міністрів України», «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань».
Закінчення на стор. 9.

У
Закінчення на стор. 2.

Шановна громадо!
21 листопада – чергова річниця Революції Гідності,
яка стала точкою відліку у житті кожного з нас
Гідність, Єдність та Свобода – це ті принципи, які об’єднали прагнення
кожного українця до кращого життя, розбудили дух нації та прагнення змін у
країні, яка обрала європейський вектор розвитку.
Жителі нашої громади разом із мільйонами кращих синів і дочок української
нації на Майдані у Києві заявили на весь світ, що готові обстояти свою людську гідність і свободу.
Відтоді ми стали незламні у своїх переконаннях і впевнені у перемозі.
У цей день закликаю кожного вшанувати всіх, хто ціною своїх життів, силою, терпінням і вірою у торжество справедливості обстоювали та продовжують обстоювати гідність українського народу, його свободу та незалежність.
Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір на Майдані і продовжує платити у війні на Донбасі.
Дякуємо Героям за мужність, патріотизм, витримку і терпіння.
Молимося за всіх, хто тримає оборону на сході України.
Тиснемо мужні руки волонтерам та добровольцям, які об’єдналися задля підтримки наших вояків.
Світла пам’ять Героям Небесної Сотні, бійцям АТО, що загинули в боротьбі за нашу свободу!

Нехай Господь береже Україну і кожного з нас!
Слава Україні! Героям Слава!

Бучанський міський голова Анатолій Федорук

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

Відкрите і прозоре служіння громаді

Закінчення. Початок на стор.1.
рочистість відчувалася під час всього
засідання: проголошення обраних депутатів та вручення їм посвідчень і пультів для голосування. Перші розглянуті
питання, перші рішення «Так» чи «Ні».
Серед розглянутого:
−− обрання секретаря Бучанської міської
ради;
−− утворення
виконавчого комітету
Бучанської міської ради, затвердження
кількісного та персонального складу;
−− утворення постійних депутатських комісій;
−− затвердження на посади заступників
міського голови;
−− затвердження старост сіл та селищ
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.

Із сесійної зали

У

Депутати Бучанської міської ради
на першій сесії затвердили персональний склад виконавчого комітету Бучанської міської ради, до
якого входитиме: міський голова
Федорук Анатолій Петрович, його
заступники, секретар ради, керуючий справами ради; старости
населених пунктів, які увійшли до
Бучанської ОТГ, народний депутат
України; депутати Київської обласної ради.

На посаду заступника міського голови затверджено Сергія Шепетька, який
раніше працював заступником міського
голови із соціальних питань.
Штатний розпис міської ради і кандидатури на керівні посади будуть проходити подальше обговорення.

Старости
сіл і селищ
Бучанської ОТГ
Депутатські
комісії

Під час першого сесійного засідання міська рада підтримала проєкт
рішення про створення 8 постійних
депутатських комісій.
Працюватимуть:
−− Комісія з питань правової політики,
депутатської діяльності, запобігання
корупції та контролю за виконанням
рішень ради;
−− Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та податкової політики;
−− Комісія з питань реалізації та впровадження реформ, планування забудови територій, міського дизайну та
архітектури;

−− Комісія з питань регулювання земельних відносин, екології та природокористування;
−− Комісія з гуманітарних питань (охорони здоров’я, освіти, культури, духовності, молодіжної політики, спорту), цивільного захисту населення та
надзвичайних ситуацій;
−− Комісія з питань транспорту, зв’язку,
торгівлі, сфери послуг та інформаційних технологій;
−− Комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою,
енергоефективності та управління
комунальною власністю;
−− Комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
підприємництва та інвестиційної діяльності.

Виконком

Політична реклама

Останнє
засідання

У вівторок 17 листопада у складі,
який був до місцевих виборів 2020
року, востаннє зібрався виконавчий комітет міської ради, який
провів Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.

П

’ять років його члени розглядали актуальні питання і ухвалювали важливі
рішення.
Цього дня серед важливих питань розглянули:
−− Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим
проєктом «Будівництво автомобільної
дороги комунальної власності між автомобільною дорогою М-07 Київ-КовельЯгодин та вул. Польова в с. Мироцьке
Київської області».
−− Про затвердження кошторисної частини
проєктної документації за робочим проєктом «Будівництво автомобільної дороги комунальної власності між автомо-

На засідання 1 сесії Бучанської
міської ради VIII скликання депутати підтримали внесені Бучанським міським головою Анатолієм
Федоруком кандидатури для затвердження на посади старост.
Старостами працюватимуть:
Олег Покрасьон –
Гаврилівка, Тарасіащина
Світлана Микиша – Блиставиця
Ірина Петрушевська – Луб’янка
Андрій Купраш – Бабинці,
Буда-Бабинецька
Раїса Козир – Здвижівка
Олександр Деревинський –
Мироцьке
Андрій Липовецький – Ворзель
Павло Єрига – Синяк, Раківка,
Вороньківка, Червоне.
Вітаємо і бажаємо успішної роботи!

Анатолій Федорук від імені міської
ради подякував членам міської територіальної виборчої комісій, які багато
попрацювали для встановлення результатів.
Територіальна виборча комісія у складних умовах пандемії, при недовірі деяких
невдоволених результатами осіб вдруге
перераховувала бюлетені й продемонструвала, що перший підрахунок був теж
чесним. Роман Махінько розповів, що
згодом майже всі члени ТВК захворіли,
але на цей час вже почуваються краще.
Тож бажаємо швидкого одужання тим,
хто ще хворіє.

більною дорогою М-07 та вул. Курортна в
сел. Ворзель Київської області.
−− Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості на будівельні
роботи «Капітальний ремонт під’їзної дороги комунальної власності від житлового
будинку №50 до №56 по вул. Водопровідна
в м. Буча Київської області».
Також ухвалено питання надання матеріальної допомоги, вирішення актуальних проблем життєдіяльності населених
пунктів громади.
– Не випадково приділили особливу увагу дорожній інфраструктурі – ремонту
доріг та тротуарів, тому що дорожня галузь забезпечує пожвавлення економічного
розвитку, – зазначив Анатолій Федорук.
Насамкінець він подякував усім за роботу, побажав подальшої співпраці, економічного розвитку громаді, які можливо досягти, об’єднавши зусилля.

«Переможцями місцевих виборів
варто вважати «партії мерів» та
«Батьківщину», – експерт

Друге місце «Батьківщини» за кількістю депутатів серед усіх політичних
сил та першість серед позавладних – є гарним результатом для команди,
яка орієнтувалася на конкретні потреби людей і не спекулювала на питаннях, що розколюють країну.
ро це заявив політичний експерт Андрій Золотарьов в інтерв’ю UKRLIFE.TV.
«Батьківщина» – єдина структурована політична партія, яка має реальне
представництво від Луганська до Закарпаття. На відміну від тих сил, які банально
продають партійні франшизи. Як результат – друге місце, 10% депутатських мандатів», – зазначив аналітик.
За його словами, підсумки місцевих виборів стали найкращою соціологією, яка
дозволяє «Батьківщині» розраховувати й на один з перших результатів під час
майбутньої парламентської кампанії. Також місцевими перегонами сьогодні мають бути задоволені й так звані «партії мерів», – вважає Золотарьов.
«Виграла також така собі «партія регіональних еліт». Якщо рік тому електоральна карта України була вся зелена, то сьогодні вона нагадує шкуру леопарда», – підсумував експерт.
Нагадаємо, що відповідно до попередніх даних ЦВК, 14.5% від усіх обраних депутатів є висуванцями «Слуги Народу», 10.5% – «Батьківщини». Далі йдуть партії
«За майбутнє», ОПЗЖ, «Європейська солідарність» та інші. Партія Володимира
Зеленського має п’ять з половиною тисяч депутатів по всій країні, партія Юлії
Тимошенко – майже чотири тисячі.

П

Єдина родина

У Блиставицькому ЗДО «Золота
рибка» в останній робочий день
тижня колектив і вихованці долучилися до прибирання території
під девізом «Працюють всі».
уртом і робити веселіше, і час швидко летить. Територію прибрали, тепер можна і відпочивати!

Г

БЛАГОУСТРІЙ

Випробування
першим снігом
пройшли успішно

Перший сніг рясно присипав дороги громади. Тож аби зранку полегшити проїзд водіям, техніка комунального підприємства «Бучанське
УЖКГ» активно працювала на дорогах навіть у нічний час.
З першим снігом!

І

нспекція з благоустрою Бучанської
ОТГ нагадує керівникам підприємств,
установ, організацій, ОСББ, ЖБК, а
також мешканцям приватних домо-

володінь, що упродовж осінньо-зимового періоду 2020-2021, керуючись
ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», наказом Мінрегіонбуду України
№ 54 від 14.02.2012 «Про затвердження
Технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг населених пунктів»,
п.V. «Утримання вулиць та доріг у зимовий період», рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради
від 18.11.14 №394 «Про затвердження
закріплених територій за підприємствами, установами, організаціями,
торговельними закладами всіх форм
власності, громадянами міста Буча з
метою прибирання та санітарної очистки території міста», на приватній території, а також на прилеглій, необхідно виконувати такі роботи:
−− не менше ніж двічі на день забезпечувати прибирання під час снігопаду;
−− проводити негайне сколювання льоду
і видалення сніжно-крижаних утворень у разі їх появи;
−− проводити посипання пішохідних
доріжок, під’їзних шляхів піском або
піщано-сольовою сумішшю;
−− не допускати утворення бурульок на
покрівлях споруд та водостоках, виступаючих архітектурних формах;
−− забезпечувати вільний доступ спеціалізованого транспорту під час прибирання вулично-дорожньої мережі.
Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиць.

◆◆ Синяк

Повторили правила
дорожнього руху –
зберегли життя і здоров’я

«Тиждень соціальних
мереж» у ліцеї

Гаврилівський освітній заклад
№ 8 долучився до Всеукраїнського Тижня безпеки дорожнього
руху. Класні керівники провели
єдині уроки, до яких додали бесіди та вікторини на теми: «Правила для пішоходів», «Учасники дорожнього руху та умови безпеки
пішоходів», «Безпека дорожнього
руху – це життя!» з використанням відеопрезентацій та навчальних мультфільмів.

О

крім цього, у закладі було організовано інформаційну виставку
та виставку малюнків на тему: «Мій
найкращий друг – безпечний рух».
Також протягом тижня класні керівники проводили хвилинки безпеки,
де інформували учнів про правила
поведінки під час ДТП.
Всі заходи продемонстрували, що
школярі знають Правила дорожнього
руху, володіють навичками поведінки
на вулиці, дорозі, вміють знайти вихід
з будь-якої ситуації, пов’язаної з дорожнім рухом.

Велика історія рідного краю

Продовження. Початок у № 45 «БН»

Війна, яка змінила життя
Блиставиці
У середині липня 1941 року нависла
загроза окупації села німецькими військами.
Райвійськкомат переїхав з Бородянки
в Блиставицю і розмістився в Обірку.
Село стало схоже на військовий табір.
Сюди приїжджали сотні мобілізованих з
Бородянського та сусідніх районів, звідси вони вирушали для поповнення військових частин на фронт.
Ворог, прорвавшись на Житомирському
шосе, захопив Макарів, вторгся в КиєвоСвятошинський район. Від Макарова
він почав наступ на північ і захопив
Андріївку. Розпочалися обстріли станцій
Бородянка, Немішаєво, Ворзель. Багато
блиставчан складали свої домашні скарби
на вози, прощались з рідним селом і рушали за Дніпро. Туди ж направили колгоспну худобу. Щоб не залишати ворогові
машин і хліба, роздали населенню товари з крамниць, хліб з комори, поламали
машини. Ночами люди закопували своє
майно і хліб, рили окопи, з відчаєм чекали
того рокового дня.
Під гнітом німецьких військ
25 серпня вночі через село пройшли на
Гостомель аєргардні частини Радянської
Армії, а вранці населеним пунктом проїхали перші німецькі мотоциклісти-розвідники. Незабаром в селі стало чути німецький
говір, гавкання собак, крики ображених
блиставчан. В усіх хатах розмістились німецькі солдати, а господарі мусили селитись в сінях, коморах чи хлівах.

Фріци полювали на курей і поросят, ходили по хатах і вимагали «яйко»,
«шпік», «млеко».
Особливу розправу вчинили нацисти з
культурними закладами села. З класних
кімнат школи прусаки і баварці повикидали парти і столи, наочне приладдя
і книжки з бібліотеки. За кілька днів все
спалили й поламали. Основний будинок
школи було перетворено на матеріальний склад, а в приміщенні №2 розмістили коней. Сільський клуб також перетворили на конюшню.
Із Блиставиці забрали в німецьке рабство 67 осіб.

Звільнення від німецькофашистських загарбників
12 жовтня 1943 року комендант
Блиставиці майор фон Пауль Герц погано
спав вночі. Вранці, як завжди в останні дні,
фон Герц особисто перевірив по списку чоловіче населення, вишикуване на майдані
перед комендатурою, дав розпорядження,
на які роботи направляти селян.
Надвечір до околиці села прибула кухня, і солдати, що цілий день лежали в окопах, рушили на обід. О 6-й годині вечора з
боку Озер роздалися два гарматні вистріли. Один зі снарядів перелетів через село і
розірвався під лісом, а другий просвистів,

Що об’єднує усіх сучасних дітей?
Звісно ж любов до соціальних мереж!

У

НВК «Синяківський хіміко-технологічний ліцей-ЗЗСО l-ll ступенів»
проходить тиждень, присвячений соціальним мережам!
Учні молодших класів теж приєдналися до участі в акції. Познайомилися
з правилами інтернет-безпеки й інтернет-етики та взяли участь у конкурсі
на краще селфі.
Програма тижня для всіх учнів насичена та цікава:
Понеділок – День селфі: яскравих
фотокарток і конкурс на краще селфі
класу разом з крутою тематичною фотозоною.
Вівторок – День YouTube: спілкування на тему навчання і розваги на
YouTube.
Середа – День Instagram: купа сторіс, прямий ефір з Учнівською Радою,
а також конкурс на кращий пост в інстаграм серед старшокласників – тематика улюбленого стилю в одязі або
музиці.
Четвер – День ТікТок і конкурс на
кращий новий танцювальний тренд.
П’ятниця – підбиття підсумків у
традиційному п’ятничному інформаційному випуску на YouTube.
Креативний підхід до реалізації
творчих здібностей учнів – один з
важливих етапів розвитку сучасних
школярів.

◆◆ БЛИСТАВИЦЯ
але вибуху не було чути. Як пізніше виявилось, він залетів у хату Куцопала Григорія,
пробив стіну сараю, пройшов через корову, пробив стіну у хату, потрапив під піч
і не розірвався. Того ж дня танкісти 5-го
гвардійського Сталінградського танкового корпусу генерал-лейтенанта танкових
військ Кравченка взяли Синяк, Раківку,
Озера і ввечері 12 жовтня Блиставицю.
На початку листопада бої розгорілись
з новою силою, а вночі з 5 на 6 листопада
передові частини Радянської Армії визволили село.

Мирне життя
Блиставчани взялись за відбудову свого рідного колгоспу. У липні місяці 1944
року відбувся перший післявоєнний випуск 7-го класу.
22 травня 1947 року в колишньому
колгоспному санаторії в Обірку відкрили обласний дитячий будинок на 60 дітей-сиріт і напівсиріт. Учились діти в
Блиставицькій школі. Проіснував він до
1952 року, коли більшість його вихованців виросли, закінчили семирічку і пішли далі учитись або працювати.
З 1948 року почав працювати сільський клуб, в якому двічі на тиждень демонстрували кінофільми і часто влаштовували вистави, бесіди, лекції, ігри.
16 квітня 1950 року засвітились електричні лампочки в сільвиконкомі, конторі колгоспу, школі, дитячому будинку,
сільських крамницях, в тваринницьких
приміщеннях та в багатьох хатах колгоспників.
У 1950 році в селі вже було три бібліотеки: в школі, дитбудинку і в клубі.
Підготувала
Наталія Винагородська
(Продовження в наступному номері «БН»
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Девіз п’ятниці –
«працюють всі»!

◆◆ Гаврилівка
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Зоя Максимук:
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«Моє серце належить дітям!»

Пиши, знімай,
малюй –
із любов’ю до
рідного краю
Для творчих юнаків і дівчат, які
всією душею люблять природу
і вміють висловити свої вподобання через мистецтво – конкурс
«Люби і знай свій рідний край» у
межах Програми «Київщина заповідна».
чні освітніх закладів області можуть підготувати свої роботи
у тому напрямі мистецтва, який їм
більш до вподоби. Адже визначатимуть переможця у семи номінаціях:
• Казка «Як врятувати нашу планету
від сміття?»
• Екологічна стежка.
• Відеоролик «Як ми допомагаємо
зберегти довкілля».
• Екологічна гра.
• Оповідання/есе на тему «Моя
Київщина».
• Малюнок на тему: «Мої дії на захист довкілля».
• Плакат на тему: «Я люблю свій рідний край».
Ви можете створити свій конкурсний шедевр самостійно, або попрацювати командою, адже у змаганнях
можуть брати участь як окремі учасники, так і колективи у трьох вікових
групах: початкова школа, 11-14 років,
15-16 років.
Висилайте роботи на електронну адресу: ecoinform.osvita@gmail.
com або поштою: 01033, м. Київ, вул.
Саксаганського, 30-В, офіс 33 до 25 листопада 2020 року.
Телефонуйте:
(044)
289-31-42;
+38(099)-055-47-39; 096-174-47-93
Всі роботи будуть відзначені, а учасники нагороджені подарунками.
За результатами Конкурсу готується
видання «Збірки робіт учасників конкурсу «Люби і знай свій рідний край».
Організатор: Департамент освіти і
науки Київської обласної державної
адміністрації.
Мета: виховання у молодого покоління дбайливого ставлення до природи рідного краю; формування у дітей
поваги до культурних та історичних
пам’яток; популяризація та збереження цінних природних територій
Київської області; активізація творчого потенціалу дітей та молоді; залучення дітей та молоді до практичної
природоохоронної роботи.
Конкурс проходитиме на засадах
відкритості та прозорості.
Обробка персональних даних учасників здійснюватиметься з урахуванням вимог Закону України «Про
захист персональних даних», а захист
авторських прав – відповідно до вимог чинного законодавства України.
За інформацією КОДА

У

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

ОСОБИСТІСТЬ

Власні мрії спонукають нас до дій, що змінюють наше життя й оточуючих людей. Дехто скаже, що це доля і з цим важко не погодитися. Доля нашої героїні
Зої Максимук полягає не тільки у важливості обраної професії педагога, це
доля супержінки, що на посаді заступника директора школи № 5 з навчально-виховної роботи своєю вірою та любов’ю до дітей вплинула не на одне
маленьке життя…
– І досі щемить серце, коли пригадую
я гарна та сильна жінка народилась у древньому Володимирі- життєві історії вихованців сирітського
Волинському, де закінчила школу № 2. закладу, пронизані невеселими, а інколи
Випускниця без вагань стала студенткою жахливими подіями, які вирвали їх із рідДержавного педагогічного інституту ім. них домівок. Про інтернати в той час
М.Горького, фізико-математичного фа- і зараз говорять переважно погано, але
культету за спеціальністю математика, у нашій шкільній родині ми робили все,
адже завжди знала, ким хоче стати, коли щоб розтопити крижини у дитячих дувиросте.
шах, щоб усміхались їхні очі. І просто
– Майбутня професія у мене ніколи не педагогічною працею не можна назвати
викликала сумнівів. У дитинстві дру- повсякденну готовність віддати теплозі-однолітки завжди приходили до мого ту і щирість своїх сердець «державним
дому аби разом гратися «у школу». Тому дітям», які стали рідними. За роки моєї
після випуску лише обирала, чого саме роботи в інтернаті ми пережили різні
навчати дітей: української мови чи ма- часи. Були літа, коли кількість виховантематики? – згадує минулі роки Зоя ців за рік збільшувалась на сто діток. У
Тимофіївна.
напівголодні дев›яності для харчування
Після закінчення педінституту моло- чотирьохсот дітей у нас були лише мука,
дий спеціаліст свою педагогічну діяль- крупи і картопля, хліб щодня просили в
ність розпочинає у Київській середній борг у місцевих магазинах і носили власношколі №197. Робота молодої вчительки руч у мішках. Працівники закладу принона той час тісно переплітається із сімей- сили з дому, що могли. А заробітна плата
ним життям, адже Зоя народжує стар- була лише чотири рази на рік. Та ми нікошу донечку Оленку. У 1983 році після ли не опускали рук. Тісно співпрацювали з
декретної відпустки педагог продовжує вітчизняними і міжнародними благодійсвою діяльність в Ірпінській середній ними організаціями. Завдяки їм створюшколі №3 учителем математики та клас- вали належну матеріальну-технічну базу,
ним керівником 4-А класу. А вже у 1986 проводили реконструкцію, організовували
році родина Максимуків поповнюється оздоровлення. Гостями закладу свого часу
були Віктор Ющенко, Володимир Литвин
ще однією донечкою Надійкою.

Ц

У 1990 році Зоя Тимофіївна погоджується на пропозицію працювати заступником директора Ірпінської школи №6,
що у Коцюбинському. Саме там вона отримала перші навички щодо науково-методичної та управлінської діяльності в
освітньому закладі. У1994 році талановита вчителька приймає запрошення
обійняти посаду заступника директора
школи з навчально-виховної роботи у
Бучанській школі-інтернат для дітей-сиріт та дітей без батьківської опіки.
– Прописані посадові обов›язки ті самі,
але школа-інтернат, діти-сироти… Я
розуміла, що просто любові до діток, розуміння вікових психолого-фізіологічних особливостей, знання педагогіки, дидактики,
методики недостатньо, щоб відчути малюків, з якими так безжально обійшлася
доля. – Ділилася власними переживаннями
Зоя Тимофіївна. – Тому погодилась не відразу. Кілька разів приїздила, знайомилась
з атмосферою, спостерігала за дітьми і
дорослими, та лише після глибоких роздумів погодилась на таку відповідальну
працю. 1 лютого 1994 року – мій перший
день з 26-ти наступних років роботи у
школі-інтернат, які були найкращими
роками мого життя.
Пані Зоя згадує, що відразу прийшло
розуміння: у закладі працює злагоджена команда однодумців під керівництвом директора Михайла Наконечного.
Головним лейтмотивом їхньої діяльності
було переконання, що діти приходять у
цей світ не за власною волею, і ми, дорослі, відповідальні за кожну дитячу долю.

і Олександр Зінченко, Василь Кремень і
Дмитро Табачник, керівники Київщини.
До вихованців закладу приїздили Тіна
Кароль, Влад Яма, Віталій Козловський,
Світлана Тарабарова, Владислав Ващук,
Микола Тищенко, В›ячеслав Узелков та
інші. Але моїм головним завданням було
створення сприятливих умов для навчання вихованців сирітського закладу, – розповідає Зоя Тимофіївна.
Навчати таких учнів було непросто. У
класах перебували діти з різницею у 3-6
років. Це призводило до непорозумінь
морально-етичного характеру, і в свою
чергу негативно впливало на навчання. Тому у 1995 році у закладі відкрили
класи корекції знань, що через два роки
забезпечило вікове вирівнювання класів
і значне зростання якості знань вихованців. Наступним кроком стало суттєве удосконалення навчально-виховного процесу початкової школи. Вчителі
молодшої школи виявили готовність до
змін: активно використовувались методи особистісного навчання, методики
Зайцева і Амонашвілі. Адміністрація
ініціювала участь педагогів у міських та
обласних освітніх заходах. У школі систематично проводили міські та обласні
семінари-практикуми. Передові освітні технології активно використовували
вчителі основної та старшої шкіл. І на
початку 2000 вихованці сирітського закладу стали учасниками міських, а потім
і обласних олімпіад з базових дисциплін.
– Далі ми розробляли перспективний
напрям розвитку освітньої діяльності.

Директор Бучанської школи №5
Михайло Наконечний поділився
думкою про Зою Максимук як
спеціаліста та людину:
– Високої кваліфікації вчитель, на
якій тримається організація основного навчального процесу в школі.
Глибоко знає методику та предмети,
висококваліфікований
організатор
навчального та виховного процесу,
володіє майстерністю управління педагогічним колективом. Абсолютна
більшість спеціалістів школи звертається до Зої Тимофіївни за порадою: заступник початкової школи,
заступник з виховної роботи, заступник з наукової роботи. І хоча це не її
питання, однак педагоги вважають,
що вона головний координатор у багатьох питаннях. Зоя Максимук знаходить спільну мову з молодими спеціалістами та фахівцями зі стажем.
Надійний помічник директора школи
та активно працює з громадськими
структурами. Жодний шкільний захід
та свято не проходить без її активної
участі. Завжди переймається та опікується навчанням та розвитком дітей,
щоб учні мали гарні знання та зростали організованими як в навчальному
процесі, так і у житті. Адже важливо
не примушувати дитину до навчання,
а спонукати та заохочувати.
Оксана Сімороз заступник
директора Бучанської СЗОШ №5
з навчально- виховної роботи в
початкових класах розповіла про
знайомство з Зоєю Максимук:
– Коли познайомилась із Зоєю
Тимофієвною, у мене виникла внутрішня тривога, чи зможу працювати так віддано як вона? Однак пізніше зрозуміла, що своєю роботою,
активною життєвою позицією Зоя
Тимофієвна надихає на діяльність та
дає відповіді, як у всі часи і на всіх
посадах бути гідною покликанню педагога. Вона переконує власним прикладом, що можна і потрібно завжди
залишатися Людиною високопрофесійною, мудрою, інтелігентною, чесною. Людиною, що мислить, читає,
змінюється і прагне допомогти змінитися іншим. Сумнівається в собі і
все життя вдосконалюється, але залишається вірною своїм принципам.
Вона відповідальна, принципова,
доброзичлива наставниця, товариш,
однодумець, колега, яка любить свою
роботу, ніколи не йде на поступки лінощам і безвідповідальності, вимоглива до себе і до інших – це все про
неї. У будь-який момент з нею можна
порадитись, щодо питань навчання і
виховання учнів, професійних моментів, методичної роботи.
Проведення різноманітних діагностик,
робота з науковцями, співпраця з працівниками київського обласного управління освіти сприяла прийняттю рішення щодо реформування у 2002 році
сирітської школи-інтернату в Бучанську
спеціалізовану школу-інтернат з поглибленим вивченням іноземних мов. У
заклад прийшли перші 82 дітей з родин.
Усі побоювання щодо непорозумінь між
вихованцями інтернату і «домашніми»
дітьми виявились марними. Такий тандем став корисним. Діти з родин і їхні
батьки відчули невластиву звичайним
школам опіку від педагогів, а вихованці
значно розширили власний кругозір. Зараз
я горда тим, що моя школа четвертий
рік поспіль входить до десятка кращих
на Київщині. Щороку наші учні стають
переможцями і призерами міського, обласного та Всеукраїнського етапів предметних конкурсів і олімпіад. У закладі
створено прекрасні умови для успішного
зростання дітей та підлітків. Хочеться,
щоб оте далеке, несучасне «серце віддаю
дітям» не зникало, щоб школа, була не
лише місцем роботи, а й другою домівкою
як для педагогів, так і для дітей.
Записала
Тетяна Домарєва
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Канал «1+1»

5:00 «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».
9:25,12:20,4:50 «Життя вiдомих
людей».
13:10,14:20,15:25 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 6».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».

Iнтер

3:30 Х/ф «Вам i не снилося».
4:55 «Телемагазин».
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».
9:40,18:00,19:00 «Стосується кожного».
10:40,12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
(12+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Т/с «Тягар iстини». (12+).
2:30 Х/ф «Я люблю». (16+).

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.
11:40,13:15 Х/ф «Цар скорпiонiв 2:
Сходження воїна». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:15 Х/ф «Цар скорпiонiв 3:
Книга мертвих». (16+).
16:55 Х/ф «Велика стiна». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:05,21:30 Х/ф «Коммандос». (16+).
22:15 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Жанна д`Арк». (16+).
2:50 Я зняв!

Новий канал

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:45,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:30 Т/с «Комiсар Рекс».
10:25 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
13:05,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:40 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Колiр пристрастi».
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
2:55 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
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,3:40 Реальна мiстика.
12:45,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мавки», 1 i 2 с. (16+).
23:30 Т/с «Референт», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Референт». (12+).

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.
12:15,16:00,19:15,23:05 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:45 Київ Reality.
18:00 3x4.
19:30,23:30 Якiсне життя.
19:40 Смак дня.
19:45,23:20 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 4 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Голос Америки з Вашингтону.
23:40 Просто кияни.
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00 Х/ф «Заради любовi до гри».
(16+).
2:20,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
5:30 «Тут i зараз».
6:30 Веселi саморобки.

Вівторок, 24 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.

Відповіді
на сканворд
у № 45

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+).
10:40 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2020».
10:50 Пiд знаком Шанель. Очiкування.
11:20 Погода.
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».
19:55,23:40 Д/с «Дикi тварини».
21:45 #ВУкраїнi.
22:10 Д/с «Свiт дикої природи».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

Канал «1+1»

5:30,9:25 «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
,2:55 «ТСН».
11:25,12:20,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 6».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
23:45 Комедiя «Любов зла».
1:55 «Грошi».
3:55 Життя вiдомих людей.

Iнтер

3:25,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:55 «Телемагазин».
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».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
0:00 Т/с «Тягар iстини». (12+).
2:25 Х/ф «Не було б щастя».

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 «Цар скорпiонiв 5:
Книга душ». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Т/с «Пес». (16+).
15:30,16:20,21:25 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива iсторiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:10 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна
помста». (16+).
0:55 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Х/ф «Перший месник». (16+).
13:10 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Перший месник: Друга
вiйна». (16+).
23:50 Х/ф «Первiсний». (12+).
1:40 Т/с «Сирена». (16+).
2:30 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:35,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:15 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
13:05,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:40 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Колiр пристрастi».
0:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:50

Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,4:10 Реальна мiстика.
12:45,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мавки», 3 i 4 с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Свiй чужий син», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Свiй чужий син».

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.
12:00,16:00,19:15,23:05 Вартовi
столицi.
12:15,19:30,23:30 Якiсне життя.
12:25,23:40 Просто кияни.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:45 Київ Reality.
18:00 Людина на мiльйон.
19:40 Смак дня.
19:45,23:20 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 5 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Голос Америки з Вашингтону.
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Середа, 25 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,3:35 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+).

10:40 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2020».
10:50 Пiд знаком Шанель. Сумнiви.
11:20 Погода.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,1:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:30 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:55,23:40 Д/с «Дикi тварини».
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:10 Д/с «Свiт дикої природи».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).

Канал «1+1»

5:30,9:25 «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».
11:35,12:20,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 6».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0:55 «Свiт навиворiт».

Iнтер

3:25,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «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».
14:20,15:15 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
23:00 «Острiв Фiделя».
0:10 Т/с «Тягар iстини». (12+).
2:00 Х/ф «Опiвнiчне сонце». (16+).

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,3:00 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+).
10:40 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2020».
10:50 Дивовижнi сади. Гiрський парк
Вiльгельмсхьое - Нiмеччина.
11:20 Погода.
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 «Суперчуття».
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:05 Перша шпальта.
0:35 Т/с «Полдарк». (16+).
3:55 Д/ф «Капелани».
5:05 Бюджетники.

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:00 Le Маршрутка.
9:00,19:00 Супер Топ-модель поукраїнськи. (16+).
11:20 Х/ф «Встигнути за Джонсами».
(12+).
13:40 Х/ф «Армагеддон». (16+).
16:50 Х/ф «Пасажири». (12+).
21:20 Х/ф «Перший месник». (16+).
0:00 Х/ф «Спадковiсть». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.
2:40 Зона ночi.
5:00 Абзац.

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10,1:25 Громадянська
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Бучанська українська гімназія –
мрії збуваються!

Нове приміщення, парти, шкільне приладдя, гарна територія та просторі
яскраві класи – все це дуже подобається не тільки учням нової Бучанської
української гімназії, що цього року зустріла перших своїх гімназистів, але й
вчителям.
аступник директора з виховної роботи ри, зали, спортзал тощо. І хоч в проєкті не
Бучанської української гімназії Світлана все було реалізовано, але гімназистам пішли
Юхно поділилася емоціями дітей від навчан- назустріч і виконали багато бажань діток.
ня у новій гімназії та планами на майбутнє у Наприклад, особистий простір, шафки, де
можна зберігати особисті речі, – це одна із
житті гімназистів:
– Відчуття від нового приміщення та пере- реалізованих мрій.
– Не можу не сказати про класи: гарні, пробування тут просто фантастичні. Адже у нас
з’явився простір! Ми раніше дуже страждали сторі, світлі, з великими вікнами, – зазначає
від того, що було затісно. Тут широкі коридо- заступник директора. – Навіть коли у прохори, своя актова зала із чудовою сценою, про лодну погоду ми багато провітрюємо класякі ми давно мріяли, бо маємо дуже багато ні кімнати, то в них все одно дуже тепло, бо
творчих проєктів, величезний прекрасний добре працює система опалення. Також нова
спортзал.
будівля гімназії має сонячні батареї, які, ми
Світлана Вікторівна розповіла, що свого впевнені, будуть так само гарно функціонучасу, коли тільки з’явився фундамент нової вати.
будівлі освітнього закладу, у них організуДо речі, у цей важкий час пандемії у заклавали конкурс, який називався «На валізах». ді легше дотримуватися протиепідемічних
Дітям запропонували намалювати нову гім- умов: кожен клас має достатньо свого особиназію, якою вони хочуть її бачити. І ці бажан- стого простору, і учні різних колективів маня та мрії, зображені у вигляді образотворчих ють можливість не перетинатися. А крім того,
творів, передали до Бучанської міської ради, адміністрація закладу вже реалізовує багато
щоб показати, як учні бачать класи, коридо- цікавих проєктів. Не як раніше, відразу зі

ШКІЛЬНИЙ СВІТ

З

всіма гімназистами, але…в окремих класах,
в актовому залі без глядачів. А за допомогою
фотографій, відео у соціальних мережах та
шкільного радіо створюють онлайн-участь
всіх у проєктах: фестиваль «Таланти твої, гімназіє!», квести, вікторини, дні толерантності,
письменності, мови, правил дорожнього руху
тощо.
У гімназії із задоволенням опановують новий простір, а крім того, вже складають плани
щодо покращення. Світлана Юхно розповіла,
що вони мріють про хореографічний клас:
багатофункціональний, красивий, з великими дзеркалами.
– За традицією гімназії у нас всі класи з 5
по 11 завжди займалися хореографією. Мали
у навчальному розкладі кожного класу один

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

Особиста думка
Своїми враженнями про навчання у новій будівлі з журналістами БН поділився Максим Федоренко, учень 9-Б класу, який, до речі, у майбутньому
мріє стати журналістом. Гадаємо, у Максима все вийде, адже, познайомившись із ним, ми впевнилися, що він цілеспрямована, цікава, щира та самодостатня людина з власною думкою про різні аспекти, зокрема, шкільного
життя:
– Нова будівля дуже красива. Всім
подобається напис, яким гімназія зустрічає учнів на вході, де великими
буквами зазначено «Бучанська українська гімназія» – це додає гордості та
престижності закладу, – розповідає хлопець. – Планування дуже гарне, багато
світлих та просторих кабінетів. В холі
розмішено м’які та зручні пуфи та великий стенд, на якому кожен охочий може
Захоплює новітнє обладнання кабіознайомитися з цікавими фактами про
шкільні предмети, що викладають у за- нетів. Наприклад, найкращий, на мою
кладі. Мені дуже подобаються наші вчи- думку, кабінет інформатики, тому що
телі, адже вони цікаво проводять уроки, там стоять сучасні красиві та просто
класні комп’ютери (сміється, ред.).
що ще більше спонукає до навчання.

У нас в гімназії гарний кабінет трудового навчання. Він розділений окремо для дівчат – з витяжкою та іншим
устаткуванням для готування їжі та для
хлопців – із станками та пресами тощо.
Клас хімії обладнано не звичайними
партами, а спеціальними, із рукомийниками, щоб можна було безпечно проводити досліди та змивати реактиви.
Стадіон хоч і невеликий, однак дуже
гарний і має чудове футбольне поле із сучасними металевими воротами для гри у
футбол та є навіть доріжка для легкої атлетики. Вражає дуже великий спортзал,
що дає змогу активно займатися фізичними вправами, не заважаючи один одному.

Кольоровий тиждень

Іноді серед сірої метушні буднів і напруженої праці хочеться чогось незвичайного. Блиставицький заклад загальної середньої освіти №6 та учні 5-В
класу, разом із своїм класним керівником Мариною Залізко школи № 3, вирішили провести тиждень не лише корисно, але й весело.

П

опри обов’язкову умову – гарні
результати у навчанні, діти назвали його «КОЛЬОРОВИМ». Кожен день
тижня мав свій колір. Було весело, гамірно і незвично.
У понеділок школярі розпочали подорож у «Червону країну». Як відомо,
цей колір надає впевненості, заряджає
енергією, позбавляє туги і негативних
емоцій, викликає відчуття тепла і має
зігріваючу дію.
Вівторок проходить під гаслом кольору, що означає світло, знання та інтелект
– жовтого. В цей день діти виготовляли
сонячні побажання для вчителів.

урок на тиждень, – розповідає Світлана
Юхно. – Дітки вчилися та виконували танці
народів світу.
Навіть уже знають, де можна буде розмістити клас для занять хореографією. І ми
впевнені, що із часом співробітникам гімназії
вдасться реалізувати і цю ідею.
Із відкриттям цього нового закладу освіти
багато діточок хотіли навчатися саме тут. І
мікрорайон, де розташована гімназія, можна
назвати молодим, адже живуть в ньому переважно молоді сім’ї з дітками.
– Зараз у гімназії переповнені класи, у деяких навіть по 36 учнів. Та ми стараємося працювати та приділяти увагу кожному гімназисту, як це і має бути. Нас надихає те, що дітям
тут подобається: навчання, простір, територія, яка оформлена надзвичайно гарно. Дуже
хороший великий стадіон. Єдине, що нас усіх
засмучує та стримує – це ситуація з коронавірусною інфекцією та карантин.
Буча стрімко розвивається і потребує відкриття нових закладів освіти. Розуміючи це, відділ
освіти і Бучанська міська рада прикладають максимум зусиль, аби реалізувати нові проєкти. У
2019 році відкрили нове приміщення початкової
школи у навчально-виховному комплексі № 3,
у 2020 – окрему будівлю гімназії, зараз добудовуються дитячий садочок на вул. Лесі Українки
і спортивний комплекс. На черзі – будівництво нового корпусу ЗОШ №1. Нагадаємо, що
відповідно до надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується
Європейським інвестиційним банком, для початку реалізації проєкту вже проведено тендери та підписано договори на здійснення технічного і авторського нагляду. Крім того, голова
Київської облдержадміністрації Василь Володін
говорив про можливість реконструкції школи
№ 2. У наступному році також розраховуємо на
впровадження цього проєкту.
Підготували
Ірина Левченко,
Тетяна Домарєва

КРЕАТИВ
ром знання. Синій сприяє спогляданню
та роздумам, навіює фантазії.
На завершення – «Фіолетова п’ятниця». День, сповнений енергії та драйву.
Фіолетовий – колір, який час від часу
стає модним, а для когось завжди улюбленим. Психологи і мистецтвознавці
вважають, що цей колір полюбляють
романтики і творчі натури. А ще він
символ ночі й містики, таємничості та
незбагненності. Це – колір, який гармонізує і вирівнює протилежності.
Так просто звичайні шкільні будні
можуть стати креативними.

Блиставицька ЗОШ № 6
«Зелена середа» – день присвячений
захисту тварин, екології і збереженню
довкілля. Зелений колір заспокійливо діє
на нервову систему, знімає головний біль,
стомлення, надає відчуття бадьорості.

Четвер був «Синім» – це колір емоційності, спілкування, творчості. Він усуває збудження та агресію. Також сприяє
розвитку розумових здібностей та поліпшує пам’ять, тому вважається кольо-

Учні 5-В класу школи № 3
із класним керівником
Мариною Залізко

громади

Відразу, коли входиш у приміщення Бучанського навчально-виховного комплексу № 2, зустрічаєшся із двома «бійцями» – це патріотичний куточок з українськими стягами та двома манекенами у військовому вбранні – особистій
бойовій формі з АТО Максима Гуртового, учителя захисту Вітчизни (хлопці).

М

аксим Сергійович за фахом вчитель
іноземної мови, і зараз викладає її
у школі, але за останні роки чоловік став
ще і фахівцем у військовій справі. У 2014
році Максим Гуртовий добровольцем вирушив на схід захищати рідну Україну –
воював на передовій, є учасником бойових дій. На запитання: «Як потрапили в
АТО?» дає коротку скромну відповідь:
«Потрібно ж було комусь захищати
Батьківщину». Згадує, що тоді, в 2014 у
військкомати стояли черги із бажаючих
боронити ворога, і саме на плечі добровольчих батальйонів багато що лягало в
зоні АТО. Чотири роки для нього тривала справжня війна. Нетривалі повернення додому під час ротацій, і знову в зону
АТО/ООС. Демобілізувався у 2018. І через деякий час влаштувався у школу № 2.

го предмету. І хоча зараз діти бувають
невдоволені непростими заняттями (не
всі, звичайно, та і хто з нас був задоволений у школі будь-якому навчанню?
– ред.), отримані ними практичні навички можуть врятувати життя їм та оточенню у будь-який момент. Жодна людина не знає, що її чекає у майбутньому,
а вміння не розгубитися у надзвичайній
ситуації, перебинтувати рану, надати
допомогу пораненому – дуже важливі і
врятують, коли буде потреба, життя та
здоров’я людині.
– Під час занять на уроках намагаюся,
щоб була практика. Щоб учні мали можливість побачити, відчути, що таке граната, вибуховий пакет, міна, розтяжка…, – розповідає Максим Сергійович.
У якийсь момент до нашої розмови долучається колега – учитель фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни
(дівчата) Ірина Леонідівна Пасічник. І
розмовляючи із цими двома педагогами,
розумієш, як сильно вони вболівають за
свою справу. Їхній маленький кабінет стає
схожим на військовий музей, коли вони
починають показувати весь свій скарб:
навчальні гранати, снаряди, автоматні
магазини, міни, бронежилет із шийним
комірцем до нього, бинти, шумові гранати, які додають під час заняття більшого
наближення до реальних подій – гучний
звук і дим, макети автоматів і манекен

Він має власний військовий досвід,
практичні навички і розуміння, як сьогодні врятувати життя хлопчакам, які за
кілька років можуть потрапити до лав
армії і зі зброєю у руках захищатимуть
Україну.
– Вважаю, що моя місія у школі на посаді викладача захисту Вітчизни – дати
юні знання і навички, щоб вони могли нормально воювати, не бути покаліченими,
і повернутися додому живими і здоровими, – розповідає учасник бойових дій.
Школа має військово-патріотичний
профіль, тому 5 разів на тиждень у старших класах відбуваються заняття із цьо-

для серцево-легеневої реанімації та навіть
військовий сухпайок, зроблений за американським зразком. І все сучасне, точні
макети бойового знаряддя, яким зараз користуються українські військові.
– Після наших уроків хлопці будуть
знати, з чим вони стикнуться у збройних силах, – впевнений вчитель, – яка
зброя і що з нею робити, а також, що у
нашій сучасній армії вони будуть вдягнені і нагодовані.
А крім знань діти отримують досвід.
Адже вчителі самі створили біля школи
смугу перешкод, викопали окопи у повний зріст. Під час практичних відпрацювань, як і годиться, вигадується легенда.
І учні долають різні перешкоди, стріляють, кидають гранати, ховаються від
куль у відповідь, бинтують рани і рятують своїх поранених товаришів.
– Сучасні збройні сили дуже відрізняються навіть від армії, яка починала воювати у
2014 році. І не лише у технічному оснащенні,
а й у психологічному настрої самих бійців, –
зазначає учасник бойових дій.
І вчить він юнаків та дівчат на практичних заняттях через максимальне
наближення до реалій бути психологічно готовими до складних випробувань.
Адже всім серцем бажає їм міцного здоров’я і щасливого життя.
Спілкувалася Ірина Левченко

ПЛАСТ

ОСВІТА

Крайовий вишкіл впорядників
У Бучанському Пластовому Центрі відбувся Крайовий спеціалізований
вишкіл впорядників, під час якого усі присутні навчалися чогось нового,
набирались досвіду та ділилися ідеями.

Ц

ей Вишкіл дав змогу зрозуміти учасникам усю глибину відповідальності, яку беруть на себе впорядники,
показав різносторонність цих обов’язків. Переважна більшість присутніх – з
півдня і сходу України.Організатори

«Демократична
школа» –
історія змін

Підлітки стали активно ініціювати зміни навколо, коли усвідомили відповідальність та важливість
власних рішень. Громада школи
№ 1 з ентузіазмом підтримала учнів й долучилася до пропозицій:

−− Квест для вчительства за учнівськими завданнями
−− Святкування Хелловіну
−− Шкільні кіноперегляди та багато іншого.

дякують кожному з учасників за чудову
атмосферу та за те, що зробили цей важливий крок для майбутнього покоління.
Попереду у вас ще багато випробувань,
пов’язаних із впорядництвом, але віримо, що вам вдасться їх подолати.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Захист Вітчизни

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:45,13:15 Т/с «Пес». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:30,16:20,21:25 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива iсторiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:15 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У
пошуках влади». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:40 Х/ф «Перший месник: Друга
вiйна». (16+).
13:20 Хто проти блондинок. (12+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:20,19:00 Дiти проти зiрок.
20:40 Х/ф «Перший месник:
Протистояння». (12+).
23:50 Х/ф «Потяг смертi». (16+).
1:30 Т/с «Сирена». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.
3:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

4:45,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:30 Т/с «Комiсар Рекс».
9:25 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+).
18:06 СуперМама.
19:06 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Колiр пристрастi».
0:55 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.
10:40,3:40 Реальна мiстика.
12:45,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мавки», 5 i 6 с. (16+).
23:30 Т/с «Опiкун», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Опiкун». (12+).

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.
12:15,16:00,19:30,23:05 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:45 Київ Reality.

17:45 Д/ф «Заборонена iсторiя», 3 с.
18:30 Погоджувальна рада.
19:45,23:20 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 6 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Голос Америки з Вашингтону.
23:30 Якiсне життя.
23:40 Просто кияни.
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Четвер, 26 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,3:35 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+).
10:40 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2020».
10:50 Пiд знаком Шанель. Ритуали.
11:20 Погода.
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+).
18:55,22:10 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55,23:40 Д/с «Дикi тварини».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

Канал «1+1»

5:30,9:25 «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».
11:25,12:20,13:15,14:15 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Свати 6».
21:45 «Право на владу».
0:45 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

3:25,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:50 «Телемагазин».
5:20,22:10 «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».

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Т/с «Тягар iстини». (12+).
1:50 Х/ф «Ти не ти». (16+).

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.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,1:00 Секретний фронт.
11:55,13:15 Т/с «Пес». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:30,16:20,21:25 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива iсторiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
23:15 Х/ф «Людина з залiзними
кулаками». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20,13:00,2:30 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:00 Х/ф «Перший месник:
Протистояння». (12+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Месники». (16+).
0:00 Х/ф «Лiтак президента». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.
3:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

4:50,23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:25 Т/с «Комiсар Рекс».
9:20 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 Один за всiх. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Колiр пристрастi».
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.
10:40,2:30 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Мавки», 7 i 8 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00,2:00 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка».
1:30 Телемагазин.

П’ятниця, 27 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03 Енеїда.
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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
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Iсторiї великого кохання».
(16+).
10:40 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2020».
10:50 Пiд знаком Шанель. Безсоннi
ночi.
11:20 Погода.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,1:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Боротьба за виживання».
21:45,23:40 Д/с «Дикi тварини».
22:10 Принц Чарльз: всерединi
герцогства «Корнуолл».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
1:45 «Голодомор. Технологiя геноциду».
3:35 «Зворотнiй вiдлiк».

Канал «1+1»

5:30,9:25,12:20,14:20 «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
,3:10 «ТСН».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:45 «Вечiрнiй квартал».
0:00 Х/ф «Мерзенна вiсiмка». (18+).
3:30 Свiт навиворiт.

Iнтер

3:25,18:00,1:50 «Стосується кожного».
4:55 «Телемагазин».
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».
14:20,15:15,0:55 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир i вiйна».
3:20 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,23:40 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.
11:05,17:05 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:15 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15:15,16:15,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:05 «На трьох 8». (16+).
0:10 Х/ф «Межа». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Суперiнтуїцiя. (12+).
11:10 Любов на виживання. (16+).
13:00 Хто зверху? (12+).
15:10 М/ф «Добриня Микитович i Змiй
Горинич». (16+).
16:20 М/ф «Iлля Муромець i СоловейРозбiйник». (16+).
18:00 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (16+).
19:40 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах». (16+).
21:00 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
23:50 Х/ф «Цiна безсмертя». (16+).
2:10 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома».
6:10,19:00,22:50 Холостячка Ксенiя
Мiшина. (12+).
10:10,23:50 Як вийти замiж. (16+).
11:15,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
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 «Виклик». (12+).
13:20 Т/с «Розмiнна монета», 1 i 2 с.
(12+).
15:30 Т/с «Розмiнна монета». (12+).
18:00 Гучна справа.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 1 i 2
с. (12+).

Субота, 28 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,5:05 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,5:35
Новини.
7:10 М/с «Чорний пiрат».
8:05,19:30 «Скiльки жертв голодомору
i чи був вiн штучним?»
8:15,19:50 «Спогади свiдка голодомору: як виживали».
8:25,13:40,21:25 «Голодомор. Свiт
знав, але мовчав».
9:15 «Вiдкриваючи Україну. Сумна
iсторiя».
10:05 Д/ф «Будинок «Слово». (12+).
11:55,12:01,23:45 Бiатлон. Кубок свiту.
Вiдкриття сезону. I етап. Iндивiдуальнi
перегони 20 км, чоловiки.
12:00 Хвилина мовчання: День пам`ятi
жертв голодоморiв.
14:30 Телепродаж.
15:15,1:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Вiдкриття сезону. I етап. Iндивiдуальнi
перегони 15 км, жiнки.
17:00 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
20:00 Спецпроєкт «Дiти Великого
голоду».
22:00 Голод до правди.
3:00 «Смертi в кредит».
4:40 #ВУкраїнi.

Канал «1+1»

6:00 «Свiт навиворiт».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,20:15 Детектив «Мишоловка
для кота».
19:30 «ТСН».
23:20 Драма «Заборонений».
1:40 Драма «Моя бабуся Фаннi
Каплан».

Iнтер

4:45 «Телемагазин».
5:15 «Орел i решка. Шопiнг».
5:50 «Слово Предстоятеля».
6:00 Х/ф «Невiдправлений лист».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Калина червона».
13:30 Х/ф «Не можу сказати
«прощай».
15:15 Т/с «Я подарую тобi свiтанок»,
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Мiсце зустрiчi».
22:10 Х/ф «Любов приходить не одна».
0:05 Х/ф «Все можливо».
2:10 Х/ф «Про нього». (16+).
3:20 Подробицi.

ICTV

4:40 Факти.
5:05,1:45 Анти-зомбi.
5:50,8:20 Теорiя змови.
6:45 Секретний фронт.
9:20 Громадянська оборона.
10:10,13:00 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Коммандос». (16+).
16:40 Х/ф «Термiнатор 4: Нехай
прийде спаситель!» (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Термiнатор: Фатум». (16+).
21:35 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання
машин». (16+).
23:40 Х/ф «Судний день». (16+).

Новий канал

5:55,7:35 Kids` Time.
6:00 М/ф «Феї i таємниця країни
драконiв».
7:40 Х/ф «Джим Пуговка i Машинiст
Лукас».
10:00 Т/с «Британiя». (16+).
19:00 Х/ф «Вавiлон нашої ери». (16+).
21:00 Х/ф «Месники: Вiйна
нескiнченностi». (12+).
0:00 Х/ф «Затягни мене в пекло».

СТБ

5:20 Х/ф «Екiпаж».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
10:50 Т/с «Колiр пристрастi».
19:00 МастерШеф. (12+).
22:45 Я соромлюсь свого тiла. (16+).
0:45 Х/ф «А ось i Поллi».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:35 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Дитина на мiльйон». (12+).
13:00,15:20 Т/с «Пiдкидьок».
17:00 Т/с «Тiнь минулого», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Тiнь минулого». (12+).
23:00 Х/ф «Цiна правди». (16+).

Неділя, 29 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:03,3:30 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,3:05,5:35
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.
11:25,0:10 Бiатлон. Кубок свiту.
Вiдкриття сезону. I етап. Спринт 10 км,
чоловiки.
12:50 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30 Жюль Верн. Подорож довжиною
в життя.
14:35,1:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Вiдкриття сезону. I етап. Спринт 7,5
км, жiнки.
15:55,2:35 Студiя «Бiатлон».
16:15 Х/ф «Сiв заблукала увi снi».
17:45 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2020».
18:00 Дитячий пiсенний конкурс
«Євробачення-2020». Фiнал.
20:00 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Створення ледi». (16+).

Канал «1+1»

6:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним 2».
11:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12:45 Т/с «Свати 6».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,4:50 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

3:50 «Орел i решка. Шопiнг».
5:00 «Телемагазин».
5:05 «Україна вражає».
5:45 Х/ф «Шляхетний венецiанець».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00 «Iнше життя».
12:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
16:50,20:30 Т/с «Детектив Ренуар».
20:00 «Подробицi».
21:30,3:35 Х/ф «Максим Перепелиця».
23:25 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:05 Факти.
5:30,8:10 Анти-зомбi.
6:20,10:00 Громадянська оборона.
7:15 Бiльше нiж правда.
9:05 Секретний фронт.
11:00,13:00 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
14:15 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання
машин». (16+).
16:20 Х/ф «Термiнатор: Фатум». (16+).
18:45 Факти тижня.
21:15 Х/ф «План втечi». (16+).

Новий канал

5:55,8:05 Kids` Time.
6:00 М/ф «Прогулянки з
динозаврами».
8:10 Дiти проти зiрок.
9:50 Х/ф «Месники». (16+).
12:50 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
15:40 Х/ф «Месники: Вiйна
нескiнченностi». (12+).
18:40 Х/ф «Доктор Стрендж». (12+).
21:00 Х/ф «Месники: Фiнал». (12+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:45 Х/ф «Золоте теля».
9:00 МастерШеф. (12+).
12:45 Хата на тата. (12+).
15:00 СуперМама.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
21:10 Я соромлюсь свого тiла. (16+).
23:15 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Мавки». (16+).
16:45 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Шукаю тебе». (12+).
23:15 Т/с «Дружина по обмiну», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Х/ф «Запасний план Б». (16+).
11:45,12:40 Смак дня.
11:50,12:50,18:50 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
12:30 Shopping. Марафон.
12:45,12:55,21:25 Київ Reality.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Погоджувальна рада.
14:10,15:15 Х/ф «Володар бурi». (16+).
16:35,0:10,1:55,4:40 Цивiлiзацiя
Incognita.
17:15,19:45 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00 Х/ф «Дужчий». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:45 Київськi iсторiї.

Втрачене службове посвідчення командира відділення 53-ДПРП с. Гостомель
2-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області (м. Ірпінь) серія КО №008084, видане Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України
у Київській області на ім’я Пономаренко Василь Васильович, вважати не дійсним.

Офіційно

Місцеві та районні ради – врегулювання
питання на законодавчому рівні
Закінчення. Початок на стор. 1.
окрема, положеннями вказаного
законопроєкту пропонується врегулювати питання:
• закінчення повноважень сільських,
селищних, міських голів, сільських,
селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
• реорганізації сільських, селищних,
міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб
публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
• правонаступництва щодо майна, прав
та обов’язків територіальних громад,
території яких були внесені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;
• правонаступництва щодо майна,
прав та обов’язків районних рад, які

З

представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;
• продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів
територіальних громад, ухвалених до
затвердження Кабінетом Міністрів
України територій територіальних
громад у регіонах України, та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною
Радою України;
• утворення та реорганізації районних
державних адміністрацій, у зв’язку зі
змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
• особливостей державної реєстрації
щодо органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами
в адміністративно-територіальному
устрої України.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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діловий тиждень

Уряд має заздалегідь попереджати
про карантинні обмеження

Парламент ухвалив Постанову «Про своєчасне інформування громадян
у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки
до такого посилення».
окумент має на меті надати мож- −− приймання відвідувачів суб’єктами
ливість населенню та суб’єктам
господарювання, які провадять дігосподарювання підготуватися до заяльність у сфері торговельного і попровадження обмежувальних заходів,
бутового обслуговування населення;
спрямованих на запобігання поширен- −− покидати місця свого проживання.
запобігання
поширенню
ню на території України COVID-19, та −− Для
COVID-19:
захистити їх від негативних наслідків
у зв’язку з посиленням протиепідеміч- −− запроваджувати на відповідній териних заходів шляхом запровадження заторії більше одного із зазначених заходів державної підтримки.
ходів винятково за умови оприлюдПостановою передбачено:
нення відповідного рішення про це
Кабінету Міністрів України у разі вине пізніше ніж за 7 календарних днів
до початку їх дії;
никнення необхідності запровадження
на всій території України чи на тери- −− не пізніше ніж за 7 календарних днів
до початку дії двох і більше зазнаторії окремого регіону (адміністративно-територіальної одиниці) заборони:
чених заходів проінформувати про
−− регулярних та нерегулярних перепрограми (заходи), що будуть завезень пасажирів автомобільним,
проваджені (вжиті) для підтримки
залізничним транспортом, міським
вразливих груп населення, працівелектротранспортом, метрополітеників та суб’єктів господарювання,
зокрема щодо організації перевезень
ном у міському сполученні;
працівників до місця роботи та у
−− відвідування закладів освіти здобузворотному напрямку;
вачами освіти;
−− приймання відвідувачів суб’єктами −− не пізніше ніж за 7 календарних днів
до початку дії двох і більше зазнагосподарювання, які провадять діяльність у сфері культури;
чених заходів внести до Верховної
−− приймання відвідувачів у кінотеаРади України проєкт Закону України
щодо надання державної підтримки
трах;
й пільг населенню та суб’єктам го−− приймання відвідувачів суб’єктами
господарювання, які провадять дісподарювання, які зазнають негативяльність у сфері громадського харчуних наслідків у зв’язку з посиленням
протиепідемічних заходів.
вання (барів, ресторанів, кафе тощо);
−− приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

24.11.2020 р. о 10:00 годині будуть здійснюватися роботи по встановленню меж
земельної ділянки площею 0,365 га по вул. Кочубея в м. Буча. Для погодження зовнішніх меж земельної ділянки запрошуються землекористувачі (землевласники)
суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами 3210800000:01:054:0004 та
3210800000:01:054:0005.
24 листопада 2020 року о 12:00 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), яка належала померлій гр. Крячко
Галині Ігорівні, за адресою: Київська область, на території Бучанської міської
ради, ОСТ "Берізка" (поруч з земельними ділянками з кадастровими номерами:
3210945300:01:136:0348; 3210800000:01:136:5323). Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
25.11.2020 року 0 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приватної власності гр.Ламкіної Ганни
Анатоліївни по вул.І-й провулок,2 в селищі Гостомель Київської області. Просимо
з’явитися для погодження меж та підписання акту прийомки-передачі межових
знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером 3210945900:01:075:8892 гр.Винарчук І.В. та власника земельної ділянки з кадастровим номером 3210945900:01:075:8891 гр.Костюминська Я.Е.

ВАЖЛИВО

10:00 – 12:00 «Пріоритетні години»
для літніх людей

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України, які вводять «Пріоритетні
години» для людей літнього віку, набрали чинності й мають на меті зниження рівня інфікування груп ризику. Про це повідомив міністр охорони
здоров’я Максим Степанов.
Окрім того, очільник МОЗ наголоюди похилого віку належать до
групи ризику. Тому важливо, аби сив, що карантин «вихідного дня» було
вони якомога менше контактували з запроваджено з метою уповільнення
оточуючими, адже відсоток летальних стрімкого темпу розповсюдження завипадків найбільший саме серед людей, хворювання.
старших 65 років. «Пріоритетні годиВін зауважив, що нехтування запрони» діють з 10:00 до 12:00. Ініціатива вадженими в країні протиепідемічнитриватиме на період карантину. ми правилами безпеки вже за місяць
Сподіваюсь, що всі заклади торгівлі і призведе до колапсу медичної системи
послуг будуть дотримуватися цього»,– України.
зазначив міністр.

«Л

Звернення

Шановні
платники
податків!

Ч

ерез несприятливу епідеміологічну
ситуацію Ірпінська ДПІ ГУ ДПС
у Київській області обмежує роботу
Центру Обслуговування Платників, адміністративні послуги громадянам надаватимуться виключно в онлайн-режимі та у разі гострої необхідності за
адресою м. Ірпінь вул. Шевченка, 2-А.
Більшість питань, що стосується роботи Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у
Київській області, ви можете вирішити, звернувшись за телефонами (04597)
60-026, (04597)67-544 або електронною
поштою kyivobl.official@tax.gov.ua.

Звертаємо увагу, що надіслати лист
(запит, звернення тощо) можна за допомогою меню «Листування з ДПС»
приватної частини Електронного кабінету (лист має бути у форматі pdf (обмеження 2 МБ).
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.
gov.ua, а також через субсайт Головного
управління ДПС у Київській області
офіційного вебпоталу ДПС України.
Нагадуємо, що контактна інформація для зв’язку розміщена у рубриці
«Контакти» на офіційному субсайті
Головного управління ДПС у Київській
області: https://kyivobl.tax.gov.ua/.
Бережіть своє здоров’я та здоров’я
ваших близьких!
Ірпінська ДПІ ГУ ДПС
у Київській області.

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

Для чого потрібна захисна
маска?
Люди, які не мають симптомів,
можуть поширювати вірус SARSCoV-2.
ентр
громадського
здоров’я
України роз’яснює: в інфікованої людини ознаки захворювання
COVID-19 можуть бути відсутні взагалі або тільки протягом інкубаційного
періоду. При цьому збудник інфекції,
як правило, найбільше поширюється в
період, коли розвиваються симптоми
чи за короткий час до цього.
Тому важливо дотримуватися дистанції не менше одного метра від інших людей. Також необхідно прикривати рот одноразовою серветкою або
зігнутим ліктем, коли ви кашляєте або
чхаєте, щоб не наражати на небезпеку
інших.
Якщо дотримуватися фізичного
дистанціювання неможливо, тоді
важливим засобом захисту є маска,
зокрема тканинна. Вона обмежує
потенційне розповсюдження респіраторних виділень і захищає людей
навколо вас.

Ц

Давайте разом потурбуємося про
наших лікарів, яким у цей час надскладно працювати. Деякі уже не
витримують цілодобового навантаження, звільняються. Але більшість
все ж тримається, надають кваліфіковану допомогу всім нам, хоча і
розуміють, що у час пандемії ризикують власним здоров’ям і життям.
Носіть маски, тримайте дистанцію, дезінфікуйте/мийте руки, залишайтеся вдома у разі ознак вірусного захворювання. Зараз лише так ми
можемо зупинити розповсюдження
коронавірусної інфекції.
Бережімо себе і наших лікарів!

Ще раз про ефективність
масок та як правильно
їх носити
У Міністерстві охорони здоров’я
нагадали, як правильно носити
маски та в яких випадках вони можуть бути неефективними.
априклад, маски не можуть забезпечити захист чоловікам, які
мають бороди або вуса.
«Від такої простої речі як маска
– багато що залежить. Насамперед
ви можете уберегтися механічним
бар’єром маски від надходження до
вашого організму через крапельки слизу вірусу від іншої людини», – про це
розповіла заступниця охорони здоров’я
Ірина Микичак.
У відомстві також
назвали кілька важливих правил, якими
часто нехтують під
час носіння масок:
• маскою не можна
користуватися впродовж всієї доби, її потрібно змінювати щодві години;
• маску потрібно одягати чистими руками;
• маска має щільно прилягати до обличчя;
• маску потрібно правильно викидати
й утилізувати, а не кидати будь-де;
• маска не має зберігатися в кишенях,
торбинках, сумках, наплічниках;
• маска не може бути черговою на
дверях кабінету чи квартири і чекати зручного моменту;
• маска має щільно прилягати на носі,
а не під ним.

Н

Всесвітній день боротьби з діабетом

Діабет – нестримно зростаюча епідемія,
але зміна способу життя може запобігти катастрофі!
Цей день відзначається з 1991 року в день народження Фредеріка Бантінга,
канадського фізіолога, який відкрив гормон інсулін. Всесвітній день боротьби з захворюванням на цукровий діабет відзначається щорічно відповідно
до рішення Генеральної Асамблеї ООН.
іабет – це захворювання, основною
ознакою якого є стійке підвищення
рівня цукру в крові. Тому для діагностики цукрового діабету найбільш інформативним методом є визначення рівня
глюкози в капілярній крові (береться з
пальця) або венозної (з вени) протягом
дня, або, що більш надійно, визначення
рівня глюкози натще (не їсти мінімум 10
годин перед дослідженням).
Нормальний рівень глюкози в крові
коливається від 3,3 до 6,7 ммоль/л.

Д

ОСНОВНІ СИМПТОМИ ДІАБЕТУ:
1. Посилене виділення сечі, яке викликається підвищенням її осмотичного
тиску через наявність в сечі розчиненої глюкози (глюкози в сечі людини
у разі відсутності патологій бути не
може). Виявляється рясним прискореним сечовипусканням в денний, а
також у нічний час.
2. Постійна спрага, зумовлена істотними
втратами з сечею води, а також збільшенням осмотичного тиску крові.
3. Невгамовний постійний голод. Цей
симптом викликається супроводжуючим діабет порушенням обміну речовин, а точніше – нездатністю клітин
поглинати, а також переробляти глюкозу без інсуліну.

4. Виражене схуднення, особливо характерне для діабету 1-го типу. Це
типовий симптом, що з’являється,
незважаючи на наявність у хворих
підвищеного апетиту. Схуднення, а
нерідко навіть виснаження хворих,
свідчить про підвищений катаболізм
жирів, а також білків через виключення глюкози з енергетичного обміну
клітин хворого.

ПОРАДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ
ДІАБЕТУ
• Правильно харчуйтеся. Споживайте
їжу з низьким вмістом жиру, з більшою кількістю рослинних волокон.
П›ять блюд з овочами й фруктами в
день. Їжте більше продуктів, багатих

На часі

Переукласти декларацію
з лікарем можна дистанційно
Інформація Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги для тих пацієнтів, кому це потрібно.
зв’язку з припиненням трудових відносин з двома лікарями: Лядова Ірина Юріївна та Радченко Клавдія
Дмитрівна, Бучанський центр первинної медико-санітарної
допомоги надає можливість для пацієнтів цих лікарів переукласти декларацію з новим лікарем дистанційно.
Пропонується скористатися наступним алгоритмом дій:
Варіант 1. Якщо в цей момент ви здорові і вам потрібно переукласти декларацію онлайн – з 9:00 до 17:00 пишіть на Viber
за цим номером телефону: +380 67 587 73 81.

У

Вкажіть ваше ПІБ та контактний номер телефону. В порядку черги оператор відповість
вам та укладе декларацію з новим лікарем дистанційно.
Варіант 2. Якщо на цей час
ви захворіли або вам потрібна
консультація лікаря – зателефонуйте в кол-центр та запишіться на прийом до лікаря, він проконсультує вас та переукладіть декларацію в амбулаторії.
Наразі декларації можливо укласти з новим лікарем центру
ПМСД – Грищенко Іриною Олександрівною, вона розпочала роботу в амбулаторії групової практики №2 за адресою –
м. Буча, вул. Польова, 21/10.
«Запевняємо вас – ніхто без медичної допомоги не залишиться. Ми спланували поступове переукладання декларацій
з лікарем, – наголосили у Центрі ПМСД. – Просимо з розумінням поставитись до даного процесу в цей нелегкий для кожного період».

Пам’ятка пацієнту від лікарів

Аби мешканці громади мали змогу отримати своєчасну медичну допомогу,
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги видав пам’ятку
пацієнта.

«М

на складні вуглеводи. Це сповільнить
надходження глюкози в кров, буде підтримувати низький рівень холестерину. Їжте хліб з борошна грубого млива,
макаронні вироби, рис, овочі, овес, ячмінь, капусту, гречку, картоплю.
• Не створюйте великі навантаження
на підшлункову залозу. Харчуйтеся
маленькими порціями суворо через 4
години. Це кращий спосіб забезпечити кров необхідною кількістю інсуліну
для переварювання їжі, що ви з’їли.
• Не вживайте цукор і сіль. Навіть дуже
мала кількість цукру може до небес
підняти його рівень у крові. А солона
їжа різко підвищує кров›яний тиск.
• Слідкуйте за своєю вагою.
• Займайтеся спортом. Заняття легкими
фізичними вправами, не менше 5 разів
на тиждень, знижують ступінь ризику
захворіти цукровим діабетом на 50 %.
• Пийте вітаміни.
• Уникайте стресів.
• Стежте за рівнем глюкози в крові.
• Відмовтесь від алкоголю і тютюну.
Сьогодні діагноз цукровий діабет, на
жаль, не рідкість. Однак досягнення
медицини, засновані на постійному вивченні цього захворювання, дадуть змогу хворим на цукровий діабет вести нормальне життя, повноцінно працювати і
займатися спортом.
Лікар-ендокринолог
КНП «БКДЦ»БМР
Ольга Клоченко

На часі
Сімейний лікар, терапевт чи
педіатр надає
планову медичну
допомогу.
Прийом ведеться тільки за попереднім записом через кол-центр нашого закладу.
Під час запису вказуйте, будь ласка,
причину звернення.

и стараємося, аби ви отримаходять протягом 4-5 днів (протікають
не так як завжди);
ли медичні послуги максимально
якісно. Але через пандемію Covid-19 на- −− виявлений позитивний тест на
Соvіd-19;
вантаження на лікарів дуже збільшилося
за останні місяці. Дякуємо за розуміння −− поява симптомів після прямого конта повагу до роботи лікарів», – йдеться
такту з хворим на Соvіd-19;
у повідомленні.
−− повторна телефонна консультація, про
Всі організаційні питання просимо вияку Ви попередньо домовились;
−− виписка «Доступних ліків», якщо Ви
рішувати через кол-центр, а саме:
отримуєте їх за допомогою смс-кодів;
−− – запис до лікаря на прийом;
Якщо є результати аналізів або інших
−− необхідність направлення на консуль- обстежень, тримайте їх біля себе під час
−− уточнення графіка роботи лікаря;
−− номери телефонів
тацію до вузького телефонної розмови, адже їх, можливо,
інших медичних
буде потрібно озвучити. Будьте готові
спеціаліста.
Кол-центр для усіх амбулаторій
закладів;
Якщо Ви телефону- записати рекомендації лікаря. Для цього
Бучанського центру ПМСД:
−− з ким можна уклаєте лікарю, представ- майте напоготові чистий листок і ручку.
+38 067 612 12 23
Якщо у Вас змінився номер телефону,
сти декларацію;
тесь: «Я Ваш пацієнт,
або +38 050480 0121.
Ви переїхали чи переоформили
−− як отримати ту чи
своє прізвище
Графік роботи:
паспорт – декларація є не дійсіншу довідку;
та ім’я»; спипонеділок – п’ятниця
−− яка вакцина є в натайте чи
ною. Запишіться на прийом
з 8:00 до 19:00,
має змогу
для оновлення, «Кабінет черявності.
цілодобова
субота з 9:00 до 14:00.
лікар роз−− Телефонувати чи
гового лікаря» працює щодня
екстрена
писати
лікарю
з 8:00 до 20:00 (включаючи
мовлямедична
просимо з 8:00 до
вихідні і святкові дні) за адрети в цей
допомога
19:00 (в години, погоджені з Вашим лі- момент і чи зможе приділити
сою вул. Нове Шосе, 5. Там
надають невідкладну допомогу:
карем). Телефонуйте або пишіть, якщо: Вам кілька хвилин; задавайте
високий чи надто низький тиск,
−− Вам необхідно лікарняний, а у лікаря питання, які Вас турбують, кориалергічна реакція, біль в серці, різсьогодні повний запис;
стуючись списком, що підготували
−− є ознаки вірусної інфекції, які не про- заздалегідь.
кий біль в животі чи попереку.
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Суспільство

етяна Андріївна часто згадує своє
дитинство: як у роки голодомору
залишилась без батька, як мусила змалечку пасти свиней, а ще доглядати за
ними і за коровами, вівцями, конями та
обробляти землю. Сім’я Тетяни була велика: окрім дівчини — ще чотири сестри
та два брати, і всі були при роботі, щоб
вижити у важкі часи. Адже батько був
справжнім господарем і ніколи не вступав у колгосп, всі працювали тільки на
свою родину.
Маленька Тетяна народилась взимку
1919 року, закінчила школу і далі вчилася у Білоцерківському сільськогосподарському технікумі. Навчання дівчині
давалось легко і, закінчивши його, вона
повернулась до рідної домівки, щоб допомагати батькам та підіймати рідне село.
Усю себе вона посвятила рідному колгоспу, де працювала багато років. У ті
часи це була дуже важка, але шанована
праця. Згадує, що були гарні роки, але
потім розпочалася війна.

Друга світова війна
Із села ніхто добровільно не поїхав до
Німеччини, хоч німці агітували, обіцяли
рай. Хлопці та дівчата переховувались, втекла і Тетяна. Але їх видавали місцеві поліцаї, почали погрожувати розстрілом сім’ї,
підпалом хати. Тож дівчина повернулася і
насильно була відправлена в неволю.

СУМУЄМО

Відлетіла зірка
на небо...

Л

юдмила Близнюк ще не виконала своєї головної пісні за
життя – мала багато творчих планів
у дуеті «Горислава», який увірвався
у музичний простір громади і засяяв
яскраво і потужно.
Цього тижня її не стало – пішла
у засвіти, залишивши обірвані ноти
і вічний сум.
Її пісні житимуть серед нас, вчитимуть любові і добру, адже і вона світилася цими рисами...
Дует неодноразово був переможцем міжнародних, всеукраїнських,
обласних і міських конкурсів, що
проходили, зокрема, у Бучі.
Бучанський
міський
голова
Анатолій Федорук висловлює співчуття рідним і близьким Людмили:
«Пам’ять про талановиту людину
житиме у її творчості, її піснях, добрих справах»...

..Боляче і важко
втрачати.
Вічна пам’ять ...

Везли в товарних вагонах, душно, не
було води. Розповідає, що спочатку всі
дуже плакали, а потім дівчата стали заспокоювати одна одну і навіть співали українські пісні. Привезли Тетяну до Дрездена,
де вона почала працювала у родині вельможного пана, який погано ставився до
українки. Поневіряння на чужині тривали
досить довго. Але Тетяна завжди вірила в
перемогу і дочекалась її.

Життя після…
Навчившись виживати у тяжких умовах, не боятися фізичних навантажень
та не жаліти себе, Тетяна Андріївна
після війни вирішила, що обов’язково
буде успішною і щасливою. Тож почала
активно розбудовувати власне життя:
кар’єру та сім’ю.
У 1952 році одружилась та згодом народила трьох синів. Чоловік Тетяни пройшов всю війну і закінчив її у Відні, де
на той час возив коменданта міста. Він
часто казав: «Війна мене закаляла, хоч я
не збивав літаків, не підривав танків, не
ходив в атаки, а був шофером».
Після війни він так і продовжив працювати водієм, а дружина, крім роботи
у колгоспі, ще працювала секретарем у
Раківській сільській раді.
Нині Тетяна Андріївна вже не чує і
погано бачить, але вона доглянута і добре виглядає. Нею опікуються сини.

С

Виховавши їх у добрі, жінка має на старість гарну підтримку.
Дожити до такого поважного віку було
нелегко. Жінка багато пережила: голод,
війну, панування інших країн та становлення незалежної України.
– Рецепт її довголіття простий, – каже
син Тетяни Андріївни. – Це рух та усмішка на обличчі.
Він наголошує, що всі життєві ситуації
мама приймала з легкістю, завжди була
весела та заряджала інших своїм позитивом.
Добра пам’ять це, напевно, найдорожче, що може лишити по собі людина. А
добра пам’ять свого роду дає наснагу й
силу життя нам, тим, хто продовжує цей
рід. Стійкість наших пращурів, патріотизм в умовах лихоліття варті поваги і є
прикладом для сучасного покоління.
Спілкувалась
Ірина ПАЯСЬ

Вівсянка: в чому її користь

Ми звикли, що вівсяна каша є корисним і дієтичним сніданком, яка живить
наш організм енергією та здоров’ям на весь день. Проте останнім часом
думки дієтологів щодо беззаперечної користі сніданку з вівсянкою розходяться. «Бучанські новини» спробували розібратися, яка ж вона вівсяна
каша: корисна чи, можливо, небезпечна.
Вітамін В, що вона містить, нормаЦільні зерна або пластівці?
Більшість корисних властивостей вів- лізує процес перетравлення їжі, посянки притаманні виключно для вівся- зитивно впливає на шкіру. Людям, які
ної каші із цільних зерен. А популярні хворіють на дерматити або алергію, мекаші швидкого приготування, як плас- дики рекомендують вівсянку як одну з
тівці та мюслі, не матимуть і половини основних страв. Протеїни і клітковина
заявленої користі для нашого організму, допомагають збільшенню саме м’язової
тканини, а не жирового прошарку.
а бо й гірше — можуть зашкодити.
Для людей, що страждають на вегеПричина — технологічне оброблення
та ступінь подрібнення зерен. Чим він то-судинну дистонію, мають захворюбільший — тим менше корисних елемен- вання крові, серця або інших судин, котів залишається у продукті. Натомість ристь вівсянки також велика. Завдяки
вона містить багато крохмалю, який у разі високому вмісту заліза і мінералів вона
розпаду перетворюється на цукор. Такий прекрасний продукт для профілактики
постійний вплив на підшлункову залозу цих захворювань.
може призвести до цукрового діабету, не
Йод – для розумового розвитку, вікажучи вже про зайві сантиметри на талії. таміни А і Е – для краси, калій і магній
Безперечно, користь вівсянки миттєвого знімають м’язову втому, а також рекоприготування є досить сумнівною.
мендують у разі судом м’язів.
Регулярно споживати вівсянку корисно
тим, хто страждає від зниженої кислотноКалорійність
Енергетична цінність вівсяної каші сті шлунку, колітів, нетравлення, закрепів,
залежить від способу приготування та отруєнь, порушень функції печінки.
добавок.
Середня калорійність чистої вівсяної
каші на воді — не більше 88 кал/100 г.
На молоці, але без будь-яких інших
добавок, — близько 102 ккал/100 г.
А з додаванням цукру, масла, горіхів
та сухофруктів калорійність каші може
становити до 300 ккал/100 г.
Користь
Вівсянка знижує рівень цукру і холестерину в крові, захищає шкіру від
подразнень. Фосфор і кальцій зміцнюють кісткову систему, коріння волосся і
нігтьову пластину. І тут користь вівсянки очевидна для людей, які страждають
на патології опорно-рухового апарату.
Ця каша нормалізує роботу багатьох
органів. Не виняток і щитоподібна залоза, печінка, нирки. Сприяє вівсянка
також підвищенню імунітету, очищає
організм від шлаків.

Книжка – це захопливий світ нових знань та пригод чарівними
світами та різними куточками
земної кулі. Читання завжди захоплює та дарує максимум емоцій
книголюбу. Бучанська українська
гімназія активно стимулює до читання своїх вихованців та підтримує такий популярний кросбукінг.
ьогодні свою естафету приймають
наймолодші гімназисти, учні 5-В
класу. А якщо ви читаєте книжки і відчуваєте себе героєм захопливої історії, то саме для вас в гімназії підібрали
серію чудових книжок про неймовірні
пригоди з непередбачуваним сюжетом.
• «Майстер і Маргарита»
М. Булгакова
• «Євгеній Онєгін» А. Пушкіна
• «Русалонька» Г. К. Андерсена
• «До зустрічі з тобою»
Джоджо Мойєса
• «Відьмак» Анджеч Саповського
• «Арканмирр» П. Верещагіна
• Збірка віршів М. Лермонтова
• «Їсти, молитися, кохати»
Елізабет Гілберт
• «Він знову тут» Т. Вермеша
• «When the legends die» Hal Borland
• «Азазель» Б. Акуніна
• «Напівлихий» Саллі Грін.
Читайте та насолоджуйтеся!

ПОРАДИ
Які недоліки споживання
вівсяної каші?
Вівсянка містить глютен. Позаяк,
людям, які потерпають від целіакії або
алергії на глютен, її споживати не можна. Якщо у вас часто виникає біль або
дискомфорт у животі після споживання вівсянки — проконсультуйтесь з лікарем.
Пластівці для дійсно корисної каші
важко купити. Майже 80% з усього асортименту вівсяних пластівців
у магазині — швидкого приготування. Корисна каша повинна готуватись
близько 20 хвилин.
Вівсянка містить фітинову кислоту,
яка перешкоджає засвоєнню кальцію
та сприяє його вимиванню із кісткової
тканини. Відтак, тривале щоденне споживання вівсянки може завдати шкоди.
Підсумовуючи все сказане
Можна зробити вибір швидше на користь вівсянки. Вівсяна каша — корисна їжа, але не суперпродукт. Як і будьяка інша страва, вона потребує міри,
правильних інгредієнтів, приготування
і різноманіття.
Підготувала
Ірина Паясь

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Гімназія
та кросбукінг –
освічена молодь

Тетяна Андріївна Птиця – найстарша жителька Синяка. Її пам’ять зберігає чимало цікавого про минуле життя родини, про війну, розкуркулення, а ще – про своє
рідне селище Раківка, бо родом вона з тих мальовничих місць.

Т

КНИГОЛЮБАМ

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

Історія життя 101-річної
Тетяни Птиці

ОСОБИСТІСТЬ

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Наша гордість

№ 46 від 20 листопада 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Колесник Оксану Петрівну,

головного спеціаліста бюджетного відділу
фінансового управління Бучанської міської ради

Іващенка Павла Миколайовича,

Почесного громадянина міста Буча, Президента ВК
«Фірма «Агробудпостач»

Носка Миколу Сергійовича,

головного спеціаліста відділу планування доходів
та податкової політики фінансового управління
Бучанської міської ради

Бучанський вчитель фізичного виховання
Олексій Карабут потрапив до числа переможців Всеукраїнського конкурсу проєктів учителів-новаторів від Міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Ukraine.

З

агальний напрям робіт – це інновації в сфері уроків фізичної культури для початкової та середньої
школи, фізичне виховання в умовах дистанційного
навчання і соціалізація дітей з особливими освітніми
потребами засобами фізичної культури. До організаторів надійшло більше 300 заявок від педагогів.
На фінальному турі конкурсу журі оцінювало матеріали учасників, а також визначалося, кого обрати
як переможця під час особистих співбесід.
Роботи всіх фіналістів були на високому рівні та
обрали лише 25 найкращих, серед яких і бучанець.
«Усі, хто перейшов у фінал — ви справжня гордість української освіти і джерело натхнення для
нас і ваших колег», – зазначили організатори
Всеукраїнського конкурсу.

ТВОРЧІСТЬ

Свято наближається

Новорічне містечко
повертається на Київську
площу Бучі!
На зимові свята тут знову пануватиме новорічний
настрій: красуня ялинка, атракціони і ковзанка –
приємні години відпочинку в колі родини і друзів
та здійснення бажань гарантовано!

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

Олексій Карабут –
серед переможців

Казковий колаж

Президент фонду Катерина Білоруська розповіла,
що всі переможці отримають грошову винагороду на
розвиток своїх проєктів і цінні подарунки. Вся сума
призового фонду становить 500 000 гривень.

Добра справа

Учні 3-Б класу Синяківського хіміко-технологічного ліцею поринули у прекрасний світ
чарівної казки. Під час уроку літературного
читання прочитали український народний
твір «Кирило Кожум’яка» та створили колаж
до нього.
ітям сподобалось робити казку власними руками і результат їх дуже втішив. Дякуємо викладачам за креативний підхід до навчання.

Д

Підтримаємо разом

Наталія Косенко обрала як роботу допомогу
людям, а тепер сама потребує вашої підтримки і допомоги.
-річна співробітниця Бучанського Управління
праці та соціального захисту уже понад півроку бореться із тяжкою хворобою: інфільтруюча внутрішньопротокова аденокарценома, в аксилярних
лімфатичних вузлах мтс. І це не просто невтішний
діагноз, це багатосеансові променева і хіміотерапії,
які вартують чималих грошей. А крім того, потрібно допомогти організмові відновитися і витримати
таке лікування. Колеги і рідні як можуть підтримують дівчину.
Наша громада чуйна і завжди відгукується на
прохання допомогти. Разом ми можемо врятувати
життя молодої жінки.
Реквізити для зарахування:
Карточка Приватбанку
4731 2191 1318 5452 Косенко Наталія Борисівна
Особа для зв’язку:
хрещена мати Камчатна Людмила Миколаївна,
телефон 066-596-55-49.
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Світові казки
у стіннівках і малюнках

З

нетерпінням чекаємо Нового року, Святого
Миколая, Снігуроньки та Діда Мороза з подарунками!
Уже скоро!

Поглиблення знання дітей про зарубіжних
письменників та виникнення інтересу до читання – головна мета предметної декади із
зарубіжної літератури у навчально-виховному комплексі № 2.

АКЦІЯ

Вихідні у грудні

Вони змінюють світ
на краще

Останній місяць 2020 року в Україні матиме 22
робочих і дев’ять вихідних днів.

Учні та вчителі школи № 4 активно долучилися до благодійної акції зі збору пластикових
кришечок.
еручи участь
в цьому заході
кожна людина вирішує дві проблеми – екологічну та
соціальну.
У День доброти,
13 листопада, усі
зібрані кришечки
передали благодійному
фонду
«ОВЕС» – «Добро
жменями».
Щиро
пишаємося дітьми за
небайдужість та
прагнення змінити світ на краще!

Б
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атолицьке Різдво, яке відзначається щорічно
25 грудня, 2020 року припадає на п’ятницю – цей
день буде неробочим. Таким чином, українців чекають
три вихідні поспіль – 25, 26 і 27 грудня.
Робочий день 24 грудня рекомендовано скоротити
на годину. Також скороченим буде робочий день напередодні Нового року – 31 грудня.
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

школі провели цікаві та змістовні заходи для
учнів, зокрема було створено виставку дитячих стіннівок: «Казкарі світу дітям», Шарль Перро
«Попелюшка», Карло Коллоді «Піноккіо», «Брати
Грімм – найвідоміші казкарі Європи» та інші.
Також діти взяли активну участь у створенні ілюстративного матеріалу до виставки малюнків: «У
світі казки чарівної» та до літературної вікторини
«Вгадай героя», а також в «Казковій вікторині» та інсценізації байки А. Крилова «Вовк та Ягня».
Цікавий підхід вчителів до навчання знайшов
відгук у дітей, які взяли активну участь у всіх заходах.
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