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живемо в Україні

Молоді вчителі –
гідне продовження
вчительської праці
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40-денна дорога
очищення – що
варто знати?
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Головна тема

Бучанська громада – приклад для країни!
Досвід Бучанської об’єднаної
територіальної громади став
базовим для розробки типового стратегічного плану розвитку для інших громад.

ДАТА

Герої Небесної сотні живуть
у наших серцях

У Бучі з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи відбувся захід покладання квітів на площі
Героїв майдану.

В

Україні продовжується реформа місцевого самоврядування та децентралізація
влади. «Не дай вам Бог жити в епоху змін»
стверджує старовинна китайська мудрість.
Ми зараз живемо в таку епоху. Але не все
так погано, адже ми маємо можливість самі
вирішувати, як нам змінюватися, який напрямок обрати. Ми утворили об’єднану
громаду, як бажали, обрали владу за своїми
вподобаннями. І самі творимо своє майбутнє: комфортне і щасливе.
Після місцевих виборів, що відбулися 25
жовтня 2020 року на новій територіальній
основі, важливим завданням є формування
органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких
та виконавчих органів.
Бучанська ОТГ спільними зусиллями Бучанської міської ради, бізнесу, громадськості, активістів та у співпраці з
Асоціацією міст України вже розробила
важливий документ для свого майбутнього
– стратегію розвитку, і тепер ділиться досвідом з іншими.
Щоб допомогти громадам організувати
ефективну діяльність органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України розробила Практичний посібник, презентація
якого відбулася 20 листопада.

«Надзвичайно важливо в період реформи робити все вчасно. Є громади, які потребують
роз’яснень щодо того, як діяти
в полі нового законодавства.
Цей посібник дає нам змогу робити перші, але тверді кроки
в розвитку наших громад», –
сказав на презентації Анатолій
Федорук, Бучанський міський
голова.
Видання складається з п’яти модулів, які пропонують типові документи, алгоритми дій, а також зразки рішень місцевих рад та їх виконавчих органів.
Модуль 1. Типовий статут територіальної громади.
Модуль 2. Процедурні питання організації роботи органів місцевого
самоврядування.
Модуль 3. Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Орієнтовні положення структурних підрозділів.
Модуль 4. Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого
самоврядування.
Модуль 5. Стратегічний план розвитку громади (на прикладі
Бучанської міської ради).

Закінчення на стор. 2.

ОФІЦІЙНО

Перша сесія Бучанської
районної ради

У Центральному будинку культури м. Буча 23 листопада відбулося засідання новообраної ради
Бучанського району Київської області.

Звернення

Шановна громадо!

В

останню суботу листопада Україна і світ вшановують
жертв найжорстокішого злочину сталінського режиму – Голодомору 1921-1923, 1932 – 1933, та 1947-1947 років.
Україна втратила мільйони своїх кращих синів та дочок – хліборобів, учених, творчу інтелігенцію. Тоді голодна смерть забирала дітей у їхніх матерів, вимирали
цілі села, і нікому було хоронити мертвих – бо не залишалося живих, тоді мільйони знецінених людських життів приносилися в жертву «світлому майбутньому»…
Силами спецзагонів, регулярних військ та міліції Україну
було перетворено на величезний концтабір, на якому випробовувалася зброя масового знищення – голод.
Нам довго забороняли згадувати про Голодомор.
Десятки років ми говорили про цю трагедію тільки пошепки, зі страхом та відчаєм.
Тоталітарний режим робив усе, щоб викреслити з
пам’яті сущих і грядущих поколінь українців навіть
згадку про катастрофу 30-х років.
Та ми пам’ятаємо, бо неможливо перекреслити залякуваннями і заборонами те, що закарбувалося навіки.
Звертаюся до всіх жителів Бучанської громади: у вікнах
своїх будинків у пам’ять про померлих від Голодомору о
16:00 запаліть свічки.

Закінчення на стор. 2.

Нехай їхнє полум’я, запалене кожним із нас 28 листопада, побачать із небес мільйони і мільйони невинно
закатованих душ, нехай слова поминальної молитви долинуть до серця кожного, бо кожен із нас втратив частку
свого коріння.
Нехай думка про всіх невинно знищених згуртує нас,
живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу зберегти Україну заради життя поколінь. Адже, доки ми
пам’ятаємо, ми – сильні!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук
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Актуально
ШТРАФИ

Без маски в громадському
місці – плати від 170 до 255 грн
Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо запобігання
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX, який
доповнює статтю 44-3 Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Парламент ухвалив
документ 6 листопада 2020 року.
траф порушнику, який перебуває у громадських будинках, кафе/ресторанах,
транспорті тощо без засобів індивідуального
захисту, що закривають ніс та рот (зверніть
увагу!), будуть виписувати відразу на місці.
Раніше протокол направляли до суду, який
приймав рішення карати чи ні. У результаті
лише 4% неносіїв масок оштрафували.

Ш

Оформити покарання можуть як правоохоронці, так і представники місцевого самоврядування, а також епідемічного контролю. Якщо ви не згодні з їхнім рішенням,
протягом 10 днів його можна оскаржити.

ОФІЦІЙНО

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

ДАТА

Закінчення. Початок на стор.1.
айонна територіальна виборча комісія оголосила результати народного
волевиявлення. Новообрані районні депутати отримали свої посвідчення.
Вітаючи присутніх, Бучанський міський голова Анатолій Федорук звернувся:
– Сьогодні у вас історична місія: об’єднувати громади через якісні рішення,
які ви будете приймати. Я вам цього
щиро зичу. Щоб кожного дня ви втілювали обіцянки і підтверджували своїми
діями надії наших громадян.
Народний депутат України Ольга
Василевська-Смаглюк по округу 96 побажала успіхів новим депутатам і зазначила:
– Наші громади, наші люди вимагають, щоб ми з вами приймали консолідовані, конструктивні, об’єктивні
й позитивні для кожного громадянина
України рішення.

Р

Час гарних новин!

Нове обладнання
Бучанський консультативно-діагно
стичний центр отримав на баланс
нове обладнання – мамограф.
а зверненням народного депутата
Ольги Василевської-Смаглюк кошти субвенції на соціально-економічний
розвиток території були спрямовані на
закупівлю цього обладнання.

З

Мамограф допомагає діагностувати
рак молочної залози на ранніх стадіях
хвороби. Наразі здійснюються пусконалагоджувальні роботи, і незабаром
обладнання почне слугувати громаді.

Герої
Небесної
сотні живуть
у наших
серцях

– Ці сміливі мужі завжди будуть гордістю та прикладом для майбутніх поколінь! Адже подвиг Героїв Небесної сотні
неоціненний і назавжди залишиться у
наших серцях та пам’яті.

День Гідності та Свободи – одне зі знакових державних свят у новітній історії
України. Воно приурочене двом революціям в Україні – Помаранчевій революції
2004 року та Революції Гідності 2013-го.
Щороку День гідності та свободи українці відзначають 21 листопада – в річницю початку Євромайдану.
Дякуємо за патріотизм та самовідданість!
Бажаємо мирного неба над головою
та віри у щасливе майбутнє Української
держави!

Закінчення. Початок на стор. 1.
ід імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука його заступник
Сергій Шепетько подякував за мужність
людям, що обстояли незалежність та суверенітет України й віддали шану полеглим Воїнам.

В

Перша сесія Бучанської районної ради

Ярослав Добрянський, депутат
Київської обласної ради, побажав працювати повноцінно в інтересах розвитку територіальних громад Київщини.
Депутати районної ради склали урочисту присягу, обрали тимчасову президію, яка головуватиме до обрання
голови районної ради, прийняли порядок денний і оголосити перерву до 17:00
години 26 листопада.
Вчора, у четвер, протягом першого сесійного засідання від депутатського корпусу поступила єдина пропозиція на по-

саду голови від фракції ВО «Батьківщина»
Нагребельного Андрія Олеговича. Під час
виступу він зазначив, що вважає за пріоритет – індустріальний розвиток району.

Поки верстався номер
Депутати обрали голову Бучанської
районної ради Київської області –
Андрія Нагребельного.
За результатами таємного голосування із 48 присутніх у залі депутатів: 45 –
«за», два – утрималися, один бюлетень –
недісний.

Благоустрій

Вивіз листя

Осінній листопад зачаровує буйством кольорів: від жовтогарячого до
темно-коричневого. Однак все це листя слід прибирати та вивозити, аби
воно не завдавало клопоту жителям, чим, власне, і займаються працівники КП «Бучанське УЖКГ» – вивозять листя із прибудинкових територій.
Тепер у дворах будинків буде чисто, красиво та комфортно.

Довідково
Народився 8 серпня 1978 року в
місті Києві, громадянин України,
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта
вища, директор, ТОВ «Професійний
бійцівський союз», безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість
відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (дані ЦВК).

УВАГА

Прийом дистанційний
КП «Бучанське УЖКГ» повідомляє,
що проведення особистих прийомів громадян працівниками та посадовими особами комунального
підприємства проводиться у дистанційному режимі за телефонами:
−− приймальня: (04597) 49-092;
−− для отримання інформації щодо
розрахунків: (04597) 29-905;
−− диспетчерська служба: (04597) 25790 (цілодобово), +380-67- 443-0823;
−− служба ритуальних послуг: +380989-22-07;
−− через електронну пошту: bzhek@ukr.
net;
−− через скриньку для прийому кореспонденції, що розміщена біля адміністративного будинку КП «Бучанське
УЖКГ» за адресою: вул. Енергетиків,
2, м. Буча, Київська обл.
Аварійна служба продовжує працювати в штатному режимі.

На часі

офіційні результати місцевих виборів

Ще задовго до дня голосування, аналізуючи електоральні настрої українців, незалежні політичні експерти припускали, що ці місцеві вибори стануть
невтішними для влади, натомість принесуть успіх опозиційним партіям, що
мають потужну структуру на місцях. Офіційні результати кампанії-2020 довели правильність прогнозів – люди підтримали сили, які знають специфіку
місцевих проблем, мають репутацію професіоналів і підтвердили свою
надійність вчинками.

презентація широкому загалу своїх напрацювань, стратегій, планів і кроків,
їх детальне обґрунтування, а також готовність до конструктивної співпраці з
іншими політичними командами стали
перевагою для «Батьківщини», за що команда отримала схвалення українців 25го жовтня.

◆◆ Гаврилівка

Знайомство
з правами дитини

З нагоди святкування річниці Конвенції ООН про права дитини в закладі загальної середньої освіти
№8 провели «Найбільший урок у
світі» про права дитини та глобальні цілі розвитку.

Не секрет, що цього року через низку об’єктивних причин явка виборців
на місцевих виборах склала 36,88%,
що є найнижчим за всі роки незалежності України показником (для порівняння: у місцевих виборах 2015 року
взяли участь 46,5%, 2010 року – 48,7%).
Однак «Батьківщина» Тимошенко

З

Лист мамі солдата

Бути мамою військового – подвиг та звитяга. Ці жінки-героїні, котрі зберігають
серце солдата, коли той йде на війну. Учні Бучанського НВК № 2 взяли участь у
проєкті Центру реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС «Лист мамі».
іти знайшли можливість та бажання лишити повідомлення зі словами вдячності, підтримки учасницям виставки та іншим матерям, чиї сини не повернулися
із зони бойових дій. У Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС відкрилася фотовиставка-проєкт «Сильні духом. Мами». Це портрети дванадцяти жінок, чиї сини загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну. Учасниці проєкту
віднайшли сили жити далі, стали підтримкою для інших і тепер займають активну
громадянську позицію. Серед жінок, які взяли участь у проєкті – Наталія Дубчак,
мама Єрощенка Олександра, Почесного громадянина Бучі.

Д

Ірина БІБА

Процвітання і захист планети

Знаю права і
змінюю світ

У день, коли було прийнято Конвенцію ООН про права дитини, учні 6-А
класу Бучанської української гімназії провели найбільший урок у світі
про глобальні цілі людства та права
дітей – «Знаю права і змінюю світ».

Добро починається з тебе

«Сьогодні світ стає сухим і прагматичним.
Скромність, чуйність, милосердя відходять на
задній план. Але ми вважаємо, що доброта –
це єдина валюта, яка ніколи не знецінюється», –
вважають у Гаврилівській школі № 8.
гадуємо слова Ліни Костенко: «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом».
Впродовж тижня шкільний психолог – Ганна
Іванівна провела уроки доброти у 1-А та 1-Б класах та 6-Б класі, тренінг «Я хочу жити в доброму
світі» у 7-А класі, вправу «Вчимося бути добрими»
у 1-А класі. Добрі та люблячі серця юні відкриті до
пізнання, тож ці заняття припали їм до душі.
Доброта – стежина, яка веде до миру, досконалості, адже милосердя і добро
– це крила, на яких тримається людство. Крім того кількість добра тільки множиться, коли його роздаєш.

змогла мобілізувати свій електорат
довкола актуальних регіональних проблем, і виборці, поділяючи ідеї і довіряючи команді, прийшли на виборчі
дільниці, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в країні. Адже
команда концентрувалася на справді
важливих для громад питаннях, а не
провокувала конфлікти.
За оцінками спостерігачів громадянської мережі «ОПОРА», під час місцевих виборів не було виявлено суттєвих
порушень, які б спотворили електоральні настрої українців, а отже, результати волевиявлення є найкращою
соціологією.
За словами політичної експертки
Олександри Решмеділової, офіційні підсумки місцевих перегонів однозначно
засвідчили, що найпопулярнішими в
Україні партіями сьогодні є президентська «Слуга народу» та «Батьківщина»
Юлії Тимошенко.
Водночас Вадим Карасьов – директор
Інституту глобальних стратегій – назвав
саме такі результати очікуваними і логічними.
«Ці результати не є сюрпризом. Зі
«Слугою народу» все зрозуміло: і партія
влади, і ресурс, і бренд Зеленського працює. Друге місце за кількістю депутатів
– партія «Батьківщина». Партія давно активно працює в регіонах і протягом багатьох років була переможцем на виборах
в територіальні громади», – наголосив
експерт.
На думку фахівців, своїм голосуванням українці показали, що хочуть бачити у владі досвідчених професіоналів, які
мають конкретну програму дій і не раз
на практиці доводили здатність вирішувати найскладніші завдання. На «кота
в мішку» українці більше не купляться,
тож політикам варто змінити свої підходи до політичної роботи.

Ц

е дуже гарна ідея, адже деякі діти
вперше почули про поняття глобальних цілей, шляхи подолання проблем та участь кожного в цьому.
Фінал сподобався всім. Коли хором
заявили: «Я хочу змінити світ, але я
лише дитина. Що я можу зробити?» –
прийшло розуміння, що голос одного
можуть не почути, а голос багатьох є
силою, здатною до змін!

Про глобальні цілі

17 цілей сталого розвитку (ЦCР) є
частиною Порядку денного в галузі
розвитку на період до 2030 року, прийнятого світовими лідерами на історичному саміті ООН у вересні 2015
року. Глобальні цілі офіційно набрали
чинності 1 січня 2016-го. Протягом
наступних п’ятнадцяти років країни
будуть спрямовувати свої зусилля на
подолання всіх форм бідності, на боротьбу з нерівністю та на усунення
негативних проявів кліматичних змін.
ЦСР спираються на успіх цілей
розвитку тисячоліття (ЦРТ) і продовжують їх, щоб подолати всі форми бідності. Нові цілі унікальні тим,
що закликають до дій всі країни –
бідні, багаті та із середнім рівнем доходу – щоб сприяти процвітанню та
захисту планети. У цілях визнається, що подолання бідності повинно
реалізовуватися спільно зі стратегіями, що сприяють економічному
зростанню і задовольняють низку
соціальних потреб, включаючи освіту, охорону здоров’я, соціальний
захист, а також можливості працевлаштування, боротьбу з кліматичними змінами та захист навколишнього середовища.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

«Слуга народу» – перша,
«Батьківщина» – друга:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ідповідно до оприлюднених на сайті Центрвиборчкому офіційних результатів, переможцями цьогорічних
місцевих виборів стали президентська
партія «Слуга народу» та «Батьківщина»
Юлії Тимошенко. Саме ці дві сили провели до рад різних рівнів найбільше число депутатів. Соратники Володимира
Зеленського – 5809 осіб (17,59%) та
команда Тимошенко – 4093 (12,39%).
І якщо успіх провладної сили (нехай і
суто формальний, враховуючи рівень
падіння довіри до «слуг народу») можна пояснити використанням бренду
самого Володимира Зеленського, то
«Батьківщина» Тимошенко виборола
першість з-поміж опозиційних партій
іншою стратегією – ставкою на фахових
кандидатів та орієнтацією на проблеми
звичайних людей.
«Батьківщина» як партія з 20-річною
історією справді має «живе» представництво з ефективно працюючими регіональними осередками по всій країні та
чітку партійну структуру. Завдяки цьому представники партії перебувають на
постійному тісному зв’язку з жителями
навіть найвіддаленіших населених пунктів, тож вони одні з перших зрозуміли
громадський запит на професіоналів, які
пропонують раціональні способи розв’язання нагальних проблем громад.
Ще до початку передвиборчих перегонів лідер «Батьківщини» на практиці
продемонструвала, наскільки сильними
і потужними є місцеві органи влади, як
вони можуть впливати на життя громади
і, відповідно, наскільки важливими будуть місцеві вибори. Так, відреагувавши
на обурення українців щодо прийняття
«монобільшістю» закону про гральний
бізнес, «Батьківщина» ініціювала ухвалення місцевими радами по всій країні
рішень про заборону грального бізнесу
на своїх територіях.
Цілком імовірно, що активні заклики Тимошенко «треба діяти», відкрита

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

◆◆ Блиставиця

З метою гідного вшанування громадянської мужності учасників подій Помаранчевої революції та Революції Гідності в обстоюванні прав людини
та європейського майбутнього України, їхньої відданості ідеалам свободи, справедливості, утвердження в державі демократичних цінностей
учні Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували захід-реквієм «У їхніх серцях жила Україна».

У закладі загальної середньої освіти № 6 провели виховні години з нагоди
Дня гідності і свободи.

У їхніх серцях жила Батьківщина

Ми пишаємося, що живемо в Україні

В

клоняємося пам’яті Героїв, полеглих у боротьбі за свободу, гідність та незалежність Української держави.

◆◆ Гімназія

Будьмо гідними!

З 16 по 20 листопада 2020 року в Бучанській Українській гімназії до Дня гідності та свободи лідери учнівського самоврядування провели інформаційні
хвилинки у 6-9 класах на тему «Будьмо гідними!».
імназисти розповідали про початок та події двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013-2014 років).

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

Г

◆◆ Луб’янка

Згадали буремні дні революцій
2004 і 2013 років

Напередодні Дня Гідності та Свободи у Луб’янському освітньому закладі
провели години, на яких згадали доленосні події Революції Гідності та Помаранчевої революції, поспілкувалися про ідеали свободи і демократії,
віддали шану українським Героям, які восени 2004 року та у листопаді
2013 - лютому 2014 років постали на захист демократичних цінностей,
прав і свобод людини. Завдяки їхній мужності ми живемо у вільній незалежній Україні.

М

етою цих заходів було поглибити знання дітей про свою
Батьківщину, про символи України,
традиції українського народу, красу і неповторність рідного краю. Продовжити
ознайомлення з Конституцією України,
розвивати увагу, уяву, мислення, словниковий запас, мовлення, а головне виховувати любов до Батьківщини, української мови, бажання примножувати
кращі надбання народу.
«Ми пишаємося тим, що живемо в країні з такою багатою істо-

рією, – стверджують вчителі та учні
Блиставиці. – Україна пройшла тисячолітній шлях – від часів могутньої
Київської Русі до сучасної незалежної
країни. Нашим пращурам неодноразово
доводилось відбивати загарбників та
захищати рідні оселі від чужинців.
Віримо, що зникнуть ненависть, несправедливість, жорстокість і безсердечність. Запанує щастя і добробут
під блакитним безхмарним небом серед
безкрайнього золотого поля».

ЗОШ № 2

Долоньки свободи

Революція Гідності залишила глибокий, визначальний і незабутній слід
в історії. Не в прийнятих документах – папір все стерпить, не в прізвищах лідерів – вони змінювалися і
будуть змінюватися. Її ідеали, надії й
рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу нову політичну
ідентичність. Процес не завершено.
Коли ж завершиться – будуть і правильні рішення, і справжні лідери.

І

тому напередодні Дня Гідності та
Свободи учні Бучанського НВК №
2 згадали події 2013-2014 років та виконали вправи «Долоньки Свободи»,
«Мікрофон відкритих думок».
Згадували принципи гідності та свободи. А наприкінці заходу учні написали
«Листи гідності».

Канал «1+1»

5:00 «ТСН-Тиждень».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,12:20 «Життя вiдомих людей».
13:10,14:20 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Великi вуйки 2».
23:15 «Грошi».
0:30 «Дубiнiзми».
0:50 «Танцi з зiрками».
4:20 Т/с «Мишоловка для кота».

Iнтер

3:35 Х/ф «Максим Перепелиця».
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».
9:40,18:00,19:00,3:20 «Стосується
кожного».
10:40,12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
(12+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок».
23:55 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).
1:45 Х/ф «Все можливо».

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.
11:20,13:15 Х/ф «Нестримнi». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
16:15 Х/ф «Нестримнi 3». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Теорiя змови.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:40 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Тремтiння землi 5». (16+).
1:50 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне
вбивство». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».

СТБ

5:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:00 Т/с «Комiсар Рекс».
8:55 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».
(16+).
23:05 Т/с «Нiконов i Ко».
1:05 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
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,3:45 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», 9 i 10 с. (16+).
23:30 Т/с «Дитина на мiльйон», 1 i 2
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Дитина на мiльйон». (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 Людина на мiльйон.
19:30,23:30 Якiсне життя.
19:40 Смак дня.
19:45,23:20 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 8 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 «Дужчий». (16+).
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
5:30 «Тут i зараз».
6:30 Веселi саморобки.

Вівторок, 1 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:45
Суспiльна студiя.

Відповіді
на сканворд
у № 46

9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,2:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55,22:10 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Боротьба за виживання».
21:45 Нашi грошi.
23:40 Д/с «Дикi тварини».
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».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
11:25,12:20,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Великi вуйки 2».
23:15 Мелодрама «Велика рiзниця».
1:05 Т/с «Мишоловка для кота».

Iнтер

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».
16:15,21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,3:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
23:55 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).
1:45 Х/ф «Осiннiй марафон».

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 Теорiя змови.
11:15,13:15 Х/ф «Судний день». (16+).

12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:15 Х/ф «Термiнатор 4: Нехай
прийде спаситель!» (16+).
16:35,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:50 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:30 Т/с «Фантом». (16+).
0:45 Х/ф «Тремтiння землi». (16+).
2:25 Анти-зомбi.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi». (16+).
11:20 Х/ф «Чiхуахуа з Беверлi Хiллз».
13:10 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:10 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Жiнка-кiшка». (16+).
23:00 Х/ф «Вавiлон нашої ери». (16+).
1:00 Т/с «Шлях чарiвника».
2:50 Зона ночi.

СТБ

4:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:50 Т/с «Комiсар Рекс».
9:35 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».
(16+).
23:05 Т/с «Нiконов i Ко».
1:05 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», 11 i 12 с. (16+).

23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Пiдкидьок», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Пiдкидьок».

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.
12:00,23:00 Голос Америки з
Вашингтону.
12:05 «Wellness-шоу».
12:15,16:00,19:15,23:05 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,18:50,22:50,23:45 Київ
Reality.
18:00 Київ. NewsRoom. Деталi.
18:40,19:40 Смак дня.
19:30,23:30 Якiсне життя.
19:45,23:20 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 9 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
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.

Середа, 2 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:45
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,2:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:30 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).
17:30 Нашi грошi.
18:55,22:10 Д/с «Свiт дикої природи».

19:55,23:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:35 Д/с «Суперчуття».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).

Канал «1+1»

5:30,9:25 «Життя вiдомих людей».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
11:25,12:20,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Великi вуйки 2».
22:45,23:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0:50 Т/с «Мишоловка для кота».

Iнтер

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».
16:15,21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,3:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
0:00 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).
1:50 Х/ф «Поклич мене в далечiнь
свiтлу».

ICTV

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:00 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,2:35 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,0:00 Спорт.
15:20 UA:Фольк.
16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
17:30 Д/с «Дикая планета».
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55 Д/с «Боротьба за виживання».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:05 Перша шпальта.
0:35 Т/с «Полдарк». (16+).
3:55 Д/ф «Кiноперформанс. Народний
Малахiй!» (12+).
4:35 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський свiтанок».
5:00 Бюджетники.

7:20 Вар`яти. (12+).
9:00,19:00 Супер Топ-модель поукраїнськи. (16+).
11:40 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах». (16+).
13:00 Х/ф «Доктор Стрендж». (12+).
15:20 Х/ф «Месники: Фiнал». (12+).
21:20 Х/ф «Iнферно». (16+).
0:10 Х/ф «Глибинне зло». (18+).
1:50 Х/ф «Аквамарин».
2:55 Служба розшуку дiтей.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Понеділок, 30 листопада

30 листопада –6 грудня 2020 року

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:40,13:15 Х/ф «План втечi 2». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:15 Х/ф «План втечi». (16+).
16:35,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:50 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя». (16+).

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

Молоді вчителі – гідне продовження вчительської праці

Інколи здається, що в наш сучасний, бізнесовий світ ще трохи й не буде кому навчати дітей. Адже ця професія непроста: потребує багато сил, часу, чималої
віддачі, терпіння, мудрості й постійного розвитку. А задовольнити у матеріальному плані поки не може. Та все ж молоді люди вчаться на педагогів, влаштовуються у школи і залишаються там працювати. Покликання? Чи ідеальний баланс: чудовий педагогічний колектив і бажання навчити дітей важливого,
корисного, доброго? Директору Бучанського навчально-виховного комплексу № 2 Людмилі Волинець вочевидь вдалося віднайти цей баланс. Адже у закладі із задоволенням працюють молоді вчителі. Їхні новітні ідеї, творчі задуми завжди підтримує адміністрація. І педагоги із впевненістю стверджують,
що щасливі у професії. «Бучанські новини» поспілкувалися з цими вчителями.

Марина Владиславівна Токарева,
вчителька української мови та
літератури, зарубіжної літератури

Антоніна Анатоліївна Семенюк,
учителька української мови та
літератури, зарубіжної літератури
Для Антоніни Семенюк питання вибору професії навіть не виникало.
Вона змалечку була впевнена, що
буде, як і мама, вчителькою. Лише
фах обрала трохи інший, не педагог початкових класів. Закінчила
Уманський державний педагогічний
університет і з 2010 року викладає у
НВК № 2 м. Бучі.
гадує, що будучи ученицею, часто
брала участь у творчих конкурсах з
мови та літератури, де посідала призові місця. Саме так прийшло розуміння,
що буде працювати саме у філологічному напрямі. Хоча як золотий медаліст
знала на відмінно всі предмети.
На запитання: «Хто такий вчитель,
що це за професія?» відповідає просто:
– Вчитель – це все ж покликання, стан
душі, – каже Антоніна Анатоліївна. –
Та й любов до дітей має значення. Хоч із
сучасним юним поколінням непросто,
але це ж діти! Їм все пробачаєш і продовжуєш навчати, ведучи стежками
Країни знань.
Зараз у світі є вагома противага –
різноманітні гаджети, які цікавлять
дітей найбільше. Але педагоги знаходять шляхи, ті ниточки, за допомогою
яких витягують дітей із мобільних та
планшетів і спонукають зробити щось
творче.
– Вигадуємо, пропонуємо різні конкурси та цікавинки. Наприклад, нещодавно під час декади зарубіжної літератури один клас робив стіннівки про
казку, з іншим – провели літературну
вікторину. Старшокласники підготували літературну вітальню про ювілярів-письменників листопада. Хтось
малював роботи до відомих творів,

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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арина Владиславівна родом із
Полтавської області і в юності мріяла стати журналістом. Тож після школи навчалася телевізійної журналістики у Харківському університеті ім. В.Н.
Каразіна. За студентські роки закохалася
у Харків, працювла за фахом, а згодом
за свої успіхи у роботі мала престижний кар’єрний зріст. Та зустріла кохання свого життя – майбутнього чоловіка,
і довелося попрощатися з усім, що мала
у планах. Слідом за чоловіком, який отримав направлення у військову частину в Нових Петрівцях, що біля столиці,
Марина переїхала на Київщину. Рішення
було непросте, адже дівчині довелося
попрощатися із багатьма приємними
для неї аспектами життя. Та вибір було
зроблено і, напевно, саме так мало бути.
Адже зараз жінка щаслива і в родині, і у
професії.
Тоді, у 2012 році, Марина Владиславівна
кардинально змінила життя: не лише
місце проживання, а й роботу. Як багато
представників її сім’ї (мама, бабуся, тітка), вона обрала педагогічний фах, здобула другу освіту, деякий час викладала
у Мироцькому, а тепер працює в Бучі. І
впевнена, що це був дуже правильний
вибір.
– Мене професія затягує: день пролітає
як година. Це динаміка, постійний рух.
Ми займаємося розвитком і вихованням

підростаючого покоління, певним чином
формуємо дитячу свідомість, – ділиться
вчителька. – Мені особисто цікаво і приємно спілкуватися з дітьми. Завжди хочу
донести щось цікаве, корисне.
Донька Марини Токаревої зараз вчиться у першому класі. І це є, так би мовити,
показником для вчителя, чи гарно у них
викладають. Адже, якщо дівчинка поспішає
до школи, то це свідчить, що в освітньому
закладі цікаво дітям. Навіть коли вона хворіє, сумує за школою, за спілкуванням.
– Чи читають зараз діти?– запитуємо у
педагога.
– Завжди є діти, які читають і хочуть
знати. Нещодавно ми вчили роман
«П’ятнадцятирічний капітан». Тож хтось
з учнів відразу запитав: «Чи можна натомість подивитися фільм?». Звісно, ми
із педагогами пояснюємо, що фільм і
книжка – різні речі, – роз’яснює Марина
Владиславівна.
Освітяни всіма можливими способами агітують до читання. Адже це дуже
корисно. Зокрема і для формування навичок правильного письма. Вчителька
української літератури поділилася із БН
своїм спостереженням: дітям дуже подобається, якщо вони знають, що письменник, творчість якого вивчають, ще живий, його можна зустріти, з ним можна
поспілкуватися. Викладачі намагаються
також зацікавити різними фактами, наприклад, з біографії митця, маловідомими історіями тощо.
Минулого року Марина Токарева стала класним керівником 5-го класу і відразу спрямувала сили на згуртування
дружного колективу: заходи, екскурсії,
поїздки. Також напередодні карантину
організувала зустріч із місцевим письменником Олександром Есауловим, який
написав серію книжок для юні. І тема
сучасна: пригоди дітей, які потрапили у
комп’ютерну гру.
– Це було дуже цікаве спілкування,
учні півтори години захоплено слухали,
а потім «вибухнули» запитаннями, – згадує пані Марина. – А згодом діти перечитали всі томи цього твору, обмінювалися
думками.
Саме споглядання, як учні на перервах
читають книжки, додало педагогу щасливих хвилин. Адже читати – це важливо.
Ірина Левченко

– розповідає Антоніна Семенюк. –
Головне,за будь-яких обставин розвивати творчість дітей.
Зараз – нова ідея: вчителька запропонувала десятикласникам узяти
участь у Всеукраїнському учнівському літературно-мистецькому конкурсі
«Стежками Каменяра». Юнаки і дівчата обрали, що саме їм до вподоби, й
створюють роботи за творами Івана
Франка в номінації «Образотворче
мистецтво».
І так щодня: із любов’ю до професії,
до дітей, із бажанням зацікавити, розвинути талант і допомогти стати
особистістю, успішною і творчою...
Ірина БІБА

Матеріали про вчителів Руслану Ліпич і Валентину Кравчук
у наступному номері газети

громади

У Бучанській Українській гімназії в межах фестивалю «Таланти твої, гімназіє!»
було проведено виставку робіт художнього та декоративно-ужиткового мистецтва.
У цьому році гімназисти уже представили роботи, виконані в таких техніках:
живопис, графіка, вишивка нитками,
бісером та стрічками, шиття іграшок,
нитяна графіка, квілінг, ліплення з глини, випалювання по дереву, роботи з
3D моделювання та конструювання. За
активну участь у заході відмітили учнів
5-А, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-В,7-Б та 10-Б класів.
Найталановитіших художників гімназії
чекають відзнаки.
Також проходить конкурс читців.
Відбуваються прослуховування вокалістів, музикантів, перегляд танцювальних
номерів.
– Із музикантів у нас є і піаністи, і навіть саксофоніст, – розповідає Святлана
Юхно. – Діти люблять танцювати, тож
багато переглядаємо хореографічних
номерів та оцінюємо акторську майстерність. Ці конкурси проходять дуже цікаво – ми переглядаємо невеличкі уривки з
вистав або естрадні мініатюри.
Заступник директора розповіла, що
заклад співпрацює із професійним режисером Лідією Хуторян, яка займається
з різними віковими групами дітей. Тож
якщо юні артисти звертаються по допомогу, вона трішки корегує їхні номери.

Заступник директора з виховної роботи Бучанської української гімназії
Світлана Юхно розповіла про творчі успіхи гімназистів та плани на майбутнє.

Виступ на сцені

Десятикласників Бучанської української гімназії захоплює українська література та творчість Івана Франка настільки, що вони вирішили інсценувати епізоди «Кайдашевої сім’ї». Їхні зусилля та натхнення дали чудовий
результат – було цікаво та колоритно.
брази героїв виконували Добрянська Настя, Розуван Даша, Мовчан Соня,
Вернигора Даня, Островська Поліна, Верещагін Тимофій, Крейман Саша.

О

До речі, Лідія Борисівна
за фахом актриса і своєю
майстерністю та любов’ю до
дітей та мистецтва виростила
в гімназії не одне покоління талантів, що
пішли творчим життєвим шляхом і є випускниками та студентами Київського
національного університету театру, кіно
і телебачення ім. Карпенка-Карого: актори, режисери, відеооператори. Педагоги
гімназії пишаються ними, підтримуючи
дружні стосунки з випускниками: спілкуються, зустрічаються, відвідують їхні вистави.
– Хочу зауважити, що ми відкрили для
себе дуже багато нових обдарованих дітей, які прийшли цього року навчатися
до нашого закладу. Зокрема, у нас є новий
10 клас, в якому чимало юних творчих
особистостей, – розповідає далі Світлана
Вікторівна. – Ми відкриваємо нові таланти, визначаємо переможців, а потім з
ними працюємо, намагаємося розвивати
їх творчий потенціал, допомагаємо доопрацьовувати номери. А згодом представляємо їх на концертах і заходах.
У грудні в гімназії зазвичай розпочинається підготовка до новорічних свят.
Традиційно: новорічний КВК для старших учнів, де кожен клас – це команда.
Вони готують свій 15-хвилинний виступ
на представлену тему. Стандартна програма: візитівка команди і цікаві та веселі мініатюри.
– А для молодших діток ми завжди
влаштовуємо казкове шоу. Пишемо сценарій та об’єднуємо з відомою казкою.
Наприклад, ставили мюзкл «Снігова королева», який у сценарії поєднали з мотивами кінофільму про шоколадну фабрику,
– із захватом оповідає заступник директора. – Це дуже велика праця: ексклюзивні
вокальні й хореографічні номери тощо.
До організації свят в освітньому закладі завжди долучаються батьки учнів, які
шиють костюми, допомагають готувати
сценічний реквізит, а потім стають важливими гостями – шанувальниками дитячого
мистецтва. Чи дозволять у цьому році карантинні обмеження провести цікавий новорічний захід, ще не відомо. Але роздуми
над головним задумом свята і як його провести уже витають коридорами гімназії.

◆◆ Гаврилівка

Виховання

Діти це найдорожче, що в нас є
Немає нічого дорожчого, кращого і бажанішого в цьому світі, ніж наші діти.
Вони приносять в наше життя радість, щастя, гармонію. Діти вчать нас життєвої мудрості, дарують нам сенс у житті, живлять силою та енергією. Діти
ніколи не припиняють бути цікавими, навіть коли самі стають дорослими, і
постійно потребують любові і розуміння. Яка б не була розумна і талановита дитина, вона потребує дорослої опіки й уваги, турботи, любові, захисту і
постійної підтримки, особливо якщо порушуються права дітей, утискаються
їхні інтереси і навіть завдається шкода здоров’ю.
орічно у листопаді в більшості країн проходить велика кількість благодійних акцій та заходів, які спрямовані
на підвищення рівня добробуту дітей,
захисту їхніх прав, усвідомленості населення щодо наявних проблем.
Гаврилівська школа не залишилась осторонь і долучилися до відзначення Дня
дитини. У школі провели акцію «Моя
долонька», а учнівське самоврядування
для учнів молодших класів організувало
веселі перерви.
З великим задоволенням діти брали зуміння в цьому юному середовищі!
участь в акції та конкурсах.
Нехай щасливі будуть всі діти на світі.
Вітаємо дітей та всіх, хто своєю працею Сміються, співають, веселяться юрбою.
і своєю наполегливістю зміцнює благопо- Нехай ласкаво сонечко в небі всім
луччя підростаючого покоління, сприяє світить
розвитку здорових стосунків і взаєморо- І щастя крокує кулею земною.

Щ

Добро починається з тебе
Це твердження підтримують у Бучанській школі № 1.
чні старших класів під час відомої
вправи «Павутинка» згадали добрі
справи своїх однокласників та склали за допомогою проєктивних карток
Казку про Добро.

У

Школярі молодшої ланки створювали колаж, де вписували своє розуміння
ДОБРА.
«Будьте добрим до всіх. І не просто
добрим, а добрим безмежно і безкорисливо», – звертається директор Бучанської
ЗОШ № 1 Ольга Мохненко.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ТВОРЧЕ ЖИТТЯ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Фестиваль
«Таланти твої, гімназіє»

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

– У нас щороку в листопаді проходить
фестиваль «Таланти твої, гімназіє» і
триває, як правило, три тижні. – повідомила Світлана Юхно. – Перші сім днів
проходять відбіркові тури в різних категоріях творчості. Діти беруть участь у
своєрідних кастингах за різними напрямами: художники, майстри рукоділля,
дизайнери, моделювання.
Минулі роки такий фестиваль був
справжнім святом для закладу, адже проводилися великі виставки на території
будівлі, які автори представляли. Однак
зараз, в умовах пандемії, щоб не допустити скупчення дітей, організували заходи
локально – в класах, тож бачити творчі
роботи мали змогу тільки однокласники
та члени журі.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:40 Т/с «Фантом». (16+).
0:40 Х/ф «Тремтiння землi 3:
Повернення в Перфекшен». (16+).
2:30 Анти-зомбi.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi». (16+).
11:30 Х/ф «Чiхуахуа з Беверлi Хiллз 2».
13:00 Хто проти блондинок? (12+).
15:40 Хто зверху? (12+).
17:30,19:00 Дiти проти зiрок.
20:40 Х/ф «Бетмен: Початок». (16+).
23:30 Х/ф «Пiвнiчний експрес». (18+).
1:40 Т/с «Шлях чарiвника».
2:25 Служба розшуку дiтей.
2:30 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
5:55 Т/с «Комiсар Рекс».
8:50 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 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Колiр пристрастi».
(16+).
23:05 Т/с «Нiконов i Ко».
1:05 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
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», 13 i 14 с. (16+).
23:30 Т/с «Дружина по обмiну», 1 i 2
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Дружина по обмiну». (12+).

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

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», 5 с.
18:30 Погоджувальна рада.
19:45,23:20 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 10 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, 3 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,18:50,21:00,23:10,
2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,2:45
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
14:25 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт 10 км, чоловiки.
15:50 Д/ф «АУ» (Аутизм). (12+).
17:25 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт 7,5 км, жiнки.
19:10 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19:55,23:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:35,23:35,2:40,5:50 Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:10 Д/с «Суперчуття».
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
,5:05 «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 «Великi вуйки 2».
21:45 «Право на владу».
0:45 Драма «Заборонений».
2:55 Т/с «Мишоловка для кота».

Iнтер

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».
16:20,21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
18:00,19:00,4:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
0:00 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).

ICTV

4:20 Скарб нацiї.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

4:30 Еврика!
4:35 Факти.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 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.
11:50,13:15 Х/ф «Тремтiння землi».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:15,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:50 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,2:30 Анти-зомбi.
22:40 Т/с «Фантом». (16+).
0:45 Х/ф «Тремтiння землi 4: Легенда
починається». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20,13:00,2:30 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi». (16+).
11:00 Х/ф «Чiхуахуа з Беверлi Хiллз 3».
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Темний лицар». (16+).
0:10 Х/ф «Метро». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:00 Т/с «Комiсар Рекс».
8:55 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 Один за всiх. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Колiр пристрастi».
(16+).
23:05 Т/с «Нiконов i Ко».
1:05 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
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,2:30 Реальна мiстика.
12:45 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». (16+).
23:20 По слiдах.
0:00,2:00 Х/ф «Сьомий гiсть». (12+).
1:30 Телемагазин.

П’ятниця, 4 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:30 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,2:15,5:25 Новини.
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7:05,8:05,12:00,13:10,18:20 Суспiльна
студiя.
9:00 Божественна лiтургiя
Православної Церкви України.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:40,2:40,5:50 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:30 Т/с «Максимiлiан та Марiя
Бургундська». (16+).
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Свiт дикої природи».
19:55,23:50 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:45 «Я - Патрiк Свейзi».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
2:50 «Зворотнiй вiдлiк».

Канал «1+1»

5:30,9:25,2:45 «Життя вiдомих людей».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,3:45 «ТСН».
11:35,12:20,14:15 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45,0:45 «Лiга смiху».
22:45 «Вечiрнiй квартал».
0:00 «#Гуднайтшоу».
5:00 «Свiтське життя».

Iнтер

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».
14:20,15:20,0:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:50 «Стосується кожного».
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.
4:30,1:15 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.
11:05,17:25,0:00 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:15 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15:25,16:15,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
22:55 «На трьох 8». (16+).
1:45 Х/ф «Тремтiння землi 3:
Повернення в Перфекшен». (16+).
3:30 Я зняв!

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi». (16+).
10:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
12:00 Любов на виживання. (16+).
14:00 Аферисти в мережах. (16+).
16:00 Х/ф «Iнферно». (16+).
18:40 Х/ф «Перевага». (16+).
21:00 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди». (16+).
0:30 Х/ф «Пiдйом з глибини». (16+).
2:30 Служба розшуку дiтей.
2:35 Зона ночi.

СТБ

5:25 Т/с «Коли ми вдома».
6:20,19:00,22:50 Холостячка Ксенiя
Мiшина. (12+).
10:10,23:30 Як вийти замiж. (16+).
11:20,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
0:35 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+).
13:35 Т/с «Тiнь минулого», 1 i 2 с.
(12+).
15:30 Т/с «Тiнь минулого». (12+).
18:00 Гучна справа.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Шукаю тебе». (12+).
4:30 Реальна мiстика.

Субота, 5 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,23:45,2:40,4:00,5
:35 Новини.

7:10 М/с «Чорний пiрат».
8:05,19:25 Д/с «Тваринна зброя».
9:05 Вiдтiнки України.
9:40 Музеї. Як це працює.
10:10 Х/ф «Мрiя любовi».
12:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
12:30 Д/с «Таємницi Сонячної
системи».
13:30 Телепродаж.
14:15 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Переслiдування 12,5 км, чоловiки.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:10 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Естафета 4х6 км, жiнки.
17:30 Х/ф «Iсус. Бог i людина», 1 с.
(12+).
20:30,2:05 Д/с «Суперчуття».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Тепер я буду любити тебе».
(16+).
0:10,2:30,4:25,5:25 Погода.
0:15 Д/ф «Гiдра». (16+).
1:35 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
4:30 Бюджетники.

Канал «1+1»

6:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Жiночий квартал».
22:20 «Вечiрнiй квартал».
23:15 «Свiтське життя».
1:15 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним».

Iнтер

4:45 «Телемагазин».
5:15,3:05 «Орел i решка. Шопiнг».
5:55 «Слово Предстоятеля».
6:05 Х/ф «Дайте книгу скарг».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».
13:50 Х/ф «Суєта суєт».
15:40 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
17:15 Т/с «Несолодка пропозицiя», 1
i 2 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Несолодка пропозицiя», 3
i 4 с. (12+).
22:00 «Бенефiс Фiлiпа Кiркорова».
0:50 Х/ф «Бебi-бум». (16+).
2:35 «Подробицi» - «Час».
3:45 М/ф.
4:25 Х/ф «Три плюс два».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:20 Факти.
5:50 Т/с «Копи на роботi». (12+).
7:20 «На трьох». (16+).
10:15,13:00 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
16:35 Х/ф «П`ята хвиля». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
(16+).
21:25 Х/ф «Годзила». (16+).
23:40 Х/ф «Епiдемiя страху». (16+).
1:40 Х/ф «Тремтiння землi 4: Легенда
починається». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
7:50,10:00 Орел i решка.
12:10 Lе Маршрут.
13:20 Хто зверху? (12+).
15:20 Х/ф «Жiнка-кiшка». (16+).
17:40 Х/ф «Повернення Супермена».
(16+).
21:00 Х/ф «Бетмен проти Супермена».
23:55 Х/ф «Одного разу в Голiвудi».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:50,10:55 Т/с «Колiр пристрастi».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
17:00,22:45 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. (12+).
0:45 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:30 Реальна мiстика.
8:40 Т/с «Невiдправлений лист». (12+).
12:50,15:20 Т/с «Вiражi долi». (12+).
17:00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш»,
1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш».
23:00 Т/с «Вибираючи долю», 1-3 с.

Неділя, 6 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,1:10,2:40,4:0
0,5:35 Новини.
7:10 М/с «Чорний пiрат».

8:05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:40 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Естафета 4х7,5 км, чоловiки.
15:00,20:00,0:10 Спецпроєкт «Спадок».
15:35 Телепродаж.
16:10 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Переслiдування, 10 км, жiнки.
17:00 Студiя «Бiатлон».
17:20 Добровольцi.
18:15 Д/ф «Северин Наливайко».
20:25 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Безмежне Саргасове
море». (16+).

Канал «1+1»

6:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,10:45 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним 2».
11:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12:45,0:55 «Свiт навиворiт».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Комедiя «Дiамантова рука».
23:00 Комедiя «Побачення у Вегасi».

Iнтер

5:45 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 «Речдок. Особливий випадок».
16:40,20:30 Т/с «Детектив Ренуар».
20:00 «Подробицi».
21:35 Х/ф «В зонi особливої уваги».
23:45 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:15 Факти.
5:40,2:00 Анти-зомбi.
6:35 Теорiя змови.
7:30 Секретний фронт.
8:25 Громадянська оборона.
9:25,13:00 Т/с «Розтин покаже». (16+).
12:45 Факти. День.
14:10 Х/ф «Годзила». (16+).
16:30 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
18:45 Факти тижня.
21:15 Х/ф «2012». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Дiти проти зiрок.
9:00 Х/ф «Бетмен: Початок». (16+).
12:00 Х/ф «Повернення Супермена».
15:00 Х/ф «Бетмен проти Супермена».
18:10 Х/ф «Диво-жiнка». (12+).
21:00 Х/ф «Я, робот».
23:10 Х/ф «Пiдйом з глибини». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:40 Х/ф «Кiн-дза-дза».
8:15 МастерШеф. (12+).
12:00 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+).
23:10 Таємницi ДНК. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:20 Т/с «Мавки». (16+).
17:00 Т/с «Вiрна подруга», 1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Вiрна подруга». (12+).
23:00 Т/с «Ноти любовi», 1 i 2 с. (12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Х/ф «Роджер Доджер». (16+).
12:00 Лiкар знає.
12:30 Shopping. Марафон.
12:40 Смак дня.
12:45,21:25 Київ Reality.
12:50,18:50 Просто кияни.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Х/ф «Без тями вiд кохання».
15:20 3X4.
16:15 «Wellness-шоу».
16:25 Якiсне життя.
16:35,0:00,1:55,4:40 Цивiлiзацiя
Incognita.
17:15,19:45 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00 Х/ф «Добрий ранок, В`єтнам». (
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:45 Київськi iсторiї.
3:10,5:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Втрачений військовий квиток серія СО № 931627, виданий Ірпінським
військовим комісаріатом Київської області 12 жовтня 2012 року на ім’я
Омелян (Жебеленко) Валентина Миколаївна, вважати недійсним.

Консультації – телефоном
З метою недопущення розповсюдження епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19, прийом громадян буде проводитись тільки
в телефонному режимі.
Консультації з питань:
−− теплопостачання – (04597)40-315,
063-769-50-65
(диспетчерська служба),
−− 098-603-26-68 (передача показників
SMS, VIBER);
−− e-mail: abon.bucha@tkservice.net.ua
−− водопостачання та водовідведення –
093-099-20-22;
−− e-mail: voda@tkservice.net.ua;
−− аварійна служба водопостачання/
водовідведення – 095-487-04-22
−− узгодження технічної документації –
(04597)- 49-662, (04597)- 49-665.

Податкова інформує

Сформувати кваліфіковані сертифікати
відкритих ключів можна дистанційно

Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС,
становить 2 роки, – інформує державна податкова служба Київщини.

С

формувати повторно можна дистанційно на офіційному інформресурсі
(https://acskidd.gov.ua/manage-certificates) або за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».
ДПС уточноє – дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті
користувачі, які мають:
−− чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося кілька днів);
−− незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код
ЄДРПОУ організації тощо);
−− особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Зверніть увагу, останній термін дистанційно сформувати сертифікат – день, що
передує дню закінчення строку чинності вашого сертифіката.
Перевіряти терміни дії кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів можна на
офіційному інформаційному ресурсі Надавача (https://acskidd.gov.ua).

Порядок денний пленарного засідання 2 сесії VIIІ скликання 2 грудня 2020 року
1. Про затвердження календарного плану роботи Бучанської міської ради VIIІ скликання на 2021 рік
2. Про закріплення територій за депутатами Бучанської міської ради VIIІ скликання
виборчих округів
3. Про внесення змін до рішення 71 сесії VII скликання від 19.12.2019 р.
№ 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади
на 2020 рік»
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису Бучанської ради та її виконавчих органів
5. Про створення Фінансового управління Бучанської міської ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації
6. Про затвердження нової структури та штатного розпису Бучанської ради
7. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради
на баланс КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги»
8. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської
міської ради на баланс Бучанської міської ради
9. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс Бучанської Української гімназії»
10. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти Бучанської міської ради
11. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти
Бучанської міської ради»
12. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ
І-ІІІ ст. № 3»
13. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс КП «Бучазеленбуд»
14. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс Відділу освіти Бучанської міської ради»
15. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти
Бучанської міської ради»
16. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
17. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс комунального закладу «Блиставицький
заклад загальної освіти І-ІІІ ступенів» №6 Відділу освіти Бучанської міської ради
18. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти
Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
19. Про списання основних засобів з балансу відділу культури, національностей та
релігій Бучанської міської ради
20. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
21. Про унормування штатного розпису структурних підрозділів відділу культури,
національностей та релігій Бучанської міської ради
22. Про затвердження Програми розвитку культури Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади на 2021-2023 рік
23. Про затвердження базової мережі закладів культури та внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігії
Бучанської міської ради
24. Про утворення Синяківського старостинського округу Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
25. Про внесення змін до рішень Бучанської міської ради
26. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
26.1«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зберігання, очищення та розподілення води), розташованої за адресою: Київська область, м. Буча, вул.
Тургенєва».
26.2 Про включення земельної ділянки по вул. Свято-Троїцька,52-Б в селі Гаврилівка
до переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині розробки проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для продажу права оренди на неї
на земельних торгах у формі аукціону.
26.3 Про затвердження проєкту землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:028:0012 в постійне користування КП
«Бучазеленбуд»;
26.4 Про затвердження проєкту землеустрою. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210800000:01:115:0027 в користування на умовах оренди гр.
Клименко Я.В.
26.5 «Про затвердження затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ТОВ «Кардинал», вулиця Соборна,114, с.Блиставиця»
26.6 «Про затвердження проєкту землеустрою. Про передачу земельної ділянки 3221080500:04:007:0019 в користування на умовах оренди ТОВ «Будівельновиробнича комерційна Фірма «Кисень» в с. Блиставиця по вулиці Нова,1-А.
26.7 Про затвердження документації та передачу земельної ділянки кадастровий
номер 3221055301:01:006:0021 у власність гр. Корнієнка С.В. с. Буда-Бабинецька.
26.8 Про затвердження документації та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:020:0065у власність гр. Штольбі Т.С. смт Бабинці.
26.9 Про затвердження документації та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:008:0397у власність гр. Пряха О.Б. смт Бабинці
26.10 Про дозвіл на розробку документації із землеустрою смт Бабинці, вул.
Стадіонна,14.
26.11 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в користування на умовах оренди земельної ділянки 3210800000:01:015:0008 вул. Жовтнева,80-А,
м. Буча.
26.12 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:073:0004 у приватну власність гр. Маслову А.О.
26.13 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:029:0604 у приватну власність гр. Міщенко Ю.В.
26.14 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:088:0007 у приватну власність гр. Грдличку О.Г.
26.15 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:078:0004 у приватну власність гр.
Лук’яновець В.В.
26.16 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210800000:01:055:0014 у приватну власність гр. Гончар О.В.
26.17 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210800000:01:079:0030 у приватну власність гр. Лепеха Д.Г.
26.18 Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:102:0004
у приватну власність гр. Володимирській К.Ю.
26.19 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210800000:01:113:0140 у приватну власність гр. Саєнко А.О.
26.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального господарства, яка розташована за адресою:
Київська обл. село Мироцьке.
26.21 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:059:3034 у приватну власність гр. Сидоренко Г.Д.
в селищі Ворзель, вул. Лісова, 51
26.22 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:076:3045 у приватну власність гр. Рябчук О.М.
в селищі Ворзель, вул. Медова, 13.
26.23 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:017:3028 у спільну сумісну власність гр. Собченко
О.С. та гр. Собченка К.С. в селищі Ворзель, проспект 1 Травня, 9/9.
26.24 Про розгляд звернення адвоката Майко М.В., в інтересах гр. Середенко М.О.,
гр. Грудзіної Г.П., гр. Бабенко Р.П.
26.25 Про розгляд звернення Губайдуліна Р.М.
26.26 Про розгляд клопотання гр. Дубицького В.М.
26.27 Про розгляд клопотання гр. Холода О.О.
26.28 Про розгляд клопотання гр. Столяр В.В.
26.29 Про розгляд клопотання гр. Остапенка В.В.
26.30 Про розгляд клопотання гр. Бокатова І.А.
26.31 Про розгляд клопотання гр. Іванька О.С.
26.32Про розгляд клопотання гр. Гараєвої М.Х.
26.33 Про розгляд клопотання гр. Тимошенко С.В.
26.34 Про розгляд клопотання гр. Григорєва В.В.
26.35 Про розгляд клопотання гр. Юрченко С.О.
27. Депутатські запити
28. Різне
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Здоров’я

Бучанські лікарі: головне про гіпертонію
Враховуючи
розповсюдженість
гіпертонічної хвороби, ця недуга
вже давно обросла певними міфами та хибними уявленнями про
лікування. Перебуваючи в полоні
викривленої інформації, пацієнти часто недооцінюють небезпеку
гіпертонії та вчасно не звертаються
по професійну допомогу. Саме тому
Бучанський консультативно-діагностичний центр розповідає про 10
найпоширеніших шкідливих міфів
про артеріальну гіпертензію.

До антигіпертензивних препаратів
виникає звикання, тому краще уникати
їх постійного прийому
Лікарі: Насправді, сучасні антигіпертензивні ліки не викликають звикання.
Вони можуть ставати менш ефективними з часом внаслідок прогресування захворювання, старіння організму, збільшення ваги, споживання солі, зниження
фізичної активності, появи супутніх захворювань. У той же час, впровадження
корисних звичок (відмова від паління,
нормалізація маси тіла, DASH дієта)
дозволить знизити дози препаратів та їх
кількість.

Гіпертонія – це історія про людей
похилого віку, тож мені переживати
ще зарано
Лікарі: Насправді, навіть у віковій категорії 20-29 років підвищення артеріального тиску (АТ) спостерігається у 10%
чоловіків та 8,7% жінок, тому щорічно
вимірювати тиск не завадить навіть молодим і здоровим.
З віком показники тиску зростають і це
норма
Лікарі: Це застарілі уявлення, сьогодні дослідження чітко продемонстрували,
що тиск понад 140/90 мм рт.ст. шкідливий для будь-якого віку, а нормалізація
тиску знижує ризик розвитку інфарктів,
інсультів та подовжує життя.
Сам по собі підвищений тиск нічим
не шкодить, з ним можна спокійно
прожити все життя
Лікарі: Насправді, навіть незначне підвищення тиску пошкоджує органи-мішені – серце, судини, нирки, головний
мозок та сітківку. Чим довше ми ходимо
з підвищеним тиском, тим більше шкодимо нашим органам і тим швидше вони
вийдуть з ладу.

Ви запитували

Позитивний на COVID-19.
Чи вживати антибіотики?
Лікар-педіатр, заступних головного лікаря Бучанського Центру первинної медико-санітарної допомоги Жанна Лінчук роз’яснює, чому
не варто одразу вживати антибіотики, якщо ви дізналися, що у вас
короновірусна хвороба.
аме перше
на що варто
звернути увагу
– антибіотики
безсилі
перед
будь-яким вірусом, тому їхнє
вживання у разі
короновірусної
хвороби недоцільне.
Крім того, безконтрольне вживання антибіотиків призводить до такого
явища, як антибіотикорезистентність.
Тобто вони перестають діяти тоді,
коли дійсно необхідні.
Коли можуть призначити антибіотики?
У випадку відсутності позитивної
динаміки лікар антибіотики призначає, якщо бачить ознаки бактеріального ускладнення. Саме медик, базуючись на досвіді та даних обстежень,
може сформувати рішення про необхідність антибіотиків. Адже правильно підібраний препарат знищить бактерію, і запалення поступово зникне.
«Просимо вас прислухатися до порад вашого лікаря. Якщо у вас хвороба:
не займайтеся самолікуванням та не
вимагайте від лікаря негайно призначити які-небудь антибіотики в
перші дні хвороби, – закликає Жанна
Лінчук. –Бережіть себе!»

С

Для гіпертоніка зі стажем
показники систолічного тиску 140150 уже можна вважати цілком
нормальними
Лікарі: Категоричне ні, якщо на фоні
прийому препаратів АТ тривалий час залишається на вказаному рівні, рекомендовано повторно звернутися до лікаря та
відкорегувати лікування.

Якщо підвищений тиск
не проявляється жодним дискомфортом,
немає сенсу його знижувати
Лікарі: Більшість пацієнтів не підозрюють, що у них підвищений тиск, тому
довіряти слід показникам тонометра, а
не власним відчуттям, адже постійне підвищення тиску навіть на 1 мм рт.ст. вже
починає підточувати наше здоров’я.
Гіпертонію можна вилікувати один раз
і на все життя
Лікарі: Дійсно, існують захворювання, які супроводжуються підвищеним
тиском і які можна вилікувати. Саме
тому при підвищенні тиску слід звернутися до лікаря та пройти відповідне
обстеження. Однак в більшості випадків обстеження підтвердить наявність

гіпертонії – хронічного захворювання,
яке потребуватиме пожиттєвого прийому антигіпертензивних препаратів.
Особливістю антигіпертензивних препаратів є те, що після припинення їх регулярного прийому, вони виводяться з
організму, і тиск знову стає підвищеним.

Не варто звертатися по допомогу до
медиків: у мого батька/ сусіда/ колеги
багато років гіпертонія, я можу просто
купити в аптеці такі самі препарати і
знизити свій тиск
Лікарі: Існує багато препаратів для
зниження тиску, і тільки медичний працівник після детального проведення діагностики, врахування індивідуальних
протипоказань зможе підібрати для вас
дієву та найбільш безпечну схему терапії.

Препарати від тиску можна приймати
курсами
Лікарі: Це не так, більшість ліків буде
утримувати тиск в межах норми максимум кілька днів після завершення їх прийому. А весь інший час підвищений тиск
буде чинити негативний вплив на ваш
організм.
Краще не приймати ліки від тиску,
адже вони шкодять печінці
Лікарі: Ні! Саме тиск вражає органи-мішені. А основною функцією печінки є детоксикація, з чим вона чудово
справляється при щоденному тривалому
прийомі антигіпертензивних препаратів. Більшість кардіологів знають сотні
випадків, коли у пацієнтів через відмову
від лікування розвивався гіпертонічний
криз та інсульт, однак навряд чи вони
згадають бодай одного пацієнта, у якого
від антигіпертензивних препаратів виникли проблеми з печінкою.

Коли призначається КТ

Про всі нюанси цього методу діагностики розповідає Леся Олександрівна
Дяченко, лікар-терапевт та заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Бучанського Центру первинної медико-санітарної допомоги.
станнім часом все більше пацієнтів логії. У будь-якому разі направлення на
намагаються самостійно зверта- КТ чи рентген має надавати лікар.
Також пацієнт не може самостійно
тися до діагностичних кабінетів задля
проведення комп’ютерної томографії визначати, що в нього наявні зміни, полегень.
мітивши тіні на знімку, та призначаюАле хочемо наголосити, що направ- чи собі антибіотики, бо їх при схожих
лення на проведення КТ має надати лі- симптомах приймав знайомий чи рокар первинної ланки – сімейний лікар, дич. Самолікування – недопустиме.
терапевт чи педіатр.
Відповідальність за обстеження КТ
Комп’ютерна томографія не проводить- несе лікар присутній на зміні, а не лабося для первинної діагностики COVID-19. рант, який проводить обстеження. ЛікарЄдиний метод діагностики – тестування. рентгенолог має написати висновок та
Навіть якщо у пацієнта наявні зміни на поставити свій підпис, після чого напразнімку, це не завжди може свідчити про вить пацієнта до сімейного лікаря. Вже
наявність коронавірусу. Вони можуть далі, інтерпретуючи дані КТ сімейний лібути викликані іншими інфекціями та кар призначає необхідне лікування.
хворобами, зокрема, грипом.
Водночас КТ, справді, найточніше
Робити КТ рекомендовано госпіталі- виявляє зміни в легенях, що можуть
зованим пацієнтам із важким перебігом бути спричинені як коронавірусом, так
хвороби, що мають конкретні клінічні й іншими захворюваннями. Зміни, що
показання, наприклад, задишку, низьку показує КТ, можуть не бути помітними
сатурацію чи наявність супутньої пато- під час рентгену.

О

Призначення комп›ютерної томографії легень при COVID-19 виправдано в
таких випадках:
лікарю потрібна додаткова інформація, яка допоможе визначитись з тим,
госпіталізувати пацієнта, який важко
переносить захворювання, чи ні;
пацієнт в групі ризику, наприклад,
має діабет, ожиріння, серцево-судинні
захворювання або має відразу кілька
факторів ризику;
потрібно відстежувати стан пацієнта
в динаміці: якщо людина вже перебуває
в стаціонарі й необхідно зрозуміти, чи
допомагає лікування.
Якщо лікар направив вас на КТ, ви
маєте попередити про:
−− вагітність;
−− період лактації;
−− наявність психічних захворювань (у
тому числі клаустрофобію);
−− гіперкінез (надмірну рухову активність);
−− перевищення граничної допустимої
ваги для апарата (понад 200 кг);
−− алергічні реакції на медичні препарати;
−− захворювання щитоподібної залози.
КТ з контрастом не рекомендовано
пацієнтам з:
−− алергічними реакціями на контрастний препарат;
−− важкою формою цукрового діабету;
−− нирковою недостатністю;
−− патологіями щитоподібної залози;
−− мієломною хворобою.

Суспільство
Двоповерхові купе поїздів
від українських виробників

РЕЦЕПТ

Новий дизайн вагонів запропонувала Дніпровська компанія «Міжнародне ділове співробітництво».
За проєктом не буде полиць другого рівня, натомість купе розташовуватимуться на двох окремих
рівнях. Сходи наверх – із коридору.

В

иробники також зуміли вирішити
нагальну проблему – зберегти висоту вагонів. Тож залишається лише
переобладнати поїзди.
Вони виготовили макет та випробували винахід на «пасажирах».
Зазначається, що простір другого поверху збільшили за рахунок пониження
підлоги в місцях перегородок між купе.
Дніпровська компанія «Міжнародне
ділове співробітництво» займається
розробкою та виготовленням кабін
локомотивів, трамваїв та інтер’єрів
вагонів.
«Ми подивилися на пасажирський
вагон, на те, як він влаштований, і подумали, що там є, що вдосконалити.
Зокрема, ми вважаємо, що в купейних
вагонах доступ пасажирів до полиць
другого рівня дуже складний і небезпечний», – цитує ЦТС гендиректора
фірми Ігоря Теличка.
Компанія подала заявку на реєстрацію патента.

Готель-палац на воді
будують в Еміратах
Об’єднані Арабські Емірати вирішили перевершити самі себе. Відтак незабаром у Дубаї планується
відкриття вишуканого комплексу,
що буде розташований у морі. Називатиметься курорт Sea Palace
Floating Resort.

Ф

ешенебельний готель та шість
віл навколо нього будується біля
престижного району Дубай Марина, у
якому розмістилися найдорожчі апартаменти та розважальні комплекси, а
родзинкою тут є чудовий пляж.
Вартість новинки – 164 мільйони
доларів, повідомляє Укрінформ із посиланням на Gulf News.
Щоб триматися на морських хвилях, атракція буде мати лінійні двигуни й гідравлічну систему. На цей час
розкішні вілли майже готові, одну з
яких, що називається «Нептун», навіть встигли продати за 54 мільйони
доларів.
Ця вілла має вигляд скляного човна.
У двоповерховому будинку є 4 спальні,
а зверху басейн під відкритим небом.
«Нептун» – екологічний проєкт, що
відповідає міжнародним стандартам
безпеки, має систему фільтрації повітря, сонячні батареї, систему перероблення сміття та інтелектуальну
автоматичну систему для керування
будинком.

Скумбрія з лимоном

40-денна дорога очищення –
що варто знати?
Ось і розпочинаються перші передноворічні клопоти та підготовка до свят –
Православний Різдвяний піст або Пилипівка (Пилипів день 27 листопада), встановлений на честь Різдва Христового. Всім, хто дотримується посту,
буде цікаво знати, що період очищення триває 40 днів та починається 28 листопада і закінчується в переддень Різдва 6 січня.

Ц

ей піст вважається не таким суворим, як Великий або Успенський і
призначений для духовного очищення
через покаяння, молитву, стриманість у
їжі, щоб зустріти свято Різдва з чистою
душею. Однак правила дотримання
посту все ж існують. БН дослідили цікаві
особливості духовного очищення й готові поділитися ними зі своїми читачами.
Людям, що хочуть пройти 40-денний
шлях за всіма правилами, слід пам’ятати,
що суворо забороняється вживати продукти тваринного походження: молоко,
м’ясо, яйця, вершкове масло, сир і страви з них. Однак не слід лякатися такого
суворого посту, бо в меню на цей період
вірянам можна включати овочі, каші,
гриби і бобові. За винятком середи і п’ятниці, а також Святвечора 6 січня – дозволяється трохи риби й морепродуктів,
а на вихідних – вина. Однак у разі хвороби, важкої фізичної праці, похилого
віку, військових обов’язків чи вагітності
заборону на їжу дозволяється послабити.

Окрім цих існують й інші правила, яких
варто дотримуватися всім, хто став на
шлях посту. Розповімо, як саме слід прожити ці сорок днів та що можна робити
в Різдвяний піст. Людям, що обрали дорогу очищення варто зосередитися на
добрих справах та налаштовувати себе
та свої помисли на позитив. Якщо маєте
змогу комусь допомогти в біді – варто це
зробити. У цей період бажано пробачити
людей, що колись образили вас, і звільнити душу від негативних емоцій. У свою
чергу обов’язково віддати борги й подякувати людям, що підтримували вас увесь
рік, за допомогу. Слід розкаятися у своїх
гріхах та подумати про їх спокуту, а також
стримуватися у нових грішних діяннях
(азартні ігри, фривольні розваги, лихослів’я тощо), намагатися прийняти власну
долю й вірити у добре майбуття. Щоб легше було налаштуватися на потрібний лад,
спробуйте почитати духовну літературу й
пройнятися описаними подіями, це допоможе духовно збагатитись і втриматися

Вісім кopиcних влacтивocтeй хypми
Латинська назва цього роду «Diospyros» перекладається як «їжа богів» або
«божественний вогонь». Зapaз в caмoмy poзпaлi ceзoн хypми, фpyктa нe
тiльки дyжe cмaчнoгo, aлe й бaгaтoгo вiтaмiнaми.
Зaciб для пpoфiлaктики
Пpoфiлaктикa yтвopeння
зacтyди
кaмeнiв y ниpкaх
Хурма бaгaтa вiтaмiнaми A i C, що
Haйбiльшe кopиcних влacтивocтeй
змiцнюють iмyнiтeт. Peгyляpнe вживaн- в хypмi copтy «Kopoльoк». У ньoмy
ня цьoгo фpyктa дає змогу opгaнiзмy бaгaтo мaгнiю, який дoпoмaгaє вивoдиeфeктивнo вiдбивaти aтaки вipyciв i ти з opгaнiзмy coлi нaтpiю i зaхищaє вiд
мiкpoбiв.
yтвopeння кaмeнiв y ниpкaх. Цeй copт
A якщo ви вжe зaхвopiли – пoлoщіть хypми нe в’яжe (i пpи цьoмy нaйcoлoдгopлo coкoм хypми, змiшaним з трьома ший), aлe людям, які cтpaждaють на
лoжкaми тeплoї вoди, вiн мaє бaктepи- дiaбeт, вce ж cлiд вiддaвaти пepeвaгy
циднi влacтивocтi, дoпoмaгaє зacпoкoї- copтaм з мeншим вмicтoм цyкpy.
ти бiль y гopлi i пoм’якшити кaшeль.
Пpoфiлaктикa
Kopиcть для cepця i cyдин
онкозахворювань
Людям iз зaхвopювaннями cepцeвoЗaвдяки вeликiй кiлькocтi aнти
cyдиннoї cиcтeми пoтpiбнo з’їдaти 1-2 oкcидaнтiв, якi пpигнiчyють picт вiльних
плoди щoдня, ocкiльки хypмa дyжe бaгaтa paдикaлiв, хypмa пepeшкoджaє пoявi
кaлiєм, який нeoбхiдний для нopмaль- злoякicних yтвopeнь. Бeтa-кapoтин
нoї poбoти cepця. Для cepцeвoгo м’язa знижyє pизик poзвиткy paкoвих клiтин в
кopиcнi тaкoж цyкpи, яких у хypмi вeликa лeгeнях. Toмy фaхiвцi paдять нaлягaти нa
кiлькicть. Крім того, фрукт не сприяє різ- хypмy вciм зaвзятим кypцям!
кому підвищенню цукру в крові (має невисокий глікемічний індекс).
Kopиcнi влacтивocтi хypми для
cepцeвo-cyдиннoї cиcтeми пoяcнюютьcя i вeликoю кiлькicтю хapчoвих вoлoкoн (бiльшe, нiж y яблyкaх),
щo пepeшкoджaють poзвиткy aтepo
cклepoзy.
Пpoфiлaктикa aнeмiї
Xypмa бaгaтa на зaлiзo, тoмy дyжe
кopиcнa для пpoфiлaктики i лiкyвaння aнeмiї. Якщo opгaнiзм вiдчyвaє
його дeфiцит, пийтe ciк хypми пo 50100 мл двічі нa дeнь пepeд їдою.

Скумбрію як слід промиваємо та
очищуємо, обсушуємо рушником, ріжемо на шматки. Далі рибину солимо
і поливаємо лимонним соком. Форму
для випікання застеляємо фольгою,
скумбрію шматочками викладаємо на
фольгу, а між ними кладемо кільця
овочів і лимона. Зверху накриваємо
рибину кружальцями цибулі і моркви.
Замотуємо страву у фольгу, а в форму
наливаємо трохи води і випікаємо пів
години при 180 градусах.

Пісний плов з баклажанами

Інгредієнти: рис або булгур – 500 г;
олія – 50 мл; баклажани – 300 г; морква – 100 г; цибуля – 50 г; спеції; овочевий бульйон – 1 л; часник за смаком.
На пательні обсмажуємо овочі до
золотистої скоринки, додаємо рис
(булгур) та спеції. Перекладаємо все
це в каструлю та заливаємо бульйоном. Додаємо часник і варимо плов до
готовності.

від гріховної спокуси. І, звичайно, не забувайте молитися, адже молитва допомагає
душі віднайти спокій та смирення.
У Різдвяний піст за церковними канонами не можна укладати шлюб та грати
весілля. Якщо ж виникла гостра потреба
одружитися, можна розписатися, а святкувати слід після закінчення посту.
Підготувала Тетяна Домарєва

ПОРАДНИК
Пiдтpимyє здopoв’я
щитoподібнoї зaлoзи
Xypмa бaгaтa на йoд, кopиcний для
щитoподібнoї зaлoзи. Haйбiльшe йoдy
мicтитьcя в cтиглих плoдaх. Caмe цeй
мiкpoeлeмeнт впливaє нa нaш iнтeлeкт,
поліпшує нacтpiй, ycyвaє втoмy.
Пepecтaли paдiти життю, вiдчyвaєтe
зaнeпaд cил – включiть в щoдeнний
paцioн хypмy.
Дoпoмaгaє хyднyти cмaчнo
У 100 г хypми вcьoгo 53 кaлopiї, a
жиpy нeмaє зoвciм, тoмy вoнa належить
дo дiєтичних пpoдyктiв. З’їли вcьoгo два
плoди – i пoчyття гoлoдy як нe бyвaлo
(нa вiдмiнy, нaпpиклaд, вiд яблyк, якi,
нaвпaки, викликaють aпeтит).
Toмy хypмoю мoжнa чac вiд чacy зaмiнювaти вeчepю – цe i cмaчнa, i кopиcнa
дiєтa.
Пiгyлкa кpacи
Haлягaти нa хypмy пoтpiбнo i жiнкaм,
якi пiклyютьcя пpo cвoю кpacy. Зaвдяки
вeликiй кiлькocтi кapoтинy, вoнa, як
i вci пoмapaнчeвi плoди, дoпoмaгaє
пiдтpимyвaти гapний cтaн шкipи.
Пpичoмy кopиcнo нe тiльки їcти
хypмy, aлe i poбити мacки для oбличчя нa її ocнoвi.
Змiшaйтe poзтepтy хypмy з
вepшкaми aбo збитим кypячим
жoвткoм, нaнeciть нa шкipy –
eфeкт вiд цьoгo нaтypaльнoгo
зacoбy бyдe кpaщим, нiж вiд
звичнoї нaм кocмeтики.
За матеріалами ЗМІ
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«Sandplay»-переможець
Якубенко Світлану Вікторівну,

заступницю начальника фінансового управління —
завідувачку відділу обліку та звітності Бучанської
міської ради

Меланченко Аллу Василівну,

Учасники зразкової студії пісочної анімації
«Sandplay» отримали почесні нагороди на Всеукраїнському дитячому фестивалі мистецтв «Лавина талантів», що відбувся за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства
культури України.

заступницю начальника служби у справах дітей та сім’ї
Бучанської міської ради

Два Гран-прі
у «Веселки» з Блиставиці
На Всеукраїнському багатожанровому дистанційному фестивалі-конкурсі мистецтв «Парад
зірок», який відбувся 21 листопада у Харкові,
вокальний ансамбль «Веселка» гідно представив Бучанську громаду.

Фортуну Сергія Васильовича,

голову адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Бучанської міської ради, директор ТОВ «Земля
для людей»

Клименко Інну Миколаївну,

головну спеціалістку бюджетного відділу Бучанської
міської ради

Д

Українцеву Катерину Леонідівну,
депутатку Бучанської міської ради

А

в Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Зоряна Брама» юні пісочні художники посіли І місце! До речі, участь взяли 390 учасників
та колективів. Аня, Маша, Ліза, Тимофій, Максим –
ви найкращі!
Вітаємо переможців та бажаємо ще більше творчих
здобутків у майбутньому!

ві найвищі нагороді – Гран-прі, одна з яких за
виступ ансамблю у вокальному жанрі, друга – у
солістки Вероніки Топоренко в інструментальному
жанрі.
Крім того, Ірина Міль отримала перше місце як
солістка.
Блиставицькі дівчатка талановиті та старанні й
не вперше доводять, що є чудовими артистами. Ми
пишаємося ними і бажаємо ще більше перемог.

Пласт
Нова компанія Фармасі!
Потрібні консультанти представники!
Всім новачкам каталог + Аромат в подарунок!
Телефонуйте! 0663782785 - Катя

Школа виховників Джур-3

Три дні керівники центрів військово-патріотичного виховання та вчителі «Захисту Вітчизни» з усієї
Київщини тренувалися, вивчали і практикувалися у Пластовому вишкільному центрі в Бучі.

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

Позашкілля

Творчість, креатив,
задоволення

Вихованці Бучанського центру позашкільної
роботи у творчих майстернях втілюють всі свої
творчі задуми в життя. Митці, комп’ютерники,
учасники КВК, фотографи, велотуристи, танцюристи – кожен має можливість реалізуватися.

Ц

А

тмосфера творчого натхнення та креативних ідей
витає у повітрі та створює необхідний настрій для
втілення в реальність дитячих мрій!

сумуємо
Вічна пам’ять
Михайлу Івановичу Ямненку
Схиляємо голови у спільній скорботі і висловлює глибоке співчуття рідним і близьким депутата Бучанської міської ради IV і V скликання
Михайла Івановича Ямненка з приводу його
передчасної смерті. Важко знайти такі слова,
які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини…
Царство Небесне та земля йому пухом. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.
З повагою та відчуттям втрати Бучанська
міська рада, її виконавчий комітет
та депутатський корпус
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е «Київський обласний молодіжний центр» облради
організував третє заняття семінару-тренінгу «Школа
виховників Джур» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Джура не так давно ввійшла в наше життя, але вже зайняла там гідне місце. Адже це цікаве і корисне дозвілля.
Дітки, граючись, вчаться корисних і важливих речей: виживання в лісі, топографії, спортивної стрільби, домедичної допомоги, тактичної медицини, історії України. І все
через гру з веселою завзятою компанією. Крім того, багато
часу проводять на свіжому повітрі – займаються просто
на подвір’ї чи в лісі. Це гарно проведений час із цікавими
знаннями і здобутими у процесі навичками.
На заняттях у «Школі виховників
Джур» 20 учасників з освітніх заклапокращити заняття з дітками, проводиОрганізатори:
дів Київської області практикуються
ти їх у різних локаціях, організовувати
Український державний центр на- змагання тощо.
у роботі із військово-патріотичного
ціонально-патріотичного виховання,
виховання.
– Ми три дні інтенсивно працювали,
– Нам пощастило, адже серед учас- краєзнавства та туризму учнівської – розповів Руслан Трегуб, начальник
ників четверо педагогів із Бучанської молоді; управління молоді та спорту центру військово-патріотичного вихоОТГ – виховники шкіл №№ 1, 3, КОДА; Київський обласний молодіж- вання м. Обухів. – Говорили про те, що
4 і Луб’янської ЗЗСО, – зазначив ний центр; департамент освіти і нау- таке гра Джура, її основи, як потрібно
Віталій Іносов, завідувач центру на- ки КОДА; та за підтримки Пластового працювати з дітьми, що таке вправи
ціонально-патріотичного виховання вишкільного центру і відділу освіти на об’єднання. Будемо навчати наших
учасників системної роботи із дітьми.
і спортивної роботи відділу освіти Бучанської міської ради.
Учасники тренінгу займалися вишБучанської міської ради. – Вони отримають тут практичні навички, як
кільним курсом. Ще раз повторили
Впоряд – стройовий статут, за яким оцінюється Джура.
А згодом: стройові прийоми, переміщення та виконання обов’язкових вправ. Також їх чекала смуга перешкод.
Виховники з автоматами займались прикриттям, шукали
міни, розміновували, кидали гранати… Були заняття із
тактичної медицини і топографії.
Начальник відділу Київського обласного молодіжного
центру зазначила: «Київська область перебуває в лідерах за
кількістю підготовлених виховників гри Джура. Тепер чекаємо результатів уже від наших виховників. Як завжди все
було змістовно, драйвово, креативно та цікаво».
Ірина Левченко
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