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Благоустрій

Особистість

Комфортний сучасний
залізничний переїзд
відкрито

Назар Григоренко – Ранкове меню учня – Ворзелю –
шлях золотого
запорука гарних
120 років!
медаліста
знань!

Стор. 3

Актуально

Стор. 4

Вітання

Стор. 11

1 вересня

Стор. 12

Ми пам’ятаємо!

День знань – без урочистостей та з радістю
від довгоочікуваної зустрічі

Стор. 2.
Герої не вмирають!

29 серпня у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, бучанська родина
об’єдналася в шані і вдячності нашим співвітчизникам, які, обстоюючи свободу і незалежність країни,
віддали свої життя в ім’я майбутніх поколінь, зберігши тим самим мирне життя на території України.

Політична реклама

У перший день вересня в освітні заклади Бучанської громади повернулися учні – слухняні й не дуже, розумні, допитливі, кмітливі, веселі, серйозні, спокійні – різні. Педагогічні колективи кожної школи з нетерпінням
чекали зустрічі, адже довелося пережити перерву занять онлайн довжиною у півроку.
учнів Бучанської громади переступили поріг своїх освітніх закладів, а 856 з них – вперше сіли за парти і
розпочали свій одинадцятирічний шлях у країну Знань.
Міська влада зробила можливе і навіть неможливе, аби учні займалися у комфортних умовах, а працівники шкіл її
активно у цьому підтримали: капітальні і поточні ремонти, нові спортивні та ігрові майданчики, старанно з любов’ю
обладнані класні кабінети, нові лабораторії, підручники, кабінети з інтерактивною технікою, мультимедійними дошками, комп’ютерні класи … Це все для наших дітей, для їхнього майбутнього.
Продовження на стор. 6.

7658

ВАЖЛИВО

Почесне звання –
Герою АТО
Віталію Гончаруку

У нинішньому році звання «Почесний громадянин міста Буча» буде
присвоєно, відповідно до
рішення сесії, Гончаруку
Віталію
Миколайовичу
(посмертно).
аке рішення ухвалили депутати, розглянувши подання голови
Координаційної Ради учасників АТО/ООС та членів
сімей загиблих учасників
АТО/ООС Баранова В.А.
Під час урочистостей з
нагоди Дня Бучі представникам родини буде вручено посвідчення «Почесний
громадянин міста Буча» та
Почесний знак.

Із сесійної зали

Здвижівська сільська громада –
у складі Бучанської ОТГ

У Києві відбувся
Всеукраїнський з’їзд
політичної партії
«ЗА Майбутнє»

Саме таке рішення одностайно прийняли депутати Бучанської міської ради на позачерговому сесійному засіданні.

Т

Нове
призначення

У

роботі сесії взяли участь сільський голова
Здвижівки Анатолій Черненко та депутат
сільської ради Ігор Сироткін.
Вітаємо з історичним рішенням велику
Бучанську родину!
Реформа децентралізації – на завершальному
етапі!

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

П

ід час сесійного засідання депутати підтримали
проєкт рішення і затвердили Риженко Людмилу
Володимирівну на посаду
керуючого справами.
Вітаємо з призначенням!

Закінчення на стор. 2.

На З’їзді були присутні делегати з усіх областей
України. Відбулося представлення команд обласних організацій та кандидатів на посади голів
різних рівнів, ухвалення рішення про участь у
місцевих виборах 2020 року. Делегація Київщини
на заході була найвелелюднішою – 135 представників з регіонів області взяли участь у партійному
З’їзді.

П

ід час заходу голова партії «ЗА Майбутнє», народний депутат України Ігор Палиця представив
основну програму і засади політсили. За його словами,
головна теза, з якою партія йде на вибори, – це економічний прагматизм.

Закінчення на стор. 3.

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

№ 35 від 4 вересня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

2

ОФІЦІЙНО
ВАЖЛИВО

Обстоювання інтересів
громад

Голова Київського регіонального
відділення Асоціації міст України,
Бучанський міський голова Анатолій Федорук взяв участь у засіданні Правління Асоціація міст
України.

Хвилина мовчання, квіти
і шана захисникам

ДАТА

У Бучанській громаді відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня закінчення
Другої світової війни.

ДОВІДКОВО

У

ході засідання члени Правління
розглянули низку важливих для
громад питань, зокрема:
−− актуальні проблеми бюджетного
процесу 2020 року;
−− дії АМУ і місцевого самоврядування у протидії поширенню коронавірусної інфекції;
−− ініціативу Мінсоцполітики з розподілу повноважень призначення і
виплати державної допомоги (субсидії, пільги, інша підтримка) між
органами місцевого самоврядування базового рівня та органами державної влади.
Також Правління АМУ закликало
Президента та голову Верховної Ради
України не допустити ухвалення законопроєкту про внесення змін до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розпорядження землями комунальної власності» (№3801), який обмежить права
пересічних громадян.

2 вересня громадяни всього світу
відзначають День закінчення Другої
світової війни. В цю дату в 1945 році
було підписано Акт про повну капітуляцію Японії, згідно з яким останній
агресор припинив військові дії і звільнив військовополонених і цивільних
осіб, найжорстокіша в історії війна
тривала 6 років.

У

цій страшній війни трагічно загинули більше 65 мільйонів із 40 країн
світу. Загальні людські втрати України
оцінюються у 8-10 мільйонів жителів.
Кожна родина зазнала горя і болю. До
боротьби із фашистськими загарбниками разом із військовими долучилися
мирні жителі, по домівках зосталися
лише жінки, діти і діди з бабусями. Хоча
і вони не залишилися осторонь. В окупованих районах йшли у партизани або їм
допомагали, хто був у тилу – тяжко працювали і повністю забезпечували армію.
І чекали звісток із фронту…

І ми пам’ятаємо внесок кожного у перемогу, у можливість жити під мирним
небом. Пам’ятаємо, шануємо, низько
вклоняємося.
В урочистому покладанні квітів до
меморіалу загиблих воїнів взяли участь
представники влади, громадських організацій, жителі громади.

Ми пам’ятаємо!

Герої не вмирають!

Нові старостинські округи

−− Ворзельський старостинський округ з центром у селищі Ворзель,
до складу якого входить селище
Ворзель м. Ірпінь Київської області;
−− Мироцький старостинський округ з
центром у селі Мироцьке, до складу якого входить село Мироцьке
Києво-Святошинського
району
Київської області.
На період повноважень Бучанської
міської ради VII скликання покласти
виконання обов’язків старости:
−− у селищі Ворзель Бучанської міської ради – на Федорук Ларису
Петрівну, яка здійснювала повноваження Ворзельського селищного
голови до приєднання;
−− у селі Мироцьке Бучанської міської ради – на Деревинського
Олександра
Володимировича,
який здійснював повноваження
Мироцького сільського голови до
приєднання.
Депутати такий проєкт рішення
ухвалили одностайно.
Загалом на засіданні депутати розглянути близько 20 питань.

Вдячність батькам
за синів-Героїв

У їхніх синів різні дати народження і смерті, але однакова
незагойна рана у батьків через
смерті Героїв на сході країни.

Із сесійної зали

Також депутати на позачерговій сесії БМР вирішили утворити
на території Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади
Київської області наступні
старостинські округи:

Із турботою про кожного

Закінчення. Початок на стор. 1
окладання квітів, підтримка батьків, що втратили своїх синів, у такі
дні від міської влади – це все, що допомагає берегти пам’ять про Героїв, підтримує родини у горі, які громада завжди розділяє із ними.
На Алеї Слави в Бучі відбувся мітинг-реквієм пам’яті наших Героїв.
Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський, військовий комісар Володимир Кондратенко
та військовий капелан Анатолій
Кушнірчук віддали останню шану
Героям, що ціною власного життя обстоювали незалежність Батьківщини.
Прапор майорів над могилами, як нагадування про велику трагедію…
Секретар БМР Василь Олексюк
та військовий капелан Анатолій
Кушнірчук тримали прапор, подаро-

П

День пам’яті захисників України
офіційно відзначають з 2019 року
після того, як Президент України
Володимир Зеленський підписав відповідний Указ з метою гідного вшанування пам’яті військовослужбовців
і учасників добровольчих формувань,
які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу у
суспільстві.
ваний бучанцем, лейтенантом ЗСУ
Андрієм Блонським, який загинув на
сході.
Отець Андрій провів службу і всі
присутні разом з рідними та близькими
Героїв помолилися за мир та спокій воїнів. Заупокійна панахида за загиблими
закінчилася покладанням квітів.
Відзначення Дня пам’яті захисників
України саме 29 серпня обрано не випадково, бо саме в цей день у 2014 році
в ході російсько-української війни та
Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з
російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість
українських воїнів. Бої тривали на полях соняхів, тож символом пам’яті у цей
день є квітка соняха.

Ш

ість років військового пекла,
яке додає у книгу Пам’яті нові
імена тих, хто залишив рідних і пішов боронити землю і країну, її незалежність і територіальну цілісність.
Пішли і вже повернулися на крилах вічності, бо поки ми пам’ятаємо,
допомагаємо рідним, підтримуємо,
розділяємо горе навпіл, допоки і
вони живуть...
29 серпня в біографії нашої країни
чергова сумна дата – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет
і територіальну цілісність України.
А тому вчергове родини не залишилися без уваги і підтримки.
Після заходів на Алеї Героїв, подяки
міського голови Анатолія Федорука,
матеріальну допомогу і квіти розвезли 16-м батькам у домівки.
Постійна співпраця із членами
Ради АТО/ООС (голова Ради Віталій
Баранов) допомагає тримати на постійному контролі потреби кожної родини,
якій необхідна підтримка і допомога.
16 посивілих матерів і батьків відвідав із представниками влади Ігор
Євхименко і вони знову згадали своїх дітей теплими словами, забриніла
сльоза, а серпневе сонце обцілувало і
огорнуло теплом.
Дякуємо за виховання синів-патріотів, синів-Героїв!

На часі

«Н

них подій. Ми не спекулюємо на питаннях,
що сприймаються по-різному в різних регіонах і готові на компромісні, але консолідуючі рішення в інтересах України», – зазначив Ярослав Добрянський.
Серед спікерів З’їзду були народний
депутат України, співголова парламентського об’єднання «ЗА Майбутнє»
Тарас Батенко, народний депутат Іван
Чайківський, керівниця
аграрного крила виборчого штабу партії «ЗА
Майбутнє» Інна Костиря, лідерка жіночого крила «ЗА Майбутнє» Ірина
Суслова, очільниця жіночого руху «ЗА
Майбутнє» Одещини Тетяна Лазарева,

депутат Київської міської ради Сергій
Гусовський, депутат ВР VII та VIII
скликань Олександр Шевченко.
Про проблеми в українській медицині та своє бачення шляхів їх подолання
говорив відомий кардіохірург, заслужений лікар України Борис Тодуров.
«Я не буду членом партії, але я сьогодні прийшов підтримати всіх вас, бо
мені дуже імпонує позиція і прагнення
лідера партії, в тому числі й в частині
підтримки медичної сфери. Немає медицини – немає держави!», – сказав він.
Підтримав колегу й доктор медичних
наук, професор, член-кореспондент

Благоустрій

День села

Шановні жителі Раківки!

Пам’ятаю минулорічний чудовий серпневий день, коли жителі у храмове свято
відзначали День народження села.
Так уже ведеться, що ранок будять дзвони у селі – святкове богослужіння на
Успіння Пресвятої Богородиці збирає у храмі односельців, які вірять у добро і моляться за розвиток свого населеного пункту під мирним небом.
А вже тоді і народні гуляння у селі розпочинаються – із піснями, танцями, розвагами для дітей. Такий день збирає разом тих, хто тут відсвяткував не один
ювілей села і свій, і тих, хто лише починає топтати тут свою життєву стежку.
У нинішньому році самотньо буде на традиційному місці зустрічі усіх поколінь:
карантин вніс свої зміни у святкування. Проте не вдасться йому зменшити ту
любов, яка зігріває серця всіх, для кого Раківка стала рідною домівкою.
Пройде і це випробування, і вже у складі Бучанської ОТГ мешканці зустрічатимуть чергові річниці з дня заснування села.
Зі святом, чудова і мальовнича Раківка!
Живи у віках, розвивайся і радій новому дню!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Подарунки
і вітання
у храмове свято

У Раківку приїхали представники з
Бучанськоі громади з подарунками
і вітаннями від Бучанського міського голови Анатолія Федорука з нагоди храмового свята і Дня села.
ез святкових заходів, проте із теплими словами побажань завітали
до шести багатодітних родин та дев’яти
довгожителів села.
І тоді одразу святковий настрій запанував на обійстях людей, які назавжди
пов’язали свою долю із цим прекрасним
селом.

Б

Довголіття, щасливої долі, розвитку
Раківці і всім її жителям!

Комфортний сучасний залізничний
переїзд відкрито

На цьому тижні після тритижневого капітального ремонту відкрили одну з
головних артерій в життєдіяльності транспортного сполучення міста – залізничний переїзд станції Буча (31 км ділянки Південно-Західної залізниці
Київ-Коростень), який фактично з’єднує центральну частину міста з мікрорайонами Яблунька, Мельники, Тарасівський.
олова профільної депутатської комісії, а саме комісії з питань транспорту,
зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування Бучанської міської ради Дмитро
Паустовський розповів, що це було одне
з важливих питань, що потребувало термінового вирішення, адже цей переїзд
потребував комплексної реконструкції.
Завдяки спільній домовленості між
владою, Укрзалізницею і місцевим бізнесом вдалося зробити якісний капіДо речі, представники Укрзалізниці
тальний ремонт, а також облаштувати
прилеглу територію. Тож ми маємо тепер звернулися до голови депутатської коне просто відремонтований, а сучасний, місії з питань транспорту БМР з прокомфортний переїзд для транспорту.
позицією: задля розвантаження реконТакож потурбувалися і про пішоходів: струйованого переїзду від вантажних
зробили допоміжні пішохідні доріжки, автомобілів та комфортного руху іншого
приводять до ладу прилеглу територію.
транспорту по можливості перенапраНачальник залізничної станції міста вити рух вантажівок на наземний міст
Буча Василь Сюркель розповів, що ко- біля Ворзелля або «Яблунський» перелійники ремонтували залізничну частину їзд, який також відремонтований і на
переїзду, а представники бізнесу – підходи, це розрахований. Дмитро Паустовський
всі працювали злагоджено, старанно, по 12 повідомив, що прийняв звернення і взяв
годин на добу, і вклалися у стислі терміни, зобов’язання, що на черговому засіданні
враховуючи якість проробленої роботи.
комісії це питання буде розглянуте.
– Замінили стрілочні переводи, десяВін також нагадав, що профільна коміту колію, укріпили проїжджу частину сія БМР реагує на звернення громадян і
залізобетонними плитами, – розповів постійно турбується про їхню безпеку,
керівник залізничної станції. – Підходи наприклад, нещодавно були встановдо шлагбауму викладені плиткою на лені нові дорожні знаки, пристрої для
підготовлене місце з бетону, щоб заїзд контролю швидкості на дорогах («лежачі
транспортних засобів на переїзд був ком- поліцейські», редакція), або, якщо такі
фортнішим. Також встановлено захисні пристрої були встановлені з порушенпаркани задля безпеки людей.
нями відповідних правил, після рішення
комісії та затвердження виконкому вони
навпаки були демонтовані, щоб забезпечити жителям громади комфортний рух
дорогами. Також найближчим часом буде
зроблено пішохідний перехід на зупинці
Лісова Буча, де вже розпочалися роботи
з реконструкції.

Г
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Закінчення. Початок на стор. 1.
аша партія після перемоги буде
захищати кожного українця,
який хоче займатися бізнесом в цій
країні, – починаючи від найдрібніших
підприємців і закінчуючи власниками
великого бізнесу. Ми повинні стати
конкурентоспроможними у світі, і це
для нас – завдання №1! Ми йдемо на місцеві вибори, щоб їх виграти! І ми будемо представлені в усіх органах влади на
місцях – від ОТГ до обласних рад по всій
території України» – сказав, відкриваючи захід, лідер партії «ЗА Майбутнє»
Ігор Палиця.
«Зараз ми фактично маємо «зшити»
країну, бо політика розділила людей.
Це відбувається не останні 5 років»,
– про це під час З’їзду зауважив голова Київської обласної організації ПП
«ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко.–
«Важливо, що з’явилася нова політична сила, яка об’єднає усіх із єдиною
метою – працювати для людей. Ми наполягаємо на прагматичному процесі
у роботі, але не в політиці. Стати флагманом того, щоб політика пішла з територіальних громад, щоб на місцях були
люди, які будуть працювати».
Заступник голови осередку партії
«ЗА Майбутнє» на Київщині Ярослав
Добрянський прокоментував подію.
Він поділився позитивними враженнями та розказав, чому молода партія
майже одразу так зацікавила українців:
«ЗА Майбутнє» приваблює людей тим,
що це єдина партія, яка об’єднує, незважаючи на погляди та історичну оцінку пев-

Національної академії медичних наук
України, директор Київського міського
центру репродуктивної та перинатальної медицини В’ячеслав Камінський.
Культура формує народ як націю.
Це звичаї і традиції, образотворче
мистецтво, музика, театр, кіно, література, поезія. Це – надбання народу,
це – ідентифікація українців, це душа
самої України! – про це у своєму виступі говорив лідер одного з найвідоміших
українських гуртів «Воплі Відоплясова»
Олег Скрипка. «Я хочу, щоб артистів,
які долучаються до діяльності партії,
не використовували виключно на корпоративах, навіть загальнодержавного
масштабу. Разом з багатьма творчими
людьми ми мріємо про прекрасну Україну,
країну майбутнього. Якщо ми разом будемо створювати класний український
культурний простір, то в майбутньому
будемо мати класну культуру, яка дасть
поштовх для розвитку всього суспільства»,– наголосив музикант.
«Ми та політична сила, що хоче
об’єднати всіх навколо однієї мети: подолати економічну кризу. Ми готуємося
до великої політичної гри і сьогодні вже
говоримо про участь у парламентських
виборах, коли б вони не відбулися», –
зауважив очільник Київського обласного осередку партії «ЗА Майбутнє»
Ярослав Москаленко під час розмови з
журналістами. «Найбільша проблема в
тому, що політика нас розділила. Ми
на власному прикладі хочемо об’єднати
всіх політиків і почати ефективно працювати на місцях, знизу. Лише так ми
зможемо побороти економічну кризу», –
сказав Ярослав Москаленко.
Пресслужба Київського
обласного штабу ПП
«ЗА Майбутнє»

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

У Києві відбувся Всеукраїнський з’їзд
політичної партії «ЗА Майбутнє»

Політична реклама
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Актуально

Назар Григоренко – шлях золотого медаліста

Талановита людина – талановита в усьому. У цьому БН переконалися, коли познайомилися з цьогорічним
випускником Гаврилівської ЗОШ Назаром Григоренком, який закінчив навчальний заклад із золотою медаллю.

Ш

кільні роки промайнули для
хлопчика дуже швидко, адже він
ні хвилинки не сумував, намагався
навчитися та пізнати для себе багато
нового. Зокрема закінчив музичну
школу по класу фортепіано, займався
волейболом і футболом, навчався
гри на гітарі та вокалу. Дуже вдячні
батьки Назара Мар’яну та Дар’ї Гисяк,
керівникам хору «Співоче Полісся»
Гаврилівського будинку культури, які зацікавили хлопця вокалом, розгледівши в
ньому здібності до музики.
Мама Назара Вікторія Миколаївна з
теплотою згадує дитинство та шкільні
роки сина:

– Він ще з дитячого садочка проявляв
інтерес до всього нового, був активною
дитиною та любив перебувати в центрі
подій та життя спочатку дитсадка,
а згодом і школи, де був активістом
та чудовим ведучим шкільних заходів.
Однак професію мріяв отримати
серйозну. Мав думки про те, щоб стати
військовим чи міліціонером. Та зрештою
вирішив стати податківцем, щоб бути
корисним людям та рідній Батьківщині.
Саме тому цьогоріч подав документи
в Ірпінський Університет державної
фіскальної служби України, – ділиться
мама мріями сина.
Про свої почуття, коли сину вручали
подяку золотого медаліста, пані Вікторія
згадує охоче:
– Звичайно, ми знали, що Назар йде
на золоту медаль. Однак були певні
побоювання, що у зв’язку з карантином
та епідеміологічною ситуацією в країні
сину буде важко закінчити школу на
відповідному рівні. Та він все ж впорався,
– радіє мама Назара. – Коли моєму синові
вручали документ про здобуття повної
загальної середньої освіти з відзнакою, я
відчувала велику гордість за свою дитину.
Як виявилося, він до того ж був єдиним
медалістом серед сільських шкіл Бучанської
ОТГ, – розповіла Вікторія Григоренко.
Батьки Назара пишаються своїм
єдиним сином, підтримують його у
всіх його починаннях та захопленнях.
Борис Васильович, тато Назара, працює
технологом з виробництва м’яса, а мама
Вікторія Миколаївна – бухгалтер. На
запитання, чи є якийсь секрет у вихованні
дитини, щоб вона досягнула гарних
успіхів у школі, мама відповідає просто:

ФОТОФАКТ

– Діти всі дуже розумні і талановиті,
– стверджує пані Вікторія, – важливо
лише займатися з ними із самого малечку,
пояснювати, допомагати. Щоб дитина відчувала любов та підтримку найрідніших їй
людей. Ми з радістю займалися із сином, і
вже з класу п’ятого Назар, можна сказати,
пожинав плоди спільної праці – йому було
легко засвоювати новий матеріал, адже в
нього вже була певна база знань.
Класний керівник Юлія Луцишина
розповідає про талановитого випускника
із захватом:
– Дуже активна, обдарована та надзвичайно добра людина, – характеризує
Назара Григоренка педагог. – Всім хто

Особистість
просив допомоги, ніколи не відмовляв,
допомагав чим міг. Має дуже багато
друзів, які його люблять, цінують
та поважають. Назар був головою
учнівського самоврядування, активний
учасник шкільних заходів та олімпіад.
Захоплюється спортом: волейболом і
футболом. Я вірю, що в його житті все
складеться якнайкраще, – запевняє Юлія
Володимирівна.
Ми теж віримо в це! Та бажаємо Назару
Григоренку й надалі йти наміченим
шляхом, з легкістю долати будь-які
життєві перепони та вірити у власні
сили. Батькам міцного здоров’я, щоб
вони ще довго мали змогу підтримувати
сина, адже батьківська любов необхідна
в будь-якому віці.
Тетяна Домарєва

ПОРАДИ

Із будівельного майданчика

Два важливі об’єкти у Бучанській
громаді щодня додають у ширину
і висоту – цеглина за цеглиною триває добудова:
−− сучасного спорткомплексу;
−− дитячого садочка по вулиці Лесі
Українки.

Як налаштувати дитину на навчання
після канікул

Повертатися до шкільного ритму після тривалого відпочинку зазвичай
не дуже просто. Навіть якщо дитина любить ходити до освітнього закладу, але можливість під час канікул спати, скільки захочеться, гратися та
розважатися швидко збиває зі звичного робочого ритму. Тож учням доводиться знову звикати до життя за графіком.
к же допомогти дитині налаштуватися на навчальні будні й уникнути
додаткового стресу?
Пропонуємо звернути увагу на такі
поради:
1. Нормалізувати режим сну
Під час канікул школярі забули про
ранкові підйоми й звикли вечором
пізніше йти до ліжка. Тож тепер необхідно звернути увагу на самопочуття
дитини. Якщо бачите, що вранці вона
млява, роздратована — додайте кілька
годин сну.
2. Подбати про здорове харчування
Після канікул у дитини може спостерігатися швидка втомлюваність та зниження працездатності. Відтак необхідно забезпечити їй повноцінний раціон.
У ньому обов’язково мають бути свіжі
Ми часто схильні перебільшувати
овочі та фрукти, м’ясо, риба та злаки. значення оцінок. Вони важливі, але
А от продукти, які краще виключити з сенс дитинства, стосунків і життя не в
дитячого раціону, ми описали в попе- них. Дитина має відчувати, що батьки
люблять її завжди й за будь-яких обредній статті.
Потрібно подбати про корисні пе- ставин, а не хвилюватися через чергорекуси дитини на перерві: в ланч-бокс вий розбір польотів стосовно низьких
школярам можна покласти сухофрук- балів.
Доповнювати режим позашкільними
ти, фрукти, домашні сендвічі з цільнозернового хліба із сиром і шматочками гуртками та додатковими заняттями
потрібно також поступово та дозовано.
овочів тощо.
3. Уникати надмірного навантаження Надмірні навантаження на початку наНе варто тиснути на школярів на по- вчального семестру не будуть ефективчатку навчання. Потрібно дати дитині ними. Курси іноземної мови, заняття
можливість поступово повернутися до з репетиторами можуть поки що занавантаження. Якщо учень приносить чекати. А от спортом і музикою краще
додому не найвищі оцінки в перші тиж- починати займатись одразу, якщо це
ні навчання — не дратуйтеся й не сва- подобається дитині. Головне правило:
ріть його, поступово він втягнеться в частіше запитувати сина/доньку, чим
навчальний процес. Просто школярам вони справді цікавляться та захоплюна початку важко зібратися з думка- ються.
Підготувала
ми – занадто свіжі враження про безІрина Паясь
турботні дні.

Я
Закуплена необхідна кількість будівельних матеріалів, аби не втрачати
жодного дня. Проєкт «Велике будівництво» вдихнув життя у будівництво
об’єктів, на які чекає наша громада.

БЛАГОУСТРІЙ

Перший
встановили,
другий будують!

У Бучі розпочав роботу перший в
Україні смарт-контейнерний майданчик для збору твердих побутових відходів по вулиці Л. Качинського, 4-В.

М

айданчик огороджений, працює
за картковою системою та облаштований камерами відеонагляду, що
дозволяє уникати утворення сміттєзвалищ.
Уже розпочато будівництво ще
одного такого майданчика на вул.
Островського, 36.
Отримати картки для користування
можна в офісі «Крамар -Еко» по вул. Б.
Хмельницького, 4.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН-Тиждень».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,12:45,13:40,14:15,14:50,15:
50 «Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».
3:45 «Свiт навиворiт».

Iнтер

6:05,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Пенелопа».
13:55 Х/ф «Перш, нiж я засну». (16+).
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
0:00 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:15 Т/с «Не було б щастя».
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:20 Скарб нацiї.
4:30 Еврика!
4:40 Служба розшуку дiтей.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30 Громадянська оборона.
6:25 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:50,13:15 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:15 Х/ф «Найманий вбивця».
(16+).
16:30 Х/ф «Три iкси: Реактивiзацiя».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:30 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Засiдка». (18+).
1:55 Стоп-10.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
11:40 Божевiльна зiрка. (12+).
12:40 Х/ф «Кiнг Конг». (16+).
16:40 Х/ф «Свiт Юрського перiоду».
(16+).
19:00 У кого бiльше? (12+).

СТБ

4:40,23:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:40 Т/с «Комiсар Рекс».
9:40 МастерШеф 8.
12:25,14:50 Т/с «Я все тобi доведу».
(16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi 16.
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
1:25 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

7:30 Гучна справа.
8:10,3:45 Реальна мiстика.
10:20,15:30 Агенти справедливостi.
(12+).
15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
3». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 8 i 9
с. (16+).
23:30 Т/с «На твоїй сторонi 2», 10 с.
(16+).
0:30 Т/с «Вiкно життя 2», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Вiкно життя 2», 3 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,12:25,15:10,16:35,22:50 Смак
дня.
11:35,12:40,15:20,16:45,20:50,23:15
Просто кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:30 Київськi iсторiї.
12:45 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 126 с. (12+).
14:50,15:15,15:25,16:40,16:50 Київ
Reality.
18:00 3x4.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Мердок», 130 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 131 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Вівторок, 8 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Парк МарiїЛуїзи - Iспанiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.

Відповіді
на сканворд
у № 34

Канал «1+1»

9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
12:00,13:15 Х/ф «Анаконда». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:20,16:15 Т/с «Пес». (16+).
17:00 Х/ф «Живим або мертвим».
(12+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:40 Т/с «Менталiст». (16+).
0:50 Х/ф «Сiкарiо». (16+).
2:55 Стоп-10.

Iнтер

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
11:00 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
(16+).
13:10 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Золота дитина».
23:00 Х/ф «Норбiт». (16+).
1:00 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:40 Зона ночi.

15:20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Дика прогулянка».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 #ВУкраїнi.
22:15 Святi та грiшнi.
0:00 Перша шпальта.
3:30 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).
4:25 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
6:00 «Грошi», 26 с.
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:20,14:15,15:15 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали», 125 с.
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,0:45 «МАЙЖЕ КОЛИШНI».
2:30 «Свiт навиворiт».

5:40,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Добре здоров`я».
14:25,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
0:00 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:15 Т/с «Не було б щастя».
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 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.

Новий канал

СТБ

5:15,23:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:00 Т/с «Комiсар Рекс».
10:00 МастерШеф 8.
12:40,14:50 Т/с «Я все тобi доведу».
(16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК.
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
1:25 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:10
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10:20,4:00 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi.
(12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
3». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 11 i 12

с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Вiкно життя 2», 4 i 5 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiкно життя 2», 6 с. (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,15:10,16:35,23:15 Смак дня.
11:35,15:20,16:45,18:50,20:50,23:20
Просто кияни.
11:40,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 3x4.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 127 с. (12+).
14:45 Shopping. Марафон.
15:15,15:25,16:40,16:50,22:50 Київ
Reality.
18:00 Т/с «Мердок», 128 с. (12+).
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
19:50,23:35 Якiсне життя.
20:00 Т/с «Мердок», 132 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 133 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:40 «Тут i зараз».
1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Середа, 9 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Кiнта да
Регалейра - Португалiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: вулиця».

16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Дика прогулянка».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:15 Т/с «Модус». (16+).
0:00 Спiльно.
3:30 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:20,14:15,15:15 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали», 126 с.
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,23:55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
1:05 «Свiт навиворiт».

Iнтер

5:40,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Добре здоров`я».
14:25,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
0:00 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:15 Х/ф «Захар Беркут».
5:10 «Телемагазин».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

14:00 Д/ф «Клiтка для двох».
15:00,18:00,21:00,23:00,1:25,3:30,5:2
0 Новини.
15:05,18:10,21:25,23:25,1:50,3:55,5:5
0 UA:Спорт.
15:15 Х/ф «Чемпiони». (12+).
17:25 Плiч-о-плiч.
18:20 Д/с «Планета iнновацiй.
Глобальне потеплiння».
18:55 Д/с «Дика прогулянка».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:35,4:05 «Зворотнiй вiдлiк».
23:35,3:00 Бюджетники.
0:30,2:05 Святi та грiшнi.
2:00 Погода.

21:00 Х/ф «Надзвичайнi пригоди Адель
Блан-Сек». (16+).
23:10 Х/ф «Тихе мiсце». (16+).
1:00 Х/ф «Проста послуга». (16+).
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ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.

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

ТЕЛЕПРОГРАМА

4 вересня 2020 року 5

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

№ 35 від 4 вересня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6

День Знань – без урочистостей
та з радістю від довгоочікуваної зустрічі
Закінчення. Початок на стор. 1.
ожна зі шкіл громади – особлива, зі своїм підходом до навчання, учнів, батьків.
І до проведення перших дзвоник також. Яскраві моменти першого вересня –
у фотографіях.

К

Новосілля: Бучанська українська
гімназія зустріла майбутніх лідерів

У День Знаньнова початкова школа № 9 і Бучанськаукраїнська гімназія
гостинно відкрили двері для своїх перших учнів.

У найстарішій
школі № 1
найкреативніший
перший дзвоник

День знань та інші свята в Бучанській школі № 1 давно проводять
не так, як у всіх. Та завжди весело,
пізнавально й цікаво. Та карантин
вніс свої корективи, і всі страшенно
скучили за уроками, дзвінками, галасом на перервах. І ось нарешті! Ця
зустріч відбулась!
– Довгі шість місяців ми хотіли побачити своїх учнів, хотіли провести урок,
хотіли забруднити руки крейдою, – каже
директор Бучанської школи № 1 Ольга
Мохненко. – Звучання першого дзвоника
було навіть кращим, ніж будь-якого останнього.

Нові жителі в країни
Школярія у ЗОШ № 3

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

«В

ітаємо наших маленьких першокласників, яких 1 вересня
радо зустріла наша школа. Вони потрапили в казкову країну Школярію,
яка 11 років навчання буде дивувати
їх та підтримувати. Тут буде багато
нових друзів, перша вчителька, цікаві
уроки, веселі перерви, – звернулася директор Бучанського НВК № 3 Любов
Морозенко. – Бажаємо вам гарного
настрою і відмінних оцінок!

У

рочиста програма була короткою і
цікавою для маленьких школярів:
виступ вихованців гуртка барабанщиць, скрипалів та весела руханка із
казковими героями, роль яких виконували гімназисти.
На запрошення Королеви Знань учні,
хоч іще і маленькі, але такі впевнені,
гарненько вбрані, із квітами у руках, із
цікавістю заходили у сучасний просторий освітній заклад за своїми першими
вчителями. А за межами гімназії, переповнені радісними хвилюваннями їх
чекали батьки..

Шість класів першачків розпочали
свою мандрівку у країну Знань у найкращому освітньому закладі Київщини.

Свято радості учнів і вчителів
у Блиставицькій ЗЗСО

День знань у школі №6 пройшов у
новому форматі. Початок нового навчального року відзначали в межах
класу.
– Ми організували для діток святкову
зустріч, на якій вони співали та веселились. Далі учнів очікувала фотозона, де
кожен охочий зміг закарбувати момент
початку навчального року у світлині, –
розповіла директор Блиставицькій ЗЗСО
І-ІІІ ступенів № 6 Вікторія Топоренко.
Першовересневий день для цього закладу видався надзвичайно насиченим
і багатим на події. Педагогічний колек-

1 вересня

Зазвичай у закладі в День знань влаштовували цікаві пізнавальні квести. Але
через карантинні заходи свято у школі
відбулося незвично.
Учнів 1-х класів прийняли до колективу
креактивних, активних та успішних учнів.
Для 5-х класів вчителі-предметники провели презентацію нових предметів.
Перші уроки для інших учнів проходили у різних форматах: хтось на подвір’ї
обговорював очікування від нового навчального року, інші пішли на екскурсію
в парк, дехто за партами налаштовувався
на серйозну роботу та обговорював нові
правила поводження в школі в умовах
карантину.
– Зичимо всім учням, батькам, вчителям тривалого та безперервного навчального року, успіхів, досягнень та міцного
здоров’я, – побажала Ольга Мохненко. –
Навчайтеся із задоволенням!

У подарунок –
майстер-класи у музеї
У Луб’янській школі Бучанської
громади вирішили: якщо не можна зробити звичні урочистості для
першачків, зробимо їм день, який
запам’ятається. Вирішили і зробили.
нових учнів закладу поки ще не
було першого уроку. Натомість –
цікава і корисна екскурсія.
– 1 вересня 2020 року є дуже незвичним для учнів і вчителів, адже вперше школа розпочала навчання в умовах пандемії. Не було традиційної
лінійки і першого уроку, – розповіли
в Луб’янській школі. – Ми прийняли
у шкільну родину 15 першокласників
і поїхали в Українське село. А так – і
цікава екскурсія, і майстер класи з гончарства та ковальства, і контактний зоопарк.

У

Нагадаємо, що в цьому освітньому
закладі менше року тому відкрили новий сучасний корпус, в якому облаштувалася початкова школа. Тож тепер
умови адаптивного карантину їм виконувати набагато легше.
Поздоровляємо учнів та освітян зі
святом!

Інтелектуальні ігри – у НВК № 4

День знань особливе свято не лише
для школярів, а й для вчителів та
батьків. Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою день важко забути!
вято Першого дзвоника в школі
№ 4 цього року пройшло цікаво та
незвично: учні 2-10-х класів брали участь
у квесті, вікторині, інтелектуальному
пікніку, святковій фотосесії. Для першокласників та одинадцятикласників
прозвучали привітання та теплі слова від
директора Алли Літкевич:

С

тив творчо підійшов до довгоочікуваної
зустрічі зі своїми вихованцями. Також
цього дня не забули і про вчителів-пенсіонерів, яких привітали квітами.

– Нехай новий навчальний
рік приносить
тільки приємні
враження, уроки
будуть ненудними, книжки – цікавими, шкільна
дружба – міцною! Зі святом!

громади

Цю гарну ідею взялися втілити в життя дві бізнес-леді – Інна Залізнюк і Вікторія Маслова. У коворкінгу Портал Освіта і Бізнес вони розповіли детально
про свій задум і як планують його реалізувати. Адже впевнені, що наше молоде місто з амбітними науковцями, завзятими вчителями, цілеспрямованими учнями, вже чекає такий центр.

МИСТЕЦТВО

Акція «Школяр»

Намальована Буча

Зовсім трохи залишається почекати, аби художники з усієї України з’їхалися у Бучу на пленер і у своїх роботах передали настрої, емоції, смак, почуття нашого міста.

А

жителька Клавдієвого, 14 річна
Маргарита Федорова вчиться передавати на папері шарм Бучі під керівництвом викладача державної художньої середньої школи їм. Т. Г. Шевченка
Олени Мельниченко.
Маргарита з 5 класу намагається
зобразити ритм життя у своїх роботах.
Якщо не все вдається, непевні лінії і
тони допомагає виправити наставник.
Думаємо, всі ви впізнали у роботі
юної художниці центральний будинок
культури.
Такі контури на папері з’явилися у
співавторстві олівця і творчих задумів
авторки.
Маргарита зізнається, що не вперше
вибирає для своїх робіт різні куточки
Бучі: історичні будівлі, паркові алеї,
квіткові ансамблі...

820 наборів канцтоварів –
діткам громади від міської влади
Продовжується акція «Школяр», яка щороку проводиться за сприяння
Бучанської міської ради у межах реалізації комплексної програми «Назустріч дітям».
кція допомагає суттєво економити сімейний бюджет пільговим категоріям
населення.
Необхідні набори канцтоварів отримали мешканці Бучі та родини загиблих
учасників АТО/ООС, а також, про що ми писали у минулому номері, – багатодітні
родини населених пунктів громади.
Традиційно бажаємо учням відмінних оцінок!

А

Викладач Олена Анатоліївна переконана, що для створення оригінальної
роботи треба мати не лише талант, а
й особливий почерк, який вирізнятиметься серед інших. І тоді успіх гарантовано.
Бажаємо юній художниці творчого
злету і готуємося до перегляду творів
художників із досвідом, які вже скоро
зберуться для написання сьогоднішньої історії Бучі на полотнах.
Богдан Ляховець

Кіно

У місті – «Шалене весілля-3»

Чергову локацію для кадрів кінокартини, яка стане продовженням відомої
кінокомедії «Шалене весілля», обрала у нашому місті студія FILM.UA GROUP,
Prototype Production, режисер – Любомир Левицький.
німальна група розташувалася біля
Центрального будинку культури. Кілька
репетицій, мотор, камера, і головний герой
фільму у виконанні відомого актора Назара
Задніпровського з’являється у кадрі.
Неперевершені українські актори Назар
Задніпровський, Леся Шамаєва, Катерина
Файн, В’ячеслав Хостікоєв, Поліна Василина
та інші милувалися нашим містом.
А поміж роботою – не лише підготовка, а й жарти, усмішки, фото на пам’ять
із шанувальниками мистецтва актора,
який належить до відомої театральної
династії Ткаченко-Задніпровських.

З

Для підростаючого покоління також
плануються шоу-програми з науковим
спрямуванням, якісна і в той же час весела, легка підготовка до ЗНО. Крім того

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

– У мене виникла майже фантастична
ідея – створення центру розвитку людини, не просто дитини, – ділиться думками Інна Залізнюк, засновник ТМ «Vesna».
– Ми часто говоримо: «Як розвивати дітей?». Діти зараз живуть у віртуальному
світі і самі знаходять, як розвиватися.
А наша задача, направити їх у бік природничо-технологічних наук, поєднати
їх із технологією, самоусвідомленням,
вивченням себе. Щоб дитина зрозуміла
своє призначення у житті й змогла щасливо жити.
Як зрозуміти молодій людині, ким
вона хоче стати у житті? Найкраще –
спробувати себе у тій чи іншій професії.

Бажаєте попрактикуватися у хімії, біології, мікробіології на спеціальному новітньому обладнанні у справжній лабораторії – вам у дослідницький центр. Хочете
пройти стажування на базі компанії в
різних сферах: від наклейщика етикеток,
апаратника, консультанта до дизайнера,
маркетолога, блогера, підприємця. Вам
також сюди.
У дослідницькому центрі планується розробити різні корисні напрямки.
Майстер-класи, навчальні семінари для
дітей із хімії, біології, мікробіології, програмування, фінансової грамотності,
порядку і дисципліни, логіки. Крім того,
інтроспекція – самовивчення і самовдосконалення себе.
– Як центр ми можемо виховувати геніїв, – впевнена Інна Залізнюк. – Адже
кожна людина – геніальна, всі можуть
бути винахідниками. І наша мета: підняти дітей на новий напрям геніальності і
винахідливості.

у співпраці з університетами, інститутами – проводити практичні, лабораторні
роботи у спеціальних лабораторіях.
Бізнес-леді запевнили, що Центр буде
не лише для дітей, а і для їхніх батьків,
а також людей старшого покоління, які
теж зможуть тут віднайти свій напрям та
поділитися неоціненним досвідом.
Медична школа, школа вихідного дня,
диспут-клуб. Кожен зможе прийти із
своїми потребами, проблемами, життєвим досвідом, і навіть поділитися своєю
радістю.
Центр планується відкрити в жовтні на
вул. Шевченка, 16.
Ірина Левченко
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Скоро відкриття: природничо-науковий
дослідницький центр
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Стогнiєм.
11:10,13:15 Х/ф «Анаконда 2:
Полювання за проклятою орхiдеєю».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:35,16:25 Т/с «Пес». (16+).
16:40 Х/ф «Грошовий поїзд». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).
22:40,2:15 Т/с «Менталiст». (16+).
0:45 Х/ф «Живим або мертвим». (12+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
10:40 Х/ф «Проста послуга». (16+).
13:00 Хто проти блондинок? (12+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Бандитки».
22:50 Х/ф «Справа 39». (16+).
1:00 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:20,23:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:05 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф 8 12.
12:55,14:50 Т/с «Я все тобi доведу».
(16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 СуперМама.
19:05 Про що мовчать жiнки.
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
1:30 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

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

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10:20,3:00 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi.
(12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
3». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 13 i 14
с. (16+).
23:30 Т/с «Вiкно життя 2», 7 i 8 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiкно життя 2», 9 с. (12+).

Четвер, 10 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Палац Маркiза
де Фронтейра - Португалiя.

11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:55 Д/с «Дика прогулянка».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Т/с «Модус». (16+).
0:00 #ВУкраїнi.
3:30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).
4:25 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:35 «ТСН».
9:25 «Життя вiдомих людей», 69 с.
10:25 «Життя вiдомих людей», 68 с.
11:20,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews», 42 с.
20:45 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
0:45 Комедiя «Диявол носить Рrаdа».
2:55 «Свiт навиворiт».

Iнтер

5:40,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:00,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Добре здоров`я».
14:25,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду».
0:00 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:15 Х/ф «Бiлий птах з чорною
вiдмiтиною».
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 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.
10:00 Секретний фронт.
11:00,13:15 Х/ф «Грошовий поїзд».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:10 Т/с «Пес». (16+).
16:25 Х/ф «Iграшковi солдатики».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:30 Т/с «Пес 5». (16+).

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2020 РІК

22:45,2:50 Т/с «Менталiст». (16+).
0:50 Х/ф «Слiпа лють». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,12:50,2:10 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
10:50 Х/ф «Норбiт». (16+).
14:50,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Конан - варвар». (16+).
23:10 Х/ф «Нiч жахiв». (18+).
1:30 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:25,23:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:05 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф 8.
12:55,14:50 Т/с «Я все тобi доведу».
(16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 СуперМама.
19:05 Один за всiх.
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
1:55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10:20,3:10 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi.
(12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00,5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
3». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 15 i 16
с. (16+).
23:20 Слiдами.
0:00 Т/с «Вiкно життя 2», 10 i 11 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Вiкно життя 2», 12 с. (12+).

П’ятниця, 11 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:55
Суспiльна студiя. Марафон.
9:00 Божественна Лiтургiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Дика прогулянка».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:40 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський свiтанок».
22:15 Т/с «Модус». (16+).

31 серпня – 6 вересня 2020 року

0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
3:30 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).
4:25 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,3:50 «ТСН».
9:25,10:25,2:30 «Життя вiдомих
людей».
11:20,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:05 «Вечiрнiй квартал».
0:05 Драма «Бiля моря». (16+).
4:50 «Свiтське життя».

Iнтер

5:40,22:00 «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 «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Добре здоров`я».
14:25,15:25,23:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:15 «Чекай на мене. Україна».
4:40 «Україна вражає».
5:00 «Телемагазин».
5:30 М/ф.

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25,1:10 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 Анти-зомбi.
11:10,13:15,13:50 Т/с «Вижити за будьяку цiну 2».
12:45,15:45 Факти. День.
16:15 «На трьох». (16+).
17:15,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:00 Скетч-шоу «На трьох 8». (16+).
1:40 Х/ф «Засiдка». (18+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Аферисти в мережах. (16+).
13:00 Хто зверху? (12+).
15:10 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський». (16+).
17:10 Х/ф «Золота дитина».
19:00 Х/ф «Код да Вiнчi». (16+).
22:00 Х/ф «Янголи i демони». (16+).
0:50 Вар`яти. (16+).
2:50 Служба розшуку дiтей.
2:55 Зона ночi.

СТБ

4:05 Х/ф «Краще не буває». (16+).
6:55 Наречена для тата 3.
8:55 Врятуйте нашу сiм`ю 5.
10:50,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00,22:45 Т/с «Слiд».
23:25 Таємницi ДНК.
0:35 Х/ф «Спенглiш - iспанська
англiйська».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях. Новi випуски.
10:20,4:00 Реальна мiстика.
12:20,15:30 Агенти справедливостi.
(12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
(12+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Готель Купiдон», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Готель Купiдон». (12+).

Субота, 12 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Додолики.
6:25,6:35,6:45,8:15 Веселi саморобки.
6:30,6:40,8:20 Книга-мандрiвка.
6:50,8:25 Уроки тiтоньки Сови.
Географiя-малятко.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:40,3:55,5:
35 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:50,2:30 Погода.
9:05 Енеїда.
10:10 Х/ф «Римська iмперiя: Нерон»,
2 с. (16+).
12:00,0:20 Плiч-о-плiч.
12:30 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський свiтанок».
13:05,23:20 Пишемо iсторiю.
Олександр Довженко.
13:30 Таємницi Сонячної системи.
14:25 Телепродаж.

15:00 UA:Фольк. Спогади.
15:55 Т/с «Таємний код вiри». (12+).
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20:30 Д/с «Свiт майбутнього. Планета
Земля 2050».
21:20 Неймовiрнi винаходи.
22:00 Д/ф «Гiдра». (16+).
23:35 Пишемо iсторiю. Учнi Довженка.
0:35 Святi та грiшнi.
1:35,4:45 #ВУкраїнi.
3:00 Бюджетники.
4:15 Перша шпальта.
5:10 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
15:30 «Танцi з зiрками».
19:30,5:20 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25 «Вечiрнiй квартал».
22:00 «25 РОКIВ. ТИ НЕ ОДИН».
23:50,0:50 «Свiтське життя».
1:50 «Лiга смiху».
3:10 Драма «Бiля моря». (16+).

Iнтер

6:30 «Слово Предстоятеля».
6:40 Х/ф «Стежки-дорiжки».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Три плюс два».
13:00 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор
Ватсон: Знайомство».
15:50 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Iнтер Лайма. Рандеву».
23:10 Х/ф «До Парижа!» (16+).
1:55 Х/ф «Казка про жiнку i чоловiка».
3:20 «Подробицi» - «Час».
3:50 «Орел i решка. Шопiнг».
5:05 «Україна вражає».

ICTV

4:25 Скарб нацiї.
4:35 Еврика!
4:45 Факти.
5:10 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:00 «На трьох». (16+).
7:05 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
10:10,13:00 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
12:45 Факти. День.
13:45 Т/с «Пес 5». (16+).
17:00 Х/ф «Нацiональна безпека».
(16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Механiк 2». (16+).
21:05 Х/ф «Перевiзник 3». (16+).
23:05 Х/ф «Найманець». (16+).
1:10 Х/ф «Сiкарiо». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,2:00 Вар`яти. (12+).
8:40 У кого бiльше? (12+).
10:40 Хто зверху? (12+).
12:40 Х/ф «Янголи i демони». (16+).
15:10 Х/ф «Код Да Вiнчi». (16+).
18:20 Х/ф «Скарб нацiї».
21:00 Х/ф «Скарб нацiї: Книга
таємниць». (16+).
23:40 Х/ф «Мама!» (16+).
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:15,10:50 Т/с «Спiймати Кайдаша».
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
17:00,22:50 Звана вечеря.
19:00 МастерШеф 10.
0:50 Х/ф «Побачення наослiп».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:40 Реальна мiстика.
8:10 Т/с «На твоїй сторонi 2», 8-14 с.
(16+).
15:20 Т/с «На твоїй сторонi 2», 15 i 16
с. (16+).
17:10 Т/с «Гра в долю», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Гра в долю».
23:50,2:15 Т/с «Зовсiм iнше життя».
1:45 Телемагазин.

Неділя, 13 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Додолики.
6:25,6:40,8:15 Веселi саморобки.
6:30,6:35 Книга-мандрiвка.
6:45,8:25 Уроки тiтоньки Сови.
Географiя-малятко.
7:00,8:00,8:55,21:00,0:00,2:40,3:55,5:
35 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:20 Книга-мандрiвка. Таємний
щоденник Довженка.
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,0:35 Т/с «Таємний код вiри».
(12+).
14:25 Телепродаж.
15:00,1:35 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Всi на море. Чилi».

19:30 Д/с «Планета iнновацiй. Енергiя
вiтру».
19:55 Д/ф «Острови. Багамськi
острови: Таємничi печери i затонулi
кораблi».
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
22:00 Х/ф «Сквот 32». (16+).
0:20 Плiч-о-плiч.
2:30 Погода.
3:00 Бюджетники.
4:15 #ВУкраїнi.
4:40 Святi та грiшнi.

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:20 «Свiт навиворiт».
14:00 Т/с «Свати».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
0:40 Комедiя «Королева
бензоколонки».

Iнтер

5:50 Х/ф «Борсалiно i компанiя».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 Х/ф «Чудова п`ятiрка: У пошуках
пiратських скарбiв». (12+).
13:45 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
17:50 Х/ф «Агата Крiстi. Скорчений
будиночок». (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Пострiл у порожнечу».
(16+).
23:00 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор
Ватсон: Знайомство».
1:55 «Речдок».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:10 Факти.
5:35,9:20 Секретний фронт.
6:25,8:30 Анти-зомбi.
7:25,10:20 Громадянська оборона.
11:20,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
14:45 Х/ф «Перевiзник 3». (16+).
16:45 Х/ф «Механiк 2». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:55 Х/ф «Хiтмен: Агент 47». (16+).
22:50 Х/ф «Хiтмен». (16+).
0:40 Х/ф «Каратель». (16+).
2:45 Х/ф «Слiпа лють». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:20,1:50 Вар`яти. (12+).
8:40 М/ф «Ми - монстри!»
10:40 М/ф «Геркулес».
12:30 Х/ф «Конан - варвар». (16+).
14:50 Х/ф «Скарб нацiї».
17:10 Х/ф «Скарб нацiї: Книга
таємниць». (16+).
20:00 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом». (16+).
22:00 Х/ф «Мисливцi на вiдьом». (18+).
23:50 Х/ф «Тихе мiсце». (16+).
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:20 Х/ф «Двоє в новому будинку».
7:00 Х/ф «Два береги».
9:00 МастерШеф 10.
12:45 СуперМама.
17:00 Хата на тата.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх.
23:10 Я соромлюсь свого тiла.

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Скляна кiмната». (12+).
12:50 Т/с «Кровна помста». (12+).
16:50 Т/с «День Святого Валентина»,
1 i 2 с. (12+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «День Святого Валентина».
23:10 Т/с «Ще один шанс», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Ще один шанс».
3:10 Т/с «Зовсiм iнше життя».

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00,0:45 Зiрковий смак.
11:00 Shopping. Марафон.
11:15 Київськi iсторiї.
11:25,14:35,0:30 Kyiv Tour.
11:45,16:50,18:55 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Х/ф «10 крокiв до успiху». (16+).
15:15 Т/с «Мердок», 137 с. (12+).
16:05 Т/с «Мердок», 138 с. (12+).
17:15 Т/с «Мердок», 139 с. (12+).
18:00,1:35,4:25 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00,3:00 Київ. Тижневик.
19:50 Т/с «Мердок», 142 с. (12+).
20:40 Т/с «Мердок», 143 с. (12+).
21:30,3:45 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00,4:45 Х/ф «Мiй єдиний».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:00 News. Деталi.
4:15 Добрi новини.
6:30 Мультляндiя.

ОГОЛОШЕННЯ
У відповідності до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555 були
опубліковані оголошення про громадські обговорення щодо надання пропозицій
з розгляду наступних ДПТ, а саме:
- Детальний план території, орієнтовною площею 2,0 га, для будівництва середньоповерхової багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Шевченка,
Гоголя, провулок Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської
області, згідно з рішенням Бучанської міської ради № 5016-80-VII від 25.06.2020
р.(строк подання зауважень та пропозицій з 24.07.2020 р. по 25.08.2020 р.)
- Детальний план території, орієнтовною площею 5,1 га, для розміщення житлової садибної забудови на території Луб’янського старостинського округу
Бучанської міської ради, згідно з рішенням Бучанської міської ради № 4034-67VІІ від 24.10.2019 р. (строк подання зауважень та пропозицій з 31.07.2020 р. по
31.08.2020 р.);
Однак, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03. 2020 року
№211, з 17 березня 2020 р. на всій території України заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
що унеможливлює проведення громадських слухань.
Для можливості врегулювання питання проведення громадських слухань з розгляду матеріалів вищезазначеної містобудівної документації, громадські слухання
будуть проводитись у формі надання письмових зауважень та пропозицій в термін з 04.09.2020 р. по 14.09.2020 р. на електронні пошти: gromada@bucha-rada.gov.ua,
sad2010@ukr.net та на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область,
м.Буча, вул. Енергетиків, 12.
Просимо охочих та дотичних осіб направляти свої зауваження та пропозиції
онлайн.
8 вересня 2020 року о 12:00 відбудеться винесення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної ділянки за проєктом
землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою Буча, вул. Некрасова,
б/н (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3210945300:01:063:0006).
Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
08.09.2020 року о 12.00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки та тех. документів із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки за адресою м. Буча, вул. Яблунська, 193. Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення
межових знаків.

Бучанська міська рада оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:

Спеціаліст І категорії
відділу обліку та звітності фінансового управління
(фахівець з державних закупівель).
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних
посадах на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи на відповідних посадах в інших сферах управління не
менше двох років, успішний досвід проведення публічних процедур закупівель в
системі ProZorro, знання Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах
місцевого самоврядування»; знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному
комп›ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
−− заповнена особова картка за формою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного
агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №156),
−− копія паспорта,
−− копії документів про освіту,
−− 2 фотокартки розміром 3х4 см.,
−− декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування за 2019 рік подається у порядку, визначеному Законом України
«Про запобігання корупції» (в електронному вигляді),
−− Копія військового (за наявності).
Документи необхідно подавати до сектору кадрової роботи Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та умов
оплати праці надається за телефоном 48-359, 48-517.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).
Втрачене свідоцтво про право власності на житло №496, видане 28 грудня 2004
року виконкомом Ірпінської міської ради на підставі розпорядження від 27.08.2004
р. №183, вважати недійсним.
Втрачене військове приписне свідотцтво на ім’я Меліхов Сергій Вікторович
вважати недійсним

СУСПІЛЬСТВО

Збільшення пенсій за віком для
непрацюючих

Після підвищення мінімальної заробітної плати з 4 723 до 5 000 гривень
(відповідний закон Верховна Рада ухвалила 25 серпня 2020 року) очікує
підвищення мінімального розміру пенсії для деяких категорій пенсіонерів.
Такі виплати почнуть нараховувати з
Пенсійному фонді України роз’яснюють, що така зміна очікує непра- вересня поточного року.
Також зазначається, що для пенсіонецюючих громадян, які досягли віку 65
років та мають страховий стаж 35 років рів, які зараз працюють чи ведуть підчоловіки та 30 років жінки.
приємницьку діяльність, перерахунок
Тож мінімальний розмір пенсії для буде здійснюватися лише після того, як
таких громадян зросте з 1889,20 грн вони перестануть працювати.
(4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн
Перераховано пенсії 1,6 млн пенсіох 40 %).
нерів.

У

ВИБОРИ

Оголошення для внутрішньо
переміщених осіб!

З метою реалізації виборчого права на місцевих виборах в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, внутрішньо переміщені особи, фактичне
місце проживання яких відмінне від місця реєстрації, можуть взяти участь
у місцевих виборах шляхом зміни виборчої адреси. Зробити це можна
до 9 вересня 2020 року включно, аби мати змогу проголосувати на виборах
25 жовтня 2020 року.

А

би змінити виборчу адресу внутрішньо переміщеним особам необхідно звернутися до відділу ведення
Державного реєстру виборців (ДРВ) за
місцем фактичного проживання.
При цьому заяву можна подати як у
паперовому вигляді, так і онлайн — через електронний кабінет виборця з використанням цифрового електронного
підпису: https://cutt.ly/UoBZR71

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

08 вересня 2020 року о 11:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної
ділянки за проєктом землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою
м. Буча, вул Д. Вишневецького,6-б (поруч із земельними ділянками кадастровий
номер 3210800000:01:095:0004; 3210800000:01:095:00064; 3210945300:01:095:0031).
Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Бучанський відділ ведення Державного
реєстру виборців розташовується за
адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12,
Телефон (04597) 48366.
Управління праці,
соціального захисту
та захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
Бучанської міської ради

Гаманець

Ринок газу для населення. Чого
чекати споживачам?

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Це означає,
що держава більше не регулює ціну для споживачів, і вона залежить від
ситуації на ринку. Крім того, відтепер споживач може вільно змінювати
постачальника газу. Які переваги і ризики несуть нові правила, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.
В Україні є сотні компаній, що мають
ЗМІНИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА СТАЛО
ліцензії на постачання газу населенню.
ПРОСТІШЕ
Важливий аспект газової реформи Серед них споживачі вільні обирати
для населення – можливість вибирати найкращу. Водночас Кабмін затвердив
компанію, яка постачатиме газ за най- «постачальника останньої надії», яким
кращою ціною та сервісом. Змінити став державний «Нафтогаз». Це ознапостачальника можна було і раніше, чає, що, якщо споживач не зможе обраале процедура була заплутана і тривала ти постачальника або з постачальником
більше трьох місяців. Відтепер зміни- виникнуть проблеми, «Нафтогаз» буде
ти газову компанію можна фактично у продавати блакитне паливо з нульовою
націнкою, поки домогосподарство не
кілька кроків.
Найперше потрібно відправити ново- знайде собі нового постачальника.
му постачальнику заяву-приєднання,
надіслати пакет документів, зокрема, СКЛАДОВІ РИНКОВОЇ ЦІНИ НА ГАЗ
паспорт, ідентифікаційний код, копію
Експерти пояснюють, що відтепер
останньої платіжки за газ. Усе це мож- ціни на газ по всій країні будуть різнина зробити онлайн або у Центрі обслу- ми. Директор консалтингової компанії
говування клієнтів. Останній крок – це ExproConsalting Геннадій Кобаль поотримати підтвердження про перехід яснює: «Населення отримуватиме газ
до нового постачальника. Зміна відбу- за ринковими цінами, які відповідативається автоматично протягом 21 дня.
муть цінам європейським плюс доставКерівник підрозділу «Нафтогазу» ка в Україну. Така формула у нас зараз
Максим Рабінович каже, що спрощен- працює для інших сегментів, тобто для
ня процедури переходу має зробити промисловості».
Скільки саме коштуватиме газ на
послуги газових компаній більш клієнпочатку опалювального сезону поки
тоорієнтованими.
«Доставка – це облгаз, постачан- спрогнозувати складно. Проте аналіня – облгаззбут. Останній тепер, по тики думають, що значного зростання
суті, не буде єдиним постачальником. очікувати не варто. Як і раніше, взимку
Споживач зможе обрати такий самий ціни не будуть перевищувати 5-6 тис.
збут із сусідньої області або будь-яко- грн за тис. куб м.
«Загальносвітова тенденція цін на
го іншого постачальника за власними
критеріями. У першу чергу – це ціна, енергоносії дуже хороша для споживачів.
яка тепер може відрізнятись, а також Ціни низькі й довго ще будуть низькими
сервіси. Можливо, комусь більше по- тому, що спад в промисловості. Плюс
добається платити онлайн, а комусь наповненість газом сховищ через те, що
подобається паперовий рахунок. Хтось попередня зима була дуже теплою», –
хоче, щоб цей рахунок був детально припускає президент Асоціації «Газові
розбитий, а комусь подобаються кон- трейдери України» Андрій Мизовець.
Крім того, ціни має втримати конкутакт-центри, які відповідають 24/7», –
пояснює Рабінович.
ренція між газопостачальниками.

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

діловий тиждень

Суспільство

Керівник Бучанського управління ЖКГ
Володимир Кравчук:

№ 35 від 4 вересня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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«Люди – понад усе»

– Найперше, що хочу сказати – мені
подобається моя робота. Хоч вона нелегка, дуже відповідальна та інколи,
навіть, небезпечна, – розповідає начальник Управління житлово-комунального
господарства. – Тому що трапляється
різне, і будь-яка аварійна ситуація потребує швидких рішень: відправити
бригаду, проінструктувати, усім забезпечити, дотримуватися охорони праці
й при цьому швидко і якісно забезпечити правильну й відповідну послугу
мешканцям міста. Саме тому я ніколи
не вимикаю телефон, завжди на зв’язку,
навіть уночі.

Як кажуть у народі – гарний господар завжди дбає про свій будинок і подвір’я. Цей вислів чудово характеризує начальника управління КП Бучанське житлово-комунальне господарство, який любить свою роботу, піклується про підприємство та добробут місцевих жителів. Володимир Кравчук
– полковник у відставці, служив в органах внутрішніх справ України (27 років вислуги), пізніше працював заступником голови правління в будівельному комбінаті «Меркурій». Із 21 січня 2008 року очолює КП БУЖКГ.
Однак Володимир Денисович відразу ки, які допомагають обслуговувати дороз усмішкою додає, що загартований до ги міста – це ямкові та капітальні ремонтаких навантажень, адже служив у де- ти, чищення шляхів.
– Дуже приємно, коли все вдається,
сантних військах, має у своєму «послужколи люди дякують, і ми намагаємося
ному» 57 стрибків з парашутом.
– Окрім того, у нас дуже гарний колек- й далі виконувати нашу роботу макситив, усі досвідчені фахівці, гарні люди, і я мально добре, – запевняє Володимир
просто не можу їх розчарувати. На сьо- Кравчук.
З великою любов’ю та вдячністю розпогоднішній день ми обслуговуємо 143 будинки, які перебувають у нас на балансі. відає пан Володимир і про свою родину.
Сюди входить водозабезпечення, елек- Адже неймовірно щасливий у шлюбі, витрозабезпечення, благоустрій, – пояснює ховав чудових доньку і сина, які подаруначальник БУЖКГ.
вали батькам чотирьох прекрасних внуРаніше до сфери діяльності КП входи- ків. До речі, син Володимира Денисовича
ли роботи з благоустрою всього міста, пішов батьківським шляхом та довгий
однак з появою КП «Бучазеленбуд» парки час працював у поліції на благо України.
й сквери відійшли у їхнє розпорядження. Рідні підтримують пана Володимира у
Зараз управління має 25 одиниць техні- всьому та хвилюються за нього, адже він

ОСОБИСТІСТЬ
з раннього ранку до пізнього вечора, а
інколи і вночі, працює. Прокидається о
5 годині ранку, щоб о 7-ій уже бути на
роботі, адже живе в Києві, а приїздить
додому, коли вийде… Та начальник ЖК
підприємства не зважає ні на що і бажає
й надалі турбуватися про добробут не
тільки жителів міста, а й комунального
господарства:
– Хотів би розбудувати матеріально-технічну базу підприємства, що
неодмінно поліпшить надання послуг
жителям Бучі. Дуже хочеться облаштувати пилораму, майстерні для техніки,
адже вона інколи виходить з ладу під
впливом погодних умов та інших факторів. Зробити більш комфортні умови
для працівників КП, наприклад, можливість прийняти душ після дорожніх
робот. Уже заплановано звести технічні
бокси, а деякі роботи вже виконуються, звичайно, за допомогою місцевої
влади. На реалізацію цих планів потрібен лише час, – запевняє Володимир
Кравчук.
Бажаємо цим чудовим планам якнайшвидше стати реальністю, а Володимиру
Денисовичу здоров’я та наснаги для реалізації задуманого!
Підготувала
Тетяна Домарєва

Із турботою про кожного

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

Подарунки
ювілярам

15 довгожителів Бучанської громади зустріли в серпні свої прекрасні
ювілеї.
святкували вони ці дати у життєвому календарі разом із представниками бучанської влади, які традиційно
завітали до іменинників із подарунками від Бучанського міського голови
Анатолія Федорука і побажаннями
жити ще довго, радіти рідним і новому дню.
Дідусі і бабусі були надзвичайно раді
подарункам, теплим словам та атмосфері свята, що заполонила їхні домівки.
До привітань приєднуємося і ми!
Бажаємо здоров’я та довголіття!

І

ЗДОРОВ’Я

Про такий
небезпечний
гепатит

Лікар-інфекціоніст
Бучанського
консультативно-діагностичного
центру Дмитро Котіков розповів
про основні симптоми гепатиту,
шляхи зараження та як вберегтися
від цієї страшної хвороби.
– Який час проходить від моменту
зараження до появи перших ознак захворювання?
– Різний, від 2-4 тижнів (гепатит А)
до 2-4 і навіть 6 місяців у разі гепатиту
В. Після закінчення цього періоду, під
час якого вірус розмножується і адаптується в організмі, хвороба починає
проявлятися. Спочатку, у випадку гепатиту А, до появи жовтяниці, інфекція
нагадує грип і починається з підвищення температури, головного болю, загального нездужання, ломоти в тілі.
– Що відчуває людина, заражена вірусом гепатиту В і С?
– Цей вірус проявляє себе незначною
температурою, болем у суглобах, іноді
висипаннями. Початкові прояви гепатиту С можуть обмежитися слабкістю
і зниженням апетиту. Через кілька днів
картина змінюється: зникає апетит,
з’являються болі в правому підребер’ї,
нудота, блювота, темніє сеча і знебарв-

люється кал. Найбільш характерними
ознаками хронічних гепатитів є нездужання, підвищена стомлюваність
наприкінці дня, неможливість виконувати звичні фізичні навантаження. Ці
симптоми не постійні, через що багато
хто не ставиться до хвороби серйозно,
адже такі ознаки гепатиту як нудота,
болі в животі, суглобові та м’язові, розлад шлунка, можуть бути зумовлені як
основним захворюванням, так й іншими хворобами шлунково-кишкового
тракту.
– Які шляхи зараження вірусним гепатитом?
– Переважна більшість хворих на
вірусні гепатити В та С – це особи віком від 18 до 40 років. Статевий шлях
інфікування у них дуже суттєвий. Інші
шляхи зараження – перинатальний,
ін’єкційна наркоманія, переливання
крові та її компонентів, трансплантація
органів, уколи, пірсинг, татуювання,
побутовий.
– Який захист від цієї хвороби?
– Ось кілька важливих порад. Ніколи
не користуйтеся спільними шприцами
та голками або іншими засобами особистої гігієни. Секс має бути безпечним. Під час будь-якої маніпуляції для
кожного хворого використовується
окремий стерильний інструмент. Для
збереження свого здоров’я слід дотримуватися елементарних правил гігієни
та проводити своєчасну вакцинацію,
яка, зокрема, є надійним засобом захисту від вірусного гепатиту В.
Записала Тетяна Домарєва

Первинна меддопомога

Мобільна бригада:
підсумки роботи за серпень

Закінчився останній літній місяць, і Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги традиційно підбив підсумки роботи мобільної
бригади.

М

обільна бригада Бучанського центру ПМСД вже 5 місяців поспіль
виїжджає до пацієнтів, у яких є підозра
на коронавірус. Проводять огляд, беруть
аналізи на проведення діагностики.
У серпні героїчно допомагали пацієнтам,
імовірно
інфікованим
COVID-19: лікар-педіатр Науменко
Олена Сергіївна; фельдшер-лаборант
Глушкова Тетяна Павлівна.

Кінець літа видався дуже складним,
оскільки була найбільша кількість виїздів та аналізів у порівнянні з попередніми місяцями. Було досліджено 395 зразків методом ПЛР. За весь період – 1166
ПЛР тестів. Зроблено 18 експрес-тестів.
За весь період – 141 тест.
Здійснено 150 виїздів до пацієнтів додому. За весь період – 431 виїзд.
Дякуємо медикам за їхню працю!

Суспільство

Молочні продукти
для імунітету
Для початку слід згадати про кисломолочні продукти і не нехтувати
ними. Адже дорослі часто рекомендують дітям їсти натуральні йогурти,
кефір, кисле молоко і ряжанку, забуваючи про те, що це чудове джерело
кальцію, калію, вітаміну В, а також
живих біфідокультур для людського
організму в будь-якому віці. Завдяки
молочним харчам поліпшується робота травного тракту, зберігається
кишкова мікрофлора і зміцнюється
імунітет.
Для молодості –
різноманітна зелень
І діти, і дорослі знають, що зелень
надзвичайно корисна для людського
організму. Для правильного кровообігу, здоров’я шкіри, волосся і нігтів, виведення з організму токсинів і шлаків,
попередження старіння клітин варто
вживати шпинат, кріп, петрушку, листя салату або руколи.

Горішки – смачно і корисно
Щоб забезпечити гарну роботу серця, судин, мозку, а також репродуктивної системи треба не забувати про
волоські горіхи, фісташки і мигдаль.
Вони насичені вітамінами групи А, В
і Е, жирними кислотами омега-3, ефірними оліями і фітонцидами. Однак
зверніть увагу на те, що горіхи дуже
калорійні, тому вживати цей продукт
слід помірно.
Помідори – антидепресанти
Намагайтеся щодня їсти томати,
адже вони виводять з організму зайву
рідину, допомагають у боротьбі з анемією, беруть участь у відновленні клітин, зміцнюють кістки, прискорюють
обмін речовин. Окрім того помідори
працюють як антидепресанти, знижуючи стрес і покращуючи настрій.
Цільнозернові культури для
травлення
Овес, рис та гречка багаті клітковиною. Саме тому вони повільно засвоюються організмом, забезпечуючи
відчуття ситості на тривалий час. Ці
крупи не тільки нормалізують рівень
цукру в крові, а ще й позитивно впливають на всю систему травлення.
Королева Морква
Окреме місце в нашому списку займає найкраще джерело каротину,
вітаміну А, нікотинової та фолієвої кислот 
– морква. Завдяки своїм
властивостям вона допомагає поліпшити зір, розщеплює жири, протидіє
інфекціям та відновлює мікрофлору
кишечнику. А ще морква зміцнює
серце та судини.
Підготувала
Тетяна Домарєва

Варіанти сніданку
для школяра:

Від того, чим снідає ваша дитина, залежить продуктивність маленького школярика. Тому варто продумати ранковий раціон, щоб учню вистачило сил та
енергії на весь день.

• Омлет з яєць із додаванням овочів, зелені + цільнозерновий хліб +
фрукти/ягоди.
• Бутерброд із цільнозернового хліба
з відвареними яйцями або адигейським сиром/моцарелою + листя салату + овочі + фрукти.

О

бов’язково в сніданку має бути білок. Він надовго забезпечить дитині
відчуття ситості, тож малеча буде зосереджена на навчанні, а не на думках про
смаколики. Взагалі, дитині, яка росте, необхідно отримувати повноцінну норму
білків, а також жирів і вуглеводів.
А ось швидкі вуглеводи краще виключити з ранкового раціону школяра. Це
пов’язано з тим, що вони лише створюють видимість ситості й за годину дитина
буде голодною. Це не найкращим чином
позначиться не тільки на здоров’ї вашого малюка, але й на самопочутті, поведінці та якості засвоєння шкільної програми. Адже голод дошкулятиме учню,
і його думки будуть лише про їжу. Тож
каші швидкого приготування, картопля,
бутерброди з білим хлібом, печиво, солодощі на сніданок зовсім не годяться.

Намагайтеся, щоб вранці дитина
обов’язково споживала овочі, цільнозерновий хліб, крупи – продукти багаті на
клітковину.
І звичайно ж не забувайте про воду,
адже вона не лише втамовує спрагу.
Споживання рідини в достатній кількості зміцнює імунітет, покращує самопочуття, виводить з організму токсини.
Воду бажано давати із собою в школу.
Будьте уважними до ваших дітей та
намагайтеся скласти ранкове меню не
тільки корисне, але й смачне та з продуктів, які ваш малюк любить. Не варто
змушуючи дитину їсти те, що її організм
не сприймає. Спробуйте зробити вранішні страви красиві, різноманітні та
смачні!
Підготувала
Тетяна Домарєва

• Сирна запіканка з ягодами + сметана.
• Вівсянка / гречка / перлова каша +
варене яйце / м’ясо / риба + фрукти.

• Бананові панкейки (яйце + банан).
• Вівсяні або цільнозернові млинці із
сиром та ягодами.
Смачного та будьте здорові!

На часі

Лікарі дбають
про інфекційну
безпеку пацієнтів та
медпрацівників!

У Бучанському центрі первинної медико-санітарної
допомоги національна експертна група з інфекційного
контролю NEGIC провела аудит програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання
інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги,
відповідно до чинних наказів МОЗ України.
оманда NEGIC допомагає впроваджувати сучасні принципи інфекційної безпеки, що базуються виключно на
доказовій медицині.
Наші лікарі прагнуть бути кращими для пацієнтів, і ми щиро
їм за це вдячні.

К

Простий рецепт

Запечені літні овочі під
сирною скоринкою

Це проста, малокалорійна і смачна страва, яка не вимагає багато часу для приготування. А запашна заправка
додасть пікантності сезонним овочам.
Інгредієнти:
1 солодкий перець
1 баклажан
1 кабачок
200 г печериць
2 червоні солодкі цибулини
100 г твердого сиру

Для заправки:
2 зубчики часнику
50 мл оливкової олії
30 мл оцту
1 ч.л. меду
1 ч.л. гірчиці

Спосіб приготування:
Овочі помити. Перець порізати великими смужками, баклажан і кабачок – брусочками, невеликі шампіньйони розрізати
навпіл, великі – на четвертинки, цибулю порізати великими
шматками.
Приготувати заправку. Для цього в невеликій мисці змішати
всі рідкі інгредієнти, видавити часник.

Овочі викласти у великий жаротривкий посуд, посолити за
смаком і полити заправкою, перемішати.
Духовку розігріти до 220 °С. Поставити форму з овочами в
духовку і випікати приблизно 20 хвилин. Овочі повинні стати
м’якими.
Після цього дістати, посипати тертим сиром і випікати ще
20-25 хвилин, до рум’яного кольору. Подавати страву гарячою,
за бажанням додавши порізані помідори чері.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Наш організм потребує постійної
уваги, піклування та підзарядки.
Для того, аби не тільки добре почуватися, але й гарно виглядати,
треба звернути увагу на продукти,
які варто вживати щодня.

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Продукти, які варто їсти
щодня

Ранкове меню учня –
запорука гарних знань!

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

головного спеціаліста відділу містобудування
та архітектури Бучанської міської ради

Покрасьона Олега Григоровича,
в.о. старости у селах Гаврилівка, Тарасівщина

Денисенко Тетяну В’ячеславівну,

начальника відділу планування доходів та податкової
політики Бучанської міської ради

Вишняк Наталію Вікторівну,

головного спеціаліста центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Левченко Ірину Василівну,

директора ТОВ «Газета «Бучанські новини»

Жолуденко Світлану Володимирівну,
директора Територіального центру соціального
обслуговування УПСЗН Бучанської міської ради

Данюка Руслана Афанасійовича,
депутата Бучанської міської ради

Йощенка Миколу Миколайовича,
радника міського голови

Вітаємо з днем народженням голову
громадської організації «Чорнобилець – 86»

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

Кочаровського Віктора Йосиповича

Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах, мудрості та
виваженості у рішеннях, миру і злагоди у родині. Нехай
доля й надалі буде прихильною до вас, даруючи радість
життя, незрадливу удачу, вірних і надійних людей поруч!
Із повагою, друзі й колектив
ГО «Чорнобилець-86»

Вітаємо з Днем народження

Пархоменко
Тамару Григорівну!
Наша дорога, зі святом
тебе! Бажаємо, щоб всі привітання, які сьогодні пролунають на твою адресу,
обов’язково здійснилися. Щоб
життя щедро відміряло тобі
щастя, міцного здоров’я та
прекрасного настрою.
Нехай твої очі завжди
сяють від радості, а серце
тремтить від любові.
З любов’ю
колектив «Блиставчанка»
Вітаємо з днем народження автора творчого проєкту «Відродження починається
з духовності», режисера-постановника,
Почесного працівника культури України,
володаря Міжнародної мистецької премії
імені Валентина Михайлюка, володаря
Ордена «За трудову звитягу» та Ордена
«Святої великомучениці Варвари»

Жителям Ворзеля з нагоди 120-річчя
з часу заснування селища!
Уся Бучанська родина вітає Вас з нагоди ювілею!
Свято, яке відзначають усі його жителі, котрі в
ньому народилися, виросли чи приїхали і працюють
на його благо.
Вам пощастило жити в чудовому селищі із славною і багатою історією. Ми разом працювали для
створення Бучанської громади, для якої розвиток
задля комфорту і зручності кожного мешканця
стали визначальними у спільній роботі.
Що вдалося реалізувати? Всі ви добре знаєте про
зроблене, бо більшість змін торкнулися кожного жителя, додали комфорту і зручності.
Розробка та затвердження Генерального плану
селища, забезпечення земельними ділянками учасників АТО, нові дороги, тротуари, енергоефективне
освітлення, озеленення, встановлення зупинок громадського транспорту, створення зон відпочинку
– парк «Ворзель», що біля Уваровського будинку, проспект Курортний, парк «Перемога», капітальні ремонти в закладах освіти; проведення капітальних
ремонтів приміщень дошкільних закладів, будівництво дитячих і спортивних майданчиків, відкриття
нових магазинів та кафе – все це працює для кожного
жителя селища, створює затишок і додає посивілим
вулицям сучасного шарму.
Сьогодні ми разом будемо продовжувати шлях
змін, закладатимемо фундамент для подальшої
розбудови селища. І саме від нашої спільної роботи,
скоординованих дій залежатиме отриманий результат.
Бажаю, аби кожен день був зігрітий добром і теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких.
Здоров’я, миру та добробуту родині, злагоди та
взаємоповаги, Божого благословення!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

СВЯТО

Вітання дитсадочкам –
іменинникам!

У Бучанській громаді одразу два дошкільні освітні заклади відзначають дні народження: 11 років
святкує «Капітошка» (Буча) та 35 років – «Золота
Рибка» (Блиставиця).

Два Гран-прі
та дві Перші премії
у Валерії Білоус

Найвищі нагороди – Гран-прі, талановита бучанка отримала на Міжнародному мистецькому конкурсі «Bukovel Star Fest» у двох номінаціях – фортепіано і вокал.

А

крім того здобула дипломи лауреата Першої премії у Всеукраїнському конкурсі «Зірки та Зіроньки» та
Міжнародному конкурсі «Зірки
Європи».
– Мій музичний, завершальний, літній акорд, – резюмувала Валерія свої успіхи. – Дякую
всім, хто вірить у мене.
Дівчина також часто дарує
свій талант нам з вами на різноманітних заходах. За часи карантину ми трохи
скучили за ніжним голосом співачки, але тішимося думкою, що невдовзі не лише журі конкурсів, а
і нам пощастить послухати пісень у бездоганному
виконанні Валерії.

Сильні духом

Розповідь про Наталію Дубчак –
в американській пресі

Б

учанський міський голова Анатолій Федорук вітає
колективи, батьків, сьогоднішніх вихованців і випускників різних років зі святами!

Успенську
Ольгу Ростиславівну!
Ви неймовірно обдарована жінка і чудова людина.
У це гарне свято ми щиро зичимо Вам міцного здоров’я
і довголіття, творчого натхнення і креативу. Нехай
кожен день приносить Вам світло радості і добра, разом
з Вами крокують щирі, відкриті люди, а Вам – добробуту і щастя.
З любов’ю
колектив «Блиставчанка»
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У серпневому номері журналу Ukrainian
people, який присвячений Дню Незалежності
України, розміщено історії українських матерів, чиї сини віддали життя за нашу незалежність і суверенітет, мирне небо і щасливе майбутнє.
у ньому і розповідь
про бучанку Наталію
Дубчак, у якої на все життя залишиться незагойна
болюча рана після втрати
сина – Героя Олександра
Єрощенка в боях під
Дебальцевим.
Журнал видається в
Чікаго, а незламний дух
українського народу –
на кожній сторінці часопису.
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