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Здоров’я

Освіта

Спорт

Лікарі
розвінчують
міфи про грип

Людмила Семеняка:
«Для мене професія
психолога – це не просто
робота, а покликання»

Стор. 4

Стор. 6

Олександр Вільчинський:
«Футбол – титанічна
командна робота для
досягнення спільного
результату»
Стор. 10

Поради

Місцеві вибори-2020

Анатолія Федорука
обрано Бучанським
міським головою

Бучанська міська територіальна виборча
комісія визнала обраним міським головою
нинішнього очільника громади
Анатолія Федорука

В

Анатолій Петрович Федорук народився
10 травня 1972 року. Адреса місця проживання:
вул. Вокзальна, буд.101, кв. 114, м.о Буча,
Бучанський район, Київська область.
Має дві вищі освіти. У 1997 році закінчив
Український державний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова, спеціальність «Всесвітня історія».
У 2011 році закінчив Національну академію
державного управління при Президентові України,
магістр управління суспільним розвитком.
Безпартійний. На місцевих виборах висувався
від Київської обласної організації політичної партії
«Слуга народу».

ін набрав найбільшу кількість голосів виборців, що
взяли участь у виборах. За нього проголосували 8867
виборців, що становить 52,59%. Анатолія Петровича обирають на цю посаду з 1998 року – жителі довіряли розвиток селища, згодом міста обласного значення, а тепер
Бучанської ОТГ саме йому.
На другому місці зі значним відривом – кандидат від
політичної партії «Європейська солідарність» Катерина
Українцева (14,22%), на третьому – висуванець від партії
«Єдина громада» Олександр Таможній (7,83%).
Загалом на посаду Бучанського міського голови балотувалися 9 кандидатів.
Найнижчий результат у представника від партії «Разом
сила» Андрія Щербини (1,30%).

Як садити
дерева?

Стор. 11
Велике будівництво

В очікуванні відкриття

Будівництво багатофункціонального палацу
спорту та спортивних майданчиків у м. Буча біля
школи № 2 входить до Програми Президента
«25 спортивних магнітів». Володимир Зеленський
дав завдання щодо розбудови спортивної інфраструктури по всій території країни, і Бучі пощастило потрапити в цей список.
Закінчення на стор. 6.

РОЗВИТОК

Залучення інвестицій –
спільні завдання для області й Бучі

Список депутатів, обраних до Бучанської міської
ради, на сторінці 2.

сутосується кожного

COVID-19 наступає. Бережімося!

Майже щодня в Україні фіксують новий антирекорд хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на 9:00
годину 5 листопада 2020 року чергова страшна цифра – 9850 нових випадків коронавірусної хвороби
COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).

М

іністр охорони здоров’я Максим Степанов під час
свого виступу в парламенті зазначив, що епідемія
поширюється ураганними темпами по всьому світу. І що
найстрашніше, ми маємо готуватися до гіршого (детально на сторінці 4).
За весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб.
У Бучанській ОТГ за даними Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, з початку епідемії
по 4 листопада 2020 року виявлено 629 людей (із них 47
дітей, які захворіли на коронавірус. Уже одужало 317.
Померло семеро.
У Бучі маємо 578 підтверджених випадків;
у Тарасівщині – 5;
у Луб’янці – 6;
у Гаврилівці – 27;
у Раківці – 3;
у Блиставиці – 10.
Чотири пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, решта лікується вдома.
Нагадуємо, що Буча – у «помаранчевій» зоні.
Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко наголосив: «МОЗ
хоче запропонувати уряду додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися
обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат
і розважальних зон у торгово-розважальних центрах».

Пропонується, щоб у ТРЦ працювали виключно магазини: і купити необхідні речі можна, і на економіку
країни не вплине. Також заборонено проведення всіх
масових культурних заходів. Рекомендують обмежити
діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Ляшко зазначив, що люди віком 60+ найважче переносять коронавірусну хворобу і мають найбільше ускладнень, 71% усіх смертей від COVID-19 в Україні – серед
людей похилого віку. А для тих суб’єктів господарювання, які не дотримують протиепідемічних норм, – заборонити діяльність.
За даними МОЗ за останні два місяці кількість ліжок
із підведеним киснем збільшилась на 12 тисяч. Але все
ж краще не потрапляти в ситуацію, коли вам потрібна
буде саме така терапія. Тож дуже просимо, бережіть себе
і своїх рідних. Не відвідуйте без нагальної потреби громадські місця зі скупченням людей, носіть маски і вдягайте їх правильно, закриваючи ніс і рот, та ретельно
мийте руки.
Міністерство охорони здоров’я запустило роботу
цілодобового контакт-центру з протидії поширенню COVID-19. Відтак, зателефонувавши за номером
0-800-60-20-19, кожен громадянин може отримати
офіційну та вичерпну інформацію з усіх питань щодо
COVID-19.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на зустрічі з Послом Австрії
в Україні Ґернотом Пфандлером, радницею Посольства Республіки Австрії в Україні Ґабріеле
Газельсбергер та представниками австрійських компаній CES clean energy solutions GmbH,
ILF Consulting Engineers Austria GmbH, «DELTA
Projektconsult», Forstreiter Consulting group обговорили інноваційні проєкти Бучанської ОТГ,
які нещодавно громаді презентував Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.
дним з головних завдань в роботі команди
КОДА вважають залучення коштів для розвитку
Київського регіону, а подібні зустрічі – важливі кроки
в цьому напрямку.
– Обговорили з представниками бізнесу та Посольства
поточну взаємодію. Повідомив, що спільно з Бучанською
ОТГ реалізуємо масштабний медичний кластер на території індустріального парку «Мироцьке» та запросив до участі в цьому проєкті, – розповів про плідну
розмову очільник Київщини.
Василь Володін також запросив співрозмовників до
реалізації нових проєктів на території Київської області. Попередньо відзначив, що для нас може бути дуже
корисним європейський досвід з проєктування, тим
більше зараз, коли у Київській облдержадміністрації
ведеться активна робота з відновлення соціальної інфраструктури.

О

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ОФІЦІЙНО
Депутатами Бучанської міської ради обрані за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій
Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
№
дата
по батькові
п/п
народження
(за наявності)
обраного депутата

освіта

Посада, місце роботи
(заняття)

Партійність

Місце проживання

Територіальний
виборчий округ,
у якому обраний
депутат

1

Джам Оксана Іванівна

28.09.1973

Вища

Головний лікар, КНП «Бучанський
центр первинної медикосанітарної допомоги» БМР

Безпартійний

вул. Склозаводська, буд. 3, кв. 28, м.
Буча, Бучанський район, Київська обл.

Єдиний список

2

Квашук Олег Якович

13.03.1977

Вища

директор, ТОВ «КАВА+»

Член партії ВО
«Батьківщина»

вул. Вокзальна, 101, кв.89, м.Буча,
Бучанський р-н, Київська обл., 08292

Єдиний список

3

Кобринець Аркадій
Володимирович

16.11.1979

Вища

Заступник директора, ТОВ
«Ковчег»

4

Ковальчук Алевтина
Володимирівна

06.07.1977

Вища

Підприємець, ФОП Ковальчук

Член партії ВО
«Батьківщина»

вул. Європейська, буд.44, смт. Ворзель,
Бучанський р-н, Київська обл., 08297

Єдиний список

5

Король Сергій
Васильович

25.07.1981

Вища

Начальник відділу управління
активами, член наглядової
ради товариства Приватне
акціонерне товариство
«Південтеплоенергомонтаж»

Безпартійний

вул. Леха Качинського, буд. 4-В,
кв. 167, м. Буча, Бучанський район,
Київська область, 08292

Єдиний список

6

Коротя Володимир
Геннадійович

15.10.1987

Вища

Тимчасово не працює

7

Косенко Віталій
Вікторович

05.12.1958

Вища

8

Кушнірчук Анатолій
Юрійович

12.04.1980

Вища

9

Матковська Мар’яна
Анатоліївна

07.02.1980

Вища

Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу

10

Матюшенко Лариса
Анатоліївна

26.07.1959

Вища

Начальник відділу Відділ охорони
здоров’я Бучанської міської ради

11

Морозова Алевтина
Володимирівна

29.09.1987

Вища

Тимчасово не працює

12

Олексюк Василь
Павлович

22.05.1974

Вища

Секретар, Бучанська міська рада

13

Риженко Людмила
Володимирівна

29.10.1987

Вища

Керуючий справами, Бучанська
міська рада

Безпартійний

вул. Тургенєва, 16в, селище Ворзель
Київської обл., 08296

Єдиний список

14

Саврей Сергій
Вікторович

20.02.1987

Вища

Директор ТОВ «Митний сервіс»

Член Політичної
партії «Європейська
солідарність»

Вул. Катерини Білокур, буд.1а, кв.41,
місто Буча, Бучанський район,
Київська область, 08292

Єдиний список

15

Сотніков Олег
Леонідович

02.08.1965

Вища

Менеджер управитель на
автотранспорті ФОП Хоменко

вул.Мечнікова,7, м.Ірпінь, Бучанський
р-н, Київська обл., 08200

Єдиний список

16

Українцева Катерина
Леонідівна

03.12.1975

Вища

Адвокат, голова правління,
Адвокат, ОСББ «Новий-14»

17

Федорук Лариса
Петрівна

25.03.1970

Вища

Селищний голова, Ворзельська
селищна рада

18

Шаправський Тарас
Олександрович

11.09.1990

Вища

перший заступник Бучанського
міського голови, Бучанська міська
рада

Безпартійний

19

Ярмоленко Ірина
Василівна

06.10.1991

Вища

Заступник голови, ГО «Центр
суспільних комунікацій»

Безпартійний

вул. Центральна буд. 14, смт.
Член Політичної партії
Гостомель, Бучанський район, Київська
«Нові обличчя»
область, 08290

вул. Склозаводська, буд. 6, кв. 28, м.
Член Політичної партії
Буча, Бучанський район, Київська
«Нові обличчя»
область, 08294
Директор Товариство з обмежегою
вул. Гребінки, буд. 2, м. Буча,
Безпартійний
Бучанський район, Київської область,
відповідальністю «Техпромсервіс
ЛТД»
08292
Директор, Місіонерське
Не є та не був членом Вулиця Вишнева, 28-Б, місто Буча,
Товариство «Світове
жодної політичної Бучанський район, Київська область,
Проголошення»
партії
індекс 08292
Позапартійна

Просп. Перемоги, буд.25, кв.99, м.
Київ, 03047

вул. Нове Шосе, буд. 16, кв. 175, м.
Буча, Бучанський район, Київська
область, 08292
Не є та не був членом Вулиця Купріна, будинок 292,
жодної політичної місто Донецьк, Донецька область,
партії
індекс83000
Не є та не був членом Вулиця Енергетиків, будинок 2,
жодної політичної квартира 67, місто Буча, Бучанський
партії
район, Київська область індекс 08292
Безпартійний

Член партії ВО
«Батьківщина»
Член Політичної
партії «Європейська
солідарність»
Безпартійна

Вул. Нове Шосе, Буд.14, кв.130, місто
Буча, Бучанський район, Київська
область, 08292
вул. Пушкінська, буд. 59б, кв.95, м.
Буча, Бучанський район, Київської
область, 08292
вулиця Стадіонна, будинок 43, село
Сміле, Слов’яносербський район,
Луганська область
вул. Бориса Гмирі буд. 4, кв. 13, м.
Буча, Бучанський район, Київська
область, 08292

Єдиний список

Єдиний список
Єдиний список
Єдиний список
Єдиний список
Єдиний список
Єдиний список
Єдиний список

Єдиний список
Єдиний список
Єдиний список
Єдиний список

в територіальних виборчих округах
20

Валяр Наталія
Василівна

02.01.1980

Вища

Тимчасово не працює

Член партії ВО
«Батьківщина»

вул.Водопровідна, буд.34-а, кв. 11
м.Буча, Бучанський р-н, Київська
обл., 08292

5

21

Ганаба Роман
Васильович

18.08.1983

Вища

адміністратор, ФОП Дрогуль

Член партії ВО
«Батьківщина»

вул.Молодіжна,12, смт Бабинці,
Бучанський р-н, Київська обл., 07832

1

22

Геращенко Микита
Вадимович

02.12.1997

Вища

Помічник-консультант народного
депутата України, Апарат
Верховної Ради України

Безпартійний

вул. Чайки, буд. 57–А, с. Раківка,
Вишгородський район, Київська обл.

2

23

Єфимович Наталія
Володмирівна

01.09.1982

Вища

Голова правління ОСББ «ЖК Річ
Таун»

Член Політичної
партії «Європейська
солідарність»

Вул. Пушкінська, буд.3б, кв.46, місто
Буча, Бучанський район, Київська
область, 08292

4

24

Кухаренко В'ячеслав
Миколайович

08.02.1975

Вища

Приватний підприємець

Безпартійний

вул. Богдана Ступки 17-А, м. Буча,
Бучанський район, Київська обл.

2

25

Мостіпака Сергій
Васильович

07.06.1985

Вища

тимчасово не працює

Безпартійний

м. Буча вул. Склозаводська, буд. 7,
кв. 40

5

26

Османов Музафар
Шамсединович

07.11.1963

Вища

Фізична особа підприємець

Член партії ВО
«Батьківщина»

вул. Вокзальна, 129а, кв.24, м.Буча,
Бучанський р-н, Київська обл., 08292

2

27

Переяславська
Анастасія Анатоліївна

06.04.1990

Вища

Фізична особа підприємець

Член партії ВО
«Батьківщина»

вул.Ворзельська, буд. 8-б, кв.2, смт
Ворзель, Бучанський р-н, Київська
обл., 08297

3

28

Продан Ольга
Леонідівна

15.02.1982

Вища

Фізична особа - підприємець

Позапартійна

29

Рибальченко Юрій
Анатолійович

23.05.1989

Вища

Фізична особа - підприємець

30

Сашко Тетяна
Миколаївна

11.03.1989

Вища

Секретар виконавчого комітету
Мироцької сільської ради,
Мироцька сільська рада Києво –
Святошинського району Київської
області

Член Політичної
партії «Європейська
солідарність»

31

Сорокіна Тетяна
Володимирівна

21.07.1981

Вища

голова правління ОСББ «Буча
Квартал 2»

32

Хрокало Валентина
Олександрівна

23.08.1973

33

Цимбал Олег Іванович

11.08.1970

Вища

34

Янковой Роман
Васильович

13.11.1973

Вища

Бульвар Богдана Хмельницького,
буд.10, кв.184, місто Буча, Бучанський
район, Київська область, 08292
Вул. Нове Шосе, буд.32, корп.1,
кв.8, місто Буча, Бучанський район,
Київська область, 08292

3
5

Безпартійний

вул. Соборна, буд. 54, с. Мироцьке,
Києво-Святошинський район,
Київська обл.

1

Безпартійний

вул. Бориса Гмирі, буд. 16А, кв. 82, м.
Буча, Бучанський район, Київська обл.

3

Безпартійна

вул. Польова, буд. 3, сел. Ворзель,
Бучанський район, Київської область,
08296

1

начальник відділу освіти
Бучанської міської ради

Безпартійний

08292, Київська обл., м. Буча вул. Нове
Шосе, буд. 14, кв. 168

4

Доцент кафедри управліня, КІБ
та Т

Член партії ВО
«Батьківщина»

вул.Вокзальна,107 м.Буча, Бучанський
р-н, Київська обл., 08292

4

ПрофесійноФізична особа підприємець
технічна

Назва місцевої організації
політичної партії, від якої
обрано депутата
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Бучанська міська партійна
організація Політичної партії
"Нові обличчя"
Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Київська обласна організація
Політичної партії «За
майбутнє»
Бучанська міська партійна
організація Політичної партії
"Нові обличчя"
Київська обласна організація
Політичної партії «За
майбутнє»
Київська обласна організація
політичної партії «Сила і
честь»
Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська солідарність»
Київська обласна організація
Політичної партії «За
майбутнє»
Київська обласна організація
Політичної партії «Сила і
честь»
Київська обласна організація
Політичної партії «Сила і
честь»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська солідарність»
Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська солідарність»
Київська обласна організація
Політичної партії «За
майбутнє»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Бучанська міська партійна
організація Політичної партії
"Нові обличчя"

Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
«Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська солідарність»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
«Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська солідарність»
«Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська солідарність»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Київська обласна організація
Політичної партії «За
майбутнє»
Київська обласна організація
Політичної партії «Слуга
народу»
Київська обласна організація
Політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»

Кількість голосів
виборців, які підтримали
територіальні виборчі
списки кандидатів у
депутати від місцевої
організації політичної
партії
3158
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Єдина родина

На тлі останніх подій в Україні кожен почав по-особливому розуміти значення слів «мирне небо над головою». І свято звільнення від окупантів сприймається вже по-іншому.

О

днією з найбільш важливих дат
для жителів села Здвижівка є 5–
6 листопада – День визволення села від
німецько-фашистських загарбників. Ці
дні кривавою стрічкою пронизали усю
історію села. День, коли громада згадує
горе й біль, які пережили односельці, а
також день всеохоплюючої радості за
звільнення.
Виконувач
обов’язків
старости
Здвижівки Анатолій Черненко розповів
«БН», що герої, радянські воїни, які загинули за визволення села від нацистських
загарбників, а це загалом 56 чоловік,
поховані у чотирьох братських могилах.

◆◆ Луб’янка

Одна знаходиться у центрі села, а три –
на сільських кладовищах. Під час визволення було знищено близько 200 німецьких окупантів.
Анатолій Григорович розповідає, що в
Здвижівку німці прийшли 25 серпня 1941
року, і вже з перших днів свого перебування на території села окупанти почали
встановлювати свої порядки: було запроваджено жандармерію, працювали дільничні поліцаї та сільські управи.
Важкий час пережили селяни: голод,
підпали, розруху та смерть близьких.
В кінці грудня 1942 року розпочалося
визволення України.

Нове покриття
вуличного
стадіону

Нещодавно асфальт шкільного
стадіону НВК «Берізка», що в мікрорайоні Склозаводська, замінили на безшовне гумове покриття.

Т

равмобезпечне поліуретанове покриття для спортивного майданчика вже укомплектовано необхідним
інвентарем (баскетбольні щити, а також стойки для волейболу).
Переваги такого покриття, окрім
травмобезпеки, у тривалому строку
експлуатації та легкості догляду.
Тепер малеча садочка та початкової
школи «Берізка» зможе займатись на
уроках фізичної культури ще з більшою насолодою.

Добра справа учнів до пам’ятної дати
Кінець жовтня – початок листопада. Ми відзначаємо відразу дві дати звільнення від нацистів наших земель – України і Київщини.

У

чні 9-го класу місцевої школи підготувалися, аби гідно вшанувати
пам’ять Героїв-визволителів: прибрали
біля братської могили. Діти звільнили
від бур’янів і сміття могилу Героїв, щоб
пам’ятного дня принести сюди квіти і
вклонитися тим, хто віддав своє життя
за свободу України.
Цей день залишиться для всіх нас
завжди затьмареним гіркотою втрат і
осяяним сонцем Перемоги.
«Маємо надію, що майбутні покоління пам’ятатимуть той героїчний
подвиг, на який пішли всі односельчани

Шановні працівники соціальної
сфери!

Вітаю з професійним святом і висловлюю вдячність
усім, хто обрав таку потрібну і благородну сферу діяльності!
Іван Франко написав важливі слова: «Життя людини до тих пір має цiннiсть, поки людинa може допомaгaти iншим.»
У нелегкий час для нашої країни ваша робота набуває
виняткової важливості. Ви опікуєтеся вимушеними
переселенцями, сім’ями учасників антитерористичної операції, родинами учасників Революції Гідності
та всіма тими, хто тут, на місцях, у важкий період
життя потребують підтримки та допомоги.
Піклуючись про людину, її сьогоднішній день і майбутнє, ви забезпечуєте надання соціальних послуг і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації,
робите надзвичайно важливу та необхідну справу. Ви
надаєте надію тим, хто її почав втрачати, допомогу
тим, хто вже, навіть, не сподівався на неї. А інколи,
саме добре слово рятує людині життя та повертає віру
в себе та свої можливості; допомагає здолати життєві
труднощі та знайти вихід з найскрутнішої ситуації.
Бажаю міцного здоров’я вам і вашим рідним, миру,
добра й злагоди у ваших сім’ях!
Нехай добро, зроблене вами, повертається до вас
сторицею!
Зі святом!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

та солдати з різних куточків України,
звільнивши Луб’янку та кожен куточок
України на початку листопада 1943
року», – зазначили в освітньому закладі.

Професійне свято

Подякували тим, хто завжди піклується про інших

У першу неділю листопада в Україні відзначається День працівника соціальної сфери.
апередодні цього дня
випала чудова нагода
висловити вдячність тим, хто
опікується такими потрібними і благородними питаннями як соціальний захист населення.
Від
імені
Бучанського
міського голови Анатолія
Федорука привітали всіх причетних до свята та подякували
за чуйність і турботу, доброту
і увагу, за опіку стосовно громадян, які опинилися в скрутних обставинах і виявилися
Щоденно піклуватися, допомагати долати життєві
незахищеними до життєвих проблем. Люди похилого
віку і малозабезпечені, ветерани війни і праці, багато- труднощі, знайти вихід із найскрутніших ситуацій –
дітні родини і матері-одиначки, громадяни з обмеже- це звичайні будні соцпрацівника.
Кажуть добро повертається до людини сторицею.
ними можливостями, діти-сироти й одинокі бабусі та
дідусі, – соцпрацівники віддають їм не лише свій час Про це, як ніхто, знають працівники соціальної сфеі увагу, а частинку себе кожному з них, аби життя цих ри, які дарують людям надію на краще, вчасно подалюдей стало кращим.
ючи руку допомоги тим, хто цього потребує.
Крім того, працівники соціальної сфери забезВсі теплі слова і побажання. Ви цього заслуговуєпечують контроль трудової зайнятості населення, те, бо, зазвичай, звикли самі дарувати тепло іншим,
організацію своєчасної виплати заробітних плат, підтримувати словом, порадою.
регулюють трудові відносини між працівником та
Щиро дякуємо за віддану працю. Добра вам, міцроботодавцем, здійснюють пенсійне забезпечення ного здоров’я, зі святом!
громадян тощо.

Н
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Знаменна дата – День визволення!

Опір супротивнику
Восени 1943 року, визволяючи село,
241 гвардійський полк 75-ї гвардійської
дивізії під командуванням підполковника Миколи Бударіна наступав збоку
Димера.
На північно-західній околиці Здвижівки
радянські війська зустріли сильний вогневий опір гітлерівців, які вдались до контратак. Німецькі війська розташувались
на краю села, на Могильській горі, яка
знаходиться поблизу кладовища, де були
побудовані два ДОТи загарбників.
Позиції окупантів були більш вигідніші, місцевість добре проглядалась.
Під час другої атаки противника був
тяжко поранений начальник штабу,
Герой Радянського Союзу гвардії-капітан Григорій Іонін та смертельно – командир полку, Герой Радянського Союзу
гвардії-підполковник Микола Бударін.
Піднімаючи бійців в атаку, він отримав
свою останню кулю. Підполковника відвезли в Димерський польовий госпіталь,
та все ж врятувати його не вдалося.
Похований у братській могилі воїнів
75-ї гвардійської стрілецької дивізії в
Димері, де на знак пошани його героїчного подвигу встановлено пам›ятник і
меморіальну дошку.
Радянські війська вистояли, отримали перемогу і вже ввечері 7 листопада
ввійшли до річки Здвиж і звільнили село.
Вдячність тим, хто не шкодував себе,
рятував рідну землю і приніс перемогу
над окупантами, повинна жити в людській пам’яті.
Вічна пам’ять героям, немеркнуча слава подвигу солдатів.
Спілкувалась Ірина Паясь

БЛАГОУСТРІЙ

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

◆◆ Здвижівка
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Здоров’я

Герої нашого часу на посту
Мобільна бригада Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги вже 7 місяців поспіль виїжджає до пацієнтів, у яких підозра на коронавірус. Проводять огляд, беруть аналізи на проведення діагностики.
жовтні в мобільній бригаді працювали сімейний лікар, завідувачка
амбулаторії №3 Катерина Блінова і медична сестра Анна Хондока.
Другий місяць осені був надзвичайно
насиченим і виснажливим для нашої
мобільної бригади:
−− досліджено 977 зразків методом ПЛР
(з початку карантину – 2818 ПЛР
тестів);
−− зроблено 9 експрес-тестів;
−− здійснено 333 виїзди до пацієнтів додому.
Новий місяць, нові виклики, нова мобільна бригада вже приступила до праці.

Головні рекомендації медиків
для прогулянок

У

Ситуація
з COVID-19 в Україні
перетворюється
зі складної на
катастрофічну

Під час виступу на засіданні Верховної Ради глава Міністерства охорони
здоров’я Максим Степанов розповів,
що легкий сценарій проходження
другої хвилі коронавірусу вже неможливий.

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

АКТУАЛЬНО

Підсумки жовтня

підемія розвивається ураганними
темпами по всьому світу. Нам необхідно приготуватися до неминучого:
легко пройти другу хвилю неможливо.
Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб
пережити ці випробування з мінімальними витратами», – зазначив Степанов.
За його словами, «хоч з якою б швидкістю ми додавали ліжкомісця, коронавірус поширюється набагато швидше», і
така ситуація однакова в усьому світі.
Враховуючи заповненість лікарень хворими з COVID-19, у МОЗ пішли на зміну
критеріїв щодо госпіталізації хворих.

МІФ 1. Перехворіти грипом –
це наче перехворіти на важку
форму застуди
Грип значно небезпечніший за застуду, особливо у важкій формі. Симптоми
грипу виникають раптово та проявляються у більш гострій формі. Зазвичай
це різке підвищення температури (більше 38°С), головний біль, біль у м’язах,
горлі, кашель, нежить. Найважче грип
перебігає у людей, які належать до
групи ризику: дітей, вагітних та породіль, старших за 65-річний вік, людей
з ослабленим імунітетом, онкологічними, хронічними та неврологічними
захворюваннями, ожирінням, а також
медичних працівників. Для усіх цих людей грип становить особливу загрозу,
оскільки стан їхнього організму суттєво знижує шанси видужати без небезпечних ускладнень, а часто – і вижити.
МІФ 2. Можна заразитися
вірусом грипу внаслідок
щеплення
Ні, це не так. Для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу грипу,
який жодним чином не може передавати інфекцію (розповсюджуватися).
Тому жодна людина ніколи не заразиться вірусом внаслідок щеплення. Саме
вакцинація є найефективнішим способом профілактики грипу. Інколи люди
відчувають легкий біль у місці ін’єкції,
підвищується температура тіла або
з’являється слабкість чи біль у м’язах.
Ці симптоми протікають у легкій формі та зникають через кілька днів. Інші
побічні реакції на щеплення від грипу
спостерігаються дуже рідко. Як прави-

НА ЧАСІ
Тепер хворі матимуть право бути
ушпиталеними лише у разі таких симптомів:
−− частота дихання менше 10 за хвилину
або більше 30-ти.
−− сатурація менше або дорівнює 92% (сатурація – це частка насиченого киснем
гемоглобіну відносно загального гемоглобіну, вимірюється пульсоксиметром),
−− порушення свідомості.
Госпіталізувати матимуть право медики також і тих, у кого перебіг захворювання середньої важкості, але є супутні
патології.
Варто зазначити, раніше перелік критеріїв був значно ширшим.
Максим Степанов розповів, що робитиме МОЗ у разі заповнення 100% ліжок
для хворих на коронавірус.
«Після заповненості 100% ліжок ми
будемо змушені застосувати протокол
медичного сортування. З пріоритетом
надання медичної допомоги хворим із
великими шансами на виживання», – заявив міністр.
Наразі в Україні лікарняні ліжка для
пацієнтів з COVID-19 заповнені вже на
68,8%.

Медики Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги пояснюють,
як проводити безпечно час із родиною надворі під час пандемії COVID-19.
і правила безпеки дуже доречні саме не забудьте вимити руки з милом і водою
зараз – тепла осінь радує нас пого- принаймні 20 секунд.
жими днями, коли хочеться прогулюватися усією сім’єю та насолоджуватися Як вирішити з ким безпечно
ароматами золотавої пори.
проводити час разом?
Та слід пам’ятати і про безпеку, адже
Будь-яке особисте спілкування найкількість випадків COVID-19 невпин- краще коротко проводити на відкритому
но зростає. Треба розуміти, що хвороба повітрі. Зустрічайтеся маленькими груможе поширюватися всюди, де є тісний пами з тими членами родини або друзяконтакт з інфікованою людиною. Ризик ми, які також дотримуються профілакзараження вважається набагато меншим тичних заходів.
на відкритому повітрі, але важливо триПовідомляйте про свої рішення дітям,
мати один метр дистанції, вдягати маску, особливо старшого віку та підліткам, які
якщо перебуваєте поруч з іншими людь- більш схильні ризикувати і поясніть їм,
чому ви прийняли таке рішення.
ми, та мити руки.

Ц

Як безпечно проводити час
надворі разом?
Під час піших прогулянок, уникайте
часу пік та людних місць. Візьміть із собою дезінфікуючий засіб з 60% спирту,
дезінфікуючі серветки, додаткові тканинні маски. Тримайтеся на відстані метра від інших. Вдома після прогулянки

Лікарі розвінчують міфи про грип
Медики Бучанського консультативно-діагностичного центру детально
розповідають про грип та міфи, пов’язані з ним.
ло, імунітет набувається протягом 1-2-х
тижнів після вакцинації. Інколи люди
можуть захворіти через короткий період після отримання щеплення від грипу. Але це жодним чином не пов’язано з
вакцинацією, просто людина інфікувалася іншим штамом вірусу грипу або ще
не виробився імунітет.
МІФ 3. Вітамін С – чудовий засіб
для профілактики грипу
Ні, це не так. Багато людей вірять, що
щоденний прийом харчових добавок
чи продуктів, які містять вітамін С, –
це чудовий метод профілактики грипу.
Проте варто пам’ятати, що немає жодних доказів щодо його ефективності.
МІФ 4. Часник і цибуля
захищають від грипу
Часник і цибуля для профілактики грипу – засоби безнадійні. Крім того, вони
можуть спровокувати проблеми зі здоров’ям. Тут існує одразу два міфи: пари
часнику і цибулі знезаражують повітря і
велика кількість цибулі та часнику зроблять організм невразливим до вірусів.
Перше – пари часнику не можуть знезаразити повітря в кімнаті, але їх насичений запах може спровокувати кашель
і спазм бронхів.
Друге – надмірне вживання часнику
(як і цибулі) може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом.

МІФ 5. Захворіти на грип
можна, якщо вийти на мороз
без верхнього одягу, з мокрим
волоссям, або сидячи на
протязі
Ні, це неправда. Єдиний спосіб захворіти на грип – це заразитися вірусом
цього небезпечного захворювання.
Так, сезон грипу зазвичай збігається
з холодною порою року, але погода не
впливає на розвиток хвороби, просто
віруси більш активні за таких природних умов.

Чи безпечно користуватися
громадським туалетом?
Скористайтеся туалетом перед виходом з дому та намагайтеся звести до мінімуму відвідування громадського. Якщо
ж вам це потрібно – дотримуйтеся профілактичних засобів.

МІФ 6. Грип можна лікувати
антибіотиками
Ні, не можна. Грип – це вірусне захворювання. Антибіотики мають здатність пригнічувати функціонування
або вбивати бактерії та певні мікроорганізми. Тому для лікування грипу
призначають виключно противірусні
препарати, які, до речі, не вилікують
вас від грипу одразу, однак сприятимуть швидшому одужанню та пом’якшенню симптомів.
Призначення противірусних препаратів має відбуватися виключно
лікарем, який зможе оцінити потенційну користь та ризик від такого
призначення. На сьогодні в Україні
зареєстровано два ефективних препарати, що містять діючі речовини:
занамавір та озельтамівір, які можна
придбати лише за рецептом лікаря.
Застосовувати інші противірусні препарати не варто згідно із сучасними
рекомендаціями. Важливо пам’ятати,
що бактеріальна інфекція може розвинутися як одне з ускладнень грипу.
У цьому випадку лікар може призначити антибіотики.
МІФ 7. Чай з малини і курячий
бульйон допоможуть швидше
одужати
Людям, які захворіли на грип, та в
яких підвищилася температура, лікарі
рекомендують багато пити. Теплий чай
чи курячий бульйон – це також джерело
рідини для організму. Крім того, такий
напій чи страва допоможуть на деякий
час заспокоїти біль у горлі. Але, це й
усе! Ні суп, ні бульйон не допоможуть
швидше одужати від грипу.

Канал «1+1»

6:00 «ТСН-Тиждень».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,10:25,11:25,12:20 «Життя вiдомих
людей».
13:00,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
(12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».
3:00 Мелодрама «Шлях у порожнечу».

Iнтер

2:20 «Легенди бандитської Одеси».
3:05 Х/ф «Шукач води». (16+).
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
9:35,18:00,19:00 «Стосується кожного».
10:35,12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
(12+).
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа.
Артюх». (16+).
0:00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї
фронту». (12+).
2:05 Х/ф «Очiкування полковника
Шалигiна».

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Громадянська оборона.
5:55 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:10,13:15 Х/ф «Пiк Данте».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:15 Х/ф «Еверест». (16+).
16:50 Х/ф «Мiцний горiшок 5: Гарний
день, щоб померти». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Теорiя змови.
21:25 Т/с «Коп з минулого». (16+).
22:35 Свобода слова.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:10 Божевiльна зiрка. (12+).
10:10,19:00 Супер Топ-модель поукраїнськи. (16+).
12:10 Х/ф «Цiлком таємне: Хочу
вiрити». (16+).
14:10 Х/ф «Людина-мурашка». (16+).
16:30 Х/ф «Людина-мурашка i Оса».
(12+).
21:00 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
(16+).
22:50 Х/ф «Успiх Логана». (12+).
1:30 Х/ф «Змiя». (12+).
2:55 Служба розшуку дiтей.
3:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:25,23:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:10 Т/с «Комiсар Рекс».
10:10 МастерШеф. Професiонали 2.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Життя прекрасне».
(12+).
1:10 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,4:30 Реальна мiстика.
12:30 Агенти справедливостi. (12+).
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Шуша», 1 i 2 с. (16+).
23:30 Т/с «Шуша», 3 с. (16+).
0:30 Т/с «Смак щастя», 1 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Смак щастя». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,16:00,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:40 Київ Reality.
18:00 3x4.
19:30,23:25 Якiсне життя.
19:40 Смак дня.
19:45,23:15 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 16
с. (16+).
20:45,23:35 Просто кияни.
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.

Вівторок, 10 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:20 Енеїда.

Відповіді
на сканворд
у № 43

6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Сад Рут
Банкрофт - США.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:00 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
22:00 Нашi грошi.
22:30 Д/с «Боротьба за виживання».
0:25 Т/с «Полдарк». (16+).
4:10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

Канал «1+1»

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
,4:30 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,14:20 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати 6».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
(12+).
22:45 «Мiняю жiнку 15».
0:40 Мелодрама «Шлях у порожнечу».

Iнтер

3:25,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа.
Артюх». (16+).
0:00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї
фронту». (12+).
2:05 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,0:50 Теорiя змови.
11:10 Секретний фронт.
11:50,13:15 Х/ф «Пряма та очевидна
загроза». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:50,21:25 Т/с «Коп з минулого».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:35 Х/ф «Назад у майбутнє».
1:45 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:10 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
(16+).
13:10 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:10 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Дежа вю». (16+).
23:40 Х/ф «Кур`єр». (16+).
1:40 Т/с «Сирена». (16+).
2:30 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

4:50,23:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:45 Т/с «Комiсар Рекс».
9:50 МастерШеф. Професiонали 2.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Життя прекрасне».
(12+).
1:15 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:20
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,3:40 Реальна мiстика.
12:30,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Шуша», 4 i 5 с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Шуша», 6 с. (16+).
1:00,2:00 Х/ф «Служниця трьох панiв».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00,16:00,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
12:15,19:30,23:25 Якiсне життя.
12:25,20:45,23:35 Просто кияни.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:40 Київ Reality.
18:00 Д/ф «Заборонена iсторiя», 1 с.
19:40 Смак дня.
19:45,23:15 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 17
с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Середа, 11 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:20 Енеїда.
6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,

23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Лотосленд США.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
17:30 Нашi грошi.
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:00 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
22:00 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:30 Д/с «Боротьба за виживання».
0:25 Т/с «Полдарк». (16+).
4:10 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (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
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
(12+).
22:45,23:55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
1:05 «Свiт навиворiт».

Iнтер

3:25,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:50 «Телемагазин».
5:20,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа.
Артюх». (16+).
0:00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї
фронту». (12+).
2:00 Х/ф «Жiночi радощi й печалi».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:00 Енеїда.
6:30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,1:35 Новини.
7:05,8:05,12:00,13:10,18:20,2:00
Суспiльна студiя.
9:05 Радiодиктант нацiональної
єдностi.
10:00 Д/с «Дикi тварини».
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Кiрстенбош Пiвденна Африка.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,0:00 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:25,0:35 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Д/с «Дикая планета».
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:05 Перша шпальта.
3:50 Д/ф «З України до Голiвуду».
5:00 Бюджетники.

23:35 Х/ф «Еддi «Орел». (16+).
1:45 Анти-зомбi.
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Закінчення. Початок на стор. 1.
удівництво багатофункціонального
палацу спорту та спортивних майданчиків у м. Буча біля школи № 2 входить до Програми Президента «25 спортивних магнітів». Володимир Зеленський
дав завдання щодо розбудови спортивної інфраструктури по всій території
країни, і Бучі пощастило потрапити в
цей список.

Б

– Об’єкт введуть в експлуатацію вже в
грудні цього року, і вихованці Бучанської
дитячо-юнацької спортивної школи зможуть повноцінно займатися спортом,
проводити змагання всеукраїнського та
міжнародного рівнів, – прокоментували
подію на сайті Міністерства молоді та
спорту України.
Швидкими темпами наразі триває будівництво об’єкта, який планують використовувати в навчальному процесі
для проведення занять з вихованцями
Бучанської дитячо-юнацької спортивної школи та Бучанського
НВК № 2, на території якого він розташований. Після
відкриття тут зможуть проводити змагання всеукраїнського та міжнародного
значення, а також організовувати спортивні змагання
людей з обмеженими можливостями, які також тут тренуватимуться, адже комплекс передбачає всі необхідні
норми доступності.
Спортсмени
Бучанської
громади, а також учні й вчителі школи № 2, із нетерпінням очікують відкриття.
Керівник бучанської школи «Фінікс карате» Тетяна
Грек, розповіла що в їхньому
центрі на сьогоднішній день
займається понад 100 бучанців. Найменшому три роки,

В очікуванні відкриття

Журналісти «БН» запитали жителів Бучанської громади, на честь
якого видатного спортсмена вони
б назвали новозбудований комплекс.
Роман Ковеня, президент бучанської
міської федерації кікбоксингу:
– Нарешті місто отримає великий
гарний спортивний центр, який конче
необхідний для місцевої молоді, дітей,
юнацтва і для розвитку спорту взагалі.
Ніна Полякова, вчителька фізичної
культури в Бучанській школі №4,
тренер футбольної команди «Ніка»:
Вважаю, що потрібно назвати
спорткомплекс в честь грецької богині Ніки — Богині перемоги! Вона уособлює символ успішного та щасливого
результату і завжди присутня там,
де витає дух змагання і неминучої перемоги.

а найстаршому 57. Наразі спортсмени
тренуються у приміщенні, яке стало для
них зовсім затісним. Незважаючи на це,
вихованці центру отримують кубки та
медалі на багатьох змаганнях. В їхньому
залі підготовили чемпіонів Європи та
України з кікбоксингу. Керівники школи намагаються дати дітям якнайбільше віри в себе та виховати справжніх
спортсменів.
– Ми чекаємо вже багато років на новий комплекс, в якому будуть приміщен-

Володимир Ковальський, вчитель
фізкультури з Бучі
– Пропоную розглянути кандидатуру видатного українського легкоатлета зі стрибків із жердиною Сергія
Бубки. Сергій Назарович – чемпіон Європи та світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон,
заслужений майстер спорту, доктор
наук з фізичного виховання і спорту
та Герой України. Саме тому його
кандидатура здається мені найбільш
вдалою.
У Фейсбуці думки теж розділилися, Ірина Созанська запропонувала назвати спорткомплекс ім’ям
Аліни Горобець, яка народилась в
смт Коцюбинське. Аліна футзальний
тренер і колишня футзалістка, що грала на позиції нападника. Найкраща
футзалістка світу 2009 року.
А Світлана Лазаренко написала в
коментарях, що вважає за потрібне
назвати спорткомплекс на честь людини, яка жила чи живе спортивним
життям Бучі, виховала не одне покоління професіоналів.
– Моя пропозиція Ніна Полякова!
Впевнена, що мене підтримають чимало бучанців!

ня для занять різними видами спорту і,
звичайно, карате. Тут побудують професійні зали для занять, і ми матимемо змогу організовувати змагання на високому
рівні.
Будівництво спорткомплексу триває
відповідно до затвердженого графіка:

Бучанський міський голова
Анатолій Федорук:
– Переконаний, що після відкриття сучасного спортивного комплексу
наша громада стане базовим центром
в області для підготовки спортсменів
та проведення змагань з волейболу,
баскетболу, тенісу, гандболу, міні-футболу, дзюдо, вільної боротьби та боксу.
Зустрічати міжнародні, всеукраїнські, обласні змагання та проводити
чемпіонати Бучанської громади з різних видів спорту для нас стало звичним явищем.
Уже давно про себе на весь голос
заявили учасники роликового спорту, футболу, гімнастики, боротьби,
шахісти і тенісисти. Волейбольний
турнір у громаді родом із Гаврилівки,
та велоперегони також набирають популярності. Наші тренери виховали
багато чемпіонів. Впевнений, що відкриття сучасного палацу спорту в громаді додасть переможних результатів
у загальну спортивну скарбничку.

Велике будівництво

змонтовано футбольні поля, завезено обладнання для інших спортивних майданчиків, обладнано
глядацькі трибуни в приміщенні.
Для того, аби будівельні роботи продовжувалися без зупинок,
завезено необхідну кількість будівельних матеріалів.

А ми тим часом можемо допомогти
обрати ім’я, на честь якого видатного
спортсмена отримає назву новозбудований комплекс. Саме зараз йде обговорення. Тож телефонуйте, пишіть і озвучуйте
свої пропозиції, обов’язково вказуйте,
чому обрали саме цю видатну людину.

громади

«Для мене професія психолога –
це не просто робота, а покликання»
«Бучанським новинам» пощастило познайомитися з цікавою людиною і гарним фахівцем – практичним психологом, соціальним педагогом школи № 2 Людмилою Іванівною Семенякою.
природу, життя. Як молодому вчителю
вдалося досягти взаєморозуміння з учнями та ще і у такому незвичному для нашого суспільства напрямі, як психологія,
її особистий секрет. Адже багато хто під
час першого знайомства не усвідомлює
різниці між психологією і психіатрією
і боїться занять із психологом: подумають, що психічні розлади! Але Людмила
Семеняка вміє роз’яснити, поговорити,
зрозуміти… допомогти.
– Людмило, чому саме обрали фах психології і як це відбувалося?
– Спочатку я обрала біологію, і стало
приємним бонусом, що на факультеті була друга спеціальність – психологія. Десь на п’ятому курсі університету
познайомилася із чудовою людиною –
шкільним психологом, яка відкрила для

Л

юдмила родом із Черкаської області,
навчалася у Переяславі, закінчила
університет у 2012 році. Дівчина мала у
виші подружок із Бучі, й завдяки їм обрала для свого майбутнього наш регіон.

Семеняка Людмила Іванівна
дитячий психолог,
спеціаліст ІІ категорії,
арт-терапевт, тренер,
спікер Міжнародного фестивалю
«Арт-практик. Діти»
в містах України:
«Я обожнюю працювати з дітьми –
супроводжувати їх, допомагати,
підтримувати, творити, грати
з ними та ще більше їх пізнавати».

Один рік практикувала вихователем в Ірпінському садочку
й зрозуміла, що хоче працювати зі старшими дітьми – психологом у школі.
Директор НВК № 2 Людмила
Опанасівна Волинець не
просто прийняла в колектив
нового вчителя, а і всіляко
допомогла облаштувати комфортне місце роботи. Тож
практикує Людмила Іванівна у
своєму окремому, хоч і невеликому, але комфортному кабінеті. І діти до неї із задоволенням
приходять: поділитися проблемами, знайти відповіді на свої
запитання. Чи впевненості у
своїх діях. Або просто поспілкуватися про друзів, батьків,

Іммануїл Кант: «Ніщо так не
розвиває розум, як географія!»

«Навколосвітня
подорож»
гімназистів

У Бучанській українській гімназії
по-своєму організували тиждень
патріотичного виховання. Лідери
7-Б та 8-Б класів послухали рекомендації психологів і вирішили:
найкраще для дітей – вчитися розважаючись, і провели для гімназистів квест-гру «Навколосвітня
подорож».
чні змагалися на різноманітних
станціях, а саме: «Туристичні
об’єкти»,
«Національні
страви»,
«Шифрувальник» та «Контурна карта».

У

мене цю науку по-новому. І тоді я зрозуміла, що теж хочу допомагати людям,
особливо дітям, підтримувати їх і працювати з учнями. Тож тепер і вчитель біології, і психолог.
– Дехто вважає, що гарний психолог
мусить мати великий життєвий досвід. Чи це так? Чи може достатньо
гарно вчитися і з розумінням ставитися до чужих проблем?
– Звичайно, все приходить з досвідом.
Але мені здається, що важливо бути чуттєвою, емоційною людиною, яка може
співчувати, переживати, підтримувати і
допомагати. А якщо до цього додати навчання – то буде все виходити.
Людмила Іванівна навчається постійно, а також бере участь у різних фестивалях за фахом. Наприклад, є неодмінним
учасником як тренер у міжнародних фестивалях «Арт-практик. Діти», де проводить майстер-класи для бажаючих на ту
чи іншу тему щодо виховання, розвитку
дітей методами арт-терапії.
– Арт-терапія – це напрям психології,
коли ми розвиваємо чи навчаємо через
творчість: малювання, фелт-терапія
(вовною), пісочна анімація, танцювальна
і багато інших, – пояснює фахівець.
До речі, це вона використовує під час
занять в гуртку, який запровадила у школі. Психологічний гурток відвідують діти
з 8 по 11 клас, які вчаться психології, які
у неї напрями, а також як зменшити тривожність і збільшити самооцінку.
В освітньому закладі педагог в першу чергу працює з дітьми з особливими
освітніми потребами. Крім того, веде з
учнями просвітницьку, профілактичну
роботу: протягом року влаштовує тематичні години психолога. А головне –
прислухається до дітей. Запитує, про що
б вони хотіли поговорити, і враховуючи
їхні відповіді, на тематичних годинах
розмовляють саме на ці теми.
– Хвилювання, страхи, тривоги, вагання у прийнятті певного рішення – ці всі
проблеми вам допоможе розв’язати психолог, – роз’яснює Людмила Семеняка. І
говорить діткам: – Ідіть до мене, ми поспілкуємося, і я зможу вам допомогти.
І діти йдуть. І їхній світ стає кращим.
Ми
домовилися
з
Людмилою
Іванівною, що вона дасть важливі рекомендації в умовах сьогодення і для наших читачів. Тож, якщо у вас є питання,
надсилайте їх до редакції. Ми обов’язково запитаємо фахівця.
Спілкувалася
Ірина Левченко

Важливим фактором формування сталого інтересу до географії є
практика проведення предметних
тижнів. Так вважають у Бучанському навчально-виховному комплексі № 2.
продовж тижня географії є найбільше можливостей зацікавити учнів
цим предметом як наукою, цікавим
навколишнім світом нашої планети, а
також підвищити інтелектуальний рівень сучасного учня! Під час тижня географії учні 6-8 класів школи № 2 взяли
активну участь у виготовленні макетів
Землі та цікавих стінгазет, а шестикласник Олександр Непомнящий допоміг
всім поринути у квітучі Нідерланди!

У
І не лише весело провели час, а й поновили свої знання з української історії та
географії.
Перемогу здобули команди «Діти
Піфагора» (10-А) та «Дружба» (9-Б),
друге місце посіли команди «Ерудит»
(10-Б) та «Маріанський жолоб» (9-А).

А музика звучить

Поновивши знання про країну, лідери учнівського самоврядування разом із прес-центром «Літописець»
запропонували гімназистам зануритися у мистецьку атмосферу.
узичний квест», а потім гра
«Вгадай мелодію» захопили
всіх від 6-го до 10-го класів.
Такі вони, гімназісти: і розумні, і
творчі.

«М

Для учнів 9-11 класів провели
«Географічний брейн-ринг», за результатами якого перемогли одинадцятикласники, які отримали в подарунок
солодощі.

Хеловін у школі

Під час перерв між уроками, коли
дітям необхідні гарні емоції, в освітньому закладі Блиставиці відбулося
надзвичайно веселе свято Всіх Святих – Хеловін.
ля учнів провели безліч конкурсів
і запальних танців. Костюми, які
підготували діти, були справді страшні,
але дуже гарні.

Д

Щиро вдячні керівникам закладу та
вчителям за можливість проведення цікавого креативного заходу.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10,0:35 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:45,15:45 Факти. День.
13:15 Х/ф «Повстання». (16+).
15:10,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:50,21:25 Т/с «Коп з минулого».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:30 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
1:30 Анти-зомбi.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:10 Х/ф «Розлучення поамериканськи». (16+).
13:10 Хто проти блондинок. (12+).
15:20 Хто зверху? (12+).
17:20,19:00 Дiти проти зiрок.
20:40 Х/ф «Ворог держави». (16+).
23:30 Х/ф «Погана компанiя». (16+).
1:50 Т/с «Сирена». (16+).
2:40 Служба розшуку дiтей.
2:45 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:30,23:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:10 Т/с «Комiсар Рекс».
10:15 МастерШеф. Професiонали 2.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:00 СуперМама.
19:05 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Два полюси любовi».
(16+).
1:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

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

Канал «Україна»

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

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Мама знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,16:00,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,16:55,22:50,23:40 Київ Reality.
18:00 Людина на мiльйон.
19:30,23:25 Якiсне життя.
19:40 Смак дня.
19:45,23:15 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 18
с. (16+).
20:45,23:35 Просто кияни.
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Четвер, 12 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:20 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Сад «Майстер
сiток» - Китай.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:00 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
22:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:30 Д/с «Боротьба за виживання».
0:25 Т/с «Полдарк». (16+).
4:10 Д/ф «Перехрестя Балу». (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
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25,2:35 «Життя вiдомих
людей».
11:25,12:20,14:15 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
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0:45 Комедiя «Кiнцева зупинка весiлля».

Iнтер

3:25,18:00,19:00 «Стосується кожного».
4:50 «Телемагазин».
5:20,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:20,15:20 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа.
Артюх». (16+).
0:00 Х/ф «Дот».
1:50 Х/ф «Доля людини».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,0:50 Секретний фронт.
12:35,13:15 Х/ф «Пiк Данте».
12:45,15:45 Факти. День.
15:10,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:45,21:25 Т/с «Коп з минулого».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,1:45 Анти-зомбi.
22:35 Х/ф «Назад у майбутнє 3».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00,2:00 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:10 Х/ф «Дежа вю». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима:
Фолаут». (12+).
0:00 Х/ф «Поїздочка 2: Смерть
попереду». (18+).
2:55 Служба розшуку дiтей.
3:00 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:30,23:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:10 Т/с «Комiсар Рекс».
10:15 МастерШеф. Професiонали 2.
(12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:00 СуперМама.
19:00 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Два полюси любовi».
(16+).
1:05 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).
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Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30,2:30 Реальна мiстика.
12:30 Агенти справедливостi. (12+).
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Шуша», 7 i 8 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00,2:00 Х/ф «Волошки для Василiси».
1:30 Телемагазин.

П’ятниця, 13 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:25,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:15
Суспiльна студiя.
9:30,16:25 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
10:35 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Сад Лi-Юань
- Китай.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,2:00,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта (оригiнал).
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20:00 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
22:00 Д/с «Суперчуття».
22:30 Ендрю Марр. Мiй мозок i я.
0:25 Т/с «Полдарк». (16+).
3:20 «Зворотнiй вiдлiк».

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
,3:35 «ТСН».
9:25,10:25,11:25,12:20,14:20 «Життя
вiдомих людей».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:45 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

3:25,18:00,2:10 «Стосується кожного».
4:55 «Телемагазин».
5:25,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:25,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир i вiйна».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:20 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:10,13:15 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну 3».
12:45,15:45 Факти. День.
15:40,16:15,0:50,1:50 «На трьох». (16+).
17:15,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
22:35 «На трьох 8». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,1:30 Вар`яти. (12+).
9:10 Суперiнтуїцiя. (12+).
11:10 Любов на виживання. (16+).
13:10 Х/ф «Мiсiя нездiйснима:
Фолаут». (12+).
16:10 Х/ф «Ворог держави». (16+).
19:00 Х/ф «Вiкiнги». (16+).
21:00 Х/ф «Тор». (16+).
23:30 Х/ф «Цiлком таємне: Хочу
вiрити». (16+).

СТБ

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

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Т/с «Вiдважнi». (16+).
13:40 Т/с «Переклад не потрiбен», 1 i
2 с. (16+).
15:30 Т/с «Переклад не потрiбен».
(16+).
18:00 Гучна справа.
20:10 «Говорить Україна».

21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «День сонця», 1 i 2 с. (12+).
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «День сонця». (12+).
4:00 Реальна мiстика.

Субота, 14 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,1:30,3:00 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:35,3:55,5:
35 Новини.
7:10 М/с «Чорний пiрат».
8:05,19:30 Д/с «Тваринна зброя».
9:05 Вiдтiнки України.
9:35 Iдемо в музей.
10:10 Х/ф «Ромео i Джульєта», 1 с.
12:00 Ендрю Марр. Мiй мозок i я.
13:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13:30 Д/с «Таємницi Сонячної
системи».
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
15:55 Вiдсутнiсть доказiв. Дiзнатися
правду про Снiгову людину.
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
20:30 Д/с «Суперчуття».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Проти всiх ворогiв: Iсторiя
Джин Сiберг». (16+).
0:25 Д/ф «Клiтка для двох».

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
15:00 Т/с «Свати».
19:30,5:20 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20,22:20,3:15 «Вечiрнiй квартал».
23:15,0:15 «Свiтське життя».
1:15 «Лiга смiху».

Iнтер

3:40 «Чекай на мене. Україна».
5:05 «Телемагазин».
5:35 «Україна вражає».
6:00 «Слово Предстоятеля».
6:05 Х/ф «Жандарм одружується».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Карнавальна нiч».
12:50 Х/ф «Дiвчина з гiтарою».
14:35 Х/ф «Кохана жiнка механiка
Гаврилова».
16:10 Т/с «Побачити океан». (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Мiсце зустрiчi».
22:30 «Легенда. Людмила Гурченко».

ICTV

5:10 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:25 Факти.
5:50 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:55 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
8:35 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
10:35,13:00 Т/с «Коп з минулого».
12:45 Факти. День.
16:35 Х/ф «Смерч». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Таксi». (16+).
20:55 Х/ф «Таксi 2». (16+).
22:40 Х/ф «Таксi 3». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,1:40 Вар`яти. (12+).
7:50,10:00 Орел i решка.
12:10 Le Маршрутка.
13:10 Хто зверху? (12+).
15:20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
Вовк». (16+).
17:10 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк
2». (16+).
18:50 Х/ф «Тор 2: Царство темряви».
(16+).
21:00 Х/ф «Тор 3: Рагнарок». (12+).
23:40 Х/ф «100 футiв». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:25,10:50 Т/с «Життя прекрасне».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
12:55 Т/с «Вiдпустка у сосновому лiсi».
16:55,22:25 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. (12+).
0:25 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:15 Реальна мiстика.
8:10 Т/с «Шуша». (16+).
14:00 Т/с «Бабка», 1 с. (12+).
15:20 Т/с «Бабка». (12+).
20:00 Головна тема.
21:35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА.
Нiмеччина - Україна.
23:50 Т/с «Бiля причалу», 1 i 2 с. (1
6+).

Неділя, 15 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:00 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,2:35,3:55,5
:35 Новини.
7:10 М/с «Чорний пiрат».
8:05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
9:00 Божественна Лiтургiя

Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,0:15 Вiльна енергiя Тесли.
14:25 Телепродаж.
15:00,1:05 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Модус». (16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:40 Д/с «Всi на море. Коста-Рiка».
19:35 Д/с «Дикая планета».
20:00 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Старий добрий День
подяки».

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,12:45,1:55 «Свiт навиворiт».
9:45,10:45 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним 2».
11:45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
23:50 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».

Iнтер

4:25 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
5:55 Х/ф «Жандарм на вiдпочинку».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 Т/с «Речдок. Особиста справа.
Артюх». (16+).
16:50,20:30 Т/с «Детектив Ренуар».
20:00 «Подробицi».
21:50 Х/ф «Максим Перепелиця».
23:50 «Речдок».

ICTV

4:55 Скарб нацiї.
5:05 Еврика!
5:10 Факти.
5:35,9:20 Громадянська оборона.
6:30 Теорiя змови.
7:25 Анти-зомбi.
8:25 Секретний фронт.
10:15,13:00 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Таксi». (16+).
15:30 Х/ф «Таксi 2». (16+).
17:00 Х/ф «Таксi 3». (16+).
18:45 Факти тижня.
21:20 Х/ф «Таксi 4».
23:05 Х/ф «Таксi 5». (16+).

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф.
7:50 М/ф «Тролi».
9:20 Дiти проти зiрок.
11:10 Х/ф «Тор». (16+).
13:20 Х/ф «Тор 2: Царство темряви».
15:50 Х/ф «Тор 3: Рагнарок». (12+).
18:20 Х/ф «Капiтан Марвел». (12+).
21:00 Х/ф «Чорна пантера». (12+).
23:50 Х/ф «Детройт». (16+).

СТБ

4:40 Карнавальна нiч: невiдома версiя.
5:40 Х/ф «Раз на раз не випадає».
7:10 Х/ф «Сiм няньок».
8:35 МастерШеф. (12+).
12:00 Хата на тата. (12+).
14:55 СуперМама.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
21:10 Я соромлюсь свого тiла.
(16+).
23:10 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:10 Т/с «Поверни моє життя».
(12+).
13:20 Т/с «Про що не розповiсть
рiчка».
17:10 Т/с «Сiмейний портрет», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Сiмейний портрет».
(12+).
22:10 Т/с «Соломонове рiшення»,
1-3 с.

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Х/ф «Регата». (16+).
11:45 Смак дня.
11:50,18:55 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
12:30,16:15 Shopping. Марафон.
12:40 Вартовi столицi.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Битва дворiв.
14:10 Людина на мiльйон.
15:20 Київ. NewsRoom. Деталi.
16:05 “Wellness-шоу”.
16:30,0:15,1:55,4:40 Цивiлiзацiя
Incognita.
17:10,19:45 Т/с “Мiс Марпл”.
(12+).
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
21:25 Київ Reality.
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00 Х/ф «Чемпiон».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
1:45 Київськi iсторiї.
3:10,5:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Оголошення

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення на території
Бучанської міської об›єднаної територіальної громади, на виконання рішення
виконавчого комітету Бучанської міської ради №732 від 20.10.2020р., керуючись
Порядком придбання у власність об’єктів нерухомого майна, затвердженим рішенням Бучанської міської ради №5253-82-VII від 27.08.2020р., Бучанська міська
рада ініціює розгляд пропозицій власників об’єктів нерухомого майна, що відповідають нижченаведеним вимогам, щодо придбання приміщення для розміщення
Амбулаторії загальної практики в мікрорайоні «Тарасівський»:
Бажаний район розміщення – мікрорайон «Тарасівський» в радіусі вулиць
Олекси Тихого, Тарасівська та провулку Олекси Тихого
Бажана площа приміщення – 200 м.кв. – 230 м.кв.
Об’ємно-планувальні рішення:
Наявність паркінга для тимчасового зберігання автотранспорту;
Під’їзд для медичного спецтранспорту, відповідно до ДБН;
Максимальне наближення до житлових будинків (бажано вбудовано-прибудоване
приміщення в багатоквартирному житловому будинку або житловому комплексі);
Безперешкодний доступ для маломобільних верств населення (інклюзивність);
Зручна транспортна розв’язка, близькість до зупинок автобусних маршрутів загального користування;
1 (перший) поверх будівлі.
Функціональні та технічні вимоги до приміщень:
Інсоляція приміщень, відповідно до ДБН;
Кількість кабінетів – 6-10 секцій під кабінети з точками підключення до водопостачання та водовідведення;
Холл – від 50 м.кв. до 90 м.кв.;
Наявність окремого входу для розміщення ізолятора для розмежування потоків пацієнтів;
Наявність доступу до мережі Internet, телефонного зв’язку;
Наявність тепло-, енерго-, водопостачання та каналізування
Наявність від 2-х до 3-х туалетів.
Строк подачі пропозицій: до 23 листопада 2020р.
Розгляд пропозицій щодо придбання об’єкту нерухомого майна у власність
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється при наявності наступних документів, що надаються власником об’єкта нерухомого майна:
- Незалежний експертний Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
- Рецензія до Звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), виконана на вимогу
замовника Звіту про оцінку майна;
- Технічна документація на об’єкт;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів,
права на які підлягають державній реєстрації;
- Документи, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі придбання окремо розташованого об’єкта або об’єкта незавершеного будівництва) у відповідності до містобудівної документації;
- Проектно-кошторисна документація та дозвільні документи на початок будівництва, а також вихідні дані (містобудівні умови та обмеження, будівельний
паспорт, технічне завдання, технічні умови), у разі придбання об’єкта незавершеного будівництва;
- Акт обстеження об’єкта щодо визначення його технічного стану, складеного працівниками відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради
спільно з КП «Бучабудзамовник».
Адреса подачі документів:
м. Буча, вул. Енергетиків, 12, управління Центру надання адміністративних послуг.
Повідомлення про оприлюднення
«Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» –
проекту детального плану території житлової та громадської забудови
в с. Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області.
З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на
офіційному сайті Дмитрівської сільської ради за адресою ( dtg.gov.ua ) оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – проекту детального плану території житлової та громадської забудови в с. Дмитрівка КиєвоСвятошинського району Київської області.
Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації.
Відповідальний за організацію розгляду – землевпорядник Матвіїва Н.В.
Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються в адмінбудівлі сільської ради за адресою: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с.Дмитрівка, вул. Садова, 2
Адміністрація сільської ради

ВАЖЛИВО

Українцям дозволили відкривати
банківський рахунок із цифровим
паспортом
Нацбанк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації
банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку «Дія».

П

ро це повідомляє пресслужба регулятора. Зазначається, що відтепер українцям під час дистанційного
відкриття рахунку в банку не потрібно
фізично пред’являти ID-картку або біо-

метричний закордонний паспорт, якщо
вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія».

Втрачене посвідчення УБД № 014355 видане 08.12.2017 р. на ім’я Поляков
Олександр Миколайович вважати недійсним.
Втрачену довідку взамін військового квитка ДО №310305 від 24.05.2005 р., видану Ірпінським міським військовим комісаріатом Київської області на ім’я Завалюк
Євген Анатолійович, вважати недійсною.

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення на території
Бучанської міської об›єднаної територіальної громади, на виконання рішення
виконавчого комітету Бучанської міської ради №73 від 20.10.2020р., керуючись
Порядком придбання у власність об’єктів нерухомого майна, затвердженим рішенням Бучанської міської ради №5253-82-VII від 27.08.2020р., Бучанська міська
рада ініціює розгляд пропозицій власників об’єктів нерухомого майна, що відповідають нижченаведеним вимогам, щодо придбання приміщення для розміщення
Амбулаторії загальної практики в мікрорайоні «Мельники»:
Бажаний район розміщення – мікрорайон «Мельники» в радіусі вулиць Леха
Качинського та Антонія Михайловського
Бажана площа приміщення – 200 м.кв. – 230 м.кв.
Об’ємно-планувальні рішення:
Наявність паркінга для тимчасового зберігання автотранспорту;
Під’їзд для медичного спецтранспорту, відповідно до ДБН;
Максимальне наближення до житлових будинків (бажано вбудовано-прибудоване
приміщення в багатоквартирному житловому будинку або житловому комплексі);
Безперешкодний доступ для маломобільних верств населення (інклюзивність);
Зручна транспортна розв’язка, близькість до зупинок автобусних маршрутів загального користування;
1 (перший) поверх будівлі.
Функціональні та технічні вимоги до приміщень:
Інсоляція приміщень, відповідно до ДБН;
Кількість кабінетів – 6-10 секцій під кабінети з точками підключення до водопостачання та водовідведення;
Холл – від 50 м.кв. до 90 м.кв.;
Наявність окремого входу для розміщення ізолятора для розмежування потоків пацієнтів;
Наявність доступу до мережі Internet, телефонного зв’язку;
Наявність тепло-, енерго-, водопостачання та каналізування
Наявність від 2-х до 3-х туалетів.
Строк подачі пропозицій: до 23 листопада 2020р.
Розгляд пропозицій щодо придбання об’єкту нерухомого майна у власність
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється при наявності наступних документів, що надаються власником об’єкта нерухомого майна:
- Незалежний експертний Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
- Рецензія до Звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), виконана на вимогу
замовника Звіту про оцінку майна;
- Технічна документація на об’єкт;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів,
права на які підлягають державній реєстрації;
- Документи, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі придбання окремо розташованого об’єкта або об’єкта незавершеного будівництва) у відповідності до містобудівної документації;
- Проектно-кошторисна документація та дозвільні документи на початок будівництва, а також вихідні дані (містобудівні умови та обмеження, будівельний
паспорт, технічне завдання, технічні умови), у разі придбання об’єкта незавершеного будівництва;
- Акт обстеження об’єкта щодо визначення його технічного стану, складеного працівниками відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради
спільно з КП «Бучабудзамовник».
Адреса подачі документів:
м. Буча, вул. Енергетиків, 12, управління Центру надання адміністративних послуг .

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Шукайте держпослуги в цифровому гіді

Міністерство цифрової трансформації України впровадило портал з інформацією про всі державні послуги.
ід з державних послуг — це інформаційний онлайн-портал про всі
сервіси, що надають органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
Зараз їх на Гіді 1200 – місце, строки,
вартість послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їхніх результатів. Зазначається, що інформація
постійно оновлюється і незабаром буде
внесено всі послуги, які надають ограни
держвлади і місцевого самоврядування.
Для зручності шукати послуги можна
за категоріями, яких зараз 17.
Відтепер немає необхідності по кілька разів ходити до надавача послуг:
спочатку дізнатися, які довідки потріб- • Державна реєстрація змін до відоно, потім їх принести, згодом – донести
мостей про юридичну особу, що
те, що забули сказати спочатку… Всі,
містяться в Єдиному державному
хто оформлював будь-які документи,
реєстрі юридичних осіб, фізичних
стикався із такою проблемою. Відтепер
осіб-підприємців та громадських
ознайомитися, які маєте взяти із собою
формувань;
довідки можна на Гіді. Тим паче зазна- • Державна реєстрація фізичної особичається, що гід з державних послуг —
підприємця;
це офіційне джерело інформації. Тож • Реєстрація місця проживання;
посилання на Гід є аргументом для гро- • Реєстрація місця проживання дитимадян – не надавати документи, які не
ни до 14 років;
вказані на порталі для певної послуги.
• Реєстрація народження.
До речі, там є також і зворотний зв’яПроєкт реалізовано завдяки підзок. Ваші побажання і рекомендації зо- тримці проєкту USAID/UK aid
«Прозорість та підзвітність у державбов’язуються врахувати.
ному управлінні та послугах/TAPAS» та
за сприяння проекту SURGe, що фінанЯкі найпопулярніші державні
послуги в Україні?
сує Уряд Канади.
• Витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підЗа матеріалами
пресслужби КОР
приємців та громадських формувань;

Г
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Керівник ФК «Буча-Квартал» Олександр Вільчинський:

ОСОБИСТІСТЬ

«Футбол – титанічна командна робота
для досягнення спільного результату»
Футбол! Це не просто гра, це цілий світ! Важко знайти гру, яка може зрівнятися за своєю популярністю з футболом.
Ним захоплюються всі: малюки в дитячих садках, школярі різного віку в залах освітніх закладів, на стадіонах, у дворах, у спеціальних секціях і…, звичайно, дорослі, хоч і досить зайняті.

Ф

утбольні змагання в Бучанській
громаді відбуваються, як справжні
свята: до них готуються, їх яскраво проводять, а потім всі гуртом нагороджують
переможців.
Сьогодні ми поспілкувались з керівником футбольного клубу «Буча-Квартал»
Олександром Вільчинським, який у
2014 році об’єднав однодумців у футбольний клуб.
– Усі дорослі досягнення починаються в дитинстві, – каже Олександр. – Ідея
створення була пов’язана з тим, що ще із
самого малечку в нас у дворі всі грали у
футбол, згодом під час навчання в школі
я займався у футбольній секції і грав за
ФК «Авангард». Разом з командою брав
участь у багатьох турнірах Вінницької
області, звідки родом. Можливо, саме
тому, переїхавши жити в Бучу, в мене
з’явилось бажання створити футбольний клуб.
У травні 2014 року Олександр з другом хотів приєднатися до недільного
футболу на стадіоні ЮТЕМ, але вони не
змогли потрапити в команду, тому що
на спортивному полі одночасно перебувало близько 30-ти любителів ранкового футболу.
– Згодом невеликим колективом ми
почали збиратись о 8-й ранку на невеличкому стадіоні у Ворзелі. Поступово,
крок за кроком, рік за роком все переросло у великий, потужний колектив, який
налічує 40 гравців, більшість з яких проживає в ЖК «Буча-Квартал».

Олександр є керівником команди і
розповів нам, що має підтримку однодумців. Капітана команди Віктора
Дєктярьова, якого гравці називають
спортивним директором команди за самовіддачу і бажання до перемоги, Олега
Масника та Романа Гарасюту, які займаються тренерською роботою в колективі. І, звичайно, кістяк команди: Андрій
Алькема, Андрій Борисенко, Дмитро
Басалкевич, Андрій Волошенко, брати Вадим та Степан Воробйови, Вадим
Криворучко, Віталій Зубенко, Василь
Грицаюк, Олександр Ніколенко, Андрій
Нечипоренко, Сергій Шубчик, Денис
Махов, Олексій Романюк, Володимир
Журбей, брати Віталій та Валентин

КЛУБ ЧИТАЧА

Книжка дитинства
«Замарайко» – пригоди
маленького лисеняти

З дитинства малеча починає цікавитися книжками, захоплюватися їхнім казковим світом пригод та подорожей у
різні куточки Землі. Спочатку малюкам у цьому допомагають батьки, коли читають казки перед сном. Згодом,
діти дорослішають та вже самі зачитуються літературою, яка їм до вподоби.
а в пам’яті кожного маленького читача на все життя залишається книжка
дитинства, яка запала в душу малюку чи
то неймовірними пригодами, чи казковими героями, чи може тим, що її колись перед сном читала матуся. А хтось пам’ятає
першу книжку, яку прочитав сам.
В будь-якому разі, ця книжка, про яку
ми сьогодні хочемо розповісти, точно
запам’ятається малечі. Бо це повість про
будні маленької тваринки, що кожної
хвилини життя має боротися за право на
власне існування. «Замарайко» – книжка
з фонду Бучанської публічної бібліотеки, яка неодмінно може
стати улюбленою для вашого малюка. Адже кому не сподобають пригоди маленького лисеняти на ім’я Замарайко, доля якого непередбачувана, а вороги не очікувано стають друзями та
помічниками. В повісті розповідається про життя маленького
звірятка, яке в одну мить опинилося викинуте із затишної домівки, де мало щастя народитися. Лисеня дуже швидко мусило
оволодіти мистецтвом полювання, заплутуванням слідів й втечею від хижаків, які бажали поласувати зляканим звірятком.
Також автор книжки Володимир Степаненко в повісті навчає
дітей берегти Землю, Матінку Природу, правильно використовувати ресурси, що дає нам наша планета. Актуально, що ця
історія показує дітям, як важливо вміти дружити та приходити
один одному на допомогу.
Тож не замислюючись обирайте цю книжку для позакласного читання та насолоджуйтеся тим, як ваш малюк буде захоплено слухати про пригоди розумного лисеняти Замарайка.
Гарного читання!
Підготувала
Тетяна Домарєва

Т

Кляшторні, голкіпери – Анатолій
Статілко, Павло Гурін, Владислав
Сидорчук.
– Коли у Бучанського міського голови
Анатолія Федорука з’явилась ідея започаткувати Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу
серед аматорів, ми взяли у ньому участь і
незмінно граємо всі роки його існування.
Торік, до речі,стали срібними призерами.
Олександр розповідає, що йому подобається бути організатором, а аматорський футбол для нього – це вид спорту,
який об’єднує людей різних професій.
– До прикладу, в команді «Буча –
Квартал» грають юристи, прокурор, податківці, анестезіолог, моряк, підприєм-

Любов до книги –
любов на все життя

ці, науковці, викладачі. В складі команди
чотири кандидати наук. Такий собі ефект
синергії.
– Що зараз додає аргументів найбільше, змушує працювати та прагнути до
нових вершин?
– Завжди мотивує любов до спорту та
здорового способу життя. Футбольний
колектив є базою для відпочинку та досягнення успіху. Кожен гравець вносить
в команду якусь свою особливу частку,
свій «пазл», який її структурує і дає змогу
досягати цілей.
Олександр розповідає, що футбол для
гравців – титанічна командна робота
для досягнення спільного результату, це
найбільше «драйвить» спортсменів.
– А найголовніше і саме цінне в нашій
команді – це самовідданні люди, які живуть футболом. Наш колектив – наше
спільне надбання. Не випадково кажуть: «Якщо у вас зіркова команда – ви
на вершині, якщо у вас команда зірок –
вам кінець».
– Про що Ви мрієте?
– Ми хочемо розвиватися, проводити
час у колі друзів і досягати нових висот і,
звісно, бути «Зірковою командою».
– Які слова зазвичай говорите команді у роздягальні, перед виходом на
матч?
– Особливих слів вже не потрібно.
Виходити і грати за будь-яких обставин.
Кожен знає, що від його роботи на полі
залежить результат команди. Всі працюють на результат і отримують задоволення від гри.
Олександр завершує нашу розмову
особливими словами – словами вдячності сім’ям кожного учасника колективу
за підтримку і можливість займатися
улюбленим видом спорту.
А ми сподіваємося, що в майбутньому
у футбольного клубу перемог буде ще
більше. Ми дуже вдячні Олександру за
цю відверту розмову!
Спілкувалась
Ірина ПАЯСЬ

Професія

Спеціальність бібліотекаря потребує виваженості, начитаності та сконцентрованості.
Працювати в сучасній шкільній бібліотеці
дуже цікаво, бо необхідно завжди зацікавлювати учнів до читання. Як знайти підхід до
сучасних дітей і про свою любов до книжки
журналістам «БН» розповіла Світлана Литвин,
бібліотекар Блиставицької школи №6.
– Світлано, чому ви обрали професію бібліотекаря?
– З дитинства я любила багато читати, книжки супроводжують мене протягом всього життя,
я не уявляю себе без них. Але за фахом я медик,
працювала багато років медсестрою. Коли вирішила змінити роботу, переді мною постало питання вибору нової професії. А все було очевидно: бібліотекар.
– Що подобається вам у цій спеціальності?
– Професія бібліотекаря – це не просто видача книжок, це ще вміння спілкуватись з людьми, в моєму випадку –
з дітьми. А ще бібліотекарі постійно перебувають
в інформаційному полі, мені це подобається.
– Як змінилась саме ваша шкільна бібліотека
останнім часом?
– Ми розвиваємось швидкими темпами.
Завдяки підтримці Бучанського відділу освіти
змінили підручники для школярів та художню
літературу. Нещодавно закінчили ремонт, тому
наша бібліотека стала більш комфортним місцем. Зараз здивувати молодь стає все важче і
важче, темпи нашого життя настільки швидкі,
що бібліотека повинна теж постійно рухатись
вперед і осучаснюватись.
– Хто є найактивнішими читачами бібліотеки і що вони обирають найчастіше?
–Найбільше читачів нашої шкільної бібліотеки серед учнів початкових класів. Вони залюбки приходять вибрати улюблені книжки.
Читацькі інтереси учнів старших класів найчастіше зумовлені вимогами шкільної програми

та переліком творів для позакласного читання.
Старшокласники часто користуються довідковою літературою: словниками, енциклопедіями.
Серед жанрових лідерів у молодших – це казки.
Дівчатка полюбляють твори про принцес, а хлопці – про тварин.
– Як саме і чим мотивуєте читачів?
– Довірою та атмосферою. Життя нашої бібліотеки насичене, захоплююче і бурхливе. Майже
кожного тижня в її стінах проходять цікаві заходи для учнів. Стало трішечки важче прищепити
молодим користувачам необхідність до читання,
але потрібно зробити головне – донести до дітей
відчуття прекрасного від прочитаного.
– Яким ви бачите майбутнє бібліотеки?
– Майбутнє – це стрімкий розвиток і головне,
поповнення фонду книжками. Новітні гаджети
– це, звичайно, теж добре, якщо користуватись
ними вміло, але на мою думку, завжди знайдуться люди, які будуть цінувати друковану книжку.
– Світлано, дякуємо Вам за розмову. І хочемо
побажати, щоб з роками розвиток нашої громади не зупинявся і разом ми змогли виховати
те покоління, яким будемо пишатися.
Спілкувалась
Ірина Паясь

Суспільство

СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ

З

а результатами опитувань, Коннері вважався найкращим виконавцем ролі британського спецагента Джеймс Бонда в знаменитій франшизі, сім фільмів якої вийшли
із Шоном у головній ролі. Загалом він зіграв
у понад 70 кінострічках.
Проте в його творчому доробку є ще
чимало культових фільмів — «Вбивство
у «Східному експресі», «Ім’я троянди»,
«Полювання за «Червоним Жовтнем»,
«Недоторканні», «Перший лицар» та
«Індіана Джонс і останній хрестовий похід».
Його акторська кар’єра тривала кілька
десятиліть. Окрім «Оскара» за другорядну
чоловічу роль у фільмі «Недоторканні»,
на його рахунку – дві нагороди BAFTA
та три «Золотих глобуси». Актор отри-

Обираючи саджанці дерев для посадки, зверніть увагу, щоб вони підходили для вашого регіону. Під час
транспортування саджанців, дуже
важливо зберегти кореневу систему.
Крім того, не варто допускати пересихання землі навколо коренів.
цього варто взяти кілочок за зростом молодого дерева, встромити його на невеликій відстані від нього і прив’язати саджанець. Підв’язувати можна за допомогою
спеціального пластикового затиску, або
скориставшись звичайною мотузкою.
Оптимальний варіант – підв’язка в трьох
точках, однак орієнтуйтеся на розмір і
висоту свого дерева.
Після підв’язки необхідно зробити
пристовбурні кола – насипати бортик із
землі, ширина якого повинна відповідати проекції крони. Це робиться для того,
щоб під час поливу вода не розтікалася.

ОСОБЛИВОСТІ ОСІННЬОЇ ПОСАДКИ
Саджати дерева восени необхідно на
постійне місце за всіма правилами посадки, зазначеними вище. Багато хто
помилково вважає, що восени необхідно лише прикопувати дерево, щоб потім пересадити його ранньою весною.
Ні, у цю пору необхідно садити саджанець на постійне місце. Після посадки
дерево необхідно добре і рясно полити,
незважаючи на погодні умови. А також
обов’язково пофарбувати. За необхідності, краще поставити приманку від мишей, щоб гризуни не пошкодили взимку
дерево.
На зиму невеликі саджанці дерев варто
вкрити агроволокном.
За матеріалами ЗМІ

Шон Коннері, він же Джеймс Бонд, Король Артур, Джимі Мелоун…

Цього тижня на 91-му році життя помер легендарний шотландський актор Шон
Коннері. Перший агент 007, лауреат премії «Оскар», лицар Британії і зірка багатьох
фільмів, які нам полюбилися й ми із радістю готові їх переглянути знову.
мав не тільки популярність та
визнання серед глядачів, а також
його талант засвідчили кінокритики та королівська родина. У
2000 році британська королева
Єлизавета II посвятила Шона
Коннері в лицарі.
Він народився 25 серпня 1930
року в Единбурзі, у простій родині. Його батько працював робітником на заводі, мама була прибиральницею.
У 13 років Коннері пішов зі школи, не
маючи жодної професійної підготовки,

СУМУЄМО

Непоправне горе постукало в Бучанську родину

Хвороба вирвала з наших лав начальника
КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства»
Володимира Денисовича Кравчука.
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 «Бучанське УЖКГ».
В інтерв’ю «Бучанським новинам» («БН» № 35) з нагоди власного
ювілею він сказав кілька місяців тому слова, які найкраще його характеризують:
«Мені подобається моя робота. Хоч вона нелегка, дуже відповідальна та інколи навіть небезпечна. 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».
У нього було багато планів, з якими він чи не щодня приходив порадитися у міську раду. Але вони так і залишаться назавжди планами...
Бучанський міський голова Анатолій Федорук висловлює щирі
співчуття родині покійного і зазначає, що вся громада розділяє гіркоту втрати з тими, хто знав, любив і поважав Володимира
Денисовича. Нехай Господь дасть сили перенести родині цю непоправну втрату.
Нехай добрі спогади про Володимира Кравчука завжди зберігаються в серцях близьких, друзів та знайомих.
Світла і вічна йому пам’ять…

і став заробляти, чим міг, щоб
хоч якось допомогти родині.
Пізніше він служив у військово-морському флоті. Проте через три роки Коннері пішов у
відставку. А ще професійно грав
у футбол, навіть отримав запрошення в «Манчестер Юнайтед».
На щастя, на той час він захопився драматичним мистецтвом, працюючи різноробом у
театрі, і вирішив спробувати себе на сцені.
«Це було одне з моїх найрозумніших рішень у житті», – згадував він згодом.

У це неможливо повірити...

Ще одна тяжка втрата –
Світлана Броніславівна Стадніченко.
Хвороба веде свій чорний безжальний відлік...
мЇї вже нема з нами. Вона залишила
це земне життя і добрі, вдячні спогади про себе.
Вона завжди самовіддано опікувалася іншими,
найбільше – людьми з особливими потребами. І не
лише допомогти матеріально, а й організувати для
них свято, концерт, зустріч у колі друзів, цікаву поїздку, майстер-клас...
Світлана Броніславівна була матір’ю фестивалю
«Таланти без меж», який допомагав людям з інвалідністю повірити у власні сили, вийти за поріг дому і
зустрітися з однодумцями. І яке задоволення отримувала, коли бачила радісні обличчя учасників фестивалю – талановитих, сильних, незламних.
А скільки планів було щодо облаштування для організації нового приміщення...Було... Вона пішла за межу
життя, а добрі спогади житимуть у наших серцях.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук, колектив Бучанської міської ради висловлюють співчуття рідним і близьким Людини з великим серцем.
Куди поїде вже завтра той автобус, який вона
спільно з міською владою зуміла за грантові кошти
придбати у громаду? Які плани: на навчання, майстер-класи, прогулянку, купання, шашлики...
Вона запам’ятається своїми добрими справами,
своєю усмішкою, небайдужістю, ініціативами....
Вічна пам’ять! Царство небесне!

Вічна пам’ять Володимиру Ткаченку
Висловлюємо найщиріші слова співчуття з приводу смерті Ткаченка Володимира Миновича, громадського активіста Бучі.
Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини…
Нехай добрий, світлий спомин про Володимира Миновича назавжди залишиться в серцях рідних, колег, усіх, хто його знав,
любив та шанував. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була найголовнішою в житті, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!
Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять!

Усім любителям дощової
погоди присвячується…
Осінь прекрасна пора. Адже вона
може проявлятися по-різному: лагідним сонечком, барвистими листопадами, дрібними дощами та
потужними зливами… Буває йдеш
восени по вулиці й помічаєш, що у
багатьох перехожих поганий настрій, бо мрячка, на вулиці мокро
й прохолодно, кругом великі та
маленькі калюжі, бруд.
а є й інші люди, які не звертають
уваги на сірість навкруги, бо щиро
радіють…дощу! І такі любителі дощового явища сміливо можуть називатися плювіофілами. Якщо ваш настрій
поліпшується від того, що йде дощ, ви
годинами готові гуляти на вулиці, незважаючи на бруд та калюжі, любите
спостерігати за зливами та ваша улюблена погода дощова – це не дивацтва,
просто ви плювіофіл. І це нормально.
Адже у кожної людини є свої індивідуальні вподобання того чи іншого явища. Є й універсальні плювіофіли, які
так само, як дощ, люблять сонце.
Чому саме так називають любителів
дощу? Від Pluvia, що латиною означає
дощ.
Отже, головні ознаки плювіофілів:
• дощ заспокоює вас. Ви розслабляєтеся у такі дні, відчуваєте спокій,
гармонію зі світом, що вас оточує.
Посилюється відчуття щастя.
• Ви можете спостерігати за дощем годинами. І не важливо, де ви перебуваєте в цей момент: у затишній оселі
чи на автобусній зупинці. Коли ви
потрапляєте під зливу, навіть без парасольки, вас ніколи це не засмучує,
адже дощ це так чудово! А грозові
зливи завжди для вас щось унікальне та прекрасне.
• Ви щирий поціновував та любитель
природи. І незалежно від погоди
надворі відчуваєте потребу у відпочинку на відкритому природному
просторі. Свіже повітря, спів пташок, трави й дерева, річки та озера,
прогулянки лісом чи парком це все
вас надихає та збагачує духовно.
• Ви обожнюєте аромати природи
після дощу чи зливи. Це може бути
запах осіннього мокрого листя чи
запах мокрого пилу або ґрунту це і
називають запах дощу. Хоча відомо,
що дощ не пахне. Це просто різні
аромати природи асоціюються у нас
з явищем дощу.
• Ви любите чорні дощові хмари. Така
насуплена погода вас заворожує,
покращує настрій своєю таємничістю та навіть загадковістю. Темне
небо асоціюється у вас із домашнім
затишком, каміном та келихом червоного вина.
• Ви зазвичай не носите із собою парасольку. Адже не бачите в цьому
потреби. Ви вважаєте, що гуляти під
дощем весело і навіть корисно.
• Ви готові спати холодної пори з
відчиненим вікном, аби чути шум
дощу. Стукіт крапель по підвіконню
чи даху викликає у вас неймовірний
захват та породжує в душі відчуття
блаженства.
Є люди, які не розділяють пристрасті щодо дощу, та не варто цього соромитися. Адже головне те, що ви в ці
моменти почуваєтеся щасливими, як
ніколи. А щаслива людина – це добра
людина.
Набагато важче особам, які страждають алергією на дощ. Приблизно
одна людина зі ста мільйонів має таку
недугу і просто фізично не може радіти дощу.
Тож шукайте позитив у всьому та
намагайтеся радіти навіть таким дрібницям як дощ!

Т

Підготувала
Тетяна Домарєва
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ЯК САДИТИ ДЕРЕВА?

Потім саджанець дерева необхідно
рясно полити. В середньому йде 2-3 відра
води. Врахуйте, що поливати потрібно не
на прикореневу шийку, а в лунку навколо
дерева. Після того, як вся вода вбралася
в землю, необхідно присипати пристовбурне коло землею, що залишилася, не
забуваючи про мульчування (вкривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм,
мульч-папером тощо для захисту ґрунту
від пересихання й перегрівання, – ред.).
Оптимальний варіант – обкласти дерево
сухою соломою по всьому пристовбурному колі.

ЦЕ ЦІКАВО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Саджаємо з розумом
Не варто заглиблювати кореневу шийку
– вона повинна знаходитися трохи вище
рівня землі, так як дерево все одно з часом осяде. Для перевірки рівня, можна
покласти на краю викопаної ями лопату.
Засипати кореневу систему дерева необхідно верхнім шаром викопаної землі, перемішаної з перегноєм, компостом або іншим відповідним добривом. Земля, якою
ви будете присипати коріння дерева, має
бути пухкою й однорідною, не варто закидати грудки або великі купи землі. Після
посадки землю треба ущільнити – для
цього необхідно акуратно, притримуючи
дерево, притоптати землю навколо ногою,
не торкаючись прикореневої шийки.
Далі саджанець потрібно підв’язати –
допомогти молодому дереву в боротьбі із
сильними вітрами й іншою негодою. Для

ПОРАДНИК

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

ГОТУЄМО КОМФОРТНЕ МІСЦЕ ДЛЯ
ДЕРЕВЦЯ
Перед посадкою необхідно підготувати яму. Вона повинна бути більша кореневої системи саджанця. Викопуючи,
висипайте верхній родючий шар землі
в один бік, а нижній, менш родючий – в
інший. Бажано підготувати поживний
ґрунт для нового дерева. На дно ями необхідно помістити компост. Він має бути
обов’язково перепрілим. Землю з кореневої системи саджанця під час посадки
обтрушувати не треба, щоб випадково
не пошкодити коріння рослин. Важливо,
щоб нижні корінці не загнулися наверх.
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Шановні друзі!
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Саранюк Людмилу Павлівну,
голову Ірпінського міського суду

Галущака Віктора Михайловича,
директора КП «Бучазеленбуд» БМР

Бабієнко Марину Петрівну,

завідуючу сектору комунального майна БМР

Науменко Вікторію Ігорівну,

начальницю відділу ведення реєстрації місця
проживання Управління Центру надання
адміністративних послуг БМР

Гуржеєву Ірину Володимирівну,

адміністраторку відділу адміністративних послуг
Управління ЦНАПу БМР

Гран-прі «Веселки»

Вокальний ансамбль дівчаток Блиставицького
будинку культури «Веселка» отримав найвищу
нагороду на Міжнародному багатожанровому
фестивалі «Зоряний час» – своє перше Гран-прі
за пісню «Веснянка».

Савицьку Богдану Іванівну,

керуючу справами Ворзельської селищної ради

Панчук Валентину Сергіївну,

Р

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

азом із нагородами дівчат запрошують взяти участь в одному з міжнародних фестивалів-конкурсів громадської організації «MIR-FEST»
в Туреччині, Болгарії чи Грузії на вибір.
Вітаємо переможців!

З турботою про кожного

Подарунки найстаршим
іменинникам

◆◆ Луб’янка

З теплом і особливими словами вітань і побажань заходить свято в кожен дім довгожителів
Бучанської ОТГ.

Золотаво-багряна
фотосесія

Осінь – чудова пора року, загадкова і мудра. Вона
вабить усіх золотом і багрянцем барв, нагадуючи
про літо тоненькою павутинкою бабиного літа.

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

Бучанська родина вітає Вас з нагоди свята –
Дня села!
Ви живете в чудовому краї зі 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.
Сьогодні ми разом робимо лише перші кроки на
шляху розбудови Блиставицької громади, закладаємо фундамент для подальшого розвитку. І саме від
нашої спільної роботи, скоординованих дій залежатиме отриманий результат.
Дякую кожному з вас за всі добрі справи, наміри та
починання, спрямовані на розвиток громади, покращення добробуту його жителів.
Здоров’я, миру та добробуту кожній родині, злагоди та взаємоповаги, Божого благословення!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Наша гордість

І

з подарунками минув і жовтень: 32-х довгожителів
подарував цей місяць. Усіх їх від імені Бучанського
міського голови Анатолія Федорука привітали з цієї
нагоди і вручили подарунки.
Наймолодші відсвяткували свою 85 осінь, а жителька Здвижівки Марія Аркадіївна Олексієнко отримувала вітання з нагоди свого 97-річчя!
Зичимо всім довгожителям міцного здоров’я і дожити до сторіччя!

С

аме тому учні Луб’янської школи організували
осінню фотосесію у Бучанському міському парку,
щоб показати, що прекрасне – навколо нас. Діти впевнені, для того аби відчути і побачити це, потрібно просто прогулятися вуличками та парками нашої громади.

◆◆ Мироцьке

Зелена оаза

Цю чудову зону відпочинку створили чотири
роки тому біля приміщення сільської ради на березі озера.

П

оряд із комфортними зонами відпочинку – меморіальний пам’ятник – особливе місце тиші і пам’яті.
А ще тут комфортно почуваються різні породи екзотичних дерев.
Водне плесо, дитячий майданчик – усе для комфортного проживання жителів.
Невдовзі в селі буде чергова приємна подія – відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Розвиток громади триває!
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