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На часі

15 грудня вже минулого року депутати Київради ухвалили рішення, у
якому йшлося про об’єднання міст-супутників Києва, а також найближчих населених пунктів Київщини. Даний проект рішення
за авторством депутатів фракції «Об’єднання «Самопоміч»
(Київ) Олега Макарова та Сергія Гусовського підтримав
71 депутат Київради. Згідно з рішенням, виконавчий
орган Київради (КМДА) має провести консультації
щодо створення Асоціації з міськими, сільськими
і селищними головами та секретарями місцевих
рад населених пунктів Київщини.

З

вернення депутатів Київської міської ради до
місцевих рад прилеглих населених пунктів швидко розлетілося: його вже розглянуто на сесії
Бучанської міської ради, що відбулася в лютому, і взято до відома.
Створення асоціації «Київська агломерація» передбачає об’єднання 11-ти міст (Київ, Бориспіль, Боярка,
Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе,
Ірпінь, Обухів, Українка), 8 селищ (Ворзель, Глеваха,
Гостомель, Калинівка у Броварському районі та
Калинівка у Васильківському районі, Коцюбинське,
Козин, Чабани) та понад 50 прилеглих до столиці
сіл.
Автори такого рішення мотивують це тим, що
сьогодні всі ці населені пункти тісно пов’язані з м.
Києвом – для прикладу, щоденно до столиці з навколишніх населених пунктів приїжджають на роботу приблизно 560 тис. людей (32% населення всієї
Київської області).

Друга спроба
За часів, коли в столиці головував Олександр
Омельченко, вже була спроба утворення об’єднання з
центром у Києві. Тоді «столичний радіус» був значно
скромніший і сягав не більше 20 кілометрів: уже й план розширення столичного регіону з 83 тисяч га до 143 тисяч га «намалювали». Однак плани так і залишилися на папері.
Згідно з проектом, виконавчий орган КМДА повинен провести
консультації щодо створення Асоціації з радами різних рівнів і їхніми представниками.
Загалом же процедура приєднання така: повинні бути рішення про
злиття місцевої влади, Київради та Верховної Ради. Приєднання міст-супутників до столиці можливе ближче до виборів мера у 2019 році, прогнозують експерти.
Закінчення на стор. 2

Як не «проспати» літній час

У березні українці перейдуть на літній час: у ніч з 24 на 25 число, о 3:00
необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед. У зв’язку з
цим встати й лягти спати українцям доведеться раніше звичного часу.
Такі зміни нерідко викликають стрес в організмі, а для деяких людей
перехід на літній час спричиняє негативні наслідки.

Щоб цього уникнути, варто підготуватися заздалегідь і дотримуватися
таких порад:
• проводити більше часу на свіжому
повітрі та здійснювати піші прогулянки.
• лягати спати трохи раніше, ніж зазвичай.
• відмовитися від жирної та важкої
їжі, пити більше води. Намагайтеся
харчуватися збалансовано і віддавати перевагу свіжим продуктам, овочам і фруктам.
• не перевантажувати організм. Не
беріть додаткову роботу і проводьте
більше часу з рідними та близькими.

• почніть підготовку до переходу на
літній час 2018 завчасно, і новий режим не викличе у вас жодних складнощів.

У Бучі відзначили День
українського добровольця

14 березня в Центральному будинку культури відбувся захід
приурочений тим, хто присвятив себе безкорисній справі на благо своєї країни. Саме цього дня перші 500 бійців-добровольців
Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для
формування добровольчого батальйону.

П

рисутні в залі зібралися, аби вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за любов до
України та подякувати
тим, хто лишився живий,
пройшовши пекло найтяжчих бойових операцій:
Широкине,
Іловайськ,
Мар’їнка, Донецький аеропорт…
Закінчення на стор. 2
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Операція «Агломерація»
Пряма мова

Закінчення.
Початок на стор. 1

Анатолій Федорук, Бучанський міський голова, голова Київського
регіонального відділення Асоціації міст України:
– Днями провели засідання правління КРВАМУ, на якому виробили алгоритм
подальших дій. Мери міст переконані, що в межах чинної законодавчої бази
можна ефективно співпрацювати всім зацікавленим суб’єктам для вирішення
існуючих проблемних питань та піліпшення якості надання послуг мешканцям
столичного регіону. Питанням співробітництва територіальних громад присвячені окремі положення
Європейської хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985 року, закони
України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про співробітництво територіальних громад», тому вирішено заявити про недоцільність прийняття окремого закону України «Про міські агломерації».
Враховуючи, що закон України «Про столичні агломерації» не прийнято
Верховною Радою України, депутати Київської міської ради звернулись до територіальних громад суміжних населених пунктів ухвалити рішення про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування, відповідно до
статті 8 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування».
Цю ініціативу правління регіонального відділення підтримує, бо вона спрямована на об’єднання зусиль столиці та територіальних громад сусідніх населених пунктів для розв’язання спільних проблем, координації зусиль та розробки
єдиної стратегії розвитку, що сприятиме підвищенню якості надання соціальних та адміністративних послуг мешканцям столиці та суміжних територіальних громад.
Окрім того, Законом України «Про співробітництво територіальних громад» визначено організаційно-правові засади співробітництва територіальних
громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю.

МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ
Міські
агломерації
(від
лат.
agglomero — приєдную, нагромаджую)
— скупчення міст, об›єднаних в одне
ціле інтенсивними господарськими,
трудовими і культурно-побутовими
зв›язками. Агломерації формуються
переважно навколо великих міст, а
також в густонаселених промислових
районах. Агломерації міст Бостона
і Вашингтона (США) нараховують
понад 40 млн людей, Токіо і Осаки
(Японія) — понад 55 млн чоловік.
У читачів Facebook своя точка зору
(мовою оригіналу).
Marina Matveychik: «Взагалі не згодна з таким рішенням. Приєднання
міст піде на користь Києву. А про жителів наших міст подумав хтось? Як
завжди, турбота однобічна і стосується вищих органів влади».
Дарья Корженевская: «Не хочу в
Киев».
Arnold Arnolddi: «На готовеньком
хотят»
Екатерина Алтабаева: «Ага и превратят Бучу в Троещину ..»
Татьяна Селькина: «Мы специально

На часі
довідково
Особливо швидко ростуть агломерації в країнах Азії, Латинської
Америки й Африки. В Азії в 1990 році
нараховувалося 118 таких агломерацій,
більше всього - у Китаї (38), Індії (24),
Пакистані, Індонезії і Південній Кореї
(по 6 у кожній з них); у Латинській
Америці - 40; в Африці - 25.
Особливо швидкий ріст великих міст відбувався в XX столітті. Ще більш швидкі темпи росту
міст-мільйонерів. У 1800 р. у світі
було тільки одне місто з населенням
більше 1 млн чоловік (0,1 % населення Землі), у 1900 р. їх було вже 10,
а на початку 2000 р. у світі близько
430 міст-мільйонерів, і вони зосереджують більш 20% населення Землі.
уехали из Киева, а теперь снова оказаться в нем? Ни в коем случае!»
Звісно, в одному матеріалі розставити всі акценти неможливо, почути
думки з цього приводу ми намагатимемося й надалі: «Бучанські новини»
стануть дискусійним майданчиком
для обговорення цього питання.
Запрошуємо висловити свою думку
всіх читачів газети, яким не байдужа
власна доля й доля їхніх дітей і онуків.
Вікторія Ляховець

У Бучі відзначили День
українського добровольця

Закінчення. Початок на стор. 1
Добровольці – це люди, які діють за
власним бажанням, і найчастіше безкоштовно, за покликом серця. Завдяки
цим мужнім громадянам вдалося зупинити розростання російської військової
агресії, цієї страшної ракової пухлини в
зоні АТО та не допустити кровопролиття по всій українській землі.
Голова Київської обласної організації інвалідів війни та учасників
бойових дій, Володимир Говоров наголосив на тому, що: «Це люди з надзвичайною душевною силою. Саме
завдяки їм примножується прагнення перемогти й досягти своїх цілей.
Добре, що з’явився такий День добровольця, коли ми можемо подякувати
тим, хто й не чекає таких слів, а безкорисно робить свою справу».

Військовий
капелан
Анатолій
Кушнірчук згадав про початок подій
та про перших патріотів: «Пам’ятаю
ще 2014 рік, коли добровольці збиралися біля Українського дому: приходили хлопці і дівчата, жінки і чоловіки, їх відправляли на полігони, на
короткі бойові тренування, а потім
на війну. А дехто й відразу поїхав на
фронт. І їм сьогодні велика шана й
честь. Адже, наші добровольці – це
звичайні люди, без бронежилету і шолому, в повсякденному одязі, але з автоматом в руках. Саме вони зробили
неймовірне - поїхали до Слов’янська,
хтось далі… Навіть ворог не очікував
на таких людей, які добровільно боронитимуть Україну й захищатимуть
честь українців»
Євгенія МАКАРЕНКО

Перші кроки «Перлинки»

Дитячий садочок «Перлинка» урочисто відкрили майже три місяці тому, в який вже
зарахували 107 діток у п’ять різновікових груп. Кореспонденти БН вирішили поцікавитися, як проходять звичайні будні маленьких новоселів.

І

з самого ранку на вихованців садочка чекають
привітні вихователі та усміхнені помічники.
«Робочий день» малеча розпочинає з грайливої руханки та насиченого сніданку. Адже саме правильне загартовування та збалансоване харчування – це
основа здоров’я маленького організму.
До речі, їжу в садочок привозять свіжоприготовану та розносять по групах. Випадків, коли дітки
лишилися голодними не було, адже механізм пра-

цює злагоджено: «Зранку медсестра відмічає кількість діток і передає показники в «Капітошку»,
де є харчоблок, - розповідає завідувачка Жанна
Клименко, – відповідно на ту кількість, яка прийшла, ми отримуємо готові страви».
Нарікань з боку батьків немає: «Харчуванням повністю задоволені, - каже мама Кароліни, - хоч і вартість зросла, та порції помітно стали більшими». Нині
батьківська плата становить 30,60 грн за харчування
дитини в групі садка та 23,40 – в яслах.
Важливим етапом у розпорядку
дня є і правильне загартовування.
У кожному дошкільному закладі є
програма оздоровлення, та вихователі «Перлинки» мають свої секрети:
обов’язкова гімнастика після сну і
прогулянки на вулиці в будь-яку погоду. Навіть, коли за вікном негода
(дощ, морозний вітер) малеча грається на подвір’ї у відкритих павільйонах, дихаючи свіжим повітрям.
Спеціалісти працюють за програмою
«Дитина в дошкільні роки», де велика
увага приділяється мовленнєвому розвитку та комунікативним здібностям
дитини. Садочок ще досить молодий,
потрібно підготувати багато дедактичного та демонстраційного матеріалу.
Тому вчаться в «Перлинці» не тільки

дошкільнята, а й вихователі. «Основним завданням
вихователя є допомагати дитині знайти потрібні
знання, і тільки тоді програма приведе до потрібного
результату», - впевнена мама Ані.
Мама маленького Дані цікавиться заняттями, зокрема, з іноземної та хореографії: «Хочеться більше
англійської, щоб дитина орієнтувалася в мовах, та
рухливих занять, наприклад хореографії».
Завідувачка пояснила: «Нещодавно провели батьківські збори та вирішили, що на кінець року розпочинати заняття не досить доречно. Адже поки що в
нас була адаптація, і до кінця навчального лишилося
зовсім мало. Тому почнемо вже з вересня. Та решту
занять проводять в повному обсязі. У нас немає ще
музичного керівника, але вихователі справляються
самостійно. Приводять діток в зал, вмикають музику і
займаються: водять таночки, хороводи».
А ще Жанна Петрівна наголошує: «До дітей з любов’ю, до батьків з повагою, і дітки будуть менше
хворіти – без рецепта й особливої системи».
Євгенія МАКАРЕНКО

Буча пам'ятає…

Орден «Народний Герой України» — українська недержавна нагорода, запроваджена 2015 року за ініціативою колекціонера антикваріату та волонтера Андрія
Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова.
Станом на серпень 2017 (за 24 церемонії нагородження) відзнаку отримали 338 осіб.
Є два варіанти нагороди: з червоно-чорною стрічкою
на колодці — для воїнів, які зі зброєю в руках захищали
українську землю, і з жовто-блакитною стрічкою — для
волонтерів та медиків.
Орден виготовлено зі срібла 925 проби; кожна нагорода має індивідуальний номер та елементи захисту.
Ордени роблять із переплавлених срібних речей, зібраних всіма охочими. Зокрема, український боксер
В'ячеслав Узелков передав на орден свою срібну медаль,
яку отримав на Чемпіонаті Європи з боксу 2002 року.

Народ України визнає
тих, хто з різних причин не зміг приїхати раі береже пам'ять
ЗУапрошують
ніше й отримати свої ордени.
списку кандидатів на нагородження в Дніпрі посмертно

31 березня в Дніпрі в залі обласної держадміністрації (пр. Поля, 1) о 15.00 відбудеться церемонія
нагородження недержавною нагородою Народний Герой України.
9 та 10 червня - О-Fest
збиратиме друзів

З приходом весни ми маємо приємну новину для наших читачів!

У

же визначено дні проведення
О-Fest - Міжнародного музичного фестивалю, який за п’ять років
завоював у мистецькому світі власний формат події як такої, що має
для України міжнародне, культурне
і дипломатичне значення.
Щорічно на початку червня в
Україні проходить Міжнародний музичний фестиваль оперети, опери та
мюзиклу «О-Фест».
У межах фестивалю на сцені
Національної оперети України та в
літньому театрі Бучанського парку
відбуваються грандіозні міжнародні
гала-концерти.
У парку міста проходять дитячі
квести, поетичний театр, сольні виступи артистів та музикантів, кулінарні презентації, численні шоу - цікаві локації буде підсилено цьогоріч
новими неочікуваними мистецькими зустрічами.
Плануйте свої вихідні на початку
червня разом із нами!

Бучанський
щоденник
День народження
Тараса Шевченка

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами
світу.
Один із 300 кратерів Меркурія
отримав ім’я Тараса Григоровича.
Діаметр кратера ім. Т. Г. Шевченка –
137 кілометрів.
1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії
до Китаю. Більшість — 1256, розташовано на території України, майже півтори сотні розмістилися в 35
країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названо на честь Тараса
Шевченка.

– прізвище Максима Рідзанича (90 окремий аеромобільний
батальйон імені Героя України старшого лейтенанта Івана
Зубкова 81 окремої аеромобільної бригади), у біографії якого - 244 дні оборони Донецького летовища.

Як скористатися «теплими
кредитами» за урядовою програмою

В Україні для населення та ОСББ діє понад 100 програм здешевлення «теплих кредитів», які профінансовано на загальну
суму 115 млн гривень!

У

Бучі ухвалено на сесії «Програму
відшкодування частини кредиту,
що надається ОСББ на впровадження енергоефективних проектів у
ЖКГ на 2017-2020 роки».
Торік ОСББ «Тарасівський» уже
звернувся до міської ради за отриманням 30% відшкодування з місцевого бюджету коштів на проведення енергоефективних заходів.
Нинішнього року ще одне ОСББ
готує документи для отримання кредиту в Укргазбанку.
Завдяки тісній співпраці Державне
агентство з енергоефективності та
енергозбереження України та органів місцевого самоврядування вже
четвертий рік поспіль в Україні запроваджуються місцеві програми
здешевлення «теплих кредитів».
На реалізацію місцевих програм
у 2018 р. надано 115 млн грн, що на
28% більше порівняно з аналогічним

періодом 2017 року. Тоді сума фінансування становила 82 млн гривень.
Зокрема, на впровадження 16 обласних програм спрямовано майже
49 млн грн.
Решта 14 млн грн скеровано на 33
районні та 35 міських (у містах обласного та районного значення) програм.
Частину цих коштів може бути використано, зокрема, для підвищення
рівня енергоефективності громад та
на здешевлення «теплих» кредитів.
Населення має активно впроваджувати енергоефективні заходи та
користуватися урядовою та місцевою програмами здешевлення «теплих кредитів».
У підсумку вдасться в рази зменшите витрати під час реалізації заходів з
енергоефективності, а після їх проведення рахунки за комунальні послуги
зменшаться, в оселях буде тепло й затишно, вартість квартир зросте.

шестикласник із Бучі

переміг дев’ятикласників з усієї України

Нещодавно ми розповідали про переможців обласних олімпіад із різних предметів, які нинішнього року стали чи не найбагатшими на здобутки за кілька останніх років.
ось новина, про яку хочеть- гімназії впевнено отримав перемогу,
ся швидше повідомити: Андрій виступаючи за 9 клас.
Позаду чотири етапи олімпіади, де
Щербаков – переможець Всеукраїн
ської інтернет-олімпіади з інформа- Андрій тримав першість навіть над
ційних технологій у номінації «Веб- учнями 11 класу.
Це потужний старт в успішне ІТтехнології».
Учень 6 класу Бучанської Української майбутнє.

І

Бучанська міська рада
оголошує конкурс на заміщення
вакантних посад:
• головний спеціаліст відділу економіки;
• державний реєстратор відділу з питань реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах на державній службі,
органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж
роботи на відповідних посадах в інших сферах управління не менше двох років, знання Конституції України, законів України «Про
запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування»; знання основ
діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп'ютері.
• Завідувач відділу економіки;
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах державної
служби, органах місцевого самоврядування не менше трьох років, або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п’яти років, знання Конституції України, законів
України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самовряду-

Подяка батькам - Віктору та Юлії
Щербаковим за виховання сина, педагогам – за творчий неспокій і перемогу!
Вітаємо!

вання»; знання основ діловодства та правил ділового етикету,
досконале володіння державною мовою, навиками роботи на
персональному комп'ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
• заповнена особова картка за формою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ
Національного агентства України з питань державної служби
05.08.2016 №156),
• копія паспорта,
• копії документів про освіту,
• 2 фотокартки розміром 3х4 см,
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік подається у
порядку, визначеному Законом України «Про запобігання
корупції» (в електронному вигляді),
• копія військового (за наявності).
Документи необхідно подавати до сектору кадрової роботи
Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за
телефоном 48-526.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів
із дня оголошення про проведення конкурсу).
Запрошуються на постійну роботу відповідальні працівники для роботи в охороні.
Вимоги до кандидата: уважність, порядність, стійкість до
стресових ситуацій, охайний зовнішній вигляд. Бажаний досвід
роботи в охоронних структурах та служба в Збройних силах.

Український майстер Микола
Сядристий створив найменшу у
світі книжку «Кобзар», розміром
трохи більше половини квадратного міліметра. Це майже в 19 разів
менше від найменшої японської
книги. Сторінки такі тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком
загостреного волоска. Зшито книгу
павутинкою, а обкладинку зроблено з пелюстки безсмертника.

Футбольний старт

31 березня стартує ІІІ Чемпіонат
Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу серед
команд-аматорів.
На стадіоні «Ювілейний» проходять
засідання Бучанської міської федерації
футболу. Представники футбольних
команд, керівники та адміністратори,
голова Бучанської міської федерації
футболу Василь Олексюк, члени бучанської міської федерації футболу обговорюють нагальні питання початку ІІІ
Чемпіонату БОТГ.
Основними базами для проведення футбольних матчів будуть, як і торік, стадіон по вул. Леха Качинського
«ПМК-Арена», стадіон смт Ворзель та
Ірпінський стадіон «Чемпіон».
Торік у запеклих змаганнях виборювали першість 11 команд. Скільки
в нинішньому сезоні змагатиметься за
перехідний кубок - дізнаємося вже зовсім скоро.
***
20 дітей із міста побували на
прем’єрі українського анімаційного фільму-фентезі «Викрадена
принцеса: Руслан і Людмила» в
кінотеатрі Сінема-Сіті Київ.

Перед початком на їх очікувала ігрова програма з мультяшними героями,
зустріч із режисером, продюсером та
акторами, які дублювали ролі.
На прем'єру була запрошена Марина
Порошенко. Уже на вході до залу кожна
дитина отримала подарунок.
А після закінчення ще один сюрприз
- цього разу солодкий та ще й з іграшкою. Діти досхочу мали можливість робити селфі як з головними героями, так
і з гостями.
Запросила на цю подію дітей із Бучі
Благодійна організація «Міжнародний
Благодійний Фонд імені святого
Андрія» (його засновниця та президент
Лілія Ватсон, організували поїздку фахівці Цетру соціальних служб БМР).
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На часі

Т

ри роки держава йде шляхом впровадження децентралізації – головної реформи України. «Це амбітний проект розміром з країну,
який ще не було реалізовано в жодній країні Європи» – про це сказав
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. «Наше завдання
зробити так, щоб це стало тим пілотним проектом, який дозволить відчути,
що якість життя змінюється не через 10-15 років, а вже зараз».
Ця реформа зачіпає практично всі галузі: освіту, охорону здоров’я, соціальну політику, державне управління, органи місцевого самоврядування, розвиток міської інфраструктури, заходи з енергоефективності. За таких умов
поняття регіональний розвиток, зміна якості життя українців стає передбачуваним і прогнозованим, коли ресурси і відповідальність передаються
на місця.
Бучанська громада зробила всі кроки до об’єднання і чекає перших виборів. Звернення Київської міськради щодо створення агломерації має вигляд не інакше, як «сватання по-київськи» наосліп.
Журналісти видання поцікавилися думкою щодо цього у лідерів політичних
партій, які представлені у міській владі. І хоча питання доволі нове і сире,
коментарі місцевих політичних лідерів ми отримали дуже швидко. Давайте почуємо їхню думку і знову наголошуємо, що діалог тільки розпочався і
кожен може висловити свою позицію, надіславши листа на електронну адресу wiktoria-pres@ukr.net.
«Бучанські новини» стають майданчиком для обговорення всіх пропозицій, дискусійним клубом з цього питання.

З

акон «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» уже три
роки пробуксовує на Київщині, яка
пасе задніх у країні в питанні створення
спроможних громад. І
тут би нам усім треба
було б завершити головну реформу країни,
аби сільські території
відчули розвиток й отримали ковток свіжого
повітря, так нам нав’язують питання
створення Київської агломерації.
На наше переконання, приєднання
Бучі до Києва означає автоматично втрату не лише своєї автентичності, а й свого
самоврядування. Ми вже можемо вивчати гіркий досвід на прикладі Бортничів,
Пущі-Водиці, аби самим не наступати на
ті самі граблі й не робити помилок.
А що, власне, сталося з цими населеними пунктами? Коротко – вони похоронили мрію про красиве життя, так і
залишившись на задвірках Києва.
Інший вектор, який потребує вивчення й опрацювання – це кількість працю-

ючих, які виїжджають на роботу в столицю. Відтак ПДФО залишається в бюджеті
Києва, а на бюджети міст і сіл Київщини
лягає соціальне навантаження у вигляді
утримання всієї соціальної сфери, надання
житлових послуг тощо.
Функціонування шкіл,
лікарень, закладів культури - все це на плечах
місцевих бюджетів.
Тут і виникає логічне питання щодо
перерозподілу цих надходжень, збереження функцій самоврядності й багатьох інших.
Тому ми переконані, що київській
владі треба зробити кроки назустріч
містам і селам, запустивши діалог з їхніми мешканцями.
А поки такі пропозиції нашою політичною силою не сприймаються, адже відсутня конкретика, не прописано алгоритми
взаємовигідної співпраці. А за відсутності
інформації й діалог неможливий.
Фракція ВО «Батьківщина»
у Бучанській міській раді

П

итання створення Київ
ської агломерації є недостатньо вивченим. Реформа
децентралізації,
яка запроваджена
Президентом,
є
однією
з
ключових
в
Україні. Слід відмітити, що
місто Буча має два позитивних
висновки щодо відповідності
Конституції України та Законам України, прийнятих рішень щодо добровільного об'єднання Бучанської територіальної громади, які ухвалені та затверджені
Київською обласною державною адміністрацією. Громада чекає на призначення
перших виборів. Як можна поєднувати ці процеси? На це запитання нині відповіді ми не маємо. Крім того, у чинному законодавстві України щодо добровільного об'єднання громад, відсутня норма, яка передбачає створення агломерацій. Тому на сьогоднішній день процес приєднання до Києва міст-супутників
шляхом створення Асоціації є проблемним.
Фракція БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»
в Бучанській міській раді

П

роведенню будь-якої реформи в
країні повинно передувати обговорення в суспільстві. Це знімає градус напруги, у результаті спілкування
чітко окреслюються плюси і мінуси
передбачених змін, і останні можуть
бути відкориговані.
Добре відомо, що все нове завжди
зустрічає на своєму шляху нерозуміння і страх. І щоб ці бар’єри зникли, треба
йти до людей і роз’яснювати суть тих чи інших змін.
Проте цього разу йти нема з чим і питань до авторів звернення назбирається
більше десятка. Головне з них: як об’єднати виконання закону про створення
громад і Київської агломерації. На наше переконання, ці два документи суперечать один одному і тому створюють колапс у просуванні повсюдності місцевого
самоврядування.
Бучанська міська партійна організація
політичної партії «Нові обличчя»

П

итання створення якогось робочого органу
між столицею і нашою областю назріло вже
давно! Намагання об’єднати зусилля у розв'язанні спільних проблем Києва і області завжди
були. Неодноразово створювалися спільні робочі групи, комісії, проводилося безліч нарад для
вирішення як ситуативних питань, так і проблем,
які назрівали і накопичувались роками, а саме таких як, сміттєзвалища, транспортні перевезення, винесення промислових підприємств за межі столиці і т.д.,
але більшість порушених питань залишались на стадії обговорення, а в кращому
випадку в проектах рішень. Представники міста Києва завжди намагались домінувати й авторитетно впливати і формувати свою позицію виключно в своїх
інтересах, а область здебільшого захищалась! До цього часу не спостерігалось
партнерських відносин! Конструктивна робота з`явиться лише тоді, коли за стіл
переговорів сядуть рівноправні партнери.
Бучанська міська організація політичної партії «Наш край»

З

вичайно, розширення столиці подекуди є природним
процесом, тому інтерес до Бучі є закономірним. Своєю
чергою Буча є самодостатнім містом і має всі потужності,
щоб в подальшому стати центром об'єднаної територіальної громади. Кінцеве рішення щодо цього питання має приймати громада. Але є ряд застережень, на які вона повинна
звертати увагу. Є загороза, що процес агломерації призведе
до повного поглинання Бучі в межі Києва. Загалом, процес
агломерації більше схожий на пошук додаткового плацдарму для київських забудовників, бо в межах столиці їм уже затісно. До того ж, в Києва існує низка серйозних проблем, з якими київська влада не може впоратися, і не варто думати, що
вона буде здатною вирішувати й бучанські.
Бучанська міська організація ВО «Свобода»

К

раїна задихається без реформ, без
розвитку, які сприятимуть покращенню життя людей. Сьогодні кожен
із нас повинен бути в числі тих, хто
прагне змін, хто робить усе для того,
аби вже завтра
комфортне життя
з’явилося в кожному місті і селі.
Однак реформи
задля реформ – не
той напрям, який
очікують пенсіонери і молодь, бізнесмени, вчителі і лікарі. Не завершивши
одну реформу територіального устрою,
паралельно давати старт іншій - це крок
у нікуди.
Буча вже обрала собі напрям розвитку на багато десятиліть уперед і бачить
його у створенні Бучанської об’єднаної територіальної громади. Ось над

чим і потрібно сьогодні працювати,
відкинувши політичну складову цього
процесу. Вдасться – виграємо всі, зупинимося – черговий програш очікує
на всіх нас.
Важливо врахувати, що Київщина
– самодостатня область, яка стрімко
розвивається: тут
і сучасні технології
й науковий підхід
помітний скрізь.
І ще один наголос варто зробити: дуже вже не
хочеться перетворюватися в спальний
район столиці.
Бучанська міська партійна
організація політичної партії
«Українське об'єднання патріотів УКРОП»

UA:Перший

6:00 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони. Вiдкрита
естафета. Всi класи.
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,11:50,12:50,14:20,1:00,2:50,3
:55 Погода.
9:40 Щоденник Паралiмпiади.
9:50 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Церемонiя закриття.
11:35,13:35,16:25 Телепродаж.
12:00 Смачнi iсторiї.
13:10 РадiоДень.
13:55 Перша шпальта.
14:30 Радiо. День.
15:15,4:00 Лайфхак українською.
15:20 М/с «Гон».
15:35 М/с «Чорний Джек».
16:50,1:50 Розсекречена iсторiя.
17:50,23:50 Iнформацiйна година.
19:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
19:40 До справи.
20:15,1:10 Вiйна i мир.
21:30,3:25 Тема дня.
21:50,3:40 Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Пiслямова.
22:05 Д/с «Як працюють мiста».
23:00 Т/с «Iмперiя».
2:40 Такашотам.
4:10 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:40 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
5:30 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:00,15:25 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30,4:45 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Грошi».
23:15,0:25 «Голос країни 8».

Iнтер

5:40 М/ф.
6:10,22:30 «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».
10:25,12:25 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,3:55 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Запитаєте у осенi».
0:20 Х/ф «Приборкання
норовливого».
2:10,5:10 «Подробицi» - «Час».
2:50 “Скептик 3”.
3:15 “Речдок”.

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:45 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
6:30 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.

9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:10 Антизомбi.
11:10 Секретний фронт. Дайджест.
12:35,13:20 Х/ф «Шерлок Холмс».
12:45,15:45 Факти. День.
15:35,16:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Гра тiней». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:30 Т/с «Менталiст». (16+).
22:35 Свобода слова.
0:50 Х/ф «Фантоми». (18+).
2:30 Нацiональний вiдбiр на
Євробачення-2018: Пiдсумки.
2:45 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
4:55 Абзац.
6:45,8:05 Kids` Time.
6:50 М/с «Лунi Тюнз шоу».
8:10 М/ф «Король лев».
10:00 Х/ф «Кiльце нiбелунгiв».
13:40 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом». (16+).
15:45 Х/ф «Гарi Поттер i таємна
кiмната».
19:00 Ревiзор. Магазини.
21:00 Таємний агент.
22:15 Таємний агент. Пост-шоу.
0:10 Х/ф «Внизу». (18+).
1:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:25,15:30 «Все буде добре!»
8:10 «Все буде смачно!»
9:20 Х/ф «Мiмiно».
11:15 Х/ф «Джентльмени удачi».
13:05 «Битва екстрасенсiв 18».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
19:55,22:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси». (16+).
23:35 «Один за всiх». (16+).
2:50 «Найкраще на ТБ».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
15 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30 Т/с «За щучим велiнням», 1
i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «За щучим велiнням».
18:00 Т/с «Обручка з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Комора життя», 1 i 2
23:30 Х/ф «Контрабанда». (16+).
1:45 Телемагазин.
4:45 Агенти справедливостi 3.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi сили».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».

Вівторок • 20 березня

UA:Перший

6:00,15:35 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,15:00,21:0
0,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,10:50,11:50,1:00,2:50,3:55
Погода.
9:40 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,16:25 Телепродаж.
11:00 Д/с «Спiльноти тварин».
12:00 Смачнi iсторiї.
12:30,1:10 Церемонiя зустрiчi
Нацiональної паралiмпiйської
збiрної України.
15:15,4:00 Лайфхак українською.
15:20 М/с «Гон».
16:50 Свiтло.
17:50,23:50 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:25 Посттравматичний синдром.
20:25 Нашi грошi.
21:30,3:25 Тема дня.
21:50,3:40 Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Пiслямова.
22:05 Д/с «Як працюють мiста».
23:00 Т/с «Iмперiя».
4:10 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:40 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
5:30 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:05,15:25 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30,4:50 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Повернiть менi красу 3».
23:20,0:25,1:20 Драма «Iнша
земля». (16+).

Iнтер

5:50 М/ф.
6:10,22:30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Запитаєте
у осенi».
12:00 «Новини».
12:50 Х/ф «Дiамантова рука».
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:05 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Х/ф «Екiпаж».
3:00,5:20 «Подробицi» - «Час».
3:40 «Скептик 3».
4:50 «Top Shop».

ICTV

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

К. Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
11:10,17:35,21:30 Т/с «Менталiст».
(16+).
12:10,13:20 Х/ф «Мисливцi на
привидiв». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:05,16:25 Т/с «Нiконов i Ко».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
22:30 «На трьох». (16+).
23:45 Х/ф «Фантоми». (18+).
1:30 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:15 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,2:05 Зона ночi.
3:55 Абзац.
5:45,6:45 М/с «Лунi Тюнз шоу».
6:40,7:55 Kids` Time.
8:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Т/с «Друзi».
12:50 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:10,19:00 Дешево i сердито.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:05 Вiд пацанки до панянки.
(16+).

СТБ

6:50 «Все буде добре!» (12+).
8:35 «Все буде смачно!»
9:40 «МастерШеф 7». (12+).
13:25 «Хата на тата». (12+).
15:30 «Все буде добре!»
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00 «Наречена для тата». (12+).
22:45 «Давай поговоримо про
секс». (16+).
0:40 «Один за всiх». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
00 Сьогоднi.
9:30,2:50 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi 3. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
18:00 Т/с «Обручка з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Комора життя», 3 i 4
с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi сили».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».

Середа • 21 березня

UA:Перший

6:00,15:35 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,10:50,11:50,12:50,14:20,1:00,2
:50,3:55 Погода.
9:40,19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,13:35,16:25 Телепродаж.
11:00 Д/с «Спiльноти тварин».
12:00 Смачнi iсторiї.
13:10 РадiоДень.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:15,4:00 Лайфхак українською.
15:20 М/с «Гон».
16:50 Вiйна i мир.
17:35,2:40 Такашотам.
17:50,23:50 Iнформацiйна година.
19:00 Д/с «Плiч-о-плiч».
20:25 Складна розмова.
21:30,3:25 Тема дня.
21:50,3:40 Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Пiслямова.
22:05 Д/с «Як працюють мiста».
23:00 Т/с «Iмперiя».
1:10 Концертна
програма «Нацвiдбiр на
Євробачення-2018».
1:50 Свiтло.
4:10 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:40 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
5:30 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:05,15:25 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Одруження наослiп 4».
23:35,0:25,1:45 Комедiя «Сусiди
на стрьомi». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:10,22:35 «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».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Запитаєте
у осенi».
13:00 Х/ф «Час грiхiв».
14:50,15:45,16:45,3:20 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Х/ф «Танцюй».
2:15,5:15 «Подробицi» - «Час».
2:55 «Скептик 3».
4:45 «Top Shop».

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:10,17:35,21:30 Т/с «Менталiст».
(16+).
12:10,13:15 Х/ф «Мисливцi на
привидiв 2». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:25 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:35 «На трьох». (16+).
23:45 Х/ф «Ромео повинен
померти». (16+).
1:50 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:25 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
4:30 Абзац.
6:20,7:40 Kids` Time.
6:25 М/с «Лунi Тюнз шоу».
7:45 Т/с «Мерлiн».
10:30 Т/с «Друзi».
12:30 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Вiд пацанки до
панянки. (16+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Суперiнтуїцiя.
1:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:40,15:30 «Все буде добре!»
8:25 «Все буде смачно!»
9:25 «МастерШеф 7». (12+).
12:45 «Хата на тата». (12+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний». (12+).
0:10 «Один за всiх». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
00 Сьогоднi.
9:30,2:50 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi 3. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Обручка з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Комора життя», 5 i 6
с. (16+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi сили».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».

ОГОЛОШЕННЯ
Ворзельська селищна рада Київської області оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на
проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади селища Ворзель

05.04.2018 року об 10 год. 00 хв. в приміщенні Ворзельської селищної ради, що розташована за адресою: Київська область, селище Ворзель, вул. Курортна,
72 буде проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної
громади селища Ворзель, наступних нежитлових приміщень:
- нежитлове приміщення, площею 141,9 кв. м, по вул. Європейська (колишня вул. Радянська), 4 в селищі Ворзель;
- нежитлове приміщення, площею 170,3 кв. м, по вул. Лісова (колишня вул. Пролетарська), 11-А в селищі Ворзель;
- група нежитлових приміщень № 5, загальною площею 45,1 кв. м, по вул. Лісова (колишня вул. Пролетарська), 58-В в селищі Ворзель;
- група нежитлових приміщень № 1, загальною площею 88,4 кв. м, по вул. Лісова (колишня вул. Пролетарська), 58-В в селищі Ворзель;
Термін подання документів – за чотири робочих дні до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі документи:
• заява на участь у конкурсі;
• копія установчого документа претендента;
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
• письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
• копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
• інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з належної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
• інші документи визначені чинним законодавством України.
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Місцезнаходження: Київська область, селище Ворзель, вул. Курортна, 72, тел. (04597) 46-444.
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Берташ Марія Миколаївна

Посада: сімейний лікар
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медико–
санітарної допомоги, м. Буча
Освіта:
2003-2006 – Рівненський державний
базовий медичний коледж.
2008-2014 – Національний медичний
університет ім .О.О. Богомольця,
педіатричний факультет, спеціальність «Педіатрія».
2014-2016 - інтернатура за спеціальністю «Загальна практика
– сімейна медицина» НМАПО ім. .П.Л. Шупика.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Загальна практика-сімейна
медицина» 2016.
Досвід роботи:
2006-2008 – Стоматологічна клініка лікаря Дерманського.
2016 по теперішній час – лікар загальної практики - сімейної
медицини.
Загальний медичний стаж – 14 років, сімейний лікар - 1,5 року.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, латинь, англійська зі
словником.
Володіння комп’ютером – впевнений користувач.
Особисті якості: чесність, порядність, обов’язковість,
відповідальність, людяність, доброта.

Блажева Марина Олександрівна

Посада: лікар-педіатр,
перша кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної
допомоги, м. Буча
Освіта: 1986-1992 – Луганський
медичний інститут, медичний
факультет, спеціальність «Педіатрія».
1992-1994 – інтернатура за
спеціальністю «Педіатрія» НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта: Наявний діючий сертифікат «Педіатрія»
перша категорія 2014.
Досвід роботи:
1994-1995 – лікар-педіатр, ЗОШ №18, сел. Коцюбинське.
1995-2002 – лікар-педіатр, дитячий санаторій «Лісний», м. Ірпінь.
1995-2002 – лікар-педіатр Ірпінська дитяча міська лікарня, м.
Ірпінь.
2009 по теперішній час – лікар-педіатр Бучанська міська
поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 25 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
англійська зі словником, латинь.
Володіння комп’ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Блінова Катерина Євгенівна

Посада: лікар загальної практикисімейної медицини
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги
Освіта:
2007-2013 – Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця,
факультет «Лікувальна справа».
2013 - 2015 – інтернатура за спеціальністю «Сімейна
медицина» НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Загальна практика-сімейна
медицина».
Досвід роботи:
2013-2015 – сімейний лікар Ірпінської центральної міської
лікарні, м.Ірпінь.
2015-2016 – завідувач амбулаторії загальної практики –
сімейної медицини с. Журавлиха, КЗ «Ставищенський
РЦПМСД». 2016 по теперішній час – завідувач Амбулаторії
загальної практики – сімейної медицини Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
Загальний медичний стаж –5 років, сімейний лікар - 3 роки.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
англійська, іспанська, латинь.
Володіння комп'ютером – впевнений користувач.
Особисті якості: організованість, висока працездатність,
націленість на результат, дисциплінована, комунікабельна,
чуйна та уважна до пацієнтів, прагнення до вдосконалення.

Бойко Світлана Борисівна

Посада: лікар-педіатр, категорія
спеціаліст
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги, м. Буча
Освіта:
2000-2006 – Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця,
медичний факультет, спеціальність
«Педіатрія».
2006-2008 – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія»
НМАПО
ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Педіатрія» спеціаліст 2015.
Досвід роботи:
2008-2015– лікар-педіатр, дитяча поліклініка Деснянського
р-ну, м. Київ.
2009 по теперішній час – лікар-педіатр, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 12 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, англійська зі
словником, латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

«Бучанський центр первинно

Розпочато процес реорганізації Бучанської міської поліклініки у Комунальні некомерційні підприємства Бучанської міської ради: «Бучанський консультативно-діагностичний центр» та «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги». Первинна
медична допомога надаватиметься сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами.
Гнатюк Наталія Олександрівна

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги
Освіта:
1997-2003 – Вінницький національний
медичний університет ім. .М.І.
Пирогова, медичний факультет,
спеціальність «Лікувальна справа».
2003-2004 – інтернатура за спеціальністю «Терапія»
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.
Пирогова.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат з терапії, вища категорія 2015.
Досвід роботи:
2004-2008 –лікар-терапевт, Липовецька ЦРЛ Вінницька обл.
2008 по теперішній час – лікар-терапевт, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
Загальний медичний стаж – 15 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
англійська зі словником, латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Зотова Альбіна Іванівна

Посада: лікар-терапевт,
перша кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги
Освіта:
1953-1959 – Азербайджанський
державний медичний інститут ім. Н.
Наріманова, медичний факультет,
спеціальність «Лікувальна справа».
Додаткова освіта: Наявний діючий сертифікат «Терапія»,
перша категорія 2013.
Досвід роботи:
1959 – 1960 – лікар-терапевт, Донецька залізнична
амбулаторія, м. Донецьк.
1960 – 1970 – лікар-терапевт, лікар-гінеколог, Бучанська
дільнична лікарня.
1970 – 1992 - завідувач терапевтичним корпусом
Кардіологічний санаторій «Зірка» смт Ворзель.
1992 по теперішній час – лікар-терапевт Бучанська міська
поліклініка, м, Буча.Загальний медичний стаж – 59 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
англійська зі словником, латинь. Володіння комп'ютером –
користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Камінська Наталія Василівна

Посада: лікар-педіатр,
друга кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги,
м. Буча
Освіта:
1990-1997 – Національна медична академія,
м. Семипалатинськ, Казахстан, медичний
факультет, спеціальність «Педіатрія».
1997-1998 – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія» НМАПО ім.
П.Л. Шупика.
Додаткова освіта:
2007 - спеціалізація «Дитячі інфекційні хвороби».Наявний
діючий сертифікат «Дитячі інфекційні хвороби», перша категорія
2013. 2010 – спеціалізація «Педіатрія».
Наявний діючий сертифікат «Педіатрія» друга категорія 2015.
Досвід роботи:
1998-2001 – лікар-педіатр, Коростенська міська лікарня, м.
Коростень.
2001-2009 – лікар-інфекціоніст, Коростенська міська лікарня,
м. Коростень.
2009-2010 – лікар-педіатр, Ірпінська міська дитяча лікарня,
поліклінічне відділення, м. Ірпінь.
2011 по теперішній час – лікар-педіатр, лікар-інфекціоніст,
Бучанська міська поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 20 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
англійська зі словником, латинь. Володіння комп'ютером –
рівень досвідченого користувача.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Дяченко Леся Олександрівна

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги,
м. Буча
Освіта: 1998-2004 – Національний
медичний університет ім. О.О.
Богомольця, 1-й лікувальний факультет,
спеціальність «Лікувальна справа»,
кваліфікація – лікар. 2005-2007 - інтернатура за спеціальністю
«Загальна практика – сімейна медицина» (Національний
медичний університет ім. О.О.Богомольця), кваліфікаційна
категорія – відсутня. 2007-2008 - спеціалізація за спеціальністю
«Терапія» (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика), кваліфікаційна категорія – вища.

Джам Оксана Іванівна

Посада: лікар-педіатр,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги, м. Буча.
Освіта:
1988-1991 – Ніжинське медичне
училище, спеціальність «Сестринська
справа». 1994-2000 – Національний
медичний університет ім. О.О. Богомольця, медичний
факультет, спеціальність «Лікувальна справа».
2000-2001 – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія»
НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Педіатрія» вища категорія 2016.
Досвід роботи:
1991-1994 – медична сестра, Ніжинська міська клінічна
лікарня, м. Ніжин.
2001-2006 –лікар-педіатр, Ірпінська міська дитяча лікарня
поліклінічне відділення, м. Ірпінь.
2006-2009 – завідувач поліклінічного відділення, Ірпінська
міська дитяча лікарня, м. Ірпінь.
2009 по теперішній час – лікар-педіатр, завідувач педіатричного
відділення, Бучанська міська поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 18 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, англійська зі словником,
латинь. Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Голік Тетяна Миколаївна

Посада: лікар-терапевт,
перша кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги
Освіта:
1992-1998 - Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця,
медичний факультет, спеціальність
«Лікувальна справа».
1998-1999 – інтернатура за спеціальністю «Терапія» НМАПО
ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Терапія», перша категорія 2018.
Досвід роботи:
1999 - 2001 – лікар-терапевт Шпитьківська дільнична лікарня.
2001 - 2003 – лікар-терапевт Київське обласне спеціалізоване
психіатрично-наркологічне медичне об’єднання.
2003 - 2008 – лікар-терапевт санаторій «Перемога».
2006 - 2014 – лікар-терапевт ТОВ «Столиця».
2014 по теперішній час – лікар-терапевт Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
Загальний медичний стаж - 28 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
англійська, латинь. Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Гончарук Марія Олександрівна

Посада: лікар-педіатр,
перша кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги, м. Буча
Освіта:
1996-2002 – Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця,
медичний факультет, спеціальність
«Лікувальна справа».
2002-2003 – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія»
НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Педіатрія» перша категорія 2014.
Досвід роботи:
2003 по теперішній час – лікар-педіатр, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 15 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, англійська зі словником,
латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: терпляча, доброзичлива, комунікабельна,
чуйна до пацієнтів.
2013 - спеціалізація за спеціальністю «Організація і управління
охороною здоров’я» (Національний медичний університет ім.
О.О. Богомольця), кваліфікаційна категорія – вища. З 01.12.2016
р. по теперішній час - аспірант Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю
«Соціальна медицина» (14.02.03).
Додаткова освіта: 2014 - 2017 рр. Національна академія
державного управління при Президентові України Інститут
вищих керівних кадрів, спеціальність - «Управління
суспільним розвитком», кваліфікація – магістр управління
суспільним розвитком.
Досвід роботи: 21.01.2008–30.11.2009 рр. лікар – терапевт
терапевтичного відділення № 2 комунального закладу
«Ірпінська центральна міська лікарня» 01.12.2009–17.03.2010
рр. лікар – терапевт денного стаціонару Бучанської міської
поліклініки Київської області

Корецька Лілія Юріївна

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги
Освіта:
1994 - 2000 – Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця,
медичний факультет, спеціальність
«Лікувальна справа».
2000 - 2001 – інтернатура за спеціальністю «Терапія» НМАПО
ім. П.Я. Шупика.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Терапія», вища категорія 2016.
Досвід роботи:
2001 по теперішній час – лікар-терапевт, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
Загальний медичний стаж – 17 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, німецька, англійська,
латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Коржупов Олександр Григорович

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги
Освіта:
1975-1981 – Донецький медичний
інститут ім. М. Горького, медичний
факультет, спеціальність «Лікувальна
справа».
1981-1982 – інтернатура за спеціальністю «Терапія», Донецька
міська лікарня.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Терапія», вища категорія 2015.
Досвід роботи:
1982 -1984 – лікар-фізіотерапевт, Великоновоселківська ЦРЛ.
1984-1987 - ординатор терапевтичного відділення
Курахівська міська лікарня Донецька область.
1987-2014 - завідувач терапевтичним відділенням
Курахівська міська лікарня Донецька область.
2014 – 2016 – лікар-терапевт Центр первинної медикосанітарної допомоги м. Курахів, Донецька область.
2016 по теперішній час – лікар-терапевт, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
Загальний медичний стаж – 36 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, англійська зі словником,
латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальний, працелюбний,
дисциплінований, комунікабельний, чуйний до пацієнтів.

Проданюк Єлизавета Іванівна

Посада: лікар-педіатр,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги, м. Буча
Освіта:
1976-1982 – Одеський медичний
інститут ім. М.І. Пирогова, медичний
факультет, спеціальність «Педіатрія».
1982-1983 – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія» на
базі Первомайської міської лікарні, м. Первомайськ.
Додаткова освіта: Наявний діючий сертифікат «Педіатрія»
вища категорія 2015.
Досвід роботи:
1983-1985 – лікар-педіатр, Первомайський пологовий
будинок, м. Первомайськ.
1985 по теперішній час – лікар-педіатр, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 35 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, англійська зі
словником, латинь.
Володіння комп'ютером – рівень досвідченого
користувача.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.
18.03.2010–07.11.2010 рр. в.о. завідувача терапевтичного
відділення - лікаря–терапевта Бучанської міської поліклініки
Київської області
08.11.2010–15.11.2012 рр. заступник головного лікаря
Бучанської міської поліклініки Київської області
03.12.2012–19.02.2015 рр. лікар – терапевт дільничний
Бучанської міської поліклініки Київської області
З 20.02.2015 р. по теперішній час
лікар – терапевт
дільничний, заступник головного лікаря Бучанської міської
поліклініки Київської області. Загальний медичний стаж –
13 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
німецька зі словником. Володіння комп'ютером – упевнений
користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Лу’яненко Анатолій Трохимович

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи:
Бучанський центр первинної медикосанітарної допомоги, м. Буча
Освіта:
1974- 1981 – Київський медичний
інститут ім. О.О. Богомольця,
медичний факультет, спеціальність
«Лікувальна справа».
1982-1983 - інтернатура за спеціальністю «Терапія», Ірпінська
ЦМЛ.
Додаткова освіта:
Наявний діючий сертифікат «Терапія», вища категорія 2016.
Досвід роботи:
1984 -2003 – лікар-терапевт, головний лікар Бабинецької
дільничної лікарні.
2003-2014 - головний лікар Бородянська ЦРЛ.
2014 по теперішній час – лікар-терапевт Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
Загальний медичний стаж – 44 роки.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, німецька, латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальний, працелюбний,
дисциплінований, комунікабельний, чуйний до пацієнтів.

Лук’янчук Тетяна Валеріївна

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги
Освіта:
1983-1991 – Донецький державний
медичний інститут ім. М. Горького,
медичний факультет, спеціальність
«Лікувальна справа».
1991-1992 – інтернатура за спеціальністю «Терапія» НМАПО
ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта: Наявний діючий сертифікат «Терапія»,
вища категорія 2016.
Досвід роботи:
1992 по теперішній час – лікар-терапевт, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
2014 по теперішній час – лікар-терапевт кардіологічне
відділення ДЗ ВКМРКЦ МОЗУ.
Загальний медичний стаж – 35 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, німецька, англійська зі
словником, латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Оладько Валентина Олександрівна

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги,
м. Буча
Освіта: 1973-1976 - Білоцерківське
медичне училище, спеціальність
«Сестринська справа».
1983-1989 – Київський медичний
інститут ім. О.О. Богомольця, спеціальність «Лікувальна
справа».
Додаткова освіта: 1993- 1996 - Клінічна ординатура при
Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.
2005-2008 - Національний Університет ДПСУ, юридичний
факультет. Наявний діючий сертифікат «Терапія», вища
категорія 2015.
Досвід роботи: 1980-1983 – сестра медична, Бучанська міська
поліклініка. 1983-1991 – фельдшер, лікар, Ірпінська станція
ШМД. 1996 по теперішній час – лікар-терапевт, Бучанська
міська поліклініка, м. Буча. Загальний медичний стаж – 38
років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
латинь. Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Кравченко Наталія Ігорівна

Посада: лікар-педіатр,
друга кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги,
м. Буча
Освіта: 2003-2009 – Національний
медичний університет ім. О.О.
Богомольця, медичний факультет,
спеціальність «Педіатрія».
2009-2011 – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія»
НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта: Наявний діючий сертифікат «Педіатрія»
друга категорія 2016.
Досвід роботи: 2011 по теперішній час – лікар-педіатр,
Бучанська міська поліклініка, м. Буча. Загальний медичний
стаж – 9 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
англійська зі словником, латинь. Володіння комп'ютером –
рівень досвідченого користувача.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Столинець Наталія Миколаївна

Посада: лікар-педіатр,
категорія спеціаліст
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної
допомоги, м. Буча
Освіта: 1998-2001 – Чорнобильське
медичне училище, спеціальність
«Сестринська справа».
2002-2008 – Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця, медичний факультет,
спеціальність «Педіатрія».
2008-2010 – інтернатура за спеціальністю «Педіатрія»
НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта: Отримання сертифікату зі спеціальності
«Педіатрія», 2008. Наявний діючий сертифікат «Педіатрія»,
спеціаліст, 2017.
Досвід роботи: 2001-2008 – медична сестра, Ірпінська міська
лікарня, м. Буча. 2008-2016 – лікар-педіатр, Ірпінська дитяча
міська лікарня, поліклінічне відділення, м. Ірпінь.
2017 по теперішній час – лікар-педіатр, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 19 років, лікар-педіатр – 4,5
року.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, англійська зі словником,
латинь. Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Таращенко Світлана Вікторівна

Посада: лікар-педіатр,
друга кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги,
м. Буча
Освіта: 1998-2004 - Українська медична
стоматологічна академія, медичний
факультет, спеціальність «Лікувальна
справа». 2004-2010 – інтернатура
за спеціальністю «Загальна практика сімейна-медицина»
УМСА, НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Додаткова освіта: Сертифікат зі спеціальності «Педіатрія»,
2011
Наявний діючий сертифікат «Педіатрія», друга категорія, 2017
Досвід роботи:
2010-2013 – лікар, ЗП-СМ Ірпінська міська поліклініка, м.
Ірпінь.
2013 і по теперішній час – лікар-педіатр, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча
Загальний медичний стаж – 14 років, лікар-педіатр - 5 років.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, німецька зі словником,
латинь
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

Шунда Олег Іванович

Посада: лікар-терапевт, вища
кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної
допомоги
Освіта:
1988-1992 – Берегівське медичне
училище, фельдшер.
1995-2001 - Буковинська державна
медична академія, медичний
факультет, спеціальність «Лікувальна справа».
2001–2002 - інтернатура за спеціальністю «Терапія»,
Берегівська ЦРЛ.
Додаткова освіта: Наявний діючий сертифікат «Терапія»,
вища категорія 2016 р.
Досвід роботи:
1992-1994 – санітарний інструктор під час проходження
служби в армії.
2002-2008 – головний лікар амбулаторії с. Мужієво,
Закарпатська область.
2008 по теперішній час - лікар-терапевт, завідувач
терапевтичного відділення, Бучанська міська поліклініка,
м. Буча.
Загальний медичний стаж – 26 років.
Додаткові відомості: Знання мов – українська, російська,
угорська, англійська зі словником, латинь. Володіння
комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальний, працелюбний,
дисциплінований, комунікабельний, чуйний до пацієнтів.
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З 1 квітня 2018 року розпочинається кампанія з вибору лікаря по наданню первинної медичної допомоги та підписання з ним відповідної декларації (договору на обслуговування). Сімейний лікар надаватиме первинну допомогу всім членам родини. Лікар-педіатр
та лікар-терапевт обслуговують у відповідності до фаху тільки дітей або тільки дорослих.

Посада: лікар-терапевт,
вища кваліфікаційна категорія
Місце роботи: Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги
Освіта: 1978-1984 –
Дніпропетровський ордена трудового
червоного Прапора медичний інститут,
медичний факультет, спеціальність
«Лікувальна справа».
1984-1985 - інтернатура за спеціальністю «Терапія»,
Кіровоградська обласна лікарня.
Додаткова освіта:
1988 - 1990 - Клінічна ординатура Київський медичний
інститут.
Наявний сертифікат «Загальна практика-сімейна медицина».
Наявний діючий сертифікат «Терапія», вища категорія 2014.
Досвід роботи:
1986 по теперішній час – лікар-терапевт, Бучанська міська
поліклініка, м. Буча.
Загальний медичний стаж – 34 роки.
Додаткові відомості:
Знання мов – українська, російська, англійська зі словником,
латинь.
Володіння комп'ютером – користувач.
Особисті якості: відповідальна, працелюбна,
дисциплінована, комунікабельна, чуйна до пацієнтів.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

медико-санітарної допомоги»

Радченко Клавдія Дмитрівна

№ 11 від 16 березня 2018 року
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ЧАС РЕЛАКСУ

+TV

газета вихідного дня
П`ятниця • 23 березня

Четвер • 22 березня
UA:Перший
/

6:00,15:35 М с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
9:30,10:50,11:50,12:50,14:20,1:00,2
:50,3:55 Погода.
9:40,19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,13:35,16:25 Телепродаж.
11:00 Д/с «Спiльноти тварин».
12:00 Смачнi iсторiї.
13:10 РадiоДень.
13:55 До справи.
14:30 Радiо. День.
15:15,4:00 Лайфхак українською.
15:20 М/с «Гон».
16:50 Твiй дiм.
17:20,2:40 Такашотам.
17:50,23:50 Iнформацiйна година.
19:00 Д/с «Плiч-о-плiч».
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:30,3:25 Тема дня.
21:50,3:40 Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Пiслямова.
22:05 Д/с «Як працюють мiста».
23:00 Т/с «Iмперiя».
1:10 Концертна
програма «Нацвiдбiр на
Євробачення-2018».
1:45 Д/с «Незвичайнi культури».
4:10 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:40 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
5:30 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:
15,5:20 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:05,15:25 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:30,4:25 «Секретнi матерiали».
21:00 Т/с «Cувенiр з Одеси». (12+).
22:00 «Мiняю жiнку 13».
23:00,0:20 «Право на владу».
0:45 Комедiя «Дуплекс». (16+).

Iнтер

5:50 М/ф.
6:10,22:35 «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».
10:20,12:25,20:40 Т/с «Запитаєте
у осенi».
12:55 Х/ф «Любов на асфальтi».
14:50,15:45,16:45,3:10 «Речдок».
18:00,19:00,3:50 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Х/ф «Любити не можна
забути». (16+).
2:05,4:35 «Подробицi» - «Час».
2:45 «Скептик 3».
5:15 «Top Shop».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:10,17:35,21:30 Т/с «Менталiст».
(16+).
12:10,13:15 Х/ф «Ромео повинен
померти». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:25 Т/с «Нiконов i Ко».
(16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:30 «На трьох». (16+).
23:40 Х/ф «Здоровань». (16+).
1:35 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:20 Труба мiстера Сосиски. (12+).

Новий канал

3:00,1:55 Зона ночi.
3:45 Абзац.
5:35,6:35 М/с «Лунi Тюнз шоу».
6:30,7:45 Kids` Time.
7:50 Т/с «Мерлiн».
10:40 Т/с «Друзi».
12:30 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Хто зверху. (12+).
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:00 Вар`яти.
1:50 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:25,15:30 «Все буде добре!»
8:10 «Все буде смачно!»
9:10 «МастерШеф 7». (12+).
12:30 «Хата на тата». (12+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «Я соромлюсь свого
тiла 5». (16+).
23:00 «Я соромлюсь свого тiла
5». (18+).
0:00 «Один за всiх». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:
20 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:00 Агенти
справедливостi 3. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 2.
(16+).
18:00 Т/с «Обручка з рубiном».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Комора життя», 7 i 8
с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:50 Телемагазин.

ТК «Київ»

UA:Перший

6:00,15:30 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:
00,21:00,3:00 Новини.
6:35,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
9:30,10:50,11:50,12:50,14:20,1:00,
2:50,3:55 Погода.
9:40,19:25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса».
10:35,13:35,16:20 Телепродаж.
11:00 Д/с «Спiльноти тварин».
12:00 Смачнi iсторiї.
13:10 РадiоДень.
13:55 «Схеми» з Н. Седлецькою.
14:30 Радiо. День.
15:15 М/с «Гон».
16:35 Фольк-music.
17:50,23:50 Iнформацiйна година.
19:00 Твiй дiм.
20:25 Перша шпальта.
21:30,3:25 Тема дня.
21:50,3:40 Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Пiслямова.
22:05 Д/с «Як працюють мiста».
23:00 Т/с «Iмперiя».
1:10 Концертна
програма «Нацвiдбiр на
Євробачення-2018».
1:45 Д/с «Незвичайнi культури».
4:00 Лайфхак українською.
4:10 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:40 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
5:30 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

7:00,19:25 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi сили».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:15 «Мультляндiя».
6:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».
Пятница, 23 марта

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:40,12:20 «Одруження
наослiп».
12:45,14:05,15:25 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Мама». (12+).
20:15 «Лiга смiху».
22:20 «Iгри приколiв».
23:20,0:15,4:55 «Розсмiши
комiка».
1:10 «Вечiрнiй Київ».

ICTV
.

17:50 М/ф «Шрек 3».
19:45 М/ф «Три богатирi на
дальнiх берегах». (16+).
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана». (16+).
23:45 Х/ф «Зловiснi мерцi». (18+).

Iнтер

5:50 М/ф.
6:10,22:00 «Слiдство вели...» з Л.

Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20,12:25 Т/с «Запитаєте у
осенi».
12:50 Х/ф «Все можливо».
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,3:30 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Афера поамериканськи». (16+).
2:10 Х/ф «Жiночi радощi й
печалi». (16+).
5:10 “Top Shop”.

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Студiя Вашингтон.
4:25 Факти.
4:45 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 Iнсайдер.
11:10,17:35 Т/с «Менталiст».
12:15,13:15 Х/ф «РобоКоп». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
15:10,16:25 Т/с «Нiконов i Ко».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:30,22:50 Дизель-шоу. (12+).
23:55 Х/ф «Мисливцi на привидiв».
1:50 Х/ф «Мисливцi на привидiв
2». (16+).
3:30 Труба мiстера Сосиски.

Новий канал

3:00,2:10 Зона ночi.
3:45 Абзац.
5:35,6:35 М/с «Лунi Тюнз шоу».
6:30,7:45 Kids` Time.
7:50 Т/с «Мерлiн».
10:40 Т/с «Друзi».
12:30 Т/с «Статус вiдносин - все
складно». (12+).
17:00,19:00 Суперiнтуїцiя.
21:00 Аферисти в мережах. (16+).
22:10 Хто зверху. (12+).
2:05 Служба розшуку дiтей.
3:10 Труба і метр

СТБ

6:45 «Моя правда. Альона
Курилова. Мiсiя здiйсненна».
7:45 «Моя правда. Хаял
Алекперов. Кавказький
полонений».
8:40 Х/ф «Мама мимоволi».
(16+).
11:10 Х/ф «Провiдниця». (16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:40 «Холостяк 8». (12+).
23:35 «Холостяк 8. Пост-шоу».
2:35 «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
:10 Сьогоднi.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi 3. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 2.
(16+).
18:00 Т/с «Обручка з рубiном».
19:45 «Говорить Україна».
20:55 Футбол. Товариський матч.
Україна - Саудiвська Аравiя.
23:20 По слiдам.
0:00,2:20 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
1:50 Телемагазин.
5:30 Зоряний шлях.

ТК «Київ»

7:00,19:25,4:15 «Дива природи».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська
приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi сили».
17:00,0:20 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
22:15,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
5:05 «Мультляндiя».

Субота • 24 березня
UA:Перший.
/

6:00 М с «Чорний Джек»
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:40 Новини.
9:30,14:10,18:45,0:30,1:30,4:00
Погода.
10:05 Хто в домi хазяїн?
10:30 Лайфхак українською.
10:45,13:50,15:35 Телепродаж.
11:05 Д/с «Незвiданi шляхи».
12:00 Х/ф «Святе сiмейство».
14:15 Д/с «Спiльноти тварин».
15:50 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть».
18:55 Концертна програма
«Вiдкривай Україну».
20:00 Розсекречена iсторiя.
21:35 Як дивитися кiно.
22:00 Х/ф «Велика краса».
1:10 Такашотам.
1:40 Д/с «Незвичайнi культури».
4:10 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:40 Д/с «Розповiдi про Хансiк».
5:30 Д/с «Орегонський путiвник».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:45 «Грошi».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45 «Життя без обману».
11:20,23:15 «Свiтське життя».
12:25 «Голос країни 8».
16:30,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:15 «Вечiрнiй Київ».
5:15 «Розсмiши комiка».

Iнтер

5:40 Х/ф «Москаль-чародiй».
7:00 М/ф.
7:30 «Чекай на мене».
9:00,5:25 «Людмила Гурченко. По
той бiк Карнавалу».
10:00,3:45 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова».
11:30 Х/ф «Вокзал для двох».
14:20 «Легенда. Людмила
Гурченко».
15:50 Х/ф «Любов i голуби».
18:00,20:30 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
20:00 «Подробицi».
0:30 Х/ф «Гра в пiжмурки». (12+).
2:15 “Подробицi” - “Час”.
4:55 “Top Shop”.
3:15 Сосиски і пригоди.

5:10 Скарб нацiї
5:20 Еврика!
5:30 Факти.
5:50 Бiльше нiж правда.
7:40 Я зняв!
9:35 Дизель-шоу. (12+).
10:50,11:45 Особливостi
нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
16:25 Х/ф «РобоКоп». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:10 Х/ф «Годзила». (16+).
22:35 Х/ф «Годзила».
1:05 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).
2:30 Перехiд на лiтнiй час.

Новий канал

3:00,1:40 Зона ночi.
5:10 М/с «Лунтiк i його друзi».
6:50,8:55 Kids` Time.
6:55 М/с «Лунi Тюнз шоу».
9:00 Ревiзор. Магазини.
11:00 Таємний агент.
12:30 Таємний агент. Пост-шоу.
14:20 Х/ф «Амулет Земномор`я».

Компанії
«ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

(м. Буча, вул. Леха Качинського, 3)
для роботи на заводі виготовлення трубопроводів потрібні:

ЗВАРНИКИ і СЛЮСАРІ

• молоді спеціалісти з професійно-технічною освітою (зварники, слюсарі, токарі тощо);
• досвід роботи не потрібен (або мінімальний);
• навчання за рахунок компанії в корпоративному навчальному центрі;
• стабільна заробітна плата;
• повний соціальний пакет;
• медична страховка;
• забезпечення спецодягом;
• проходження медогляду за рахунок компанії;
• графік роботи пн.-пт. з 8.30 до 17.00.
З питань працевлаштування звертатися за
телефонами: 067-489-54-18, 067-218-72-98.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:15,5:30 Зоряний шлях.
8:30 Т/с «Комора життя», 1 с. 7.
(16+).
15:20 Т/с «Комора життя», 8 с.
(16+).
СТБ
16:25
Т/с «Провiнцiалка», 1 i 2 с.
5:55 «Караоке на Майданi».
(12+).
6:55 «Хата на тата». (12+).
19:40 Т/с «Провiнцiалка». (12+).
9:00 «Все буде смачно!»
21:00 Шоу Братiв Шумахерiв.
10:45 «МастерШеф. Кулiнарний
23:00
Т/с «Ключi вiд щастя», 1-3
випускний». (12+).
с. (16+).
14:05 «Холостяк 8». (12+).
1:50 Телемагазин.
17:00 Х/ф «Дiвчата».
2:20 Т/с «Ключi вiд щастя». (16+).
19:00 «Свiтами за скарбами».
4:00
Реальна мiстика.
22:30 «Вечiр з Наталею Гарiповою.
Людмила Шупенюк». (16+).
ТК «Київ»
23:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
8:00 «Київськi iсторiї».
iсторiя».
8:30
«Прогулянки
мiстом».
0:35 «Давай поговоримо про секс».

9:00 «Якiсне життя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:35 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Україна - моя родина».
16:25 «Крок до зiрок. 20 рокiв».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,3:50 «Київ Live».
19:25 «Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни».
20:20 «Ситуацiя».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:00,23:15 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
21:25 Х/ф «Божевiльнi вiд
кохання».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Двi майже плоскi
суперноги».
2:25 Х/ф «Чвари».

Недiля • 25 березня
UA:Перший

6:00 М/с «Чорний Джек».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго
ранку, Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,0:40 Новини.
9:30 Х/ф «Святе сiмейство».
11:20,14:05,15:50 Телепродаж.
11:40 Д/с «Двоколiснi хронiки».
12:10 Перший на селi.
12:40,1:40 Д/с «Незвичайнi
культури».
14:20 Фольк-music.
15:25,1:10 Д/ф «Спадок на
кiнчиках пальцiв».
16:10 Д/с «Африка. Небезпечна
реальнiсть».
19:55 Д/с «Iмперiя».
21:35 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:15,3:00 Д/с «Весняний
фестиваль».
23:10 Д/с «Жива природа».
23:30 «Гордiсть свiту».
0:20,3:50 Такашотам.
4:10 Д/с «Мистецький пульс
Америки».

Канал «1+1»

6:10 «ТСН».
7:05 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Розсмiши комiка. Дiти».
10:50,12:10 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
13:25 Драма «Cувенiр з Одеси».
17:10 «Лiга смiху».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос країни 8».
0:10 «Iгри приколiв».
1:10 Драма «Хiчкок». (16+).

Iнтер

6:10 Х/ф «Дiвчина з гiтарою».
8:00 «Вдалий проект».

9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка».
12:10 Х/ф «Пiк-Пiк».
13:50 Х/ф «Скупий».
16:20 Х/ф «Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика».
18:00 «Крутiше за всiх».
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Що робить твоя дружина?»
0:45 Х/ф «Iм`я». (16+).
2:35,5:20 «Подробицi» - «Час».

ICTV
!

5:00 Еврика
5:05 Факти.
5:35 Iнсайдер.
7:25 Т/с «Код Костянтина». (16+).
9:20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:15,13:00 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:35 Х/ф «Годзила».
16:15 Х/ф «Годзила». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Пiднесення Юпiтер».
23:05 Х/ф «Я, Франкенштейн».
0:50 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал

4:50 Стендап-шоу.
5:40,8:15 Kids` Time.
5:45 М/с «Лунi Тюнз шоу».
8:20 Х/ф «Мiльйонер мимоволi».
10:20 Х/ф «Помста пухнастих».
12:10 М/ф «Шрек 3».
14:00 М/ф «Три богатирi на
дальнiх берегах». (16+).
15:15 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана». (16+).
18:00 Х/ф «Гарi Поттер i кубок вогню».
21:00 Х/ф «Час вiдьом».
23:00 Х/ф «Не стукай двiчi». (18+).

Втрачений військовий квиток серія АВ №194717,
виданий 29.05.2017 року Ірпінсько-Бучанським
ОМВК Київської області на ім’я Товстенко
Андрій Олександрович, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на нерухоме майно САВ на
ім’я Галька Роман Ігорович № 035135, вважати
недійсним.

СТБ

7:50 «Холостяк 8». (12+).
9:00 «Все буде смачно!»
10:25 «Караоке на Майданi».
11:30 «Свiтами за скарбами».
15:00 «Наречена для тата». (12+).
17:00,23:35 «Я соромлюсь свого
тiла 5».
19:00 «Битва екстрасенсiв 18».
21:20 «Один за всiх». (16+).
22:35,0:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси». (16+).

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:45,3:35 Зоряний шлях.
9:15 Т/с «Провiнцiалка». (12+).
13:00 Т/с «Квиток на двох».
17:00 Т/с «Соломонове рiшення»,
19:00,2:45 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Соломонове рiшення».
23:00 Т/с «Салямi», 1-3 с.

ТК «Київ»

8:20 «Життєвi iсторiї».
8:50 «Паспортний стiл».
9:00 «Київ музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00,23:40 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Україна Михайла
Поплавського».
15:35 «Ситуацiя».
15:50 «Служба порятунку».
16:20,1:30 Х/ф «Червоне та
чорне».
18:50 Х/ф «Доброго ранку,
В`єтнам».
21:00,0:40,3:50 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,4:20 «СТН-спорт».
21:50 Х/ф «Лiнiя нападу».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник

(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
2018313283
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ ВОДНИЙ СЕРВІС»
код ЄДРПОУ 33092952

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
1. Інформація про суб’єкта господарювання
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ч. 13 ( водозабір підзем08296, Київська обл., м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Ковельська, буд. 4.
Тел.: (067) 403-02-41.
них вод, що перевищує 300 м3/добу).
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на доособи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
Планована діяльність, її характеристика.
транскордонного впливу (зачеплених держав).
Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значенТранскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
ня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) з ділянки
Ворзельська-ІІ Ірпінського родовища, що розташована в смт Ворзель Київської області включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклюта використовується для задоволення господарсько-побутових та виробничих потреб.
Технічна альтернатива 1.
ченню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
Водозабір представлений двома свердловинами. Свердловина № 4725(1) пробу- довкілля»№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
При написанні звіту планується провести гідрогеологічні розрахунки допустимого
рена на сеноман-келовейський водоносний комплекс, свердловина № 4725(2) пробурена на водоносний горизонт у відкладах канівської та бучацької серій еоцену. зниження для оцінки можливого ризику виснаження водоносних горизонтів.
Надання запиту до Центральної геофізичної обсерваторії на інформацію про веЕксплуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання у межах підрахованих та затверджених запасів води.
личини фонових концентрацій забруднюючих речовин у поверхневій воді водних
Технічна альтернатива 2.
об’єктів, про багаторічні кліматичні характеристики в місці здійснення планової діНе розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задово- яльності.
Надання запиту в Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА на інлення потреби у воді ПП «Український водний сервіс».
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
формацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин у атмосферноМісце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
му повітрі.
Планована діяльність здійснюється по вул. Ковельській у смт Ворзель м. Ірпінь
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гроКиївської області. Свердловини розташовані на території підприємства, в північ- мадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на доно-східній околиці смт Ворзель.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
На замовлення ПП «Український водний сервіс» було проведено роботи з геологіч- оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
ного вивчення, на основі яких складено звіт про геолого-економічну оцінку запасів • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
питних підземних вод ділянки Ворзельська-ІІ Ірпінського родовища і затверджено • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
протоколом ДКЗ України № 3944 від 25.05.2017 р., згідно з яким ведеться розробка • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої дородовища, тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальнидаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отми альтернативами недоцільно.
риманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, спла- • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на дотою податків в місцеві бюджети, поліпшенням економічної ситуації регіону.
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль- • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планості (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
нованої діяльності, зазначеного в пункті 14 цього повідомлення.
ПП «Український водний сервіс» має на балансі 2 свердловини, які пробурені у 2007
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінр. на глибини 90,0 та 128,0 м. Дебіти свердловин становлять 10,0 та 20,0 м3/год відповід- ки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
но. Експлуатаційні запаси питних підземних вод – 720,0 м3/добу. Річна продуктивність недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
підприємства з видобування експлуатаційних запасів становить 153,6 тис. м3.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впли6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськос– дотримання умов спеціального водокористування;
ті для участі в такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та
щодо технічної альтернативи 2
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на доне розглядається
вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом гощодо територіальної альтернативи 1
сподарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
– дотримання меж поясів ЗСО.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щодо територіальної альтернативи 2
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будьне розглядається
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої ді7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
щодо технічної альтернативи 1
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в огоНа родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що лошенні про початок громадського обговорення.
відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.513. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуван- що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
ня», та задовольняють умовам, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється наявною інфраструктурою. веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному в пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плащодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
щодо територіальної альтернативи 1
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
Водозабір знаходиться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у вста- оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
новленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спро«Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та стить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.
передбачено заходи, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розщодо територіальної альтернативи 2
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпоне розглядається
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх перщодо технічної альтернативи 1
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
атмосферне повітря – відсутній;
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
водне середовище – обсяги водокористування;
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обґрунти – утворення відходів, та подальше поводження з ними;
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенрослинний і тваринний світ – відсутній;
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
вплив на клімат і мікроклімат – відсутній;
звіту з оцінки впливу на довкілля.
вплив на техногенне середовище – відсутній.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діне розглядається
яльності буде продовження строку дії та виконання умов спеціального дозволу на
щодо територіальної альтернативи 1
користування надрами (видобування корисних копалин – питні підземні води) на
соціальне середовище – відсутній;
ділянці Ворзельська-ІІ Ірпінського родовища, що видається Державною службою гещодо територіальної альтернативи 2
ології та надр України.
не розглядається
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обся9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді- гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону природних ресурсів Київської ОДА, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. (+38
044) 279-01-58, е-mail: info@eko.koda.gov.ua.
України «Про оцінку впливу на довкілля»).
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До 1 класу дітей зараховуватимуть по-новому
Ніяких конкурсів і територіальна прив’язка до школи

Батьки мають встигнути подати документи до 31 травня. Міністерство освіти і науки пропонує змінити правила прийому дітей до перших класів державних та комунальних закладів освіти. Проект
документа також описує механізми зарахування дітей до початкової (1-4 клас), базової (5-9 клас,
гімназії) та старшої (10-11 клас, ліцеї) школи, переведення та відрахування.

C

ім основних змін під час зарахування дітей до 1 класу очікують
нинішнього року:
1. Новий порядок зарахування до початкової школи ґрунтується на засадах її
територіальної доступності. Тобто кожна школа має першочергово прийняти
дитину, яка живе на території її обслуговування. Це передбачено Законом
«Про освіту». Закріплення за школами
території обслуговування належить до
компетенції місцевих органів влади.
2. Поняття «конкурс у перший клас»,
яке вже багато років викликає нарікання з боку батьківської спільноти,
відходить у минуле.
3. Адміністрації шкіл та місцеві органи влади мають вжити вичерпних
заходів для зарахування всіх дітей з
території обслуговування - відкриття
додаткових класів, зокрема, інклюзивних чи спеціальних, або зміна ор-

ганізації освітнього процесу, зокрема,
запровадження змінності в навчанні.
4. Для зарахування дітей у 1 клас батьки мають подати пакет документів, зазначених у Порядку, до 31 травня.
5. Присутність дитини під час подання
заяви чи її зарахування не є обов’язковою,
не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою зарахування.
6. Наказ про зарахування всіх дітей
до 1 класу видається не пізніше 1 червня (перша, основна хвиля зарахування)
і оприлюднюється в закладі освіти та на
його веб-сайті (а в разі його відсутності – на сайті органу, у сфері управління
якого перебуває заклад освіти). У разі
значного перевищення кількості поданих заяв над спроможністю закладу,
зарахування відбуватиметься за критеріями, описаними в Порядку. За прогнозами експертів, кількість таких шкіл
в Україні не перевищуватиме 0,5%.
7. Батьки мають право подати документи на зарахування дитини в інші
школи (не за місцем проживання) на
вільні місця. Інформація про наявність
таких місць розміщується в закладі, на
його сайті або сайті відповідного органу
управління освіти впродовж трьох робочих днів з дня їхньої появи. Зарахування
на вільні місця відбувається до 15 червня
(друга, додаткова хвиля зарахування).

НАЗВАЛИ НАЙПОПУЛЯРНІШІ
ПРЕДМЕТИ ЗНО 2018
Станом на 6 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 176 255 осіб. Про це повідомляє
прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

З

а інформацією УЦОЯО, найактивніше реєструються абітурієнти
Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Одеської областей, а також
столиці.
На обов’язковий тест з української мови і літератури вже зареєстровано 175
тисяч учасників, історію України вже виявили бажання складати 91 тисяча
осіб, математику – 61 тисяча.
Також достатньо популярними серед майбутніх вступників є тести з англійської мови і географії.
В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних майбутні
учасники ЗНО зможуть до 2 квітня 2018 року.
Внести зміни до реєстраційних даних можна за допомогою спеціального сервісу, який доступний на сайті УЦОЯО.

Тема дня
— У серпні-вересні минулого року
Європейська Бізнес Асоціація спільно
з Dragon Capital провела опитування
серед компаній з іноземним капіталом.
За його результатами, 50% іноземних
компаній планують збільшувати інвестиції в бізнес в Україні нинішньго
року. На чому базується цей оптимізм?
— Дослідження виявило, що більшість іноземних інвесторів доволі
оптимістично налаштована щодо динаміки зростання бізнесу та з певною
надією дивиться в майбутнє.
На мою думку, така ситуація здебільшого пов’язана з позитивними
перетвореннями, які мають місце останнім часом. Зокрема, йдеться про
лібералізацією валютного ринку та
порівняну стабільність економічної
ситуації в країні.
Так, реформи просуваються повільніше, ніж ми б цього хотіли, однак активна та свідома бізнес-спільнота все-таки
відчуває готовність влади взаємодіяти й
дослухатися до голосу бізнесу.
— Наскільки сприятливим є інвестиційний клімат в Україні? На якому
рівні варто чекати притоку інвестицій у подальшому?
— Під час дослідження індексу інвестиційної привабливості, ми запитали топ-менеджерів наших членських
компаній про їхні економічні настрої
в першому півріччі 2016 року. Отже, у
липні позначка індексу сягнула лише
2,88 (з п’яти можливих балів).
Однак, якщо ми порівняємо з останнім кварталом 2015 року, коли індекс
становив 2,57 бала, результат, вочевидь, свідчить про певне поліпшення
ситуації.

Анна Дерев’янко:

Нині в Україні золотий час
для молодих стартапів

Про те, чому рейтинги бізнесу не впливають на бізнес-клімат, про
бум молодих стартапів в Україні та чи задоволені в ЄБА співпрацею з урядом, говоримо з виконавчим директором Європейської
Бізнес Асоціації Анною Дерев’янко.

Звичайно, інвестори не в захваті від
економічної ситуації в країні, та попри це деякі з них все одно планують
нарощувати капітал, зокрема і людський. Це, безумовно, є позитивним
сигналом для потенційного пожвавлення ділової активності в державі. А
відтак і притоку нових інвестицій та
розгортання інвестиційних проектів.
За нашими даними, 45% опитаних директорів великих компаній планують
інвестувати нинішньного року.
— Уже понад рік в Україні діє зона
вільної торгівлі з ЄС. Який вплив це
має на український бізнес?
— Зона вільної торгівлі з ЄС – це
шанс для українського бізнесу заяви-

ти про себе. Угода має стати стимулом
для виходу на нові ринки більш високого рівня, підняття планки, а також
поліпшення якості продуктів та послуг, аби гідно конкурувати з європейськими колегами. Ще більшої актуальності набула ця опція для нових
українських стартапів та молодих виробників з огляду на тренд стрімкого
розвитку креативного малого бізнесу
в Україні. Саме тому в межах Асоціації
діє два цікаві проекти: платформа
для розвитку малого та мікробізнесу
Unlimit Ukraine та Enter NewMarkets
– ініціатива, започаткована спільно з
Центром підтримки експортерів, яка
спрямована на підтримку членських

компаній Асоціації, зацікавлених у
розширенні власного бізнесу та виході
на європейські ринки.
Ми розуміємо, що процес імплементації та приведення норм законодавства до вимог та стандартів країн ЄС є
досить складним та потребує часу, але
вже зараз ми можемо робити маленькі
кроки назустріч великим горизонтам.
Якщо ми ставимо завдання бути
в першій двадцятці країн, то здійснюємо рух досить повільно. Місце в
рейтингу певним чином впливає на
рішення бізнесменів інвестувати, адже
разом з макроекономічною статистикою та оцінкою політичних ризиків
свідчить про ситуацію в країні. А от
на бізнес-клімат місце в рейтингу не
впливає, ймовірніше, навпаки. Тож
варто зосередити зусилля на підвищенні якості законодавства та його застосуванні на практиці, плюс приборкати корупцію, щоб думка бізнесменів,
які працюють в Україні, змінилася на
краще, а це, зокрема, вплине на місця
України в міжнародних рейтингах.
Тетяна Стець

Єдина родина
Весна – найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа, бринять струмки, розквітають перші квіти, зігріті теплом сонячного проміння, мрійливо співають пташки, прийшла весна,
а разом із нею – Міжнародний жіночий день. Свято половини
людства, та ще й якої половини!

Ж

Першу номінацію – «Милосердя» – по
праву було вручено соціальним працівникам з догляду за одинокими і престарілими
Меланії Ващенко та Раїсі Ткач.
Понад тридцять років у Гаврилівці функціонує дитячий дошкільний навчальний
заклад «Веселка». В ньому 30 років працює
Ніна Шубка вихователем, має величезний
досвід, який передає молодим спеціалістам,
ставиться відповідально до роботи, і тому
колектив пишається, що Ніна отримала номінацію «Відкриваю світ дітям».
Немає в житті важливішої справи, ніж
розвивати почуття гідності й давати важливі знання для майбутнього. Тож номінантами «Віддаю серце дітям» стали Алла Селега
(вчитель фізкультури Гаврилівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів) та Валентина Пасальська
(вчитель української мови та літератури
Синяківської ЗОШ І-ІІ ступенів).
Номінацією «Відданість справі» було нагороджено технічну працівницю Синяківської
школи Галину Шидловську, кредо якої створити навколо себе комфорт, тому отримала
номінацію «З комфортом по життю».
У Гаврилівці дуже поважають медичну сестру денного стаціонару при ФАПІ
Надію Фрідріхсон і цінують за своєчасну
і професійну допомогу. Вона вважає, що
людині допомагають не тільки ліки, а й
добре слово. Надія отримала номінацію
«Здоров’я нації».
У с. Раківка є сільський клуб і двадцять
п’ять років завідуючою якого є Анна Карп.
Її нагороджено в номінації «Відданість
справі». Не обійшли на церемонії і колектив Гаврилівської сільської ради.
На номінацію «Жінка-мужність» було
представлено начальника військово-облікового столу Людмилу Паламаренко.
Відкриттям для обох громад була номінація «Поетична душа». Це надзвичайно талановита, щира і привітна жінка з
Раківки – Алла Шаламай. Уже давно свій

інки в цей день чекають сюрпризів,
подарунків, а чоловікам доводиться по-особливому готуватися. І це доволі
непросто; здивувати, зробити щасливою,
покласти до ніг своєї дружини, доньки,
мами – увесь білий світ і прихилити небеса.
Тільки б очі жіночі променилися любов’ю,
а серце наповнювалося ніжністю… Саме
такі щасливі жінки були напередодні свята
8 Березня в Гаврилівському палаці культури
«Полісся», де проходила церемонія нагородження Жінка року 2017 «А жінка у світ
приходить для любові».
Щойно відчинялися двері до палацу, кожного зустрічали звуки чарівної музики від
скрипаля Ігора Коцюби, юнаки жінкам дарували білі троянди, і це було дуже зворушливо. Тут же в холі можна було познайомитися
з новинками продукції компанії «Альянс

краси», поспілкуватися з келихом шампанського в руці…
І ось прозвучали позивні церемонії нагородження Жінка року 2017 Гаврилівської та
Синяківської сільських територіальних громад. Глядачі перебували в очікуванні нагородження номінанток.
З вітальним словом до прекрасної половини звернулися головний спонсор та
ініціатор – генеральний директор компанії
«Альянс краси» та директор благодійного
фонду «Альянс» Вадим Геращенко і мер
міста Буча Анатолій Федорук, а також
сільські голови – Олег Покрасьон і Павло
Ярига.
У подальшому вони ж проводили церемонію нагородження. Про досягнення кожної
з претенденток на звання Жінка року була
розповідь, яку доповнювали відеорядом.

Ц

Ювілей ворзельського
шкільного кінотеатру

е був унікальний кінотеатр. Тут директором, кіномеханіками, касирами,
контролерами були учні. На адресу кінотеатру приходили навіть листи з Голлівуду
від Національної Академії кіномистецтва.
Там знали про ворзельський кінотеатр і
надсилали для вивчення матеріали про
американське кіномистецтво.
У 1965 році у Ворзель приїхала знімальна група фільму-казки «Морозко». Діти
зустрілися з легендарним режисером-казкарем Олександром Роу, виконавцем ролі
Баби-Яги Георгієм Мілляром, виконавцем
ролі Діда Мороза Олександром Хвилею.
У 1966 р. відбулася прем’єра фільму
«Легенда про Мальчиша-Кибальчиша» та
зустріч зі знімальною групою.
Побував тут і легендарний Євген
Березняк - майор Вихор. У 1967 році фільм
про нього був надзвичайно популярним.
С. Параджанов, О. Роу, Є. Шерстобитов,
Б. Майдан, С. Шульман, Б. Крижанівський,
М. Лумельська; актори Г. Мілляр, О. Хвиля,
М. Ульянов, Д. Капка, М. Засєєв, В. Черняк,
С. Олексенко, В. Кисленко; кінознавці В.
Скуратівський, В. Бошно, а також письменники П. Глазовий, П. Загребельний,
Ю. Збанацький – це не повний перелік відомих і популярних на той час митців, які
відвідали шкільний кінотеатр.
У Ворзелі навіть проходив кінофестиваль дитячих фільмів.
А з 1965 по 1972 роки ворзельський
шкільний кінотеатр «Космос» тримав першість серед дитячих кінотеатрів тодішнього Союзу.
«До нас приїздив польський посол.
Привіз фільм з надзвичайно популярним
на той час Даніелем Ольбрихським. І те,
що фільм йшов польською мовою не було
особливою завадою, бо ж був про любов»,
- згадує Тетяна Михальчук.
А Олена Салтикова пригадує фільм
«Моя прекрасна леді», який демонструвався англійською. Розповідає, що при
кінотеатрі діяли клуби друзів кіно, клуб
мультиплікації, кіноподорожей тощо. Учні
купували абонементи і могли дивитися
рідкісні фільми. А потім їх обговорювати.

Учитель-ентузіаст Віталій Іщенко
Усім цим здобуткам Ворзель і ворзельські школярі завдячують великому ентузіасту Віталію Кириловичу Іщенку. Він
закінчив електроакустичний факультет
Київського політехнічного інституту. У

У ворзельському ЦК «Уваровський дім» відкрили експозицію,
присвячену 55-річчю заснування шкільного кінотеатру «Космос».
Кінопроектор цих часів, об’єктиви, фотоапарати, афіші, світлини
здивують молодих, а старших повернуть у їхню молодість.

школі викладав фізику, креслення. У 1956
році створив гурток кінодемонстраторів.
Так він тоді називався.
Ворзелець Анатолій Левицький, який
пов’язав своє життя з кіновиробництвом,
саме гуртку завдячує вибором професії.
Після школи працював помічником кіномеханіка, а потім кіномеханіком. Об’їздив
усі райцентри Київської області. Згодом

працював на Київській студії науково-популярних фільмів. Пан Анатолій один із
тих, хто поповнив експозицію музею раритетними на сьогодні експонатами.
У 1962 році на базі школи було створено
кінотеатр.
Спочатку він містився не в Уваровському
домі, а в приміщенні шкільних майстерень. Учні самі зробили ремонт, провели

стан душі, розуміння людської долі й любов до своєї країни вміє висловити віршами. Отримавши нагороду вона присвятила
всім жінкам вірш-вітання зі святом весни.
Лишалася номінація «Золотий фонд», викликавши певну інтригу й загадку.
На цю номінацію компанії «Альянс краси»
претендували дві відповідальні, надійні та
добросовісні працівниці. Начальник складу готової продукції Валентину Хайлюк.
У компанії кажуть, що її мозок подібний до
найскладнішої комп’ютерної системи, адже
вона знає напам’ять усі штрих-коди продукції компанії «Альянс краси» та точно скаже
її кількість на всіх складах виробництва. Її
колега Валентина Сивак керує найчисельнішим відділом підприємства. Саме від її
роботи, пильності та контролю залежить
виконання планів фасованої продукції компанії «Альянс краси», товарний вигляд та
якість цієї продукції. Обидві чуйні, привітні, турботливі мами і люблячі внуки.
Церемонія нагородження перепліталася
музичними вітаннями від артистів художньої
самодіяльності Гаврилівського БК, серед них
був і танцювальний колектив Синяківської
школи. А після церемонії нагородження був
неймовірний концерт чоловічого квартету
«Гетьман». А після закінчення святкового
вечора кожну жінку очікував подарунок від
компанії «Альянс краси» та благодійного
фонду Вадима Геращенка «Альянс».
Це було справжнє свято для жіноцтва,
наповнене позитивними емоціями, повагою і приємними сюрпризами, і вже на ранок Алла Шаламай написала:
Спасибі за чарівну скрипку,
- Це для душі, немов бальзам,
За гарне і чудове свято,
За подарунки нам жінкам.
Ще довго буде згадуватися феєричне
свято на честь її величності Жінка, яка дарує себе без останку родині, і вистачає сил
для роботи на будь-яких засадах.
Наталія Молчанова
фото: Михайло Накалюжний
електрику, зробили витяжку, встановили
кіноустановку «Україна». Трохи згодом самостійно обладнали кінобудку з кіноустановкою КН-2. Усе це відбувалося в 19621963 навчальному році.
А вже в 1964-му в гості до членів кіноклубу приїхав Сергій Параджанов. На цій зустрічі відбувся один із перших допрокатних
показів культового українського фільму
«Тіні забутих предків».
Вражає, як багато було зроблено,
щоб спланувати діяльність кінотеатру.
Репертуар кіноклубу розробляли відповідно до шкільної програми.
Плани створювали разом із вчителями
літератури, географії, історії, біології й
офіційно друкували в обласній конторі кінопрокату.
Усі, хто пам’ятає Віталія Іщенка, згадують його як великого подвижника, ентузіаста. Він знаходив можливості і тягнув у
шкільний кінотеатр списані, але в доброму
стані апарати, ретельно писав афіші (зараз
вони дійшли до нас у фотографіях, які він
робив), щороку власноруч створював альбоми. Два з них дійшли до нинішніх часів,
інші десь загубилися в нетрях тодішнього
Ірпінського відділу культури. Йому пропонували половину ставки,- відмовлявся. Не
хотів залежати від примх начальників.
У програмці можна знайти фільми, поставлені за мотивами творів українських
класиків, документальні фільми про інші
країни. Звичайно, образи вождя, «прагнення» радянського народу жити при комунізмі
були даниною часу. Особливо їх багато у планах за 1969 -1970 роки. При тому програми,
на відміну від попередніх, написано вже російською мовою. Закінчувалася хрущовська
відлига, починалося «закручування гайок».
На початку 1970-х Віталій Іщенко перейшов на роботу до Київського міського відділу освіти і відкрив у Києві ще 20 шкільних кінотеатрів. Ворзельський «Космос»
очолив Лев Хитровський. Невдовзі цей
кінотеатр припинив своє існування.
«Як на мене, таку діяльність можна було
би відновити нині. Робота ось таких кіноклубів саме те, що відволікає дітей від вулиці, розширює їхній світогляд. Насправді,
це вже готовий проект. Не вистачає таких
людей, як Віталій Іщенко. Може, ювілей стане поштовхом», - каже директор ЦК «Уваровський дім», краєзнавець
Олександр Соколенко.
Данута КОСТУРА
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Вітаємо
з Днем народження!

Подкідишева Андрія Сергійовича,
депутата Бучанської міської ради

Пироженко Ніну Володимирівну,
прибиральницю Бучанської міської ради

Компанець Оксану Григорівну,
завідувача відділом реєстрації місця проживання громадян

Федорук Ларису Петрівну,
Ворзельського селищного голову

−− Тим, хто стомився від постійних
хвороб, як своїх, так і членів сім'ї.
−− Тим, хто хоче мати дружню сім'ю,
любов, припинити сварки
і жорстокість вдома.
−− Позбутися боргів, знайти роботу
та мати фінансову стабільність.
−− Позбутися залежності від
алкоголю, сигарет і наркотиків.
−− Заповнити душевну порожнечу
і позбутися комплексів.

неділя, 8 квітня, О 10:00

м. Київ, ст. м. Олімпійська, вул. Тарасівська, 44
ро ргхвє “храм духа святого”

Вітаємо з 95-річним ювілеєм

Вітаємо
з 80-м ювілеєм дорогу
Марію Мусіївну!

шановну

Мохорт Лідію Романівну

Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід,
Отож прийміть найкращі побажання
Здоров’я й щастя на багато літ.
Бучанська організація
«Ветеранів України»

Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею лунають роки-журавлі!
Ось і загорілася 80-та свічка
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи і шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!
Від найближчих друзів та племінників

Шановні колеги!
Вітаю вас із професійним святом –
Днем комунальника!

Магазину одягу та взуття
терміново потрібні
продавці-консультанти.
Оплата гідна.

м. Буча, вул. Островського, 18
(біля ТЦ «Буча-Пасаж» зі сторони міста)
(073) 401 04 44 (Діма)
(097) 734 89 20 (Олександр)

одяг

ВЗУТТЯ

Магазину терміново потрібні
продавці-консультанти.
Оплата гідна.

м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 22а
(073) 401 04 44 (Діма), (097) 734 89 20 (Олександр)

ТЕРМІНОВО!!!

КП «БУЧАЗЕЛЕНБУД»
запрошує на ПОСТІЙНУ РОБОТУ!!!

Я безмежно вдячний долі і
вам за десять невтомних років спільної праці. На жаль,
не зміг зламати проявів людського неблагородства, неповаги і черствості до найпотрібнішої, найшляхетнішої,
найнебезпечнішої професії,
бо сьогодні комунальні блага стали звичною справою,
і ніхто не замислюється
скільки потрібно докласти
сил для їх стабільного функціонування. Як потрібно
любити людей, яку мати силу волі й витримку до тих,
які лише шукають винних, лякають новими лихами,
втручаються в діяльність, не маючи мінімум досвіду
і тим самим нагнітають напругу. Але вміння працювати в нестандартних ситуаціях, проявляти оперативність, постійно дбати про забезпечення та створення
належних умов для праці та відпочинку інших, то є
наш золотий девіз. І сьогодні ніхто не може заперечити, що саме ваш високий професіоналізм та відповідальне ставлення до справи – запорука успішного
розвитку рідного міста. Переконаний, що ви й надалі
докладатимете всіх зусиль щодо вирішення завдань
для забезпечення стандартів якості життя його мешканців, і нас по-справжньому оцінять. Сердечно
бажаю вам Божого благословення на мир у ваших
домівках, впевненості в завтрашньому дні й вагомих
професійних здобутків, щоб підґрунтям вашої плідної
професійної діяльності були оптимізм, серце сповнене любов’ю та щирими почуттями. Нехай завжди у
ваших оселях панують світло, тепло і злагода.
Володимир Кравчук,
начальник Бучанського УЖКГ

Працівників:

• водіїв категорії С;
• озеленювачів
(догляд за газонами
та клумбами, косарів);
• охоронців;
• двірників.

Офтальмологічний центр

ЖАБОЄДОВА Д. Г.
АКЦІЯ до 8 березня

Початок акції 1березня 2018 до 30 квітня 2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

Лише 9000 грн. замість 18000 грн.

Пропонуємо гнучкий графік роботи.
Звертатись за адресою: м. Буча, вул. Сілезька 3/23,
2 поверх, каб. КП «Бучазеленбуд».
Тел.: 097-276-63-65, 097-276-63-65, 097-276-63-65,
096-618-49-59, 096-618-49-59, 096-618-49-59.
Головний редактор: Сергій КУЛІДА
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305;

ВИДАЛЕННЯ КАТАРКТИ
Кришталик виробництва
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Тел.: (068) 439-70-68. Сайт: zir.clinic
Адреса: м. Київ, Дніпровська набережна, 23
Ліц. МОЗУ № 173 від 23.02.2017 р.

e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №7360 ВІД 30.05.2003

Вітаємо з Днем
українського
добровольця,
зі святом справжніх
патріотів!

Бажаємо мирного неба, сімейного благополуччя,
міцного здоров’я ВАМ і ВАШИМ близьким, витримки.

ДЯКУЄМО ВАМ!
СЛАВА СПРАВЖНІМ ВОЇНАМ УКРАЇНИ!

З повагою голова В. В. Говоров
та колектив Київської обласної організації
інвалідів війни та УБД
З повагою голова О. І. Щербак
та колектив Бучанської міської організації інвалідів
війни, Збройних сил та учасників бойових дій

Фотоконкурс

У об’єктиві зупинилась мить…

Фото Сергія Коваленко

Торговельному центру «Буча Пасаж»
на постійну роботу потрібні

• прибиральниця;
• двірник;
• оператор поломиючої машини.

Робо

та

Офіційне оформлення.
Тел.: 097-483-51-52, 067-509-87-49

23 березня о 12:30 в приміщенні актової зали
ЗОШ №4 відбудеться творча зустріч із відомими
українськими письменниками.
У гості до Бучі завітають:
Михайло Сидоржевський, голова Національної спілки письменників України та головний редактор «Української літературної
газети»; Тетяна Пшинюк, автор
книги-бестселера «Нерозгаданий
постскриптум»; Юлія БережкоКамінська, поетеса, номінантка
на Шевченківську премію.
Модератор зустрічі: Сергій Куліда, головний редактор газет «Бучанські новини» та «Літературна
Україна».
Запрошуємо всіх бажаючих!

В аптеку запрошуємо
завідувача аптеки з документами
провізора, фармацевта.

Компанія пропонує високий рівень ЗП.
Т.: 050-323-58-41, 067-828-85-06, 063-563-70-54 Інна

Редакція може не поділяти думку авторів Віддруковано ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»
м. Вінниця, вул. Чехова, 1А.
і не вступає з ними
тел.: (0432) 556-397
у листування. Рукописи не повертаються.
Наклад: 1900 прим.
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рекламодавець.
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