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Наш обов’язок – пам’ятати подвиг ветеранів

«Козачок» – чудова,
мила країна дитинства
З днем народження! Ці слова лунали з вуст кожного,
хто завітав у п’ятницю до Центрального будинку культури Бучі, де у колі друзів і колег дошкільний навчальний заклад «Козачок» святкував 40-річний ювілей.

Закінчення на стор.7

Свято

Дякуємо!
76 років тому, 6 листопада 1943 року, радянські війська в ході Київської наступальної операції визволили
від німецько-фашистських загарбників Київ, а також населенні пункти, які зараз входять до Бучанської
об’єднаної територіальної громади. Ця складна та кровопролитна операція була складовою частиною
Битви за Дніпро, яка тривала із серпня по грудень 1943 року, ставши однією з наймасштабніших операцій
світової історії.

Ц

ього дня дорослі та діти взяли участь у заходах із вшанування подвигу визволителів. Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука виступив з промовою його заступник Сергій Шепетько:
– Завдяки справжнім Героям територія наших міст і сіл звільнилась від загарбників. І наслідуючи приклад цих патріотів, у 2014 році українці знову пішли захищати нашу державу, але вже від інших окупантів. Ми пам’ятаємо Героїв,
які ціною власного життя та здоров’я боронили та боронять нашу країну.
Закінчення на стор. 2

Офіційно День працівника соціальної сфери – це день
працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.

ДЕНЬ СЕЛА

Блиставиця святкувала
день народження
Відзначити свято разом у єдиній родині завітали
до селища друзі з усіх населених пунктів Бучанської об’єднаної громади: художні колективи дарували свої виступи блиставчанам на святковій
сцені, гості пригощали тортиками та традиційними короваями, лунали теплі слова на адресу іменинників та побажання розвитку і благополуччя.

Люди з великим серцем

Закінчення на стор. 2

Р

озпочали гуляння найменші жителі громади:
атракціони, веселі аніматори вигадали для діток цікаві конкурси, руханки і танці. Радісно було і малюкам, і
їхнім батькам.
Кухарі пригощали найсмачнішими наїдками: вареники і картопля, канапки
і ковбаски, каша з величезних казанів та шашлик з
мангалу…
Блиставчани зустрічали гостей за давньою українською традицію: хлібом- сіллю, що символізує достаток, злагоду і багатство в Бучанській родині.
Закінчення на стор. 7
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Актуально
ВАЖЛИВО

Пришвидшення формування
ОТГ і затвердження
перспективного плану
У Київській області є великий запит щодо формування територіальних громад. Департамент
містобудування та архітектури
КОДА проводить роботу щодо
розроблення проєкту змін до
перспективного плану.

Річниця визволення
Київщини

Наш обов’язок –
пам’ятати подвиг
ветеранів
Закінчення. Початок на стор. 1
акож
слово
взяв
половник
Володимир
Говоров,
голова
Київської обласної організації інвалідів
війни, Збройних сил України та учасників бойових дій:
– Люди, прізвища яких викарбувані
на гранітній стіні монументу Слави,

Т

віддали своє життя за наше щасливе майбутнє. І тому наш
обов’язок зробити все, щоб наша держава існувала у своїх історичних кордонах.
Із словами шани звернувся до ветеранів Олександр Щербак,
голова Бучанської міської організації інвалідів війни,Збройних сил України та учасників бойових дій. Він висловив подяку захисникам та розповів як звільняли наш край.
Учасники заходу поклали квіти до вічного вогню і вшанували загиблих хвилиною мовчання.
Не зникає історія минулих літ, вона живе у пам’яті ветеранів та партизанів. І має жити у пам’яті наших дітей та онуків.
Ірина Паясь

Г

олова Київської обласної державної адміністрації Олексій
Чернишов під час розширеної наради закликав посприяти швидкому й
ефективному формуванню ОТГ.
«Зрозуміло, що перспективний план
– це база для завершення створення об’єднаних територіальних громад. Існує неабияка конкуренція між
учасниками створення цього плану
й місцевими районами. Звичайно, ми
долучаємо вас до цієї справи, але слід
зважати на позицію міністерства
та Кабміну. Всі ми на одному боці, і
нам потрібно вирішити це питання
якнайшвидше», – зазначив Олексій
Чернишов.
Станом на жовтень на Київщині
створено 22 об’єднані територіальні
громади. Проєктом змін до перспективного плану передбачається формування 65-72 ОТГ.
На правах реклами

«Батьківщина»
домоглася
проведення
парламентських
слухань щодо
ринку землі

В

ерховна Рада ухвалила постанову
про проведення 4-го грудня 2019го року парламентських слухань на
тему «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення».
За це рішення віддали свої голоси 318 народних депутатів. Під
час виступу із трибуни Верховної
Ради Вадим Івченко нагадав, що
«Батьківщина» послідовно виступає
проти розпродажу землі й саме вона
була ініціатором подібної дискусії в
стінах парламенту.
«Варто відкрито подискутувати
про те, що повинно бути в Україні.
«Батьківщина» буде брати активну
участь у цих парламентських слуханнях. Крім того, одним з їх ініціаторів
виступила Юлія Тимошенко», – зауважив народний обранець.
Водночас інший член фракції
«Батьківщина» Костянтин Бондарєв
у своєму відеоблозі на youtube назвав
це рішення суттєвою перемогою, але
наголосив, що головна битва за землю попереду.
«Перше, що необхідно зробити −
прийняти народну Конституцію через референдум. Саме через референдум також вирішити: яким чином
має продаватися земля. Звісно, ринок
землі має бути. Але покупці точно не
мають бути іноземцями», − заявив
народний обранець.

Люди з великим серцем

Закінчення. Початок на стор. 1
ле за цими юридичними термінами
стоять люди, які своїм сенсом життя
обрали допомогу іншим. І це не просто
звичні для нас дії – обрати подарунок,
допомогти подружці у повсякденності… Соцпрацівники допомагають тим,
хто залишився у цьому світі один, хто не
може багато рухатися і робити звичайні буденні справи – приготувати їсти,
прибрати в оселі, сходити в магазин. А
крім цього, підтримають теплим словом, увагою, усмішкою. А ще і свято організують на кшталт «Посмішка бабусі».
Пенсіонери, ветерани та інваліди, малозабезпечені і ті, що потрапили у складні
життєві обставини… Цей список довгий, а скільки зроблено добрих справ за
роки праці, скільки одиноких сердець
знайшло прихисток, тепло і увагу завдяки небайдужості і турботі співробітників соціальної сфери – важко навіть
уявити.
Вони дарують людям надію на краще,
вчасно подаючи руку допомоги тим, хто
цього потребує.
У першу неділю листопада відзначають своє професійне свято і працівники Управління праці, соціального захи-

СВЯТО

А

сту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської
міської ради.
– Піклуючись про людину, її майбутнє, вдихаючи в людські душі віру та
надію, ви робите вагомий внесок у розбудову демократичного, морального та
свідомого громадянського суспільства,
– зазначив у вітальних словах від імені
Бучанського міського голови Анатолія

Федорука заступник Сергій Шепетько.
За сумлінну працю, чуйне ставлення
до потреб людей і їх соціальний захист,
активну життєву позицію та з нагоди
професійного свята – кращих працівників соціальної сфери громади нагородили почесними грамотами та подяками
Бучанського міського голови.
Нехай добро сторицею повертається
до цих людей з великим серцем.

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ
Бучанському міському голові
Федоруку А.П.

Шановний Анатолію Петровичу!
Насамперед, дякую особисто Вам за натхненну і самовіддану працю по забезпеченню розвитку нашого міста, а також за Вашу небайдужість до потреб містян.
Бажаю Вам доброго здоров’я, благополуччя, душевного спокою та значних успіхів у
справах. Нехай береже Вас Бог!
А також дякую Олені Едуардівні Березинець за її піклування про таких як я –
старих і хворих. Вона чуйна та відповідальна, завжди привітна та доброзичлива.
І не просто сумлінно виконує свій депутатський обов’язок, а з душею, щиро та
уважно, ставиться до людей, вникає в їхні потреби, підтримує як добрим словом,
так і ділом. Завжди знаходить час, щоб зателефонувати і запитати про стан
здоров’я, поцікавитися про життя-буття, поздоровити зі святом, повідомити
новини, проінформувати про різні громадські заходи. І це не лише мої власні враження про Олену Едуардівну. Спілкуючись з мешканцями вулиці Тарасівської, від
багатьох чула теплі слова на її адресу.
Я особисто, коли б не звернулася до неї зі своїми питаннями, завжди отримаю
підтримку: Олена Березинець уважно вислухає і надасть пораду. А потім ще не
забуде довідатися, як вирішилась моя чи інша проблема. І це, незважаючи на те,
що я проживаю не на території її виборчого округу. Для Олени Едуардівни «чужих»
не буває. Вона однаково уважна до всіх, хто потребує допомоги. То ж нехай Господь
рясно благословить її і подарує ще багато років щасливого життя.
А Вас, шановний Анатолію Петровичу, прошу висловити подяку депутату
Бучанської міськради Березинець О.Е. за виявлену турботу про людей похилого віку.
З повагою 82-річна пенсіонерка,
інвалід ІІ-групи Р. Й. Виноградова

ПОДЯКА
від жителів будинку 11-А,
вул. Нове Шосе, м. Буча
Ми, мешканці однокімнатних
квартир, хочемо подякувати нашому депутату 10 округу Джунь
Галині Ярославівні за її чуйне серце і небайдужість до людей – особливо до пенсіонерів з маленьким
достатком. Дякуємо за те, що
Галина Ярославівна, не рахуючись
зі своїм вільним часом, разом із сантехніком шукали причину відсутності опалення в наших квартирах
з 30 жовтня до вечора 1 листопада,
коли нарешті тепло пішло до помешкань.
Велика подяка за її благородну
роботу, як депутата, і просто людину, яка перебуває на своєму місці,
а також робітнику-сантехніку, за
подане тепло до квартир.
Сулима А.Т., Ющенко А.В.,
Березуцька А.В., Сірополка М.Т.

Пам’ять
ОСОБИСТІСТЬ

«Знала, що то мій обов’язок...»

У Бучі проживає Марія Трофилівна Корнійчук, 1927 року народження, яка
ще з дитинства знає, що таке війна, адже за часи Другої світової допомагала партизанам. Жінка розповіла журналістам свою історію.
– Марія Трофилівна, ви пам’ятаєте
як дізналися, що почалась війна?
– Звичайно, пам’ятаю. Ще телевізорів
не було, тільки патіфон з пластинками.
Тоді зателефонували в сільську раду та
сказали, що почалась війна. Мені на той
час не було ще 14 років, і я не відразу
зрозуміла, що то таке.
– Як ви стали партизанкою?
– Коли вже війна дійшла до нас, то почали створюватися загони партизанів. І
моя сім’я їм допомагала. Тато заготовляв
овес для їхніх коней. Мати пекла хліб,
доїла корову, а мій брат все відносив у
ліс. Я ж бігала в аптеку, яка розташовувалась за15 кілометрів, у Ємільчино
(населений пункт у Житомирскій області – ред.), забирала вату, бинти і всілякі ліки, які передавав для партизанів
фармацевт. Одного разу йшла від нього і
почула, як нацисти катують якогось чо-

ловіка. Дуже злякалась, не могла із місця
зрушити, все уявляла, що вони зі мною
зроблять, якщо зловлять. Але знала, що

то мій обов’язок...
– Як вам жилось у селі, загони партизан вам теж допомагали?
– Партизани в село першу звістку давали, що фашисти їдуть. Ми взагалі спали навіть у взутті, щоб не потрібно було
довго збиратися, так з ліжка в ліс і бігли.
А окупанти боялися лісу. Вони по селу
проїдуть, курей, худобу повбивають, у
будинках горя нароблять та поїдуть. А
ми поверталися та лад наводили, ось так
частенько бувало. Багато людей із села
вивезли до Німеччини на роботу. Мене
теж в списки вже внесли. Батько хотів
замість мене поїхати, але я не дозволила,
адже і мене, і його забрали б все одно. Та
мені пощастило, наші війська розпочали вже окупантів виганяти.
– Ваш внук теж служив?
– Так, служив у зоні АТО/ООС. Коли
Юра поїхав на війну, молилася я і день, і
ніч, і почув мене Господь, повернув мені
внука живим. Тепер молюсь за Україну.
Не тримаю зла на ворога, єдине прошу,
дай Господи всім розуму, щоб не вбивали людей, щоб всі повернулися та мир
був у цілому світі.
Спілкувалася Ірина Паясь

Подія

Фестиваль реконструкторів: бій за визволення

Цими вихідними у Ворзелі ніби спрацювала машина часу – всі, хто прийшов на фестиваль, перенеслися на 76 років назад, у 1943 рік. Біля «Уваровського дому» відбулася масштабна реконструкція епізоду Другої світової війни – бою за визволення селища від нацистських загарбників.

В

ійськові у строях радянських і
фашистських солдатів – це реконструктори з різних військово-патріотичних клубів та організацій зі столиці та Київщини, Одеси та Житомира,
Миколаївської та Херсонської областей.
І хоча бій був не справжнім, глядачів
вразило побачене: стрільба з рушниць
і автоматів, вибухи гранат, «поранені»
хлопці, яким надавали допомогу медсестри, і «вбиті», що залишилися лежати
на всьому шляху наступу солдат.
Ця реконструкція бою за визволення – не просто гра акторів для розваги
глядачів, це розуміння, якою важкою
ціною дісталася перемога у війні, і це
пошана до загиблих, яка залишиться не
лише у пам’яті ветеранів бойових дій, а
і в молодого покоління.
Учасник операції Об’єднаних сил, керівник пошукового загону імені отамана Орлика та член військової історичної групи, морська піхота Дніпровської
флотилії Володимир Коротя поділився
своєю думкою, чому на сьогодні так
важливо проводити подібні реконструкції:

Ворзель – невеличке курортне селище поблизу Києва, що під час Другої
світової відзначився створенням
власного руху опору, самобутньою
особливістю якого був вік бійців підпілля – це були 13–15-річні підлітки.
Саме діти-підпільники, створивши
під носом у німців озброєну групу з
12 осіб, розгромили окупаційний гарнізон у кількості 200 власівців і таким
чином самостійно звільнили рідне
селище. Наступного дня радянські
війська ввійшли до Ворзеля без бою
– гітлерівців там уже не було. Як зазначається у звіті командира частини,
що цього ж дня ввійшла до Ворзеля,
діти-підпільники, розбивши власівців, зберегли від повного знищення
також і прилеглі села МихайлівкуРубежівку, Козинці, Діброва-Леніно.
Це винятковий приклад героїзму
українського народу. Підпільну боротьбу з фашистами ініціював сам
народ, прості люди, а не компартійні
лідери, на рахунок яких в подальшому була переписана історична правда.

Організатори фестивалю
реконструкторів:
Ворзельська
селищна
рада,
Бучанська ОТГ, відділ культури, національностей та релігій Ірпінської
МР, Музей історії та культури
«Уваровський дім», ГО «Бучанська
спілка ветеранів війни – учасників бойових дій АТО та їх сімей»,
ВІГ «Морська піхота Дніпровської
військової флотилії» (Київ), за участі військово-патріотичного клубу
«Гайдамаки» Ворзельської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 5 та за особистого сприяння
Олексюка В. П.

– Висвітлюючи події визволення
Київщини, ми таким чином віддаємо
шану простому солдату. Дуже важливо
знати своє минуле, цікаво й пізнавально
побачити події тогочасних років. Тому
взяти шматок історії, відтворити, показати, який він був насправді – крок до
пізнання себе та свого народу. В реконструкції беруть участь різні підрозділи:
інженерно-саперний, кулеметний, снайперський та медично-санітарний. Також
це популяризація пошукового та військового руху. Як історик-пошуковець
можу сказати, що такі відтворення дуже
важливі. Зокрема тим, що такі організації, як наша, використовують всі можливості аби розшукати та ідентифікувати
зниклих безвісти солдат. Та згодом, знайшовши родичів, перепоховати їх.

На завершення фестивалю відбулися урочистості біля монументу загиблим героям. Честь покласти квіти до
пам’ятника та стояти в почесному караулі надали представникам двох команд реконструкторів.
Ірина Левченко

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Ветерани і школярі

пам’ятають подвиг захисників

Учні Бучанських ЗОШ №1 та СЗОШ
№5 разом з учасниками міської організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дій та міської організації ветеранів Афганістану долучилися
до заходів із вшанування пам’яті
воїнів, які загинули під час другої
Світової війни.

У

с. Гатне Києво-Святошинського
району біля Меморіалу воїнам-визволителям відбулося перепоховання останків 12 воїнів, загиблих
під час бойових дій. Тепер 12 родин
знають, де спочивають їхні діди-прадіди, що пішли у вічність у ті важкі часи.
В урочистій церемонії взяли участь
ветерани, депутати, представники археологічно-пошукового загону, мешканці Києва та Київської області.
У пам’ять про полеглих захисників
Вітчизни відслужили молебень.
Заключним акордом цього заходу
стала виставка військової техніки
та справжній польовий обід, під час
якого учні могли поспілкуватися з
ветеранами та поділитися своїми враженнями від події.

ДОБРА СПРАВА

Ветерани громади отримали
гуманітарну допомогу

Громадська організація «Бучанська
Варта» передала ветеранам, учасникам бойових дій різних років та
людям похилого віку допомогу у
вигляді продуктових наборів.
– Турбуватися про тих, хто вже не виходить з хати і навіть не встає з ліжка
– почесно для волонтерів нашого міста,
– зазначив військовий капелан Анатолій
Кушнірчук, дякуючи громадській організації. – Незважаючи на шалено велику
допомогу фронту, ви і тут активні!

Працівники територіального центру
соціальної допомоги Управління праці та
соцзахисту населення Бучанської міської
ради разом з активістами та волонтерами
доставили подарунки по домівках.
– Висловлюємо щиру вдячність ГО
«Бучанська варта» за надані продуктові
набори для самотніх малозабезпечених
громадян похилого віку, котрі отримують соціальні послуги в нашому центрі,
– зазначила директор територіального
центру Світлана Жолуденко. – Завдяки
турботі та любові ця прохолодна осінь
стала для них трохи теплішою.
Тепер «Бучанська варта» планує поїздку в Маріуполь до моряків ударної групи кораблів ВМС ЗСУ, що несуть бойове
чергування в Азовському морі. Командир
групи – капітан другого рангу Максим
Приходько. Щира вдячність всім за небайдужість та пряму підтримку тих, хто
там, на сході країни, береже наше з вами
мирне життя тут.
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Марія Корнійчук:
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Освітній омбудсмен –
завдання та функції

У листопаді в Україні повноцінно запрацює служба освітнього обмудсмена.
На це в цьогорічному бюджеті закладено 2,3 млн гривень. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов піклуватиметься про дотримання прав учнів та вчителів у навчальному процесі. Які завдання виконуватиме освітній омбудсмен, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.
Медіатор між школами та
міністерством
Постанову про появу освітнього омбудсмена Уряд ухвалив минулого літа.
Згідно з документом, Кабмін доручив
йому захист прав у сфері освіти. Раніше
такої посади в Україні не існувало.
Уряд постановив, що освітнім омбудсменом може бути громадянин України,
який вільно володіє державною мовою,
має вищу освіту та відповідний досвід
роботи. Він не може поєднувати свою
роботу з іншою діяльністю, окрім творчої або викладацької.
Серед завдань освітнього омбудсмена – забезпечення права людини на
якісну та доступну освіту та сприяння
впровадженню інклюзивної форми навчання. Освітній омбудсмен виступає
посередником між навчальними закладами та Міністерством освіти, співпрацюючи з різноманітними органами
влади, зокрема правоохоронцями, а також із громадськими та міжнародними
організаціями.

За результатами відкритого відбору
14 серпня 2019 року цю посаду обійняв
Сергій Горбачов – педагог із 13-річним
стажем, який до призначення працював
директором школи в столиці.
«Омбудсмен не є суб’єктом владних повноважень – він не може когось
звільнити, призначити, оголосити догану. За чинним порядком, омбудсмен
має право звертатися, отримувати
інформацію, оприлюднювати, рекомендувати органам державної влади
відновити порушені права. Це не міністерство, а суспільна інституція, яка
стежить за дотриманням прав і допомагає їх відновити, – прокоментував
своє призначення Сергій Горбачов. –
На мою думку, найголовніше, що може
зробити освітній омбудсмен, – це просвітницька робота і допомога у відновленні порушених прав на місцях».

Краще фінансування і боротьба
з булінгом
До початку повноцінної роботи освітній омбудсмен повинен зробити ще багато кроків. Зокрема, сформувати власну
службу з 15 осіб, розробити алгоритми
внутрішніх процедур. За словами Сергія
Горбачова, у службі освітнього омбудсмена працюватиме кілька відділів: юридичний, сектор роботи зі зверненнями та
відділ нормативно-правової роботи.
За словами Сергія Горбачова, головне
завдання офісу освітнього омбудсмена
на цей навчальний рік – продовжити реформу нової української школи (НУШ),
підвищити зарплатню педагогам та розпочати успішну боротьбу з булінгом.
Власне, на його думку, без кращого
фінансування освітньої сфери проблем
не подолати. Адже щоб побороти булінг,
потрібні якісно підготовлені психологи.
Порушення прав і скарги
Одним із важливих аспектів діяльності освітнього омбудсмена є перевірка
випадків порушення прав у сфері освіти. Зокрема, до освітнього омбудсмена
можуть звертатися учні, їхні батьки чи
законні представники, а також вчителі і
наукові працівники.
Відповідно до процедури, освітній омбудсмен повинен перевірити викладені
факти. Якщо скарга обґрунтована, то він
може надати рекомендації школам чи
органам управління освітою або ж повідомити про порушення закону правоохоронців. Аби скарга не залишилась без
відповіді, вона повинна бути обов’язково підписана і стосуватись випадку, що
стався не пізніше, ніж рік тому.
Міністерство освіти зі свого боку також
готове реагувати на запити українців.
«Було б добре, якби ви раз на два тижні
надсилали нам агрегований масив типових питань, які вам надходять. Ми б тоді
змогли віднайти новий підхід до розв’язання цих проблем, надавати роз’яснення.
Для нас надзвичайно важливо знати, що
саме турбує людей, і шукати системні
підходи для розв’язання їхніх проблем», –
заявила очільниця МОН Ганна Новосад
під час зустрічі з Сергієм Горбачовим.
Задля кращого зв’язку з освітянами та
учнями в регіонах планується створити
громадські приймальні освітнього омбудсмена.

ДОЗВІЛЛЯ

Українські казки у квесті

У Пластовому Вишкільному Центрі команда Пласт Буча провела Казковий квест для родин новаків та Вечір українських казок для новацтва
(діти 6-10 років).

ОБМІН ДОСВІДОМ

Сучасна школа – громадсько-активна
Команда педагогів Бучанської Української гімназії взяла участь у конференції проекту «Школа як осередок
розвитку громади», де мала змогу
представити результати роботи
економічного клубу та медіа-студії
«Місто можливостей». Звичайно,
вчителі скористалися шансом обмінятися досвідом та найкращими
практиками з колегами.
– Сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння та
навички, але й виховати громадсько-орієнтовану особистість, яка після
закінчення школи успішно займе своє
місце в житті, – переконані педагоги.
Вони пояснюють, що громадсько-активна школа не відгороджує учнів від
реального життя, а включає це життя
у свої уроки, позаурочну діяльність,
створюючи єдине поле громадського
виховання не тільки учнів, але і всіх
учасників освітнього процесу. Така
школа прагне до широкого залучення
місцевих громад, громадських організацій, батьків, підприємств до шкіль-

ного життя. У підсумку йде комплексне, системне виховання громадянина
не тільки в школі, але і поза її межами,
та формується активна громадянська
позиція учнівської молоді.
Першу програму громадсько-орієнтованої освіти було розроблено в
1935 році в м. Флінт (штат Мічиган,
США). Вона базувалася на положенні американського освітнього діяча
Джона Д’юї «Освіта не є підготовкою до життя, освіта є саме життя»,
яке з того часу активно підтримує
Фонд Чарльза Стюарта Мотта.

Уроки англійської
стануть цікавішими
Учителі іноземних мов Бучанської
громади на інтерактивному методичному семінарі «Використання
автентичних аудіоматеріалів на
уроках англійської мови» опанували досвід волонтера корпусу миру
– носія мови та під керівництвом
фахівця вже попрактикувалися в
новації. Відтепер заняття в наших
освітніх закладах відповідатимуть
вимогам сучасності та будуть цікавими дітям.
ахід відбувся на базі спеціалізованої
загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов № 5.

З

Розпочала семінар волонтерка корпусу миру з програми «Респонс» Соня
Шерр, яка ознайомила педагогів з інтернет-ресурсами, що допоможуть
підготувати уроки з використанням
автентичних аудіоматеріалів.
А під керівництвом Ганни Маймескул
учасники семінару вже підготували нові
плани занять. Крім того, Ганна показала,
як зробити заключну частину аудіоуроку більш продуктивнішою.

Творимо своє майбутнє:

ідеальний освітній заклад

Д

іти цікаво та змістовно провели час,
успішно пройшли гру, отримали гарний
настрій та відзнаки.

Найстарший освітній заклад громади Бучанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 стала
базою для двох занять: «Школи молодого вчителя» і «Школи майбутнього вчителя».
працюють ідеальні вчителі. Під час
подорожі коридорами та класами цієї
школи, вони акцентували як ці педагоги оцінюють учнів, облаштовують
освітній простір та здійснюють навчальний процес.
Олександра Петрова, практичний
психолог ЗОШ №1, після прогулянки продовжила роботу з майбутніми
педагогами. Молоді вчителі у цей час
а початку учасники обох напря- опановували основи проєктного підмів занять уявили, що потрапи- ходу в навчальній та виховній діяльли в ідеальний навчальний заклад, де ності.

Н

UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Марин та його друзi.
Пiдводнi iсторiї».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,3:30 Т/с «Домашнi вогнища».
11:15,12:10 Д/с «Кухня По».
11:50,14:15 Телепродаж.
12:40,17:10 Плiч-о-плiч.
13:10,21:45 Бюджетники.
13:45 #ВУкраїнi.
14:30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15:15,16:20 Д/с «Таємницi замкiв
Великобританiї».
16:10 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019».
17:30 Перша шпальта.
18:25,2:35 Тема дня.
19:25 Д/ф «Два трактори за
межами Рiвного, Україна».
20:00 Д/с «Суперчуття».
21:25,2:25,5:45 UA:Спорт.
22:15 Д/с «Дикi тварини».
23:45 Погода.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
0,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:10,14:05 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22:45 «Грошi».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:25,18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
11:20,12:25 Х/ф «Приборкання
норовливого».
14:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Не дай себе ошукати.

11:00 Секретний фронт. Дайджест.
12:45,15:45 Факти. День.
13:25,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:05 Х/ф «Таксi 3».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда 2.
22:30 Свобода слова.
23:55 Т/с «Схованки». (16+).
1:50 Стоп-10.

Новий канал

3:20 Зона ночi.
5:00 Телемагазин.
5:15 Абзац.
7:05,8:55 Kids` Time.
7:10 Х/ф «Помста пухнастих».
9:00 Х/ф «Бiлоснiжка: Страшна
казка». (16+).
11:00 Х/ф «Тiнь». (16+).
13:10 Х/ф «Хеллбой». (16+).
15:40 Х/ф «Хеллбой 2: Золота
армiя».
18:00 Le Маршрут.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за Ревiзором.
23:50 Таємний агент.

СТБ

6:30,9:35 Т/с «Коли ми вдома».
12:25 МастерШеф. (12+).
16:20,18:00 Таємницi ДНК. (16+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
19:00,23:45 Хата на тата. (12+).
20:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала». (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:15 Зоряний шлях.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,4:45 Агенти справедливостi.
14:20,15:30,23:30 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Повернення», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
3:10 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:17,8:20 Якiсне життя.
7:27,8:40 Вiдкрито.
7:40,6:35 Мультляндiя.
7:56,8:43,14:55 Блог по-київськи.
8:17 Свiтськi хронiки.
8:50 Iмена, увiчненi у вулицях.
9:10,5:45 #ВУкраїнi.
9:40 Д/с «Смаки», 31 с.
10:10,4:55 «Лiкар знає».
11:15 Т/с «Галерея «Вельвет», 1
12:35,6:10 Д/с «Смаки», 32 с.
13:15 Телемаркети.
14:15,0:45 Депутатська
приймальня.
15:15,23:10 СТН-Панорама.
17:15 КиївРада.
19:30,20:10,3:30 60 хвилин з В.
Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 61 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 62 с. (12+).

Вівторок • 12 листопада

UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Кухня По».
11:50,14:15 Телепродаж.
12:10 Д/с «Тайська кухня».
12:35,16:15 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019».
12:45 Своя земля.
13:10 Хто в домi хазяїн.
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
14:30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15:15 Бюджетники.
15:45,19:30,4:00 #ВУкраїнi.
16:25 Д/ф «Острови. Азорськi
острови: люди, фауна, спосiб
життя».
17:30,3:30 Схеми. Корупцiя в
деталях.
18:25,2:35 Тема дня.
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:25,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Дикi тварини».
23:45 Погода.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:10,14:10 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 6».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22:45,0:55 «Мiняю жiнку 14».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Чудова Ранi».
(16+).
13:25 «Роман з Ольгою».
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

4:20 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 Бiльше нiж правда 2.
11:05 Антизомбi. Дайджест.
11:35,13:20 Х/ф «Бездоганна
репутацiя». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
17:00 Х/ф «Таксi 4».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:35 Т/с «Фантом». (16+).

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
4:50 Абзац.
5:45 Телемагазин.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
13:00,17:00,19:00,23:00 Хто проти
блондинок. (12+).
15:00,22:00 Т/с «Будиночок на
щастя».
16:00,21:00 Вар`яти. (12+).

СТБ

6:50,8:50 Т/с «Коли ми вдома».
11:45 МастерШеф. (12+).
15:10 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Таємницi ДНК. (16+).
20:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала».
23:45 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,4:45 Агенти справедливостi.
14:20,15:30,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Повернення», 3 i 4 с.
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

8:17,18:38 Свiтськi хронiки.
8:50,18:35 Iмена, увiчненi у
вулицях.
9:10,5:45 «У фокусi Європа».
9:40,6:10 Д/с «Смаки», 33 с.
10:10,4:55 «Лiкар знає».
11:15 Т/с «Галерея «Вельвет», 2
с. (12+).
12:35 Д/с «Смаки», 34 с.
13:15 Телемаркети.
14:15,17:20,0:45 Депутатська
приймальня.
15:15,23:10 СТН-Панорама.
18:00 Новини (Voice of America).
18:05 «Ваша свобода».
19:30,20:10,3:30 60 хвилин з В.
Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 62 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 63 с. (12+).

Середа • 13 листопада

UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:20 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Кухня По».
11:50,14:15 Телепродаж.
12:10 Д/с «Тайська кухня».
12:35,16:15 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019».
12:45 Своя земля.
13:10,3:30 #ВУкраїнi.
13:45,5:00 Плiч-о-плiч.
14:30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15:15 Хто в домi хазяїн.
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
16:25 Д/ф «Острови. Азорськi
острови: вiдкривачi, кити,
вулкани».
17:30 Нашi грошi.
18:25,2:35 Тема дня.
19:30 Перший на селi.
19:55 Д/с «Суперчуття».
21:25,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15 Д/с «Дикi тварини».
23:45 Погода.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:10,14:10 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 6».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22:45,23:55,0:55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Чудова Ранi».
13:25 «Роман з Ольгою».
14:30,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:55 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:25,13:20 Х/ф «Маска Зорро».
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:20,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:30 Х/ф «Поїздка до Америки».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:40 Т/с «Фантом». (16+).

Новий канал

5:45 Телемагазин.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
13:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00,22:00 Т/с «Будиночок на
щастя».
16:00,21:00 Improv Live Show. (12+).
17:00,19:00 Дiти проти зiрок.
23:40 Т/с «Сирена». (16+).

СТБ

6:35,8:35 Т/с «Коли ми вдома».
11:30 МастерШеф. (12+).
15:35 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
20:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала». (12+).
23:45 Зваженi та щасливi. (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,4:45 Агенти справедливостi.
14:20,15:30,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Повернення», 5 i 6 с.
23:20 Гучна справа.

ТК «Київ»

7:14,8:14,8:47,18:47 Свiт без
глянцю.
7:17,8:20,18:50 Якiсне життя.
7:27,8:40,18:41 Вiдкрито.
7:40,6:35 Мультляндiя.
7:56,8:43,18:44 Блог по-київськи.
8:17,18:38 Свiтськi хронiки.
8:50,18:35 Iмена, увiчненi у
вулицях.
9:10,5:45 «Глобал 3000».
9:40 Д/с «Смаки», 34 с.
10:10,4:55 «Лiкар знає».
11:15 Т/с «Галерея «Вельвет», 3 с.
12:35,6:10 Д/с «Смаки», 35 с.
13:15 Телемаркети.
14:15,17:20,0:45 Депутатська
приймальня.
15:15,23:10 СТН-Панорама.
18:00 Новини (Voice of America).
18:05 «Ваша свобода».
19:30,20:10,3:30 60 хвилин з В.
Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 63 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 64 с. (12+).

Астрологічний прогноз на 11– 17 листопада 2019 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Щоб не розчаровуватися в результатах своєї дiяльностi, не намагайтеся плисти проти течiї. Тиждень надзвичайно сприятливий для творчих занять,
що вимагають усамiтнення, а ось реклама
власної персони не рекомендується. Перш
нiж починати щось нове, переконайтеся, що
це саме те, що вам потрiбно. Чи не краще добре знайоме старе?

РАК (22.06-22.07)
Гарний тиждень для реалiзацiї
найсмiливiших проєктiв i взяття
кар`єрних висот. Будьте уважнi
до iнформацiї, що надходить, можливi неточностi й перекручування. Сприятливий
тиждень для романтичних знайомств. Є
шанс знайти любов, причому взаємну.
Недiля може принести яскравi враження,
довiряйте своїм iмпульсивним бажанням.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вашi зусилля на цьому тижнi
бажано направити на збереження
рiвноваги з навколишнiм свiтом.
Краще цiнувати те, що у вас вже є. Щось
невловиме змiниться в п`ятницю, i жити
стане набагато приємнiше i спокiйнiше.
А непорозумiння, якi виникнуть в суботу, швидко владнаються i не вплинуть на
успішний результат справи.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Якщо перед вами стiна здається неприступною, подiлiть шлях
досягнення мети на частини, i все
вдасться. На початку тижня варто зважитися на ризикованi пiдприємства. У середу
зустрiч зi свiтом прекрасного може посприяти творчому сплеску. Ви можете отримати довгоочiкувану звiстку вiд людини,
що опинилася далеко вiд вас.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi ви можете впевнено приступати до виконання нового важливого завдання. Навiть не сумнiвайтеся в успiху. Хоча ця робота може
зажадати повної самовiддачi. Саме час
оголосити про свої заслуги. У п`ятницю
бажано не надто захоплюватися, бо можлива серйозна перевитрата енергiї.

ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi досить важко
буде обговорювати питання взаємодiї з дiловими партнерами. Спробуйте
все-таки знайти компромiс. У вiвторок вам
необхiдно бути уважнiшими i менше мрiяти. Вдалi будуть конструктивнi дiї. В суботу
не варто займатися тим, чим не хочеться.
Подiї тижня дозволять по-новому оцiнити
багато ваших позицiї в особистих справах.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Початок тижня
надзвичайно
сприятливий для бiзнесу. Втiм, ви
будете схильнi до романтики i мрiйливостi. Але саме зараз вашi мрiї мають
шанс здiйснитися. Так що зiрки радять вiрити в краще. Ви не розчаруєтеся. Навпаки,
можете очiкувати приємних сюрпризiв,
премiй i подарункiв. Варто знизити напружений темп роботи - це дозволить згадати
про будинок, про себе коханого й iнші приємні речі.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Будьте завбачливi, стежте за
своєю мовою. Постарайтеся розгледiти за власним розслабленням
i задоволенiстю життям можливi пiдводнi
каменi i граблi. Середина тижня загрожує
суєтою i непотрiбними клопотами. У четвер не розраховуйте на швидке вирiшення
проблем. Навiть якщо у вас багато помiчникiв, постарайтеся, щоб стратегiя дiй була
розроблена особисто вами.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Тиждень може бути досить
успiшним, якщо ви не будете наполегливо рватися в першi ряди. Причому
отримаєте саме те, про що давно мрiяли.
Зараз можливi чудеса i виконання найзаповiтнiших бажань. Ви будете вiдчувати
пiдйом сил, пiдвищиться ваша працездатнiсть, постарайтеся максимально використати цей час. В особистому життi зiрки
обiцяють вам багато приємностей, i навiть
весiлля i поповнення в сiм`ї.

ДІВА (24.08-23.09)
Вам слiд з особливою увагою поставитися до друзiв, колег i партнерiв, так як ви вступаєте в складну для стосунків фазу. На початку тижня вiдкладiть
всi особистi справи i повнiстю присвятiть
себе роботi. У середу не можна брехати i пiддаватися зайвій метушнi. Не ухиляйтеся вiд
вiдвертих розмов. У вихiднi ваша допомога
може знадобитися близьким.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi правила гри встановлювати будете ви. Ймовiрно, доведеться багато працювати, проте
ви отримаєте щедру грошову компенсацiю.
Час сприятливий для започаткування нових
справ, але це не означає, що все iнше може
бути безкарно занедбане. Родичi потребують вашої допомоги й опiки.

РИБИ (20.02-20.03)
На цьому тижнi найкращими
лiками вiд життєвих розчарувань
буде повне занурення в улюблену
роботу. Не намагайтеся фiлософствувати - це заняття може викликати депресiю.
Краще насолоджуватися миттєвими радощами, нiж думати про тлiннiсть буття. У
стосунках з близькими намагайтеся бути
правильно зрозумiлим.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Блиставиця святкувала
день народження

Закінчення. Початок на стор. 1

П

ід час урочистостей присутніх вітали Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, сільські та селищні
голови, в.о. старост сіл Бучанської ОТГ.
Представник Блиставицького старо
стинського округу Наталія Винагородська
подякувала всім, хто любить село та своєю
працею примножує його здобутки, додає
розвитку і добробуту.
Подарунки, квіти і відзнаки вручили
найкращим представникам Блиставиці,
творчій успішній молоді, колективам і
подружнім парам, учасникам АТО і ветеранам.
Окремо аплодисментами та гостинцем привітали в.о. старости села
Світлану Микишу з народженням донечки.
У бібліотеці всі охочі могли познайомитися з чудовими роботами талановитих місцевих творців. Окрема експозиція була приурочена вчителю історії
та географії Федору Яковичу Іваненку,
який частину свого життя присвятив
увіковіченню історії Блиставиці. Всі
знахідки, розповіді в 1957 році він виклав на папері під назвою «Історія села
Блиставиця».
2010 року Ольга Федорівна Курченко,
донька Ф. Я. Іваненка, власний примірник автора праці «Історія села
Блиставиця» передала до Блиставицької
загальноосвітньої школи. Дякуючи
нащадкам історика та за підтримки
Бучанської міської ради за його записами до Дня села видали книжку
«Блиставиця через роки».

Тепер ми маємо можливість ознайомитись з його працею, і зберегти пам’ять
про людину, яка все своє життя віддала
служінню шляхетній меті – зберегти для
нащадків пам’ять про минуле рідного
краю – щоб не зміліли їхні душі. Перші
примірники книжки вже передано в
місцеву бібліотеку. Днями вони поповнять книгозбірні і бібліотеки об’єднаної
територіальної громади.

Чудовий концерт додав доброти і настрою осіннього вечора. Зігріли українською піснею всі виконавці, які дарували зі сцени неперервне тепло творчості.
На завершення свята – драйв, енергія, звук і світло від гурту «Мade in
Ukrainian», які не лише «зроблені» в
Україні, а й поширюють українські пісні
зі сцени.

ДЕНЬ СЕЛА

громади
Закінчення. Початок на стор. 1
років для людини – це більше
половини життя, це досвід і мудрість, це дорослі діти...
40-років дитсадочку – це теж досвід і
мудрість з додатком новацій та помножені на безкінечне бажання досягати
кращого. Але діти завжди маленькі, і нерідко їх приводять у «Козачок» колишні
вихованці. Адже садочок – це прекрасна, яскрава, мила країна, де діткам радісно і комфортно.

40

Від імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука заступник Сергій
Шепетько привітав заклад з ювілеєм і
відзначив:
– Вся чудова команда садочка – потужний керівник, кожний вихователь,
інший персонал, формує наше майбутнє покоління, наших справжніх героїв,
патріотів із самого дитинства.
Від Бучанської міської ради, депутатського корпусу та виконавчого комітету
заклад отримав сертифікат на дитячий
ігровий майданчик.

канікули

О

сь і в школі № 3 цей час не став винятком та подарував учням багато
незабутніх згадок. Класні керівники 6-Д
та 6-Е класів влаштували учням поїздку
у «Музей фото ілюзій».
Учні 10-А класу відвідали ландшафтний парк Буки, який простягнувся на
берегах річки Раставиці. Велична церква,
до речі єдина в Україні, яка має окремий
зал для хрещення немовлят, вразила всіх
своєю архітектурою. Алея з казковими
та міфологічними героями та місток бажань подарували незабутні враження.

Секретар БМР Василь Олексюк разом
із депутатами запевнили, що і надалі
дошкільнята громади матимуть повну підтримку щодо питань матеріально-технічного забезпечення.
На святі було дуже цікаво, радісно та
по-сімейному тепло! Вірші, пісні і танці
у виконанні малюків та гостей ювілярів
не залишили нікого байдужим, свято
справді вдалося.
Начальник відділу освіти Олег
Цимбал впевнено сказав:
– Можна говорити багато хорошого, доброго, теплого про те, як працює цей дошкільний навчальний заклад. Це люди від
Бога, у яких серця найщиріші, найдобріші, їх душа може охопити абсолютно всіх.
Вітали ювілярів керівники освітніх
закладів громади, представники ПрАТ

«Меліоратор», ветерани дошкільної
освіти, хто працював у цьому дитячому
садочку з початку його заснування, випускники й вихованці садочка, батьківський колектив. На святі приємно було

бачити усміхнені, щасливі обличчя тих,
для кого стіни садочка у різний час були
рідними, хто відкривав садочок, хто
віддавав частинку своєї душі і серця дошкільному закладу та вихованцям.
Директорка
«Козачка»
Тетяна
Морозенко подякувала гостям та своєму колективу і побажала нових здобутків і нових перемог:
– Наш дошкільний заклад – це своєрідний «сад», у якому ми вирощуємо,
плекаємо малюків; озброюємо їх знаннями, уміннями жити і бути щасливими
у нашому суперечливому світі, допомагаємо їм бути у злагоді з довкіллям та
самим собою. І сподіваємось, що зерна,
посіяні у садочку, обов’язково рясно
проростуть.
На концерті вихованці зворушливо і
по-дитячому щиро показували все, чого
навчилися у своїй другій домівці – співали, танцювали, розказували віршики,
чим забезпечили чудовий настрій всім
присутнім. Педагоги і батьки теж не
залишилися осторонь і доповнили концертну програму цікавими виступами.
Всі присутні отримали багато позитивних емоцій та гарний настрій.
Побажання процвітання, творчих
успіхів, здоров’я співробітникам, дітям і
батькам звучали протягом всього свята!
Ірина Біба
Богдан Ляховець

Екскурсії рідним краєм – орієнтація
особистості на культурні цінності

Канікули в шкільні роки це найсолодші спогади й відчуття, які згадуються протягом всього життя. Восени дитячий відпочинок стає ще й казковим
завдяки барвистим кольорам яскравої пори року.
Відчули себе справжніми космічними
піратами у Київському Планетарії учні
5-Д та 5-Г класів. Також діти подивилися повнокупольний фільм «Подорож
Сонячною системою».
У музеї «Третя після опівночі» побували учні 5-Б і 6-В. Це місце не тільки ознайомлює охочих з життям незрячих людей, а й повністю перевертає світогляд.

Учні 8-В та 9-Г класів у Львові відвідали Музей-аптеку, Арсенал, Гарнізонний
костел, побували в Ратуші, у копальні
кави та майстерні шоколаду.
У Національному музеї медицини
України учні 8-А класу наче здійснили
подорож в далеке минуле, коли медицина лише починала зароджуватися.

Погуляв
Національним
парком
Межигір‘я 7-Г клас. Діти були вражені
неперевершеним краєвидом.

Парк «Київська Русь» відвідав 5-В клас.
Учні пройшлися вулицями міста та передмістя Києва XI-XII ст., зазирнули до гостинних садиб містян. Ознайомилися з архітектурою, устроєм та звичаями далеких предків.
Тетяна Домарєва

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Четвер • 14 листопада
UA:Перший

9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Кухня По».
11:50,14:15 Телепродаж.
12:10 Д/с «Тайська кухня».
12:35,16:15 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019».
12:45 Своя земля.
13:10 UA:Фольк. Спогади.
14:30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15:15 Енеїда.
16:25 Д/ф «Острови. Мальдiвськi
острови: дивовижнi пiдводнi свiти».
17:30 #ВУкраїнi.
18:25 «Зворотнiй вiдлiк».
21:25,2:25,5:45 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Дикi тварини».
23:45 Погода.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:55
,5:20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Мiняю жiнку».
13:10 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
14:10 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:40 Т/с «Свати 6».
21:40 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».

11:00,12:25 Т/с «Чудова Ранi». (16+).
13:25 «Роман з Ольгою».
14:35,15:25 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,2:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
По ту лiнiю фронту».
23:50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».

ICTV

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:15,13:20 Х/ф «Божевiльня».
12:45,15:45 Факти. День.
13:40,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:25 Х/ф «Пострiл у безодню».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi. Дайджест.
22:40 Т/с «Фантом». (16+).

Новий канал

3:05 Зона ночi.
4:40 Абзац.
5:35 Телемагазин.
5:45,7:05 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi».
7:10 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
8:10 Т/с «Цiлком таємне». (16+).
10:00 Ревiзор.
13:00 Пристрастi за Ревiзором.
14:50,22:00 Т/с «Будиночок на
щастя».
16:00,21:00 Божевiльна зiрка. (12+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
23:50 Т/с «Сирена». (16+).

СТБ

6:15,7:15 Т/с «Коли ми вдома».
10:15 МастерШеф. (12+).

15:25 Хата на тата. (12+).
17:25,22:55 Вiдлiк часу.
17:30,23:00 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси. (
19:00 Зваженi та щасливi. (12+).
20:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала». (12+).
23:45 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:20 Свекруха або невiстка.
12:20,5:30 Агенти справедливостi.
14:20,15:30,0:00,2:15 Iсторiя одного
злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Повернення». (12+).
23:20 Слiдами зеленого тарифу.

ТК «Київ»

7:40,6:10 Мультляндiя.
7:56,8:43,18:44 Блог по-київськи.
8:17,18:38 Свiтськi хронiки.
8:50 Паспортний стiл.
9:10 «Євромакс».
9:40,5:45 Д/с «Смаки», 36 с.
10:10,4:55 «Лiкар знає».
11:15 Т/с «Галерея «Вельвет», 4 с.
12:05 Д/с «Смаки», 37 с.
13:15 Телемаркети.
14:15,17:20,0:45 Депутатська
приймальня.
15:15,23:10 СТН-Панорама.
18:00 Новини (Voice of America).
18:05 «Ваша свобода».
18:35 Iмена, увiчненi у вулицях.
19:30,20:10,3:30 60 хвилин з В.
Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 64 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 65 с. (12+).
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».

П`ятниця • 15 листопада
UA:Перший

6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,0:35,5:05 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с «Домашнi вогнища». (12+).
11:15 Д/с «Кухня По».
11:50,14:15 Телепродаж.
12:10 Д/с «Тайська кухня».
12:35,15:15 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019».
12:45 Своя земля.
13:10 Д/с «Морська кухня».
14:30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15:20,0:55 «Зворотнiй вiдлiк».
17:55 VoxCheck.
18:25,4:05 Тема дня.
19:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19:55 Д/с «Дикi тварини».
21:25,5:30 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:30 Як дивитися кiно.
23:00 Х/ф «Рiвень чорного». (16+).

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
20 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20 «Одруження наослiп».
13:20,14:20 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
15:20 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:25,22:25 «Лiга смiху».

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Чудова Ранi».
13:25 «Роман з Ольгою».

14:30,15:25,23:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:10 «Орел i решка. Шопiнг».
4:35 «Top Shop».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,2:05 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Антизомбi. Дайджест.
11:05,14:20,0:00 «На трьох». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Т/с «Юрчишини». (16+).
16:20,22:50 Т/с «Вижити за будьяку цiну». (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

3:05 Служба розшуку дiтей.
3:10 Зона ночi.
4:20 Абзац.
5:10 Телемагазин.
5:20,6:15 Kids` Time.
5:25 М/с «Том i Джерi».
6:20 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз
2».
8:00 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз
3».
9:50 Т/с «Будиночок на щастя».
14:10,21:40,0:00 Екси. (16+).
16:20,19:00 Топ-модель поукраїнськи. (16+).
2:10 Т/с «Ми - такi». (12+).

СТБ

6:30,8:30 Т/с «Коли ми вдома».
11:25,19:00,22:50 МастерШеф.
15:25 Хата на тата. (12+).

17:25,21:55 Вiдлiк часу.
17:30 Вiкна-Новини.
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22:00 Вiкна новини.
23:10 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:50 Зоряний шлях.
11:00 Х/ф «Помiчниця».
13:25 Т/с «Квочка», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Квочка».
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.
0:00 Т/с «Мiраж», 1 i 2 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,11:00,13:0
0,15:00,17:00,19:00,20:00,21:00 СТН.
7:10,7:35,8:10,8:35,8:55,11:10,13:1
0 Радар.
7:14,8:14,8:47 Свiт без глянцю.
7:17,8:20 Якiсне життя.
7:27,8:40 Вiдкрито.
7:40,6:35 Мультляндiя.
7:56,8:43,12:55 Блог по-київськи.
8:17 Свiтськi хронiки.
8:50 Iмена, увiчненi у вулицях.
9:10 «В гарнiй формi».
9:40 Д/с «Смаки», 37 с.
10:10,4:55 «Лiкар знає».
11:15 Т/с «Галерея «Вельвет», 5
с. (12+).
12:05,6:10 Д/с «Смаки», 38 с.
13:15 Телемаркети.
14:10,0:45 Депутатська
приймальня.
15:15,23:10 СТН-Панорама.
16:30 #ВУкраїнi.
17:15 КиївРада.
19:30,20:10,3:30 60 хвилин з В.
Климчуком.
21:30 Т/с «Мердок», 65 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 66 с. (12+).
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Субота • 16 листопада
UA:Перший

6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,2:00,3:50,
5:10 Новини.
9:30 Енеїда.
10:35 Хто в домi хазяїн.
11:00 Вiдкривай Україну з
Суспiльним.
11:25 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019».
11:40,14:40 Телепродаж.
11:55 М/с «Дуда i Дада».
12:50 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома».
15:00 Плiч-о-плiч.
15:35 #ВУкраїнi.
16:40 Х/ф «Брати. Остання сповiдь».
19:00 «Мирний птах».
19:55 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).
21:25 Д/с «Боротьба за виживання».
22:25 Т/с «Окупованi». (16+).
23:40,3:40 Погода.

Канал «1+1»

6:20 М/ф.
6:45 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».

10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:15 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
12:10 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
16:35,21:30 «Жiночий квартал».
18:30,4:05 «Розсмiши комiка».
19:30,4:50 «ТСН».
20:15 «Українськi сенсацiї».
23:25,0:25 «Свiтське життя».

Iнтер

4:50 «Чекай на мене. Україна».
6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Пiдкидьок».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Корисна програма».
11:00 «Ельдар Рязанов. Жiночi
iсторiї».
11:45 Х/ф «Дайте книгу скарг».
13:30 Х/ф «Гусарська балада».
15:20 Х/ф «Стережися автомобiля».
17:10 Т/с «Голос янгола», 1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Голос янгола», 3 i 4 с.
22:15 Т/с «Однолюби».

ICTV

5:35 Особливостi нацiональної
роботи.

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

7:20 Я зняв!
9:10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу. (12+).
14:30 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Люди у чорному». (16+).
21:05 Х/ф «Люди у чорному 2».
22:45 Х/ф «Я - робот». (16+).

Новий канал

5:20,6:25 Kids` Time.
5:25 М/с «Лунтiк».
6:30 Таємний агент.
7:30 Таємний агент. Пост-шоу.
9:20 Le Маршрут.
10:20 Дiти проти зiрок.
12:20 Хто проти блондинок. (12+).
14:20 Хто зверху? (12+).
16:20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2». (16+).
17:50 Х/ф «Гарi Поттер i
фiлософський камiнь».
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i таємна
кiмната».
0:10 Х/ф «Нiч жахiв». (18+).

СТБ

5:20 Хата на тата. (12+).

6:55 Прокинься з Ектором!
7:55 Зваженi та щасливi. (12+).
9:55 «Зважся!» (12+).
10:55 Т/с «Як довго я на тебе
чекала». (12+).
19:00 Х-Фактор.
22:00 МастерШеф. (12+).

15:20 Т/с «Повернення». (12+).
17:00 Т/с «Втраченi спогади»
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Втраченi спогади».
23:00 Х/ф «Вiчна казка».

ТК «Київ»

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:50 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Повернення», 1-6 с. (12+).

9:50,11:40,14:45 Якiсне життя.
10:00,7:15 Зiрковий смак.
10:50,6:40 Веселi старти.
11:25,14:10,14:55 Блог по-київськи.
11:30 Вiдкрито.

11:35 Свiт без глянцю.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
13:10 Телемаркети.
14:15 Прогулянки мiстом.
15:15,23:10 Т/с «Мiс Марпл», 21 с.
17:20 Т/с «Мiс Марпл», 22 с. (12+).
19:30,5:50 «Якiсне життя».
20:30,5:25 «Iсторiї кохання».
21:30 Т/с «Мердок», 66 с. (12+).
22:15 Т/с «Мердок», 67 с. (12+).
23:05 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Недiля • 17 листопада
UA:Перший

6:00 М/с «Тачки проти».
6:05 М/с «Марин та його друзi.
Пiдводнi iсторiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,23:20,2:00,3:50
,5:10 Новини.
9:30,2:25 Енеїда.
10:35 Д/с «Кухня По».
11:35,14:40 Телепродаж.
11:55 М/с «Дуда i Дада».
13:00 Х/ф «Солоний принц».
15:00 Д/с «Тайська кухня».
15:25,21:55 Бюджетники.
16:30 UA:Фольк.
17:00 Перший на селi.
17:30 #ВУкраїнi.
18:00 Плiч-о-плiч.
18:25 Тема дня.
18:30 Д/ф «Два трактори за
межами Рiвного, Україна».
19:05 Д/с «Свiт дикої природи».
20:05 Д/с «Левиний рик». (12+).
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:25 Т/с «Окупованi». (16+).
23:40,3:40 Погода.
0:00 Телепродаж Тюсо.
3:20 Своя земля.
4:15 Сильна доля.
5:30 Спiльно.

Канал «1+1»

6:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45,10:55,1:40 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
15:05 Т/с «Свати 6».
19:30 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
23:50 «Лiга смiху».
4:50 «ТСН».

Iнтер

5:10,11:00 «Орел i решка. Iвлєєва
vs. Бєдняков».
6:05 Х/ф «Стережися автомобiля».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».

12:10 Х/ф «Шляхетний
венецiанець».
14:10 Х/ф «Туз». (16+).
16:00 Х/ф «Оксамитовi ручки».
18:00 Х/ф «Шалено закоханий».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Агата Крiстi. Скорчений
будиночок». (12+).
22:55 Х/ф «Пiвзахисник». (12+).
0:45 «Речдок».
3:15 «Орел i решка. Морський
сезон».
4:00 «Орел i решка. Шопiнг».
5:05 «Top Shop».

ICTV

4:25 Скарб нацiї.
4:35 Еврика!
4:40 Факти.
5:05 Секретний фронт.
7:25 Громадянська оборона.
8:20 Антизомбi. Дайджест.
9:20,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:10 Х/ф «Я - робот». (16+).
15:15 Х/ф «Люди у чорному». (16+).
17:05 Х/ф «Люди у чорному 2».
(16+).
18:45 Факти тижня.
20:35 Х/ф «Люди у чорному 3».
(16+).
22:40 Х/ф «Швидше кулi». (16+).
0:35 Х/ф «Нещасний випадок».
(18+).
2:25 Т/с «Фантом». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:30 СтендАп Шоу.
5:20 Телемагазин.
5:30,7:05 Kids` Time.
5:35 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз
2».
7:10 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз
3».
9:00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк 2». (16+).
10:20 Х/ф «Дракон Пiта».
12:20 Х/ф «Гарi Поттер i
фiлософський камiнь».
15:20 Х/ф «Гарi Поттер i таємна
кiмната».

18:50 Х/ф «Людина-мурашка».
(16+).
21:00 Х/ф «Доктор Стрендж». (12+).
23:10 Х/ф «Омен». (16+).
1:30 Х/ф «Нiч жахiв». (18+).

СТБ

7:00,13:20 Хата на тата. (12+).
9:00 Прокинься з Ектором!
9:55 МастерШеф. (12+).
18:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
19:55 Один за всiх. (16+).
21:00 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

6:40 Сьогоднi.
7:40 Т/с «Втраченi спогади».
11:30 Т/с «Мiраж». (12+).
15:50 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020.
Сербiя - Україна.
18:00 Т/с «Нiма», 1 с. (16+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Нiма». (16+).
23:50 Т/с «Любов з
випробувальним термiном», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Любов з випробувальним
термiном».
3:50 Х/ф «Вiчна казка».
5:30 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 «Шеф-кухар».
9:30 «Iсторiї кохання».
10:00 Т/с «Мiс Марпл», 22 с. (12+).
11:40 «Якiсне життя».
11:55,12:55 Блог по-київськи.
13:00 Телемаркети.
14:00 Концерт Д. Андрiєць «Ти
можешь летiти».
15:00 СТН.
16:30 Прогулянки мiстом.
17:00 Т/с «Галерея «Вельвет», 1-3
с. (12+).
21:00,5:35 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с «Мердок», 67 с. (12+).
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:15 «Тут i зараз».

◆ Втрачений паспорт моряка АВ № 357186, виданий 17.09.2007 року, на ім’я Деркач В’ячеслав
Юрійович, вважати недійсним.
◆ Втрачений атестат №013742, виданий середньою школою №2 м. Ірпеня Київської області у 1994
році на ім’я Гадомська Ганна Володимирівна, вважати не ійсним.

Управління праці інформує

До уваги споживачів, які мають пільги

на оплату житлово-комунальних послуг!

З

вертаємо увагу, що починаючи з
01 жовтня 2019 року, відповідно до
Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій
формі, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 17.04.2019 р. №
373, пільга надається у грошовій готівковій або безготівковій формі.
Для пільговиків, які до 15 жовтня
подали заяву до Управління праці на
отримання пільги готівкою, виплата
буде здійснюватися у грошовій готівковій формі у зазначений у заяві спосіб
(банк або пошта).
Для інших пільговиків розраховані
Управлінням праці суми пільг перераховуватимуться (через АТ «Ощадбанк»)
надавачам житлово-комунальних послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).
У зв’язку з цим платіж підприємствами-надавачами
житлово-комунальних послуг нараховується у пов-

ному обсязі, без врахування знижки,
яка надається пільговику.
У разі отримання готівки пільговик
має самостійно сплатити за спожиті
послуги в повному обсязі.
Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за
них перерахує надавачу послуг держава через АТ «Ощадбанк». При цьому,
необхідно робити звірки з організаціями – надавачами послуг.
Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується в Україні вперше, через неточності з технічних причин в особистих даних, можуть бути
випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року.
У такому разі рекомендуємо звернутися до Управління праці для звірки (відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, каб. № 11,12
або за телефоном: 49-906).
УПСЗЗН

Актуально

Онлайн-калькулятор для
розмитнення євроблях

Державна митна служба України (ДМС) запустила онлайн-сервіс з розрахунку митної вартості та виплат при митному оформленні транспортних
засобів. Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

К

ерівник служби Максим
Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, розповів, що
в базі даних сервісу доступна
цінова інформація для більш
ніж 2300 моделей.
«Ми виклали в тестовому доступі калькулятор,
кошторисну вартість і платежі при оформленні автомобілів. Послуга підтягує
дані по мінімальній, середній
і максимальній вартості автомобіля, вказаній за 2018-2019 на основі реальної інформації про мільйон автомобілів. Це робоча база тих автомобілів, які були оформлені на митниці, вона
була вручну очищена від помилок, тому цей процес зайняв на 1,5 місяця довше,
ніж очікувалося», – написав Нефьодов та закликав користувачів служби повідомляти про помилки або труднощі в роботі з послугою задля виправлення.
Цей сервіс розрахунку доступний на офіційному сайті ДМС.

НА ЧАСІ

СУСПІЛЬСТВО

Фронт-офіси соціальних послуг

Міністерство соціальної політики планує спростити процедуру надання соціальних сервісів у регіонах уже з 2020 року за рахунок створення
«фронт-офісів» на місцях. Про це заступник міністра соціальної політики
Олег Коваль заявив під час круглого столу «Децентралізація vs деінституалізація», присвяченого розвитку соціальних послуг у громадах.
аша мета – спрощення
та наближення до людей
соціальних послуг і сервісів. Усе
має бути максимально зручно і доступно. Тому ми бачимо
структуру «фронт-офісів» в
об’єднаних територіальних громадах, яка надаватиме сервіси
на місцях – наприклад, прийом
документів. При цьому існуватиме так званий «бек-офіс»,
який на віддаленій основі опрацьовуватиме документи, прийняті у «фронтах», – пояснив
Олег Коваль.
За словами заступника міністра, опрацювання документів на соціальні послуги та сервіси планується перевести в автоматичний режим, що не тільки спростить процедуру взаємодії «людина-держава», а й зробить цей процес швидшим.
Крім того, під час круглого столу сторони обговорили реформу деінституалізації – переведення дітей з інтернатів у сімейні форми виховання. «Сьогодні в
Україні в інтернатних закладах виховання перебуває близько 100 тис. дітей. 92%
з них мають батьків. Це неправильно. Дітей потрібно забирати в сім’ї, щоб вони
виховувалися в нормальних умовах і були готовими до життя в соціумі», – резюмував Олег Коваль.

«Н

Тепер номерні знаки для автомобілів
отримати буде легше

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону про спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків. Про це повідомляється на Урядовому порталі.
іністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що нововведенням очікується впровадження віртуальних номерних знаків. Проєкт закону, який передбачає зміну процесу реєстрації транспортних засобів – максимальне спрощення
процесу присвоєння та видачі номерних знаків, підтримав Уряд та згодом його розгляне Верховна Рада.
«Під час реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак
винятково з переліку тих, які були саме в цьому сервісному центрі. Люди були обмежені у можливості вибору номерного знака для транспортного засобу, а держава
витрачала бюджетні кошти на придбання, зберігання та передачу між сервісними
центрами та ЦНАПами виготовлених номерів. Вигравали від цього лише корупціонери, які «допомагали» обрати «гарний» номер, а також великі монополісти – виробники номерів», – зауважив міністр.
Арсен Аваков наголосив, що під час реєстрації транспортного засобу людина
буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію з обраним номерним знаком.
«Після зможе замовляти в будь-якого виробника потрібний номер. Головна вимога – відповідність номерного знака державному стандарту», – зазначив міністр
внутрішніх справ.

М

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Водіям
дозволили
перенести права
НА ЧАСІ
і техпаспорт
Спорудження нової кільцевої автотраси у смартфон
Кабінет Міністрів України прийняв
навколо Києва стало ближчим
постанову про впровадження
У планах уряду – швидко завершити всі необхідні підготовчі техніко-економічні розрахунки та з наступного року приступити до будівництва.
жовтня 2019 року в присутно- масштабне будівництво по всій держасті
міністра
інфраструктури ві. Будь-який інфраструктурний проєкт
Владислава Криклія між Державним дає віддачу з найбільшим мультиплікаагентством
автомобільних
доріг тором. Кожен вкладений долар сьогодУкраїни та китайською компанією Poly ні через рік буде давати плюс 2 долари
Changda Engineering Co. Ltd було підпи- для економіки. Ми дуже раді, що комсано Меморандум про співробітництво панія Poly Changda Engineering поділяє
в межах реалізації першої черги будів- наші великі інвестиційні плани, і осоництва Великої кільцевої автомобіль- бливо в таких важливих проєктах, як
ної дороги навколо міста Києва (ВКАД) Велика кільцева дорога навколо Києва.
«Транспортне сполучення між М-05 В Україні ще не було досвіду концесійКиїв – Одеса та М-06 Київ – Чоп».
них доріг, тому дуже важливо починати
«Наша мета – за 5 років забезпечи- такі проєкти саме з великими надійнити 40% зростання економіки країни, і ми стратегічними партнерами», – нагодля цього нам необхідно забезпечити лосив Владислав Криклій
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◆ Втрачену Книгу доходів і витрат платника єдиного податку 2 група на ім’я Мушта Володимир
Андрійович, вважати недійсною.
◆ Втрачений військовий квиток ВС № 071812, виданий на ім’я Маленко Сергій Григорович, вважати недійсним.
◆ Втрачений паспорт серії СТ№ 286795, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 26 грудня 2011 року на ім’я Лукіних Ганна Леонідівна, вважати недійсним.

електронного посвідчення водія
та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. А також підтримав проєкт закону про спрощення
процесу присвоєння та видачі номерних знаків. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

М

іністр внутрішніх справ Арсен
Аваков зазначив, що наразі підтвердженням наявності у водія права
на керування транспортним засобом
є посвідчення водія та свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу,
технічний опис яких затверджено відповідною постановою Кабміну. У разі
відсутності при собі цих документів до
водія застосовується адміністративне
стягнення.
«Тільки за 9 місяців 2019 року до
адміністративної відповідальності за
ці порушення притягнуто близько 160
тисяч осіб. Тому ми пропонуємо за
бажанням громадянина та за допомо-

гою відповідного мобільного додатка
«Дія» генерувати електронні права та
техпаспорт. Такі електронні документи
матимуть рівнозначну юридичну силу
та так само ідентифікуватимуть громадянина. Поліція повинна притягувати до відповідальності не за відсутність при собі прав або техпаспорта, а
за відсутність законних підстав для керування авто», – сказав Арсен Аваков.
Е-права та е-техпаспорт – це цифровий образ виданих особі пластикових посвідчення водія та свідоцтва
про реєстрацію транспортного засобу
(технічний паспорт), що містить унікальний електронний ідентифікатор
(QR-код). Відповідно до затвердженої
постанови водій зі свого смартфону
може пред’являти ці документи поліцейському, а той за допомогою спеціальних технічних засобів підтвердити
дані в електронних ресурсах єдиної
інформаційної системи МВС.
Для замовлення е-посвідчення водія
чи е-техпаспорта громадянину лише
доведеться завантажити на смартфон
мобільний додаток Єдиного державного
веб-порталу електронних послуг («Дія»)
та пройти електронну ідентифікацію.
Е-права та е-техпаспорт формуються автоматично за наявності в єдиній
інформаційній системі МВС усіх відомостей, що зазначаються в посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію
транспортного засобу, у тому числі
фотографії (відцифрованого образу
обличчя) особи для формування е-посвідчення водія.
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Суспільство

Відродження забороненого Василя Стуса

У місті Буча відбулася екранізація кінофільму «Заборонений» про Василя
Стуса. Ця стрічка заснована на реальних фактах про непросте життя видатного українського поета, дисидента та борця за українську незалежність ХХ
століття. Події, які розгорталися на екрані, закарбувалися не тільки в пам’яті
кожного, хто прийшов на перегляд, а й у серці. Адже висвітлювалася складна
доля поета, який провів останні тижні свого життя в одиночному карцері у
пермському таборі для політичних в’язнів. Переглядаючи цю унікальну картину, відчуваєш, як холод проникає в душу від подій того часу.
– Чому обрали саме Василя Стуса?
а особисті переконання та за бажан– Ми шукали тему для формування
ня підняти українську літературу на
європейський рівень, Василь Стус пе- нового творчого задуму. Це було саме на
режив репресії та утиски з боку влади. 80-річчя Василя Стуса. Тому подумали,
Тому можна сказати, що назва фільму що непогано було б зняти фільм в його
«Заборонений» якнайкраще характери- ювілейний рік. Результати опитування
зує ставлення радянської влади до поета «Хто такий Василь Стус?» нас дуже здиВасиля Стуса.
вували, тому що люди не могли відповіЖурналістам «БН» вдалося поспіл- сти на це запитання правильно. Тільки
куватися з авторами книжки та сцена- одиниці говорили, що це поет. Отже,
ристами фільму Сергієм Дзюбою та суспільство, яке позиціонує Стуса як
свого провідника в боротьбі за незаАртемієм Кірсановим.
– Сергію, що нового Ви дізналися лежність, насправді нічого про нього
про Стуса, працюючи над сценарієм не знає. Ми вирішили зробити саме худо цього фільму?
дожній фільм для найширшої аудиторії
– Люди майже нічого про нього не – молоді, в жанрі біографічного трилезнають, незважаючи на те, що цей поет ру. Взяли за основу таємницю вбивства
є іконою в украпоета, адже він заїнській
культурі.
гинув за загадкових
Соціальне
досліобставин, і зробили
з цього художню
дження, яке ми
історію. Потім випроводили, довело,
що мало хто знає,
дали книжку, щоб
хто такий Василь
зберегти нашу перСтус, що він робив,
винну історію, тому
які в нього вірші.
що, коли знімається
Поезія в нього була
фільм, багато що
важка, тому що він
скорочується. Ми
вживав найбільше
самі для себе відновоутворених слів
крили Стуса. Потім
і ними збагачував
зрозуміли, що можмову. І це теж його
на осягнути його
феномен. Стуса в
життя, його творУкраїні сприймають
чість, але для цього
як глибу з граніту,
потрібно було прияка боролася із системою. А насправді класти багато зусиль, прочитати безліч
це був європейський інтелігент, поет, літератури. Кіно – це насамперед масова
який розумівся на світовій літературі і інформація, щоб подивитись й одразу
намагався підняти українську мову до все зрозуміти. І зараз, коли молодь прирівня світової поезії, щоб люди читали ходить на фільм, а потім заходить у вівсе ж таки не в російському перекладі, а кіпедію, читає книжки, то ми вважаємо,
в українському.
що наша місія виконана.

З

ДОБРА СПРАВА

Н

Про цікаві моменти та плани
на майбутнє з нами поділився
сценарист та автор книжки
Артемій Кірсанов:
– Артемію, були якісь цікаві моменти, пов’язані зі створенням фільму?
– Так, були. Наприклад, коли знімали сцену на Майдані Незалежності.
Ми як автори книжки та сценаристи
допомагали налаштувати акторів на
потрібний лад, зануритись в атмосферу тих подій. Зйомки проходили перед
1 травня. Мала бути сцена самоспалення біла арки, яка виходить на вулицю Лютеранську. І ось весь периметр
майданчика був вкритий радянськими
прапорами, афішами з тих часів, стилізований під часи радянського союзу.
Так ось, люди, які проходили повз цей
куточок Києва, дуже агресивно почали це сприймати. Їм здавалося, що це
якась комуністична партія, що ми плануємо мітинги напередодні 1 травня та
якісь заворушення. Через це у нас були
певні проблеми. Людям довелося пояснювати, що ми знімаємо фільм тих

часів про Василя Стуса. Навіть доводилося показувати сценарій, щоб вони
переконалися, що це дійсно патріотичне кіно. Але багато людей знову ж таки
не знали, хто такий Василь Стус. І це
таки культурна катастрофа.
– Розкажіть про Ваші плани на
майбутнє?
– Ми зараз закінчили писати сценарій завдяки гранту Українського
культурного фонду про співачку американсько-українського походження,
її єдиний візит в Україну в 1983 році
Квітку Цісик. Ми були в Америці,
спілкувалися з родичами. Також плануємо зробити продовження історії
«Позивний Бандерас», де розкриватимемо події 1918 року. Ще в нас є сценарій про Бориса Мозолевського, якому
вдалося віднайти Скіфську пектораль
– це унікальна прикраса, яка датується
ІV століттям до нашої ери. І взагалі, ми
з Артемієм будемо намагатися популяризувати українських діячів, героїв,
про яких, може, нікому нічого не відомо, не було ані фільмів, ані художніх
книжок. Будемо працювати в цьому
напрямі.

– Як створювався фільм? Де знімали? Як шукали актора на головну роль?
– Фільм знімали переважно в Києві
та на Київщині. У Березані Київської
області, наприклад, знімали в’язницю,
Пермські табори. На роль головного
героя проходили кастинг близько 50
чоловік. Дмитро Ярошенко не одразу
відповідав вимогам для цієї ролі. Але
коли вже наближалися зйомки, а головного героя так і не вибрали, вирішили
спробувати його ще раз. І ця його феноменальна схожість зі Стусом зіграла
ключову роль в його затвердженні. На
нашу думку це дуже вдалий вибір, тому
що в підсумку йому повірили всі, навіть
шістдесятники, які консультували нас і
потім на прем’єрі фільму сказали: «Наче
живий Василь». Нам допомагало багато
людей, які безпосередньо знали Стуса.

Це його товариш Василь Овсієнко, який
сидів з ним у таборі. Ми брали інтерв’ю
у Левка Лук’яненка, який розказав нам
легенду, що коли його останній раз перевели в карцер, то до Стуса приходило
якесь таємниче керівництво тодішнього
КДБ. Також з Іваном Драчем встигли
поспілкуватися перед його смертю. З
родиною Довганів, яка товаришувала зі
Стусом. Фільм дивилася сестра Василя –
Марія Стус. Налагодили контакт із його
сином Дмитром.
– Коли фільм вийшов на екрани?
– Вперше його показали в Луцьку. Ми
поїхали в тур за тиждень до прем’єри
в Києві. Об’їхали Луцьк, Львів, ІваноФранківськ,
Чернівці,
Запоріжжя,
Херсон, Маріуполь. Загалом 12 міст.
Спілкувалася
Тетяна Домарєва

Справжня мужність у діях

ещодавно до Бучанської громади надійшла допомога з Норвегії. Чи можна знайти натхнення допомагати і не просити нічого взамін? У такі
Фура з майном, яке потрібно поране- нелегкі для України часи робити добро, незважаючи на труднощі та переним, інвалідам, лікарням… Цей авто- пони. Про це розповість нам історія двох друзів з різних країн.
мобіль довгий час перебував на кордоні, тож волонтери та ГО «Бучанська
Сніжана ГУЛАК
спілка ветеранів війни, учасників бойових дій та їх сімей»
робили все можливе,
аби розв’язати цю
проблему.
– Ми зробили це,
попри складнощі і невіру, протидію і сумніви, 90 м куб. допомоги громаді, – такий
пост з’явився на сторінці голови спілки
Олександра Буйволюка. – Дякую норвезькій громаді Norsk Ukrainestotte,
Arnstein Tranøy, Sipavicius Darius та
Team, всій команді спільноти United
Bucha, ветеранам та учасникам бойових дій! Дякую Ярославу Москаленку
і Анатолію Федоруку.
Наразі електричні функціональні
а такої нагоди журналісти «БН» бі льше дізналися про
ліжка, інвалідні візки, палиці, милиці,
волонтерів із-за кордону. Зокрема, поспілкувалися з
ходунки на колесах, дитячі ліжка, одяг Арештейном Траноєм з Норвегії.
тощо роздають тим, хто цього потребує.
У минулому Арештейн брав участь у воєнних діях на те– Дякуємо норвежцям, що поділи- риторії Афганістану. Тож, дізнавшись про події в Україні,
лися такими необхідними засобами особливо про бойові дії на сході, вирішив допомагати
технічної реабілітації, низький уклін чим може. Саме на Донбасі познайомився з Олександром
Олександру Буйволюку і ГО «Бучанська Буйволюком, який був тоді командиром роти танкового
спілка ветеранів війни, учасників бойо- батальйону.
– Про події в Україні я дізнався від друзів. І зрозумів:
вих дій та їх сімей» – доставили для
терцентру: палиці, милиці, ходунки на ось країна, яка страждає від агресії Росії. Тоді й почалася
колесах та інвалідні візки, – зазначили моя боротьба «небайдужості та співчуття», – згадує волонтер Арештейн Траноє.
працівники територіального центру со- – Згодом у підрозділі, де служив Олександр, ми познайомилися та вирішили
ціальної допомоги Управління праці та співпрацювати. Ми хотіли допомагати! Я знаю, що таке війна. Тож вирішив досоцзахисту населення Бучанської місь- помагати Україні боротися з окупантами та агресорами.
кої ради.
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КУЛЬТУРА

У Норвегії чоловік має свій бізнес
– невеликий магазинчик з продажу
військового спорядження, а також
організовує змагання з пейнтболу.
Спочатку допомога була адресною
– танковому батальйону. Тоді чоловіки здружилися, і після повернення Олександра додому в Бучу
зв’язки не втратили. Як пояснював
Буйволюк нам в інтерв’ю (БН № 39),
у якийсь момент вони зрозуміли,
що відтепер їхня допомога інколи
навіть більше потрібна малозахищеним верствам населення в громаді, ніж військовим на фронті.
– Торік ми теж привезли фуру
майна. Там були ходунки для інвалідів, електричні ліжка, візки, лікарський інвентар (крапельниці,
марля, післяопераційні набори),
частину яких було передано до
Ворзельського пологового будинку, до лікарні та швидкої допомоги.
Все це безкоштовно. Ми віримо в те,
що люди використовують це обладнання і почуваються краще, – каже
Арнштейн.
Норвежець також передає чи особисто привозить в Україну подарунки для рятувальників. Працівники
держслужби з надзвичайних ситуацій отримують спеціальний одяг,
взуття й обладнання. Нещодавно
вони випробовували в роботі волонтерські апарат для дихання у
задимлених місцях і лопати для
гасіння трав’яних пожеж. А також
зізналися, що подарований (про це
ми писали у БН № 39) генератор з
гідравлічною станцією став «як рідний» й показав працездатність та
корисність у навчанні!

У світі цікавого

У дні осінніх канікул учні школи № 1 відвідали музей «Становлення української нації», який дав можливість всього за 1,5 години в захопливому мультимедійному 3D форматі за допомогою радіогіда-поліглота ознайомитися з
багатовіковою історією України. Експонати Музею об’єднані в сюжетні композиції, що відображають найважливіші етапи розвитку української нації.

Ш

колярі діляться, що особливо їх
вразили такі композиції:
• Давня історія України, яка висвітлює
доісторичний період: від трипільської
культури до сарматів, зародження
слов’ян та розбудову міст Київської
Русі.

КОСМОС

У 2024 році планується нова
висадка людей на Місяці

Астронавти NASA проведуть тиждень на Місяці під час нової висадки та повезуть із собою спеціальний транспорт з автопілотом. Про
це пише інформагентство УНІАН.
NASA розкрили нові дивовижні деталі запланованого польоту на Місяць.
В космічній агенції підтвердили, що нова
пілотована місія буде виконана в найближчі роки. І найвірогідніше це станеться у 2024-му. Таким чином на той час
мине більш ніж півстоліття, як Юджин
Сернан разом з іншими членами екіпажу «Аполлона 17» востаннє побували на
природному супутнику Землі й успішно
повернулися назад.

У

Як пише Daily Star, найбільш дивовижною деталлю нової місії стало те,
що астронавти проєкту Artemis проведуть на поверхні Місяця близько тижня.
Фактично це вдвічі перевершує чинний
рекорд.
Вчені NASA Джон Коннолі й Ніккі
Веркхайзер також сказали під час брифінгу, що команда Artemis повезуть із собою
ровер для пересування по Місяцю. На
перший погляд, в цьому немає великої
новини. Адже останні три місії включали
використання такого транспорту. Але місячний ровер наступного покоління буде
оснащено автопілотом. На транспорті
астронавти Artemis поїдуть від місця посадки до деяких темних кратерів на полюсі
в пошуках водяної криги.
Друга і ще більш амбітна місія Artemis
відбудеться у 2030 році. Тоді астрономи
проведуть на Місяці близько двох тижнів. Під час другого польоту на поверхню
супутника спустяться одразу два астронавти. Вони повезуть із собою новий тип
транспорту. Він буде мати закриту кабіну,
розроблену для тривалих поїздок і більш
гнучких наукових досліджень.

• Київська Русь – тут можна побачити фігури Володимира Великого,
князя-воїна Святослава Хороброго,
Ярослава Мудрого, короля Данила
Галицького.
• Козацька доба – показує Українську
козацьку державу гетьмана Богдана-

КАНІКУЛИ
Зиновія Хмельницького, козаків-визволителів Європи у війську Речі
Посполитої короля Яна ІІІ Собєського.
Тут представлені фігури князя
Костянтина Острозького, Дмитра
«Байди» Вишневецького, Петра Кона
шевича-Сагайдачного, Івана Мазепи
та Пилипа Орлика.
• Відродження нації та боротьба за
Незалежність – висвітлює період
Української Народної Республіки, визвольного руху ХХ століття, Другої
світової війни, боротьби за євроінтеграцію: Майдан 2013-2014, героїчна
оборона Донецького аеропорту, передової АТО, українські добровольчі
батальйони.
• Відомі письменники: Григорій Ско
ворода, Тарас Шевченко, Іван Котля
ревський, поетеса Леся Українка.
• Сучасна Україна – в цьому розділі
можна побачити відомих українських
сучасників та культурних діячів-патріотів. Серед фігур особливо цікавими є кіборги – захисники Донецького
аеропорту, воїни добровольчих формувань, бійці на передовій АТО, актор
Богдан Ступка, співаки Кузьма (група
«Скрябін») та Олег Скрипка, співачка
Джамала, які вразили всіх схожістю із
реальними персонами.
Велику
зацікавленість
викликала розмова деяких фігур. Так, фігура
Володимира Великого запитує у відвідувачів, чи хрещені вони, а фігура Степана
Бендери говорить «Слава Україні».

ДОСЛІДЖЕННЯ

Що їдять українці

Компанія Данон в Україні разом
з Асоціацією дієтологів України
представила громадськості результати масштабного дослідження харчування українців. Олег
Швець, президент Асоціації дієтологів України, розповів про уподобання українських громадян, їх
стиль та звички харчуватися в щоденному житті. Про це повідомляється на сайті Асоціації дієтологів
України.
авдяки дослідженню, вперше вдалося визначити об’єктивний рівень
вживання солі, який значно перевищує
рекомендований, починаючи з раннього віку. Це обумовлює прихильність до
солоних страв протягом життя. Дорослі
чоловіки споживають більше ніж вдвічі, а жінки майже вдвічі більше рекомендованих 5 грамів, що зумовлює
збільшення кров’яного тиску та ризику
пов’язаних з ним інфарктів та інсультів.
За результатами дослідження, був
встановлений низький рівень споживання натуральних харчових продуктів, які
мають доведену користь для здоров’я –
овочів, фруктів та ягід, бобових, горіхів,
риби та молочних продуктів. Як наслідок, це зумовлює дефіцити важливих вітамінів та мінералів. Наприклад, діти дошкільного віку отримують на 11% менше
рекомендованої кількості кальцію, а підлітки недоотримують 21% добової норми цього мінералу. У дорослих спостерігається низький рівень надходження
магнію та вітамінів А, С, Е. Нестача цих
важливих харчових речовин погіршує
стан здоров’я та якість життя українців.
Збільшується з віком і споживання
найбільш некорисного джерела калорій – вільного цукру. Діти усіх вікових
груп споживають забагато цукру: в
середньому діти молодшого віку (1-3
роки) споживають 47 грамів цукру на
день; діти дошкільного віку – 56 грамів,
школярі та підлітки – 67 грамів вільного цукру на день. Нагадаємо, що згідно
з рекомендаціями щодо здорового харчування дорослих, максимально допустимою кількістю споживання вільного
цукру для дорослої людини є 50 грамів
на добу.
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У дослідженні взяли участь 1232
особи віком від 1 до 60 років.
Вибірка – репрезентативна міському населенню України за критеріями: вік, стать, тип населеного пункту, регіону. Учасники дослідження
не лише заповнювали щоденники
харчування, але й протягом 7 днів
фіксували на фото фактично спожиті страви для верифікації фактичних
даних. В межах дослідження був
вперше створений перелік з понад
800 продуктів та страв, які найчастіше споживають українці.
Окрім цукру, діти різних вікових груп
та дорослі вживають забагато борошняних виробів, картоплі, насичених жирів,
що сприяє набору зайвої ваги із зростанням ризику небезпечних хронічних
захворювань – цукрового діабету, атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи та раку.
У той же час, українські діти споживають невелику кількість молочних
продуктів – у середньому 185 мл на
добу. Особливо низьким виявився рівень вживання таких продуктів у підлітків – лише 155 мл щодня. Це становить менше 1 порції на день порівняно
із загально рекомендованими 2-3. Не є
прикладом для наслідування і дорослі
українці, споживаючи неналежно мало
молочних продуктів усіх категорій (в
середньому 140 грамів на день) порівняно з рекомендованими.
Олег Швець наголосив:
– Харчування є головним постійним
фактором впливу на здоров’я дітей та
дорослих. Збалансоване здорове харчування утримує ризик захворювань на
мінімально можливому рівні.
Підготувала Надія Кирилюк

ПОРАДНИК

Кулінарні лайфхаки
У наш час сучасним господиням
потрібен правильний підхід до
організації свого вільного часу.
За статистикою, зазвичай людина витрачає на приготування їжі
близько 6,5 години на тиждень.
Аби якось спростити це заняття,
було представлено добірку легких рекомендацій, які хоч трохи
стануть у нагоді.
ӹӹ А ви знали, що
звичайну каву
можна смакувати по-новому лише
додавши
трішки солі.
Звичайно,
на колір та смак
товариш не всяк, але все ж варто
спробувати.
ӹӹ А як щодо пива в маринаді для
м’яса? Осінь – не час відмовлятися від ароматного шашлику, а іноді хочеться чогось нового, трішки
соєвого соусу, пива, солі та цукру й
ідеальний маринад готовий.
ӹӹ Вічна проблема вареного яйця, яке
розкришується в руках, а всього
лише потрібно перед тим, як розрізати його навпіл, змочити лезо
ножа холодною водою. Так жовток
не буде обсипатися.
ӹӹ Здорова альтернатива шкідливому майонезу – сметана з чайною
ложкою гірчиці та одним вареним
жовтком. Не відрізнити від оригіналу.
ӹӹ Ще один секрет ніжного м’яса –
у ківі. Всього-на-всього потрібно
за 2 години до смаження замочити
м’ясо в суміші ківі, приправ і цукру.
Але найголовніше – не тримати в
такому маринаді довше, інакше
м’ясо перетвориться на паштет.
ӹӹ Найсмачніші котлети, мабуть, мрія
кожної господині. Котлети, деруни
та інші страви на основі фаршу виходять набагато смачнішими, якщо
робити фарш змішаним. Тобто, до
котлет можна додати терту сиру
картоплю, моркву, або цибулю, а в
деруни покласти тертий сир і гірчицю.
ӹӹ Інколи в самий непідходящий момент закінчуються панірувальні сухарі, здавалося б банальний
продукт, але такий потрібний.
Замінити їх можна меленими горіхами. Це не тільки корисно, а й
смачно.
ӹӹ Якщо у суп додати свіжовичавлений овочевий сік – це розкриє страву, до того ж ще й корисно. Чудово
підійде капустяний, морквяний або
томатний сік.
ӹӹ Цибуля. Аби позбутися гіркоти та
запаху, овоч вимочують у воді або
ошпарюють окропом. У першому
випадку – гіркота може залишитися, а в другому – цибуля може
змінити свою структуру. Найкраще
помістити порізану цибулю під
проточну теплу воду і тим самим
прискорити всі хімічні реакції в
продукті. Сорока п’яти секунд за
температури води до 60-70 градусів вистачить, щоб позбутися гіркоти і різкого запаху.
ӹӹ До речі, мутну воду після варки
макаронних виробів можна використати для соусу. Цьому сприяють
гранули крохмалю.
Мирослава Конончук
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Школярі вивчали становлення
української нації
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Османова
Музафара Шамсединовича,
депутата БМР

Спорт

Юні бучанські вокалісти
готуються до виступу з
Олександром Пономарьовим

У Бучі пройшов ІІ
силовий турнір

Концерт відомого українського артиста відбудеться у Палаці Україна 16 листопада.

Спортивний захід, який об’єднав більше ста
дітей з Бучі, Ворзеля, Коцюбинського, Ірпеня та Гостомеля, відбувся на базі Бучанської
школи № 2.

Н

Д

Галущака Віктора Михайловича,
директора КП «Бучазеленбуд» БМР

Бабієнко Марину Петрівну,

в.о. начальника відділу економіки БМР

Науменко Вікторію Ігорівну,

головного спеціаліста відділу ведення реєстрації
місця проживання БМР

Пєчковського
Віталія Станіславовичя,

сторожа господарського сектору БМР

Гуржеєву Ірину Володимирівну,

головного спеціаліста відділу ведення реєстрації
місця проживання БМР

Савицьку Богдану Іванівну,

керуючу справами Ворзельської селищної ради

Панчук Валентину Сергіївну,

спеціаліста І категорії служби у справах дітей та сім’ї
БМР

Янкового Романа Васильовича,
депутата БМР

аші юні зірочки, про досягнення та перемоги яких
у різноманітних конкурсах і фестивалях ми періодично інформували читача, кілька років поспіль
навчаються та співпрацюють з вокальною Академiєю
Олександра Пономарьова, почесного громадянина Бучі.
Отримані знання та досвід професіоналів допомагають
молодим вокалістам підніматися на творчі вершини.
У супроводі симфонічного оркестру, рок-музикантів
та хору Олександр Пономарьов представить в Палаці
Україна нову програму «Неймовірна».
Одним із сюрпризів вечора стане виступ на сцені талановитих дітей країни, майбутніх зірок естради, серед
яких і бучанці, які давно полюбилися всім нам за свою
пісенну історію. Їх в Академії називають уже випускниками, і разом з Олександром вони виконають мегапопулярний хіт.

Із Чехії – з музичними перемогами

У

чні
Бучанської
школи
мистецтв
ім. Л. Ревуцького брали
участь у Міжнародному
ф е с тив а лі-конк у р сі
мистецтв Зіркафест у
м. Румбурк (Чехія) і
результати неперевершені:
Гран-прі – Денис Цимбалістий;
1 місце – Марта Пригунова;
2 місце – Марія Набока.
Готували переможців до виступу викладачі
Далюк Л. П. та Мринська І. О.

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Окрилені народним
мистецтвом

У першій декаді листопада в Україні відзначають
професійне свято працівників культури та майстрів народного аматорського мистецтва.

Ц

е свято тих людей, які присвятили себе благородній справі – відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу. Свято
тих, для кого творчість, освіченість, вихованість, духовність, національні традиції стали головним життєвим кредо.
Без традиції немає культури, а без культури немає
нації. Адже кожен народ існує доти, доки живе його
культура. І цю, я б сказала, величну місію виконують
звичайні люди, які працюють у Гаврилівському БК
«Полісся».
Заклад культури «Полісся» більше 30 років є осередком духовності українського народу. І це не пафосні
слова, це дійсність і суть нашої роботи. Всі хто працює
в Будинку культури в повній мірі розуміють важливість роботи від директора до двірника, створюючи затишок, гостинність та розвиток, і реалізовують творчі
здібності наших односельців.

На сьогоднішній день ми маємо два народних аматорських колективи.
Це лауреати і дипломанти міжнародних, всеукраїнських, обласних і районних фестивалів та конкурсів
– народний аматорський хор «Співуче Полісся» і вокальний ансамбль «Калиновий цвіт».
Юний колектив – дитячий вокальний ансамбль
«Дармаринки» отримав високу оцінку на всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Разом зі своїм керівником він зберігає та популяризує вокальне мистецтво.
Ми пишаємося цими колективами та їхнім незмінним керівником Дарією Гисяк, яка безмежно закохана
в українську пісню, фанатично віддана своїй роботі і
йде по життю окрилена хоровим і вокальним мистецтвом.

Вокальний ансамбль
«Калиновий цвіт»

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

Набирає творчих успіхів танцювальний гурт
під керівництвом молодого спеціаліста Христини
Довганич. За короткий час вона спромоглася створити хореографічну атмосферу зі своїми юними учнями,
знайшла порозуміння і з їхніми батьками. Тож і мають
високу оцінку на конкурсних заходах, завойовують
призові місця на всеукраїнських та обласних фестивалях-конкурсах.
У роботі Будинку культури важливу місію виконують учасники творчого об’єднання «Креатив», керівником якого є художній керівник БК «Полісся»

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

іти від 3 до 18 років демонстрували свої вміння і навички у фізичній підготовці:
віджимання від підлоги, прес,
присідання, перетягування канату, розбиття гіпсової плити рукою або ударом ноги.
Організатори заходу: Федерація
Дукендо України і ГО «Центр фізичного виховання та культурного розвитку «Каскада».

Майстер-класи
і самовдосконалення

Молодіжна рада Бучанської громади сама
ніколи не сумує, а також завжди запрошує
до різноманітних, важливих і цікавих заходів всіх охочих.
ими
вихідними
МР
організувала
SportFest! Учасники фестивалю мали змогу пройти майстер-клас з йоги,
фізичних вправ, підтягування, шахів.
Ця захід подарував неабиякий шанс для початку самовдосконалювання.
Усі присутні отримали неймовірну кількість позитивної енергії та веселий
настрій.

Ц

Дитячий вокальний ансамбль
«Дармаринки»

Наталія Молчанова. У колективі є три групи різного
віку; скетч група «Кадри», яка працює в стилі КВК,
дитяча група «Діамант», за участю якої проходять всі
свята для наймолодших і художнє читання. «Діамант»
є лауреатом та дипломантом обласного конкурсу читців.
Важливу роль у культосвітній роботі відіграє
звук, який забезпечує звукооператор Володимир
Миліховський – справжній професіонал і помічник
артистів.
Протягом року проходить багато різнопланових календарних і розважальних заходів: різдвяні, великодні,
купальські свята, зустрічі з поетами, конкурси читців,
виставки прикладного мистецтва тощо. Кожного місяця організовуються дитячі заходи. Колектив закладу
культури в постійному пошуку нових форм роботи з
населенням, враховуючи інтереси різних вікових категорій.
Можна багато розказувати про діяльність Будинку
культури, без якого наші мешканці не уявляють життя. І це розуміння важливості їхньої роботи тішить
співробітників БК. Лишається тільки працювати з
творчим підходом, позитивною енергією і мотивацією
на успіх.
Вітаємо всіх працівників культури і БК «Полісся»
з професійним святом і побажати творчої енергії,
наснаги і завжди радіти життю.
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