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Одноголосні рішення
з важливих питань
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Медична
реформа – в дії
Стор. 11

Важливий крок
реформування
транспортної галузі
Бучанської ОТГ
Багато проблем із транспортним сполученням порушували мешканці населених пунктів під час зустрічей із Бучанським міським головою Анатолієм
Федоруком.

П

еревізники сьогодні працють
під диктатуру вигоди, а тому не хочуть
з економічних розрахунків залишати
роками напрацьовані маршрути.
Перспектива
із
маршрутками
виглядає більш оптимістично після створення ОТГ – кількість задіяних автобусів зростатиме.
Раніше область проводила тендери і визначала перевізників. Тепер Бучанська ОТГ матиме такі функції, тому
комфортний та систематичний маршрут до кожного населеного пункту – наша спільна справа.
І ось перший крок до вирішення цієї проблеми вже
зроблено. Серед багатьох повноважень нових громад –
організація роботи громадського транспорту.
Продовження теми на стор. 9

У листопаді депутати прозвітують
про роботу перед виборцями
Відбулося пленарне засідання 47-ї сесії, яке
провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Було розглянуто понад 30 питань порядку денного.

Стор. 2

Міжнародна Співпраця

Щирі вітання містам-побратимам!

У неділю жителі Польщі з рекордною явкою проголосували на місцевих виборах: ті, хто має право голосу, вибирали своїх представників до рад ґмін, повітів, воєводських
сеймиків, а також війтів, бургомістрів та мерів міст.

О

фіційні результати виборів повинна оголосити Державна виборча комісія у четвер, 25 жовтня. Проте вже є результати екзит-полу, проведеного дослідницьким центром Ipsos.
Буча 14 років має побратимські стосунки з містом Тушин, та два
роки тому була підписана угода про співпрацю з містом Пщина.
Приємно, що мери двох міст та депутати попередніх скликань на
цих виборах отримали довіру виборців до 2023.
Вітаю бургомістра Пщини Даріуша Скроболя та Тушина
Вітольда Матецького з переобранням на посади, що означатиме подальший розвиток не лише цих польських міст,
а й наших стосунків.
Разом зі словами вітань від депутатського корпусу Бучанської міської ради, виконавчого комітету, жителів
Бучанської громади, надсилаю побажання подальшого незмінного курсу на впровадження інноваційних кроків
для поліпшення життя поляків, миру, стабільності, здоров’я родинам.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Таке рішення було ухвалено на сесії та затверджено графік їх проведення.
Україні процедуру звітування депутатів місцевих
рад регулює Закон України «Про статус місцевих
депутатів». У свою чергу міські ради мають ухвалювати рішення про деталі звітування депутатів міських
рад в аспектах визначення часу, місця, порядку висвітлення, особливостей ухвалення рішень щодо депутатських звітів та їх наслідків.

В

Графік проведення звітів депутатів
Бучанської міської ради VII скликання
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.16 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад»
◆17 листопада 2018 року о 14:00 годині відбудуться звіти депутатів Бучанської міської ради перед
виборцями:
1. В приміщенні Центру творчості ім. Л. Ревуцького,
вул. М. Гориня, 2, в.о. директора - Дубравіна О.В., відповідальний – Войтенко Л.Л., начальник бюджетного
відділу:
• Данюк Р.А., виборчий округ № 1;
• Таможній О.В., виборчий округ № 2.
2. В приміщенні Бучанської міської ради (зала засідань,
І поверх) вул. Енергетиків, 12 - Гапченко Д.О, керуючий
справами, відповідальний – Левківська І.О., головний
спеціаліст організаційно-контрольного відділу:
• Козак І.О., виборчий округ № 3;
• Войналович Л.М., виборчий округ № 4;
• Кравчук О.П., виборчий округ № 6.
Продовження на стор. 2
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У листопаді депутати прозвітують
про роботу перед виборцями
Продовження.
Початок на стор. 1
2.1. В підвальному приміщенні кооперативного будинку №15 по вул..Нове Шосе (зала засідань) відповідальний – Носок М.С., головний
спеціаліст відділу планування доходів та податкової політики:
• Сотніков О.Л., виборчий округ № 5.
3. В приміщенні Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ
ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4, вул. Енергетиків, 4,
директор - Літкевич А.М., відповідальний –
Пасічна І.Ю.,заступник начальник управління
праці та соціального захисту населення:
• Олексюк В.П., виборчий округ № 7;
• Наконечний М.П., виборчий округ № 8;
• Паустовський Д.Л., виборчий округ № 9.
4. В приміщенні Центрального будинку культури, вул. Пушкінська, 61-в, директор -Веретнова
Ю.М., відповідальний – Бартків І.С., начальник
архівного відділу:
• Джунь Г.Я., виборчий округ № 10;
• Якубенко В.А., виборчий округ № 12;
• Цип’ящук К.О., виборчий округ № 13.
• Хуторянська Н.В., виборчий округ № 34.
5. В приміщенні Бучанська СЗОШ І-ІІІ ст. № 5
з поглибленим вивченням іноземних мов, вул.
Вокзальна, 104, директор - Наконечний М.П.,
відповідальний – Вознюк Г.А., завідувач земельним відділом:
• Волковський А.Д., виборчий округ № 11;
• Подкідишев А.С., виборчий округ № 33;
6. В приміщенні Бучанська ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1, вул. А.Михайловського, 74, директор
Мохненко О.В., відповідальний – Докай О.А.,
завідувач відділу ЖКГ:
• Квашук О.Я., виборчий округ № 14;
• Османов М.Ш., виборчий округ № 15;
• Хвостенко В.В., виборчий округ № 16-18;
• Кухаренко В.М., виборчий округ № 18-16.
7. В приміщенні Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ
ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 2, вул. Шевченка, 14,
директор - Волинець Л.О., відповідальний –
Ілюхіна А.В., головний спеціаліст відділу держархбудконтролю:
• Ісламова А.В., виборчий округ № 17;
• Хвостенко В.В., виборчий округ № 16-18;
• Кухаренко В.М., виборчий округ № 18-16;
• Янковий Р.В., виборчий округ № 20.

П
8. В приміщенні Будинку культури, вул.
Яблунська, 15, директор – Ларіонова В.П., відповідальний – Пронько О.Ф., завідувач загального відділу:
• Олійнич І.П., виборчий округ № 21;
• Корж Д.С., виборчий округ № 22;
• Мостіпака С.В., виборчий округ № 23.
9. В актовій залі адміністративного корпусу Виробничого кооперативу «Фірма
«Агробудпостач», вул. Яблунська,144, голова
ВК – Романенко П.В відповідальний – Яремчук
В.А.,начальник служби у справах дітей та сім’ї:
• Карпенко А.В., виборчий округ № 25;
• Григорусь М.П., виборчий округ № 26.
10. В приміщенні Бучанський НВК «СЗОШ
І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3, вул. Вокзальна, 46а, директор-Морозенко Л.О., відповідальний –
Коваленко С.М., начальник відділу з надзвичайних ситуацій:
• Черненко О.В., виборчий округ № 27;
• Сусліна Л.В., виборчий округ № 28;
• Березинець О.Є., виборчий округ № 30;
• Крупа Г.І., виборчий округ № 31;
• Великодний А.В., виборчий округ № 32.
◆18 листопада 2018 року о 14:00 годині
відбудуться звіти депутатів Бучанської міської
ради перед виборцями:
В приміщенні Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ
ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3, вул. Вокзальна, 46-а,
директор, Морозенко Л.О., відповідальний –
Бєляков М.С., завідувач юридичного відділу:
• Животовський О.В., виборчий округ № 24;
• Окоєв І.М., виборчий округ № 29.
В приміщенні Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.
– ЗОШ І-ІІІ ст.» № 2, вул. Шевченка, 14, директор - Волинець Л.О., відповідальний – Ілюхіна
А.В. головний спеціаліст відділу держархбудконтролю:
• Ямненко О.В., виборчий округ № 19.

У Гребінківській селищній раді
відбулося виїзне розширене засідання правління Київського регіонального відділення Асоціації міст
України.

ровів його голова правління
Федорук Анатолій Петрович
– Бучанський міський голова за участі виконавчого директора РВ АМУ
Мартіна Гаррі Гаральдовича та 15 членів правління.

У місті розпочався
опалювальний
сезон

В

ідповідно
до
розпорядження
Бучанського
міського
голови
Анатолія Федорука в житлові будинки, установи та організації міста розпочали подавати тепло.

Одноголосні рішення з важливих
питань
Продовження.
Початок на стор. 1

Підтримка та розвиток
місцевого самоврядування

П

Сесія

Серед питань, які розглянули:
−− Про виконання Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» в Київській області;
−− Про проблеми забезпечення електроенергією міст, селищ та сіл
Київщини.
Заслухавши та обговоривши питання, правлінням було прийнято відповідні рішення.

ідтримано звернення депутатів
Бучанської міської ради щодо негайного скасування постанови Кабінету
Міністрів України про підвищення ціни
на газ для населення.
Проголосували депутати за низку
освітянських питань: створення логопедичного пункту у ЗДО № 7 «Перлинка»,
інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти міста, інклюзивної групи у
ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу
№4 «Пролісок».

Також розглянуто проект рішення
про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів у місті.
Ухвалено рішення щодо співфінансування з місцевого бюджету об’єктів, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку у 2019 році.
А ще депутати розглянули питання
регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій, а також депутатські звернення
тощо.
Інформація «БН»

На часі

Центр Розвитку Інновацій: Буча сприяє
розвитку Громадського бюджету

Експерти Центру Розвитку Інновацій (Center for Innovations Development)
назвали Бучанську міську раду серед тих, хто сприяє розвитку Громадського бюджету.
ромадська модель бюджету участі захоплює міста України. Про це свідчать результати проекту «Адвокація громадського бюджету задля успішної реформи децентралізації», у якому взяли участь 12 міст із
7 областей України, які вже запровадили
Громадську модель бюджету участі.
Впродовж 4 місяців експерти Центру розвитку інновацій активно консультували міста щодо розвитку Громадського бюджету.
За результатами Проекту:
• підтримано місцевою владою рішення про те, що громадськість має брати
участь на кожному етапі реалізації ГБ;
• надано десятки експертних консультацій,
за результатами яких були напрацьовані проекти змін до місцевих нормативно-правових актів;
• розроблено ряд рекомендацій щодо розвитку Громадської моделі бюджету участі
в містах України і тощо.
Дякуємо всім, хто сприяє розвитку
Громадського бюджету: Славутицькій міській раді, Бучанській міській раді, НовоградВолинській міській раді, Луцькій міській
раді та Чортківській міській раді.

Г

Проект «Адвокація громадського бюджету задля успішної реформи децентралізації» впроваджується Центром розвитку інновацій в межах Програми
Європейського Союзу «Підтримка громадянського суспільства в Україні» за
Центр демократії та верховенства права CEDEM та Реанімаційний Пакет Реформ
– РПР.

«OpenWorld»: мовою діалогу

У нашому місті працює Проект «OpenWorld»
(«Відкритий світ»), який передбачає організацію
та проведення заходів, спрямованих на підтримку та розвиток НПО, а саме у сфері комунікацій,
PR та співпраці зі ЗМІ.
ільовою групою є неприбуткові організації, новостворені невеликі громадські та благодійні організації, які працюють з уразливими групами і хочуть поліпшити можливості ефективної співпраці із засобами
масової інформації та місцевою спільнотою.
Програма передбачає організацію навчання для НПО із залученням українських та зарубіжних експертів і здійснюється за підтримки організації «Час служити» (Швеція) та фінансування Swedishinstitute (SI).
Основна географія проекту: південь, схід та центр України, майстер-класи відбувалися в Маріуполі, Херсоні, Запоріжжі.
У Бучі також тривають майстер-класи медіа-школи «Відкритий світ»
(Конференц-готель «Зелена Буча»), куди запрошені представники ЗМІ міста.
Перша зустріч пройшла із медіа експертом зі Швеції Торбіаном Столпе, який
поділився досвідом у питаннях комунікації в сучасному світі.

Ц

Фотофакт

Вулицю Островського вже заасфальтовано

В

ідтепер власники
транспортних засобів можуть без перешкоджень користуватися ділянкою дороги,
а пішоходи – новеньким тротуаром.

Освіта

«Перлинка» долучилася
до Всеукраїнського флешмобу

Каштани, жолуді, солоне тісто, коробки, сухе листя, фарби пледи та подушки – це далеко не повний перелік, речей з якими діти здатні вигадати неймовірні ігри, якщо дати їм таку можливість.

Не завжди штучна іграшка замінить
реальну річ. Найчастіше дитина комфортно може обходитися без іграшок,
нерідко іграшки більше потрібні саме
батькам, аби зайняти дитину на той час,
поки вони зайняті своїми справами.

– Коли ми вирішили долучитися до
цього флешмобу, то зустріли шалену
підтримку батьків. Таке нове для дітей
середовище розвиває їхню комунікацію,
мислення, активізує мовлення, фантазію, вміння вибудовувати партнерські
стосунки, – каже Жанна Петрівна. –

Сучасні діти не такі, яким було покоління 10–20 років тому, навкруги них багато інформації, іграшок, гаджетів – тому
є необхідність постійно шукати нові
підходи до виховання, розвитку, які дадуть можливість приблизити дітей до
реального життя.

Соціальний проект

Добра справа

Яскраві та важкі:

Мрії
здійснюються!

задоволені бучанки
отримують бебі-бокси

В

управління праці й соціального захисту БМР надійшла чергова партія – 20 «пакунків маляти», які отримали щасливі батьки малечі.

У м. Буча вже видано 27 таких пакунків.

Суспільство

Головне – працювати для людей

Українці все активніше для управління своїм житлом створюють ОСББ. На
сьогодні в Бучі зареєстровано 58 ОСББ.
шому ОСББ таким чином, аби мешканці
комплексу були задоволені. Наш комплекс
– це наш рідний дім, тому хочеться, щоб
кожному в ньому було комфортно.
– Які складнощі можуть виникати в
громадян в процесі створення ОСББ?
– Найважче, мабуть, знайти спільну
мову. Необхідно чути і розуміти, що хочуть
люди. Після чого сформувати чітку картину того, що потрібно комплексу та визначитися як краще реалізувати ту чи іншу
задачу. Ми систематично проводимо різні
юдина з активною громадською пози- опитування: чого не вистачає у комплексі,
цією, голова правління ОСББ «Буча щоб ще хотілося, що ми можемо поліпшиквартал 2» Тетяна Сорокіна, одна з тих ти – так ми працюємо, виходячи з потреб і
хто не говорить про зміни, а втілює їх у побажань наших мешканців.
життя. Уже кілька років вона своїм при– Чи всі проекти щодо покращення
кладом надихає мешканців інших бага- проживання мешканців ваших будинків
топоверхівок. В ексклюзивному інтерв’ю вдалося реалізувати? Які плани на майгазеті «Бучанські новини» вона з власного бутнє?
досвіду розповіла про проблеми створення
– Перш за все, це довести сортування
об’єднання, про його переваги та як вдаєть- сміття до максимального рівня, тим самим
ся реалізовувати плани щодо покращення ми намагаємося зробити свій внесок в попроживання мешканців у комплексі.
кращення екологічної ситуації. Також ми
– Що спонукало мешканців вашого завжди підтримуємо всі соціальні проеккомплексу до створення ОСББ?
ти в комплексі, починаючи від «суботни– На нашу думку, ОСББ – це найкращий ків», закінчуючи кінотеатром на газоні та
вид управління будинками. Мешканці повні- ярмарками для дітей. Хочеться, щоб наші
стю беруть на себе відповідальність за спіль- мешканці були більш згуртовані, щоб житне майно та самі вирішують скільки витрача- тя в комплексі проходило цікаво.
– На сьогодні ваше ОСББ є одним із
тимуть коштів на утримання будинку.
– Після створення ОСББ, зазвичай, найзразковіших у місті, що ви для цього
коли справа доходить до обрання голови робите?
– Перш за все ми любимо те, чим займаправління – охочих небагато. Що спонукало вас взяти таку відповідальність у ємося. ОСББ – це не просто робота, це наш
свої руки?
спільний великий дім, в якому головне –
– Мені було цікаво не просто створити працювати для людей.
щось з нуля, але і налагодити роботу в наЮлія Бобрик
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и можна уявити дитячий садок без
іграшок? Більшість із впевненістю відповість – ні. Але провідні вчені всього світу стверджують, що якщо
спробувати на час звільнити простір
від іграшок, це дасть можливість малечі
озирнутися навколо, зрозуміти що вони
можуть самі, а що ні, звернутися до внутрішнього «так чи ні».
Колектив ЗДО №7 «Перлинка» вирішив долучитися до Всеукраїнського
флешмобу «День без іграшок». За словами керівника дошкільного закладу
Жанни Петрівни Клименко, такий новий досвід дає дітям більше простору
для фантазії, самовираження, самоствердження і пошуку себе.

16-річний Олег з Ворзеля з народження прикутий до візка. Ранні
пологи, дев’ять годин безводного
періоду, асфіксія і в підсумку параліч. Тому більшість часу Олег проводить вдома, спілкується лише
з родиною, друзів майже не має,
точніше, не було до події, про яку
нам розповів організатор групи
«Добре діло» Сергій Урбан з Бучі.
– З Олегом я познайомився на початку жовтня в нього вдома. Ми приїхали
поговорити з його батьками про інклюзію та про реалії освіти дітей з інвалідністю. Під час знайомства з хлопцем
звернув увагу на відеоролик, який він
дивився в ноутбуці, про риболовлю. І
як виявилося, це була його мрія! Ось
тільки вудки в нього не було і з друзями
якось не склалося... Я сам не уявляв, як
це зробити, але пообіцяв пацану, що я
виконаю його бажання, і скоро ми будемо рибалити!
Після цієї розмови Сергій Урбан виклав публікацію в соціальних мережах,
аби знайти охочих долучитися до доброї
справи, яка набрала багато відгуків.
– Сотні повідомлень, коментарів і телефонних дзвінків! Кожен хотів допомогти реалізувати мрію цього хлопця,
– каже Сергій Урбан.

Буча – місто добра

Тож спробувавши відмовитися від
іграшок хоча б на день, можна дізнатися
чимало цікавого про себе, свою дитину і
взаємодію між вами.
Юлія БОБРИК

Зрештою завдяки незліченній кількості
вподобань допису та більш ніж тисячі репостів, інформація дійшла до Київського
рибоохоронного патруля, який організував Олегу з мамою риболовлю з катера,
нагодували смачною юшкою і подарували хлопчині класний спінінг. Крім того,
дали можливість покерувати катером.
– Поки рибоохоронний патруль виконував мрії підлітка, ми продовжували
готуватися до другої частини сюрпризу: масова рибалка з друзями! До нашої
компанії долучилися сім’ї з дітками з інвалідністю з благодійної організації БО
«Благодійний фонд «З теплом у серці»
на чолі з Наталією Комаренко та Іриною
Крезуб. У підсумку нас зібралося 170
осіб, колона з 36-ти машин. Також відгукнулися чудові люди: кухарі, рибалки, водії, умільці хенд-мейд і волонтери, – каже
Сергій Урбан. – Ми сміялися, знайомилися, гралися з дітьми і бігли з криками
фотографуватися з рибою, що зловили.
Були стерті всі умовності, і не було ніяких
хвороб. Панував суцільний позитив.
Юлія Бобрик
Фото: Анна Моха

Теплі речі, продукти, засоби гігієни
бучанці привезли і відвантажили в
штабі з надзвичайної ситуації в місті
Ічня Чернігівської області відповідно
до рішення виконкому.
ершою зустріла вантаж із Бучанської
ОТГ голова райдержадміністрації
Валентина Рябчун, яка подякувала за
привезену допомогу від мешканців громади.
Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують очищати прилеглої до арсеналу
територію. Перевірено та вилучено боєприпаси в усіх 39 населених пунктах, розташованих навколо арсеналу. Розміновано 28 із 80 ділянок, 16-кілометрову зону забруднення зменшено до 10-кілометрової. Вилучено 3 тис. 641 вибухонебезпечний
предмет, відпрацьовано 265 повідомлень населення про виявлення боєприпасів.
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єдина родина
Мироцьке

Затверджено
новий проект
Генерального
плану села

З метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку
села, підвищення його рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення Мироцька сільська рада на
32-й сесії VІІ скликання затвердила проект нового Генерального
плану села.
– Генеральний план Мироцького
було затверджено у 2009 році, минуло вже майже 10 років, і відповідно
до розвитку населеного пункту виникли питання щодо внесення змін
у документ, які й було затверджено,
– розповів журналістам «Бучанських
новин» в. о. старости села Мироцьке
Бучанської міської ради Олександр
Деревенський.

Луб’янка

Знай наших

Команда педагогічних працівників Луб’янської ЗОШ І-ІІ ст. стала
учасником відкритих районних
змагань з техніки пішохідного
туризму та військової підготовки
серед працівників закладів загальної середньої освіти.

22 жовтня – Міжнародний день шкільних бібліотек
Блиставиця

Книга – невичерпне джерело знань

«Книга – це діамант, а бібліотека – скарб
людський. І щоб цей скарб довгий час
приносив людям користь, його треба
берегти».
аме такими словами Надія Новиченко,
завідуюча бібліотекою-філією №7 с.
Блиставиця зустрічала читачів-учнів 4 класу
(кл. керівник Гоменюк Л.М.), які завітали на
бібліотечний урок «Що ви знаєте про книгу?»
Під час заняття вчитель Людмила
Миколаївна розповіла дітям з яких елементів складається книжка та про правила
користування книжками. Після були практичні завдання, аби закріпити у юних читачів знання про книжку і правильне поводження з нею.

С

– Максиме, як ви прийшли в спорт?
– Про паверліфтинґ дізнався випадково, запропонували поїхати на реабілітацію в Євпаторію, там розташована
база підготовки паралімпійців, де мене
помітили. Коли приїхав додому, мені
знайшли тренера в Ірпені, Олександра
Нікітченка, але через деякий час він
переїхав у Київ, тож я продовжив тренуватися в Бучі, але вже зі своїм другом та згодом тренером Олексієм
Герасименком.
– Спорт для вас – це хобі чи професія?
– Працюю аналітиком програмного
забезпечення. Хоч для тренувань необхідно досить багато часу та коштів, але
паверліфтинґ це хобі, я не заробляю
цим гроші, призових із комерційних
турнірів зазвичай вистачає, щоб покрити підготовку і деколи поїздку.

Рішення за
депутатами

Незмінною упродовж кількох
тижнів залишалася тема громадських обговорень, що проходили
у різних мікрорайонах селища з
метою залучити до участі якомога більше жителів. Минулими вихідними їх було ще три.

Готуйся до літньої рибалки восени
117 кг товстолоба та 228 кг коропа
й амура було випущено в один зі
ставків Блиставиці, який у селі називають «Перший».
ариблення водойми вже стало своєрідною традицією серед небайдужих мешканців села, які об’єдналися в
громадську організацію «Золотий Ка»
(«Ка» – карась – ред.), яка налічує вже 86
учасників.
– Торік ми також зариблювали ставок,
тоді випустили майже 400 кг малька, –
розповідає один із найзавзятіших ри-
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балок Блиставиці Микола Шевченко.
– Тепер рибу потрібно буде кілька разів
підкормити, поки виросте – рибалити
не будемо. Відкриття сезону плануємо
на кінець травня – початок червня.

Бабинці

Знання – це скарб

Приємно, коли працю учнів цінують, а ще більш приємно, коли учні
отримують заохочувальні нагороди за свої досягнення.
а новим проектом «Обдаровані
діти» Бабинецької селищної ради
близько 90 учнів школи, які протягом
минулого навчального року мали досягнення в науці, творчості та спорті,
нагороджені грошовими призами в
розмірі від 100 до 800 гривен.
– Знання сьогодні – це скарб, а вміння вчитися – ключ до нього, тож маємо

З

Особистість

Ворзель

надію, що цей проект стане стимулом
до наполегливої праці та здобуття
нових вершин школярами нашого селища. Дякуємо сумлінним платників
податків, завдяки яким реалізація цього проекту стала можливою, – сказав
голова Бабинецької селищної ради
Андрій Купраш.

езмінними залишалися і запитання до голови Ворзельської
селищної ради Лариси Федорук
та Бучанського міського голови
Анатолія Федорука.
В унісон із бажанням не поспішати, що лунали від одних і тих самих
мешканців, на протилежному переконують урядовці різних рівнів, які
наголошують на важливості якомога
швидшого завершення процесів приєднання, отримання фінансових ресурсів для вирішення питань.
Приємно, що кількість людей, які
розуміють важливість приєднання,
чують про перспективи розвитку і
роблять аналіз на кілька кроків уперед, щоразу зростла.
Загалом, за результатами громадських обговорень, що пройшли вихідними із зареєстрованих 220 осіб,
161 – визначився за приєднання до
Бучі та 53 – проти.
Всього ж у Ворзелі відбулося 10
зустрічей, на яких було проведено
громадські обговорення щодо приєднання до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади. А далі
рішення мають ухвалити депутати.

Максим Новиченко:

«Не потрібно наслідувати
інших»
Сьогодні, мабуть, не знайдеться бучанця, який би не чув про спортсмена Максима Новиченка, людину, яка
випромінює позитив і демонструє
бажання жити на повну силу. Народився Максим у Ворзелі, та все життя мешкає в Бучі. З дитинства був
дуже товариським, тому ніколи не
почувався самотнім чи неповноцінним. Отримав вищу освіту за напрямом «Комп’ютерна інженерія».
– Хто для вас приклад для наслідування?
– Якщо чесно, то приклада для наслідування у мене немає, є люди яких я поважаю, в яких можу запитати поради, якщо
потрібно, але як особистість мене сформували мої погляди на життя, мої думки та мої цілі. Я вважаю, що не потрібно
наслідувати інших людей, краще самому
стати особистістю. Хто знає, можливо, ми
набагато сильніші, ніж наші приклади.

– Що дає вам силу, як ви йдете до
своєї мети в спорті?
– Просто займаюся тим, що мені подобається, я отримую задоволення від
важких тренувань, від того, що підіймаю
більше, ніж мені вдавалося до цього.
– Знаю, незабаром у вас змагання, як
проходить підготовка?

– Зазвичай, на підготовку до змагань
потрібно від двох місяців. Тренуюся після роботи. На цей сезон в мене заплановано ще два турніри, один відбудеться в
Києві 3-го листопада, на якому зберуться сильні спортсмени, буде на що подивитися. Другий турнір у Мінську – 22
грудня. Звичайно, до цих змагань хочу
поліпшити свій результат, але чи вийде,
покаже тільки виступ.
– Ваші поради для тих, хто тільки
планує розпочати займатися паверліфтинґом?
– Головне, знайти кваліфікованого тренера. На сьогодні існує чимало залів і
тренерів, які, на жаль, не всі компетентні,
інколи дають безглузді поради та зовсім
не знають техніки виконання вправ. У кращому випадку заняття з таким тренером
не матимуть результату, в гіршому – отримаєте проблеми зі здоров’ям. Не дивіться
на сертифікати фітнес шкіл, насамперед
оцінюйте тренера за результатом його підопічних. Для тих, хто хоче серйозно займатися паверліфтинґом, я б порадив перші свої змагання проводити в офіційній
федерації IPF, філіал в Україні ФПУ. Більш
жорсткі правила виступу в порівнянні з
комерційними організаціями дадуть сильну базу. Кожна федерація має свої переваги
та недоліки, тому вибір тільки за вами!
Юлія Бобрик

Понеділок • 29 жовтня
UA:Перший

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!
9:30,11:50,14:25,15:10,16:45,19:25,2
2:45,1:10,2:50,4:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Енеїда.
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Незвичайнi культури».
15:20 Чудова гра.
15:55 Д/с «Це цiкаво».
16:25 Лайфхак українською.
17:00 Концертна програма «Арсен
Мiрзоян. Київ».
18:00,0:15 Iнформацiйна година.
19:00,21:45 Своя земля.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
22:15 Програма з Майклом Щуром.
22:50,2:25 Складна розмова.
23:20 Перша шпальта.
23:45,3:55 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Одруження наослiп».
12:30,14:15 «Мiняю жiнку».
15:45 «Сiмейнi мелодрами».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi». (12+).
21:45 «Мiняю жiнку 14».
23:45,0:50 «Танцi з зiрками».

Iнтер

3:30,2:50 «Орел i решка. Шопiнг».
4:05,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
4:45 «Top Shop».
4:50 «Подробицi» - «Час».
5:15 «Мiсця сили».
6:00 М/ф.
6:15,23:15 «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».
10:30,12:25 Х/ф «Ларго Вiнч:
Початок». (16+).
13:15 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в
Бiрмi». (16+).
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Таїсiя». (12+).
22:00 Т/с «Однолюби».

ICTV

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

Соколовою.
8:45 Факти. УтроДень.
9:15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
з К. Стогнiєм.
10:15 Антизомбi.
11:15,13:20 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
14:10,16:25 Х/ф «Хiтмен». (16+).
16:50 Х/ф «Хiтмен: Агент 47». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес 4». (16+).
22:45 Свобода слова.

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:05 Абзац.
5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi шоу».
7:15 М/ф «Том i Джерi: Гiгантська
пригода».
8:15 М/ф «Кунг-фу Панда».
10:10 Х/ф «Знайомство зi
спартанцями».
11:45 Х/ф «Перший месник: Iнша
вiйна».
14:35 Х/ф «Перший месник:
Протистояння». (16+).
17:30,1:30 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
21:40 Пристрастi за ревiзором.
0:00 Пост шоу. Таємний агент.

СТБ

6:10,9:05,19:00 Т/с «Коли ми
вдома».
7:05,15:25 Все буде добре!
10:05 МастерШеф. (12+).
13:05 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00,22:45 Хата на тата. (12+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:1
5 Сьогоднi.
9:30,3:10 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 3.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiддай мою мрiю», 9 i
10 с. (12+).
23:30 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця
Iмператора Драконiв». (16+).

ТК «Київ»

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 «Ветеринарнi пригоди Люка
Гембела».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Притулок для носорогiв».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Бойовий вiдлiк».
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Вівторок • 30 жовтня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
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!
9:30,11:50,14:25,19:25,22:45,1:10,2:
50,4:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Незвичайнi культури».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55,4:30 Фольк-music.
18:00,0:15 Iнформацiйна година.
19:00 Плiч-о-плiч.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Нашi грошi.
22:15 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
22:50 Розсекречена iсторiя.
23:45,3:55 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим.
2:25 Складна розмова.
3:35 Тема дня.
5:30 Д/с «Гордiсть свiту».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Одруження наослiп».
12:35,14:25 «Мiняю жiнку».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi». (12+).
21:45,23:25,0:50 «Модель XL 2».
1:20 Комедiя «Недотурканi». (16+).

Iнтер

5:30,4:45 «Top Shop».
6:00 М/ф.
6:15,23:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Абатство Даунтон».
11:00,12:25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
13:40,21:00 Т/с «Таїсiя». (12+).
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
22:00 Т/с «Однолюби».
0:05 Х/ф «Вiн, вона i я».
1:55 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
2:45,3:25 «Орел i решка. Шопiнг».
5:15 «Подробицi» - «Час».

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 Прорвемось!
11:10,13:20 Х/ф «Леон». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Пес 4». (16+).
22:45 «На трьох». (16+).
0:00 Х/ф «Скарб Амазонки». (16+).
2:10 Т/с «Прокурори».
3:15 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,0:10 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,21:00 Будиночок на щастя.
17:00 Хто проти блондинок? (12+).
19:00 Вар`яти. (12+).
22:00 Х/ф «Втеча неможлива».
1:10 Х/ф «Кiкбоксер: Вiдплата».

СТБ

5:55,8:50,18:55 Т/с «Коли ми
вдома».
6:55,15:25 Все буде добре!
9:50,20:00,22:45 МастерШеф. (12+).
12:50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:0
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:00 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину 3.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23:30 Т/с «CSI: Маямi». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Найромантичнiшi мiста свiту».
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 «Ветеринарнi пригоди Люка
Гембела».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Акварiум: водне життя».
20:30 «Київськi iсторiї».
21:25 «Бойовий вiдлiк».
22:30,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Середа • 31 жовтня
UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
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!
9:30,11:50,14:25,16:40,19:25,22:45,1
:10,2:50,4:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10 РадiоДень.
13:35 Д/с «Незвичайнi культури».
14:30 52 вiкенди.
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Сильна доля.
18:00,0:15 Iнформацiйна година.
19:00 Шахтарська змiна.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45,2:25 Складна розмова.
22:15 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
22:50 Схеми. Корупцiя в деталях.
23:20 Букоголiки.
23:45,3:55 #KiноWALL з С.
Тримбачем.
3:35 Тема дня.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:4
5,5:25 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Одруження наослiп».
12:35,14:25 «Мiняю жiнку».
15:45 «Сiмейнi мелодрами».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi». (12+).
21:45,22:55 «Свiт навиворiт 10».
0:00,0:50 Комедiя «Недотурканi».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,23:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 Т/с «Абатство Даунтон».
11:00,12:25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
13:40,21:00 Т/с «Таїсiя». (12+).
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
22:00 Т/с «Однолюби».
0:05 Х/ф «Малахольна». (16+).
2:05 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
2:50 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).

АНДРІЙ АНІСІМОВ: ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ –
ОДИН З НАЙВАГОМІШИХ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У Київській обласній державній адміністрації під головуванням першого
заступника голови КОДА Андрія Анісімова, з метою обговорення шляхів
підвищення конкурентоспроможності регіону, перш за все, за рахунок
активізації інвестиційної діяльності Київщини,відбулася робоча нарада з
керівниками економічних підрозділів райдержадміністрацій,міськвиконкомів (міст обласного значення) та об’єднаних територіальних громад.

В

роботі засіданні взяли участь виконуюча обов’язки директора департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Наталія Погребна, заступник
начальника управління бізнес-клімату – начальник відділу покращення бізнес-клімату
Вадим Пянковський,виконуючий обов’язки директора установи Агенція регіонального розвитку Київської області Сергій
Кононенко, радник з питань координації та
планування регіонального розвитку Групи
радників з впровадження регіональної
політики в Україні Програми «U-LEAD з
Європою» Василь Федюк, регіональний менеджер UkraineInvest Віталій Стасюк.
– Всім нам відомо, що інвестиційні ресурси – один з найвагоміших чинників
економічного розвитку будь-якої країни.
Тому пошук нових підходів до залучення та
ефективного використання вітчизняних та
іноземних інвестицій є пріоритетним напрямом нашої з вами роботи.Моє спілкування

з потенційними інвесторами переконує, що
Київщина за багатьма параметрами є інвестиційно привабливим регіоном, про що свідчить і перше місце у рейтингу інвестиційної
ефективності областей України, яке проводить рейтингове агентство «Єврорейтинг»,
– сказав під час наради Андрій Анісімов.
Андрій Анісімов довів до відома присутніх,
що у червні цього року створено Агенцію регіонального розвитку Київської області:
– Я вважаю це одним з ключових кроків
управлінської команди Київщини, який
дасть змогу посилити інституційну спроможність Київщини до подальшого розвитку, збільшити обсяги залучених інвестицій,
створити нові робочі місця.На даний час
Агенція проводить активну роботу щодо
налагодження співпраці зі всіма районними державними адміністраціями, міськими
радами та ОТГ. Всі території повинні бути
залучені до розробки і підготовки якісних
бізнес-пропозицій та до роботи з інвестора-

ми. Кожен район і місто повинні розуміти,
що для потужного соціально-економічного
розвитку, сталого наповнення бюджетів і
забезпечення робочих місць для громади,
вони повинні конкурувати й виборювати
розміщення відповідних підприємств на
своїх територіях.
Детально про діяльність АРР говорив виконуючий обов’язки директора установи
Сергій Кононенко:
– Сьогодні Агенція вже активно співпрацює з Всеукраїнською мережею фахівців
і практиків з регіонального та місцевого
розвитку РЕГІОНЕТ. Ця співпраця вже має
перші результати: ми розпочали проведення
телеконференцій з економістами районних
державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування області, під час яких обговорюємо практичні питання територіального маркетингу і організації робіт по залученню інвестицій. Високий статус, який Агенція
отримала завдяки своїм засновникам, необ-

5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:10 Я зняв!
12:00,13:20 Х/ф «Проект Iкс».
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Пес 4». (16+).
22:45 «На трьох». (16+).
23:55 Х/ф «Правдива брехня».
2:40 Т/с «Прокурори».

Новий канал

3:10 Служба розшуку дiтей.
4:40 Абзац.
6:30,7:45 Kids` Time.
6:35 М/с «Том i Джерi шоу».
7:50,0:00 Київ вдень i вночi. (16+).
8:50 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:45 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00,21:00 Будиночок на щастя.
17:00 Любов на виживання. (16+).
19:00 Екси. (16+).
22:00 Х/ф «13-й район.
Ультиматум».
1:00 Х/ф «Кiкбоксер: Реванш».

СТБ

6:10,9:05,18:55 Т/с «Коли ми
вдома».
7:10,15:25 Все буде добре!
10:05,20:00,22:45 МастерШеф.
13:00 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх.
1:00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,2:50 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 3.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23:30,2:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).

ТК «Київ»

8:00,9:00,21:00,23:00,0:00,3:20
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,2:30 «Ситуацiя».
9:25,23:20 «Київ музика».
10:00,4:05 «Мультляндiя».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Ветеринарнi пригоди Люка
Гембела».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Акварiум: водне життя».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Бойовий вiдлiк».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

хідно підтверджувати головним чином, за
рахунок проведення конкретних заходів і
надання конкретних послуг.
Одним з важливих аспектів в інвестиційній діяльності області є проведення глибокого аналізу поточної соціально-економічної ситуації, виявлення можливих точок
зростання економіки та слабких місць. Для
цього в області запроваджено проведення
моніторингу результативності реалізації
державної регіональної політики райдержадміністраціями та міськвиконкомами.
– За результатами рейтингової оцінки
за І півріччя 2018 року за всіма напрямами перші 5 місць посіли: Бориспільський,
Києво-Святошинський,
Вишгородський,
Броварський та Яготинський райони.
Результати проведеного моніторингу можна
використати для визначення слабких місць
за відповідними напрямами діяльності і
вжити заходів для поліпшення ситуації, що
склалася, – наголосила керівник департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Наталія Погребна.
Залучення інвестицій неможливе без поліпшення бізнес-клімату. В області розроблено та на останній сесії Київської обласної ради затверджено Стратегію розвитку
малого та середнього підприємництва у
Київській області на період до 2020 року та
План заходів з її реалізації.
Управління інформації
Київської облдержадміністрації
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Астрологічний прогноз

на 29 жовтня - 4 листопада 2018 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Цей тиждень буде динамiчним i успiшним, хоча невдоволення собою не дозволить вiдчути
радiсть вiд успiху. Дальня поїздка виявиться вельми вдалою. Сприятливий
час для переговорiв i укладення договорiв iз зарубiжними партнерами, особливо в понедiлок i середу.
Звернiть увагу на бухгалтерськi документи: варто навести в них порядок,
можливо, хтось iз спiвробiтникiв помилився. Можна розраховувати на
розумну допомогу i пiдтримку колег.
У середу продемонструєте наполегливiсть під час обстоювання своїх iнтересiв. Вихiднi присвятiть собi.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Понедiлок обiцяє стати
днем вiдкриттiв - несподiваних i перспективних. Якщо ви у вiдпустцi, насолоджуйтеся вiдпочинком, потрiбно поповнити запаси
внутрiшньої енергiї i набратися приємних вражень. У дiлових контактах
з партнерами проявiть обережнiсть,
є ймовiрнiсть обману або несумлiнного ставлення до справ, особливо у
вiвторок. Будьте уважнi під час роботи з паперами, договорами i при
укладаннi угод. У вихiднi забудьте
про всi справи i присвятiть вiльний
час собi й близьким.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На цьому тижнi не варто
витрачати час дарма. Не зупиняйтеся на досягнутому. У четвер не
варто вiдмовлятися вiд запрошення
друзiв або вiд галасливої вечiрки, ви
дiзнаєтеся багато нового i корисного для себе й весело проведете час.
У п`ятницю довiртеся порадам друзiв, вони вiдкриють вам очi на свiт. У
вихiднi вам навряд чи вдасться забути про справи.
РАК (22.06-22.07)
Понедiлок може виявитися
днем, коли втiлюються бажання i задуми. Успiх у дiловiй сферi залежатиме вiд ваших комунiкативних
здiбностей та вмiння використовувати
зв`язки та знайомства. У вiвторок не
варто довiряти новим знайомим, так як
вони можуть втягнути вас в авантюру.
У середу ви усвідомите власну значущість i впевненість у власних силах. У
четвер i п`ятницю можна перевести
дух i подумати про плани на вихiднi.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Вантаж проблем, що залишився з минулого тижня, зумiєте скинути вже до середи й будете
готовi до вирiшення нових завдань.
Середа - напружений, але конструктивний день, хоча вам доведеться
буквально вибивати потрiбну iнформацiю. У четвер будьте терплячi i не
вiдкидайте пропозицiй допомоги. У
п`ятницю уникайте подвiйної гри:
ваша робота на два фронти не викличе захоплення у начальства. На вихiднi вас можуть завантажити роботою.
ДІВА (24.08-23.09)
Цей тиждень пройде у вас
пiд знаком переговорiв i нарад.
Щодо зарубiжних контактiв i контрактiв ви зумiєте просунутися вперед.
Вдалими будуть i вiдрядження за кордон або спiлкування з iноземцями.
Вам варто придiлити увагу самооцiнцi: в бiзнесi немає мiсця комплексам.
Зараз ви можете розраховувати тiльки
на себе. Четвер може виявитися несприятливим днем, коли через прикрi
випадковостi руйнуються плани. У
вихiднi у вас з’являться новi iдеї.

ТОП-5 порад як економити
електроенергію
Згідно зі статистикою, людина щомісяця витрачає десятки, а іноді й сотні зайвих кіловат, за які сплачує кошти. Прості кроки допоможуть економити електроенергію, заощаджувати гроші та дбати про навколишнє середовище.
Крок перший – змінюємо
лампочки
Стандартні лампи розжарювання витрачають дуже багато електроенергії.
Насамперед, треба замінити звичайні
лампочки на енергозберігаючі або LEDлампи. За допомогою перших можна
заощадити близько 70% енергії, а за
допомогою других зберегти до 80% ресурсів, що витрачаються на освітлення
квартири.
Крок другий – розумно
користуватися електрикою й
електроприладами
Багато хто не замислюється, як багато зайвих кіловат використано даремно,
коли, виходячи з кімнати, не вимикати
світло, забувати про працюючі без потреби електроприлади, відкривати вікна при ввімкнених обігрівачах.
Прилади, що працюють в «режимі
очікування» також споживають електроенергію. Якщо не хочете «викидати
гроші на вітер», просто вимикайте побутову техніку.

Крок третій – обираємо
енергозберігаючу побутову
техніку
Купуючи побутову техніку, завжди звертайте увагу на рівень її енергоспоживання.
Незважаючи на те, що побутова техніка
класу А коштує дорожче аналогічних агрегатів класу Е, F або G, в перспективі вона
збереже ваш бюджет, так як під час роботи
споживатиме набагато менше енергії.

Порадник
Крок четвертий – правильно
експлуатуємо і доглядаємо за
побутовою технікою
Ніколи не встановлюйте холодильник
поблизу батареї, обігрівальних приладів
або плити, оскільки через підвищену
температуру агрегат почне працювати
в посиленому режимі, споживаючи на
40% більше енергії. З тієї ж причини не
ставте в холодильник теплу їжу.
Щоб знизити витрати енергоспоживання пральної машини, завантажуйте
агрегат повністю. Якщо немає необхідності в глобальному пранні, використовуйте режим «швидкого» або «економного»
прання, яке збереже ваші кошти та час.
Крок п›ятий – турбуємося про
утеплення будинку
У періоди міжсезоння, коли центральне опалення ще не ввімкнено, ми споживаємо дуже багато енергії за рахунок
працюючих обігрівальних приладів. Цю
статтю витрат можна знизити, завчасно,
утепливши свій будинок всіма можливими способами. Перевірте, наскільки
якісно герметизовані ваші склопакети.
Відмовтеся від часткового провітрювання під час роботи обігрівальних систем.
Також врахуйте, що ви не зможете правильно заощаджувати електроенергію,
якщо заховаєте батареї за декоративними ширмами або панелями, оскільки це
знизить загальну температуру в приміщенні.

Цікаво

Чому сучасний хліб –
один із найстpaшніших
винаходів людства

Кандидат медичних наук, лікар-натуропат Віктор Хрущов радить не вживати сучасний хліб.
– Я вважаю його одним із найстpaшніших винаходів людства, – каже Віктор Хрущов. – Сучасні дріжджі під час випікання перетворюються на капсули з клейковини. А в кишкiвнику звільняються з цих капсул і пошкоджують cлизову,
порушують нормальну мікрофлору. Крім того, вони паpaзитують не тільки в кишкiвнику, але й живуть у плазмі кpoві,
вільно розмножуються. Це може закінчитися інтoкcикацією, грибковими захвоpюваннями, зниженням імунітету, що
може призвести до багатьох хpонічних хвоpоб і пуxлинних
процесів.
До 40-х років ХХ століття людство застосовувало дріжджі
зовсім іншого виду. Але, щоб прискорити виробничий процес, почали використовувати дріжджі, які офіційно вважа-

ють «умовно патогенними мікроорганізмами, тобто такими,
які спричинюють захворювання за певних умов». Їх називають теpмoфільними дріжджами, виділення з них убивaють
в товстому кишкiвнику ті мікроби, які мали б продукувати вітаміни, незамінні амінокислоти, корисні біологічно
активні речовини й багато іншого, необхідного людському
організму для повноцінного функціонування, тобто для
здоров’я.

Куди піти навчатися
кататися на роликах?

У нашому місті діє «БУЧАНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РОЛИКОВОГО
СПОРТУ», керівник якої Денис Тулянкін. Саме за його ініціативи 2015 року було створено ролер-клуб «Колесо», основною метою діяльності якого є сприяння розвитку роликового спорту всіх видів та напрямів у Бучі, пропаганда здорового способу життя серед населення, сприяння підтримці дитячого, юнацького, дорослого і ветеранського спорту,
задоволення та захист спільних інтересів його членів.
очинав свою роботу клуб «Колесо» з тренувань на вулиці, та
вже згодом перебралися в приміщення на ТК «Варшавський»,
потім орендували другий поверх Еко-маркету, і вже зараз БучаПасаж, але місця все одно не вистачає, оскільки охочих займатися,
або просто навчитися, цим видом спорту зростає.
Так, наприклад, вже зараз на одного тренера маже 80 клієнтів. Найменші спортсмени – це дворічні дітлахи, які тільки
опановують катання. Найбільшою популярністю користується
катання на роликах серед школярів - 9-12 років. А самому найстаршому спортсмену, який відвідував заняття було 79.
У клубі є кілька напрямів, за якими можна орієнтуватися:
перший - просто навчитися кататися, другий – це вже базова
група, яка допомагає орієнтуватися в просторі на роликах та
діяти у непередбачуваних ситуаціях, третій і четвертий – це
вже майстерність на швидкість та фігурне катання на роликах.

П

Діти самі обирають, що вони хочуть у майбутньому і, звичайно ж, допомагають батьки, які ставлять певні цілі перед
своїми чадами.
Також клуб має фірмову форму, в якій спортсмени їздять на
змагання. Її пошили спеціально під кольори герба міста Буча
– в зелено-жовтих тонах.
Цілі у керівництва ролер-клубу амбітні, адже це досить новий вид спорту в нашому місті та має гарні шанси на розвиток
у майбутньому.
- Хочеться створити такі умови, в яких діти і дорослі будуть розвиватися і брати участь у змаганнях високого класу,
підготувати тих, хто не просто хоче кататися, а й показувати результати, - розповідає Денис Тулянкін
Євгенія МАКАРЕНКО

ЧАС РЕЛАКСУ
З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(04597) 48-305, (098) 468-14-96, (063) 656-89-33

Ваше здоров’я
Питання зміцнення імунітету нерідко турбує, а особливо в наш час,
коли часто на «догляд» за здоров’ям
не вистачає часу.

Підвищення імунітету:

медики дають поради

П

ідвищити імунітет допоможуть
устриці, в яких міститься багато
селену. Вони допомагають поліпшити
виробництво білків, цитозинів.
У випадку діабету, захворювань печінки, а також ослабленому імунітеті
сирі устриці їсти не рекомендується,
оскільки в них може міститися бактерія,
що провокує тяжку хворобу. Замінити
можна бразильським горіхом.
Також варто розглянути питання додавання в раціон грибів, цільнозернових продуктів та насіння.
Другим корисним продуктом є зелений чай. Одна чашка вранці дасть можливість підвищити тонус і поліпшити
імунітет. Учені наголошують, що у разі
вживання 550 мл зеленого чаю щодня
протягом 2-х тижнів і більше приблизно двічі-тричі збільшує вироблення
гамма-інтерферону, що допомагає протистояти інфекціям. Інші дослідження
показали позитивні ефекти зеленого
чаю при лікуванні різних хвороб.
Часник займає почесне місце в списку, оскільки стимулює імунну систему і
протистоїть вірусам з бактеріями.
Також дуже корисною є морква.
Особливо вона цінна в холодний період
року, оскільки містить багато каротину,
що перетворюється на вітамін А.

Не лікуйте
кашель ліками
з телевізора

Щодня з екранів телевізорів нам
радять, які ліки потрібно вживати
у разі кашлю та застуди. Але чи
можна так лікуватися? Розповів
доктор Євгеній Комаровський.
1. Абсолютна більшість рекламованих
ліків від кашлю – це відхаркувальні засоби і/або муколітики, які збільшують обсяг мокротиння і роблять його рідшим.
2. Найчастіше нежить, кашель і підвищення температури – це хвороба
верхніх дихальних шляхів: риніт, фарингіт, ларингіт. Відхаркувальні засоби
збільшують кількість мокротиння, а
навіщо вам збільшувати кількість слизу
в легенях, коли у вас нежить або болить
горло? Тому що сказали по телевізору?
3. Відхаркувальні засоби іноді (досить рідко) потрібні при деяких захворюваннях нижніх дихальних шляхів – бронхітах, запаленнях легенів.
Бронхіти і пневмонії лікують лікарі, а
не люди, надивившись телевізор.
4. Відхаркувальні засоби не зменшують, а підсилюють кашель, активізуючи
відходження мокроти. Але в разі дефіциту рідини в організмі і/або сухості
повітря в приміщенні відхаркувальні засоби не можуть проявити свою дію: кашель підсилюють, але полегшення нема.
5. У дітей сила поштовху кашлю набагато слабкіша, ніж у дорослих. Після
вживання відхаркувальних засобів діти
часто не в змозі відкашляти збільшену
кількість мокротиння. Вона накопичується в нижніх дихальних шляхах,
і це головна причина обструктивного
бронхіту і запалення легенів.
Тож не варто купувати відхаркувальні засоби без вказівки лікаря. Хочете
полегшити кашель? Тоді вдягніться тепліше, пийте багато теплої рідини, зробіть все, щоб у приміщенні було чисте,
прохолодне, а не сухе, повітря, стежте
за носовим диханням: часто промивайте сольовими розчинами. А також
знайдіть того, хто встановить діагноз і
вимкніть телевізор.

Астрологічний прогноз

на 22-28 жовтня 2018 року
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi варто розширити коло своїх знайомств,
знайти нових партнерiв. Ваша здатнiсть помiчати найдрiбнiшi деталi iмпонує начальству, але цього мало для
кар`єрного зростання: треба якось
приборкати лiнь. У п`ятницю краще
заздалегiдь продумати, що ви в змозі
зробити самостiйно, а для чого потрiбна допомога. Бажано заздалегiдь
заручитися пiдтримкою колег i вдало
стартувати на наступному тижнi.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Тиждень мине без особливої
напруги: звичний ритм, знайомi справи i обов`язки. У понедiлок
будуть вдалі дiловi зустрiчi, необхiдна
iнформацiя сама йде до вас. У вiвторок i середу намагайтеся уникати
прямих рiшень, вашими помiчниками
будуть дипломатичнiсть i готовнiсть
до компромiсу. Тiльки дружелюбнiсть
i здоровий прагматизм допоможуть
розв’язати всi проблеми.

Лосось містить кислоти Омега-3 і вітамін D. Для боротьби із сезонними захворюваннями рекомендується двічі на
тиждень вживати рибу.
Брокколі і шпинат посилюють імунну систему за рахунок вмісту великої
кількості вітамінів.

Увійшов у список і йогурт, що в натуральному вигляді містить природні
пробіотики, які стимулюють вироблення білих клітин.
Завершує список овес, який має багато бета-глюкану, який покращує реакцію імунної системи.

Осіння
депресія:

проганяємо
хандру

Короткий сонячний день, похмура
погода і скорочення кількості вітамінів можуть спровокувати виникнення сезонної депресії
осени і особливо взимку разом із
холодами і снігом приходить і сезонна хандра. Давайте з›ясуємо, що
означає поняття осіння депресія і як
боротися з цим станом.
Сезонна депресія - це нестійкий
психоемоційний стан, який не є тяжким захворюванням, але все ж вимагає
своєчасного втручання.
Розпізнати симптоми цього стану
досить легко. Ось деякі з них:
−− апатичний настрій;
−− втомлюваність, яка поступово стає
хронічною (відпочинок не усуває
проблему, млявий стан зберігається
навіть після сну);
−− відчуття нудьги;
−− проблеми зі сном (зокрема, часті
пробудження вночі й пізнє засипання);
−− образливість;
−− сильний головний біль;
−− судоми в м’язах і безпричинні больові відчуття в усьому тілі;
−− різкі напади гніву і дратівливості.
Наявність цих симптомів дозволяє
зробити невеликий тест на депресію.
Якщо маєте хоча б два-три з перерахованих станів, це свідчить про серйозний психічний розлад, позбутися якого самостійно, на жаль, не вдасться.

В

Як дати відсіч депресії
Для тих, хто з настанням холодів
починає замислюватися, як впоратися
з нудьгою, ми наводимо кілька дієвих
рекомендацій:
−− оточуйте себе яскравими предметами і деталями гардеробу. Ніщо

так не поліпшує настрій, як легкий
шалик кольору фуксії або червоні
човники на шпильці. Це особливо
актуально, якщо йдеться про осінню
депресію в жінок.
−− якщо ви повністю занурені в робочі
будні, обов’язково знаходьте час для
розслаблення і зміни обстановки.
Гарний настрій легко може «вбити»
рутина, тому дозволяйте яскравим
подіям входити у ваше життя!
−− не витрачайте вільний час даремно.
Проводьте багато часу на свіжому
повітрі, сходіть в спортзал, запишіться в басейн, побродіть по затишних вуличках вашого міста.
−− змініть обстановку навколо себе.
Наприклад, зробіть перестановку
в квартирі або розпочніть ремонт.
При цьому, головне - максимум
фантазії і творіть не замислюючись.
Отримуйте задоволення від процесу,
тоді результат вас не розчарує.
−− правильно харчуйтеся: вживайте продукти, що містять вітаміни групи В.
−− вирушайте в невелику подорож.
Доведено - знайомство з новою
культурою або країною допомагає
позбутися поганих думок і поліпшує
настрій.
Тепер ви знаєте, що таке зимова і
осіння депресія, та що робити, аби її
позбутися. Психологи рекомендують
не замикатися в собі, а навпаки - бути
відкритими до спілкування. Спільні
прогулянки з друзями і близькими
обов›язково поліпшать настрій, і всі
ознаки нудьги зникнуть.
Матеріали підготував
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Тиждень буде напруженим,
але продуктивним, що позначиться на станi вашого рахунку.
Суворiсть i принциповiсть - це не тi
якостi, якi варто використовувати
в обставинах, що склалися. Вчiться
не лише слухати, а й чути, не пiддавайтеся миттєвому iмпульсивному
пориву, щоб потiм не шкодувати про
допущенi промахи. Товариськiсть
дозволить вам розширити коло знайомств i отримати перспективнi пропозицiї. У четвер краще не заперечувати начальству.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
З самого початку тижня
поринете в круговерть рiзноманiтних справ, вам вдасться отримати цiнну iнформацiю i укласти
вигiдний контракт. Стежте за своїм
здоров`ям, щоб нiщо не завадило вашому успiху. Четвер може виявитися
найбiльш напруженим днем тижня як за кiлькiстю справ, так i за їхньою
важливістю. Не варто влаштовувати
«маленьку п`ятницю», тодi в кiнцi
тижня вам буде що вiдзначити з колегами.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi головне обрати правильну стратегiю i
тактику. Смiливо берiться за новий
проект, зараз саме час для легких i
вдалих стартiв. Не проґавте можливiсть продемонструвати ерудицiю i
яснiсть розуму. У середу вiдвiдайте
спортивний клуб, треба бути в хорошiй формi. У четвер поновiть гардероб, попереду у вас важливi переговори, потрiбно мати бездоганний
вигляд. У вихiднi, ймовірно, доведеться попрацювати: не соромтеся
вимагати оплату понаднормових.
РИБИ (20.02-20.03)
Зосередьтеся на вирiшеннi
першочергових завдань, адже
з усiма справами вiдразу на цьому
тижні ви не впораєтеся. Будьте уважнi, поспiх лише збiльшить кiлькiсть
роботи. Розмiренiсть i статечнiсть
- зараз вашi найнадiйнiшi партнери.
У вiвторок постарайтеся уникати
вiдкритого протистояння. Не виключено, що на цьому тижнi погіршаться
вашi стосунки з кимось, але незабаром ви матимете нові корисні знайомства. Четвер i п`ятниця - сприятливi дні для дiяльностi, що вимагає
вiдповiдальностi та уваги, зосередженостi й дисциплiни.
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UA:Перший

6:00 М/с «Ведмедi-сусiди».
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!
9:30,11:50,14:25,16:45,19:25,22:45,1:
10,2:50,3:55 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Незвичайнi культури».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Промiнь живий.
18:00,0:15 Iнформацiйна година.
19:00 #ВУкраїнi.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
22:50 Сильна доля.
23:45 Д/с «Гордiсть свiту».
2:25 Складна розмова.
3:35 Тема дня.
4:00 «Крути».
4:20 «Срiбна земля. Хронiка
Карпатської України. 1919-1939».
5:35 «Золотий вересень. Хронiка
Галичини 1939-1941».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:45
,5:25 «ТСН».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 «Одруження наослiп».
12:35,14:25 «Мiняю жiнку».
15:45 «Сiмейнi мелодрами».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi». (12+).
21:45 «Грошi».
22:45 «Право на владу».

Iнтер

6:15,23:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Абатство Даунтон». (16+).
11:00,12:25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
13:40,21:00 Т/с «Таїсiя». (12+).
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
22:00 Т/с «Однолюби».
0:05 Т/с «Гетьман», 1-4 с. (16+).
3:25 “Орел i решка. Шопiнг”.
4:45 “Top Shop”.

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 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.
11:15,13:20 Х/ф «Правдива брехня».
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,20:55 Факти. Вечiр.
21:15 Т/с «Пес 4». (16+).
22:20 Новi лiдери.
0:00 Х/ф «Апокалiпсис». (16+).
2:25 Т/с «Прокурори».

Новий канал

3:15 Зона ночi.
3:20 Служба розшуку дiтей.
4:45 Абзац.
6:35,7:55 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00 Київ вдень i вночi. (16+).
8:50 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:00 Будиночок на щастя. (12+).

П`ятниця • 2 листопада

17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Хенкок». (16+).
22:50 Х/ф «Книга Iлая». (16+).

СТБ

5:20,8:10,18:55 Т/с «Коли ми
вдома».
6:15,15:25 Все буде добре!
9:10 МастерШеф. (12+).
12:45 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00,22:45 Зваженi та щасливi.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,2:15 Реальна мiстика.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 3.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Вiддай мою мрiю». (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Найромантичнiшi мiста свiту».
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 «Ветеринарнi пригоди Люка
Гембела».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Акварiум: водне життя».
20:30 «Прогулянки мiстом».
21:25 «Бойовий вiдлiк».
22:30,3:40 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

UA:Перший

6:00,17:00 «Золотий вересень.
Хронiка Галичини 1939-1941».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
21:00,3:00 Новини.
6:35 «Напам`ять». Раїса Руденко.
7:10 «Напам`ять». Левко
Лук`яненко.
7:30 «Напам`ять». Валентина
Чорновiл.
8:10 «Напам`ять». Володимир
Чемерис.
8:30 «Напам`ять». Юрiй Костенко.
9:05 «Напам`ять». Володимир
Лановой.
9:30,10:45,14:25,16:40,19:25,23:05,1
:10,2:50 Погода.
9:35 «Легiон. Хронiка Української
Галицької Армiї 1918-1919».
10:25,14:05 Телепродаж.
10:55 «Герої України Крути. Перша
Незалежнiсть».
12:00 Хвилина мовчання: Пам`ятi
жертв Батуринської трагедiї.
12:05 «Українська революцiя».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Незвичайнi культури».
15:15 «Срiбна земля. Хронiка
Карпатської України. 1919-1939».
18:00,0:15 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:35,1:25 Спецпроект «Батурин.
Забута трагедiя незабутої столицi».
21:25,3:20 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:30 Букоголiки.
23:15,5:30 Д/с «Гордiсть свiту».
2:40 Лайфхак українською.
3:45 Тема дня.

Канал «1+1»

15:45 «Сiмейнi мелодрами».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:15 Мелодрама «Родиннi
зв`язки». (12+).
0:20 «Розсмiши комiка».
2:15 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

6:15,22:00 «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».
10:10 Т/с «Абатство Даунтон».
11:00,12:25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
13:40 Т/с «Таїсiя». (12+).
14:50,15:45,16:45,1:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «Дот».
3:50 «Попелюшка на прiзвисько
Бонд».

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:30,13:25 Х/ф «Апокалiпсис».
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20 Т/с «Пес». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:30 Х/ф «Троя». (16+).

Новий канал

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30
«ТСН».
9:30,10:50,12:20 «Одруження
наослiп».
12:50 «Мiняю жiнку 12».
14:25 «Мiняю жiнку 13».

5:05 Абзац.
7:00 Ревiзор.
9:40 Пристрастi за ревiзором.
12:00 Х/ф «Клятва». (16+).
14:00 Х/ф «До зустрiчi з тобою».
16:15,19:00 Топ-модель. (16+).
21:40 Екси.

23:40 Київ вдень i вночi. (16+).
0:40 Х/ф «В лiжку з ворогом». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

4:55,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
6:25 Х/ф «П`ять рокiв та один
день». (12+).
8:25 Т/с «Палка помста». (16+).
18:00 Один за всiх. (16+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Цiєї митi рiк потому. (16+).
22:45 Ультиматум. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:4
0 Сьогоднi.
9:30,4:25 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20 Реальна мiстика.
13:10 Т/с «Краще за всiх», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Краще за всiх». (12+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
22:00 Т/с «Нi слова про любов», 1 с.
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Нi слова про любов»,
2:00 Телемагазин.
2:30 Т/с «Нi слова про любов».

ТК «Київ»

7:00 «Найромантичнiшi мiста
свiту».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20,4:55
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,22:45,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Якiсне життя».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Ветеринарнi пригоди Люка
Гембела».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Акварiум: водне життя».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,3:40 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Субота • 3 листопада
UA:Перший

6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10,3:00
Новини.
9:30,12:55,14:55,16:20,19:55,22:30,3
:20 Погода.
10:00 Лайфхак українською.
10:15 Д/с «Це цiкаво».
10:40 Чудова гра.
11:10,16:30 Телепродаж.
11:30 Хто в домi хазяїн?
12:00 Сильна доля.
13:00 Х/ф «Апокалiпсис: одкровення
Iоанна Богослова». (12+).
15:00 Казки, перевiренi часом.
«Спiваюче дзвiнке деревце».
16:50 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00,5:05 Розсекречена iсторiя.
21:25 Промiнь живий.
22:35 Д/с «Неповторна природа».
23:05,3:30 Свiтло.
0:05 Д/с «Незвичайнi культури».
1:35 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя».

2:10 Д/с «Смачнi iсторiї».
4:25 Вiйна i мир.

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:20,23:15 «Свiтське життя».
12:25 «Модель XL 2».
14:15 Мелодрама «Жiнка, не
схильна до авантюр».
16:30,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30,0:20 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
2:15 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

6:45 «Чекай на мене. Україна».
8:40 «Слово Предстоятеля».
8:50 Х/ф «Закоханий за власним
бажанням».
10:30 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана».
12:30 Х/ф «Перш, нiж розлучитися».
14:10 Т/с «Абатство Даунтон». (16+).

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

18:10 Х/ф «Зимова вишня».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх».
22:20 Х/ф «Арифметика пiдступностi».
0:20 Х/ф «Випадковий запис». (16+).
2:00,5:30 «Подробицi» - «Час».
2:30 «Актори-фронтовики».
3:05 М/ф «Бабай».

ICTV

5:15 Факти.
5:35 Бiльше нiж правда.
7:20 Я зняв!
9:20 Дизель-шоу. (12+).
10:45,11:45 Особливостi
нацiональної роботи 4.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох». (16+).
15:30 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Т/с «Пес 4». (16+).
20:15 Х/ф «Повстання планети
мавп». (16+).
22:20 Х/ф «Свiтанок планети мавп».
0:55 Т/с «Прокурори».

Новий канал

5:55 М/с «Лунтiк i його друзi».
7:10 М/с «Том i Джерi шоу».
8:05 Гастарбайтери.
14:00 Вар`яти. (12+).
16:00 Хто зверху? (12+).
18:00 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (16+).
19:40 Х/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах».
21:00 Х/ф «Тор». (16+).
23:10 Х/ф «Знайомство зi спартанцями».

СТБ

6:05 Т/с «Коли ми вдома».
8:05 Караоке на Майданi.

9:05 Все буде смачно!
11:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
13:00 Зваженi та щасливi. (12+).
16:00 Хата на тата. (12+).
19:00 Х-Фактор.
21:55 Цiєї митi рiк потому. (16+).

Канал «Україна»

7:15,4:40 Зоряний шлях.
7:50 Т/с «Вiддай мою мрiю», 9-15
15:20 Т/с «Вiддай мою мрiю». (12+).
16:00 Т/с «Нерiдна», 1-3 с. (12+).
20:00 Т/с «Нерiдна». (12+).
21:00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23:00 Т/с «Зведена сестра», 1-3 с.
03:00 Т/с «Меркурій»

ТК «Київ»

8:00,9:00,21:00,23:00,3:20,4:55
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,20:20,22:45,2:30 «Ситуацiя».
9:25 «Якiсне життя».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Ветеринарнi пригоди Люка
Гембела».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Акварiум: водне життя».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,3:40 «Київ Live. Пiдсумки».

Недiля • 4 листопада
UA:Перший

6:30,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10,3:00
Новини.
9:30,11:20,13:20,14:50,19:55,23:00,
3:20 Погода.
9:35 Х/ф «Апокалiпсис: одкровення
Iоанна Богослова». (12+).
11:25 Д/с «Свiт дикої природи».
12:00 Енеїда.
13:00 Лайфхак українською.
13:25,16:25 Телепродаж.
13:50 #ВУкраїнi.
14:20 Перший на селi.
15:00 Фольк-music.
16:00 Шахтарська змiна.
16:50 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:05 Д/с «Iгри iмператорiв». (16+).
21:25 Програма з Майклом Щуром.
21:55 Промiнь живий.
23:10 Д/с «Неповторна природа».
0:05 Д/с «Незвичайнi культури».

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
7:00,1:30 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
10:10,11:30,12:35 «Свiт навиворiт».
13:50 Комедiя «Диявол носить
Прада».
16:05 Комедiя «За двома зайцями».
17:45 Комедiя «Ейс Вентура:
розшук домашнiх тварин». (16+).
19:30,4:50 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
23:30 «Вечiр прем`єр з Катериною
Осадчою».

Iнтер

6:25 Х/ф «Тридцять три».
8:00 «Вдалий проект».

9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
12:10 «Крутiше за всiх».
14:10 Х/ф «Попелюшка-80».
18:10 Х/ф «Мадам». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Я, Тоня». (16+).
23:00 Х/ф «Обитель проклятих».

ICTV

5:10 Факти.
5:35 Iнсайдер.
7:30 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:30,13:00 Х/ф «Планета мавп».
12:45 Факти. День.
14:05 Х/ф «Повстання планети
мавп». (16+).
16:05 Х/ф «Свiтанок планети мавп».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Вiйна за планету мавп».
23:30 Х/ф «Леон». (16+).

Новий канал

СТБ

8:45 Все буде смачно!
10:40 Караоке на Майданi.
11:40 МастерШеф. (12+).
18:05 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Х-Фактор.

Канал «Україна»

7:30 Зоряний шлях.
9:00 Т/с «Нерiдна». (12+).
12:55 Т/с «Нi слова про любов».
17:00 Т/с «На самiй межi», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «На самiй межi».
23:00 Х/ф «Шукаю тебе». (16+).

ТК «Київ»

8:50 «Паспортний стiл».
9:00 «Київ музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Українська душа Михайла
Поплавського».
15:40 «Служба порятунку».
16:10 «Концерт О. Бiлозiр
«Народжена Україною».
18:20,0:30 Х/ф «З iншим обличчям».
21:00,23:40 «СТН-тижневик».
21:30,0:10 «СТН-спорт-тижневик».
21:50,2:55 Х/ф «Коко Шанель та
Iгор Стравинський».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

7:00 М/с «Том i Джерi шоу».
8:50 М/ф «Том i Джерi: Втрачений
дракон».
9:55 М/ф «Помста пухнастих».
11:45 М/ф «Кунг-фу Панда
13:30 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця». (1
15:00 Х/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах». (16+).
16:30 Х/ф «Тор». (16+).
18:45 Х/ф «Тор 2. Царство
темряви». (16+).
21:00 Х/ф «ЛюдинаРемонт холодильників
мурашка».
23:10 Х/ф «Абатуар.
куплю б/у
Лабiринт страху».

Втрачений військовий квиток, виданий на
ім’я Постовенський Тимур Анатолійович, вважати недійсним.

або неробочий холодильник

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

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
«09» жовтня 2018 року

№ 490

Про встановлення тарифів на
послуги з централізованого
опалення селища Гаврилівка,
які надаються
ПКПП «Теплокомунсервіс»
Розглянувши лист ПКПП «Теплокомунсервіс» щодо встановлення
тарифів на послуги з теплопостачання селища Гаврилівка, враховуючи постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р.
№ 308, керуючись Порядком доведення до споживачів інформації
про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів,
зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженим
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390,
«Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, відповідно до Закону
України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги з централізованого опалення, що
надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» в селищі Гаврилівка згідно розрахунку тарифу, наведеного у додатку:
• для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними
приладами обліку теплової енергії – 1644,4 грн/Гкал (з податком на
додану вартість);
• для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних
приладів обліку теплової енергії – 39,68 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість);
• для потреб бюджетних установ – 2237,52 грн./Гкал (з податком на
додану вартість);
2. Дані тарифи вступають в дію з початку опалювального періоду
2018 року.
3. Рекомендувати ПКПП «Теплокомунсервіс» проводити перерахунки за ненадані або надані не в повному обсязі послуги.
Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку,
серія ЯЖ №469062, виданий на ім’я Соловей Людмила Анатоліївна,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення УБД №012978, видане на ім'я Кручин Артем
Олександрович, вважати недійсним.

Офіційно

Уряд вніс зміни до порядку
надання населенню субсидій

17 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України Уряд вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій населенню (постанова № 841).
• Вирішено питання призначення субсидії стуАсоціація міст України виокремила наступні
зміни:
дентам, які проживають в гуртожитку;
• Розширено напрями використання субсидії;
• Вирішено питання врахування доходів розлу• Розширено перелік осіб, яким може бути
чених батьків за наявності дитини;
збільшена норма житла, на яку надається суб• Змінено перелік доходів, які враховуються та
які не враховуються при розрахунку розміру
сидія, на 30%;
субсидії;
• Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодав• Уточнено розрахунок середньомісячного доця, робітники мають право на субсидію;
• Особи, які мають заборгованість зі сплати аліходу осіб, які отримували стипендію або дерментів не матимуть субсидії;
жавну соціальну допомогу;
• Загальна площа житлового приміщення, на
• Змінено систему розрахунку сукупного дохояку призначається субсидія, змінюється на
ду для осіб, які отримували допомогу з безроопалювальну площу;
біття;
• Врегульовано питання наявності двох особо• Змінено систему розрахунку сукупного дохових рахунків у великому будинку/квартирі;
ду для фізичних осіб – підприємців, які обра• Розширено повноваження комісій із признали спрощену систему оподаткування;
• Скасована обов’язковість надсилання в деячення субсидій;
• Надано право отримувати субсидію у випадку
ких випадках рекомендованих листів;
перебування осіб за кордоном легально;
• Невикористану субсидію можна отримати че• Передбачено можливість надання додаткової
рез відділення Укрпошти.
субсидії за рахунок коштів місцевих бюджеЗазначені зміни застосовуються з 1 жовтня
2018 року
тів;

КОНКУРС

з визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого органу
для визначення перевізників на автобусних
маршрутах загального користування

В

иконавчий комітет Бучанської міської
ради оголошує конкурс з визначення
підприємства (організації) для здійснення
функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з
організації та проведення конкурсу на право пасажирських перевезень на місцевих
автобусних маршрутах загального користування у Бучанській об’єднаній територіальній громаді (далі Конкурс).
Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Бучанської міської ради.
УМОВИ КОНКУРСУ:
І. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають
вимогам, що встановлені статтею 44 Закону
України «Про автомобільний транспорт»,
умовам проведення цього конкурсу, а також наступним кваліфікаційним вимогам:
−− наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;
−− досвід роботи не менше трьох років з
питань організації пасажирських перевезень;
−− наявність необхідного матеріально-технічного та програмного забезпечення для
підготовки матеріалів для проведення за-
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сідань конкурсного комітету з організації
та проведення конкурсу на право пасажирських перевезень на міському автобусному маршруті загального користування,
їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів
для подальшого встановлення відносин
між організатором та автомобільним перевізником переможцем конкурсу;
−− наявність власного (або орендованого в
установленому законодавством порядку)
приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу;
−− досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень, досвід з організації чи проведення
тендерів, конкурсів та інших заходів з
вибору одного варіанту із кількох відповідно до чинного законодавства.
ІІ. До участі у конкурсі не допускаються
претенденти, які:
−− перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України;
−− визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу
про банкрутство в порядку, встановлено-

му чинним законодавством України;
−− подали для участі у конкурсі документи
не в повному обсязі або подали документи, що містять недостовірну інформацію;
−− не мають фахівців та досвід роботи не
менше трьох років з питань організації
пасажирських перевезень;
−− не мають відповідного матеріально-технічного та програмного забезпечення;
−− надають послуги з перевезень;
−− провадять діяльність на ринку транспортних послуг;
−− представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;
−− не мають власного чи орендованого приміщення.
ІІІ. Для участі в конкурсі претендент
подає секретарю конкурсного комітету у
визначений в оголошенні термін такі документи:
1) заяву на участь у Конкурсі з визначення
підприємства (організації), що здійснює
функції робочого органу, згідно із встановленою формою;
2) копію виписки (або витягу) з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань претендента
на участь у Конкурсі;
3) копію Статуту або іншого установчого
документу;
4) копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не
менш як три роки з питань організації
пасажирських перевезень;
5) копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

6) копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення;
7) підтвердження претендента про відсутність діяльності підприємства на ринку
пасажирських перевезень та транспортних послуг.
Копії документів, повинні бути завірені
підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.
Документи приймаються до «26» листопада 2018 року за адресою: м. Буча, вул.
Енергетиків, 12, відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи
Бучанської міської ради.
Документи, які надійшли до Організатора
після встановленого строку, не розглядаються.
Умови конкурсу затверджені рішенням
виконавчого комітету Бучанської міської
ради від 09.10.2018 № 516.
Конкурс з визначення підприємства
(організації) для здійснення функцій
робочого органу відбудеться «30» листопада 2018 року о 10 год. в приміщенні
Бучанської міської ради, за адресою: вул.
Енергетиків, 12, м. Буча.
Додаткову інформацію про умови і порядок проведення Конкурсу разом з бланками заяв можна отримати безпосередньо
у відділі з питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної роботи Бучанської міської ради. за адресою: вул. Енергетиків, 12,
м. Буча, Київської області.
Телефони для довідок:
(04597) 48-520; 48-322.
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Спорт

У Бучі боролися за право
представляти збірну України
на міжнародних рингах

У заміському клубі «Campa» пройшов Кубок України зі змішаних єдиноборств ММА. Організаторами змагань виступив Київський обласний
підрозділ Громадської організації «Федерації змішаних єдиноборств
ММА України».
жовтня 120 спортсменів з майже 20-ти областей виборювали
право ввійти до збірної України та
представляти країну на чемпіонатах
Європи та світу в наступному році.
Ще щорічний календарний захід серед чоловіків та жінок у різних вікових та вагових категоріях. Зокрема, на
ринг мали право вийти спортсмени в
10-ти чоловічих категоріях, та спортсменки в 3-х категоріях.
Голова Київського обласного відокремленого осередку Федерації змішаних єдиноборств ММА України Анжела
Макєєва розповідає, що цей Кубок особливий:
Особливість заходу в тому, що він є відбірним, тому спортсмени, які виступають, мають шанс і нагоду потрапити в збірну України і наступного року поїхати
представляти збірну України на чемпіонатах Європи та світу.
Серед учасників був і бучанець Ігор Дідківський, який дійшов до півфіналу,
та, на жаль, програв у третьому бою чемпіону України:
Хотілося показати свою підготовку
та вміння більш молодому поколінню.
Але все ж таки вік у цьому виді спорту дає про себе знати. Та незважаючи
на мої 40 років, я можу показувати достойні результати.
Головним призом для учасників
став квиток до європейських та міжнародних чемпіонатів у складі збірної
України.
Євгенія МАКАРЕНКО

20

Велика перемога України

III літні Юнацькі Олімпійські ігри продемонстрували великий потенціал
українських спортсменів!
Щодня були перемоги і радість на аренах аргентинського Буенос-Айреса!
Статистика збірної України красномовна!

Результати ІІІ літньої Юнацьклї Олімпіади 2018
55 атлетів, 22 види спорту
Українці вибороли 23 медалі:
7 золотих, 8 срібних, 8 бронзових

Зворушлива зустріч вдома

Учасники змагань прилетіли в доброму гуморі та були зворушені прийомом, уся громада вітала земляка зі здобуттям бронзи на Юнацьких
Олімпійських іграх з вільної боротьби.
резидент Петро Порошенко
привітав переможців та призерів ІІІ юнацьких Олімпійських
ігор. «У змаганнях, в яких брали
участь представники більше 200
країн, і коли Україна увійшла в
неофіційному заліку у десятку
найкращих – це є ваш внесок в
утвердження статусу України в
світі», - наголосив Глава держави
на зустрічі зі спортсменами та їх
тренерами.За його словами, і Олімпійська збірна України може повчитися на досвіді
досягнень юнацької збірної.«Дуже дякую вам за те, що ви прославили Україну», сказав Президент.
Народний депутат України Ярослав Москаленко привітав олімпійця Владислава
Остапенка прямісінько в аеропорту Бориспіль сертифікатом в 10000 грн.
Нехай приклад цієї перемоги надихає на нові звершення!

П

Перемога на виїзді в другому колі

«Джуніорс-СБ» поступився на своєму полі бучанському «Меліоратору» з рахунком 0:4. Ця поразка стала найбільшою для чемпіона області 2016 року.
ього сезону Джуніорс теж виступає доволі потужно, але на гру з нами суперник виходив не в найкращому психологічному стані. Меліоратор був трохи гострішим:
мали чудові моменти Андрій Мар›євич та
Каха Джикія двічі. Сподобалося, як швидко вступали у відбір гравці нашої центральної лінії у випадку втрати м›яча, а також швидка доставка м›яча на фланги, де,
особливо ліворуч, хазяйнував Мар›євич.
Але гол прийшов з правого флангу, де друзі
Скуратівський та Радченко розіграли стіночку, й останній пробив влучно в ближній кут! У перерві вийшов Алієв, а господарі пішли ва-банк, і моментів стало ще більше.
Подвоїв рахунок Алекс Алієв, після кросу з правого флангу від Радченка він майстерно
в дотик поклав м›яч у ближній кут. Потім забив свій 8-й гол у чемпіонаті Скуратівський, а
добив суперника знову Алієв хитрим ударом в кут воріт після пасу Парубця! 4:0, упевнена
перемога бучанців, і Меліоратор вже на 7-му місці!

Ц

Перший міжнародний поєдинок

Бучанський Меліоратор провів свій перший міжнародний поєдинок.
І хоч матч мав статус неофіційного, але суперник мотивував – грузинський колектив Колхеті з міста Поті, який виступає у вищій лізі грузинського чемпіонату, проводив підготовку до старту тамтешньої першості
в наших краях.
одо гри, то можна констатувати – спаринг
пішов усім на користь. І нашим молодим
гравцям, які отримали чудовий досвід, і гостям
із дружньої Грузії, які зустрілися з непоступливим суперником. Здається, гравців Колхеті трохи
здивувала наша команда. Так, грузини краще контролювали м›яч, але моментів реальних, особливо в першому таймі, створили більше футболісти
Меліоратора. Тож поразка 0:2 дає більше оптимізму, ніж негативних емоцій.

Щ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
#

Команда

Н

В

Н

П

М

РМ

0

1

"Авангард" Бзів

19

16

1

2

53-11

+62

69

2

"Діназ" Вишгород

19

14

1

4

45-19

+26

63

3

"Джуніорс-СБ" КиєвоСвятошинський район

20

13

2

5

50 -27

+23

61

4

"Патріот" Баришівський район

19

11

6

2

33-19

+16

39

5

"Межигір'я" Нові Петрівці

20

10

3

7

66 -25

+21

33

6

"Десна" Погреби

20

8

2

10

38-35

+3

26

7

"Меліоратор" Буча

20

8

1

11

62 -66

-2

25

8

"Сокіл" Михайлівка-Рубежівка

19

7

3

9

З0 -38

-8

26

9

"ДГ Шевченківське" Денихівка

19

7

1

11

36 -61

-25

22

10

"Любомир" Ставище

19

6

1

12

21-33

-12

19

11

"Бровари"

19

2

2

15

15-65

-50

8

12

"Зоря" Владиславка

19

1

3

15

21-53

-32
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Бучанець Анатолій Бондаренко –
шестиразовий чемпіон Київщини

21 жовтня традиційно відбувся чемпіонат Київської
області з міжнародних (стокліточних) шашок серед
чоловіків.
Серед учасників – найсильніші шашисти області. Серед них один майстер спорту і сім
кандидатів у майстри.
До передостаннього туру практично всі шашисти претендували на призові місця. І
лише за тур до завершення турніру наш земляк, кандидат у майстри спорту Анатолій
Бондаренко здобув перемогу над головним претендентом на звання чемпіона Київщини
Валерієм Крючковим і за набраними очками став недосяжним для інших учасників змагань, набравши 13 очок із 14 можливих.
Переможця змагань та призерів нагородили грамотами та цінними подарунками.
Слід зазначити, що Анатолій Бондаренко після цього чемпіонату Київщини став шестиразовим чемпіоном області із шашок.
Володимир ЕННАНОВ

Рятувальники ліквідували пожежу
в господарчій споруді
20 жовтня горіла споруда за адресою м. Буча,
вул. Вокзальна, 76.
а місце події негайно було направлено 1 підрозділ державної пожежно-рятувальної частини м.
Ірпінь та 1 підрозділ державної пожежно-рятувальної
частини м. Буча.
Прибувши на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено господарчу споруду та є загроза поширення полум’я на поблизу розташований будинок.
Завдяки вчасному реагуванню та оперативним діям

І

бійців пожежно-рятувальних підрозділів, було врятовано житловий будинок та попереджено розповсюдження полум’я.
Локалізовано пожежу о 05:50, а о 06:40 – повністю
ліквідовано. Вогнем пошкоджено стіни господарчої
споруди, речі домашнього та побутового вжитку.
До гасіння залучалися 8 чоловік особового складу
та 2 одиниці техніки. Травмованих та загиблих немає.
Причина пожежі наразі встановлюється.

на часі
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Чи потрібно міняти паспорт
на ID-картку?

Кабмін нарешті дозволив усім громадянам України оформлювати пластикову ID-картку замість звичайного паспорта. З 1 листопада всі охочі
зможуть зробити це без зайвого клопоту.
ому потрібно оформляти ID-картку? громадянина України потрібно подати
У Державній міграційній службі за- свідоцтво про народження, паспорти
значають, що держава не змушує всіх обох батьків або інші документи на підукраїнців переходити на ID-картки. твердження громадянства. У разі заміПаспорти-книжечки зразка 1994 року не ни документа слід надати попередній
мають кінцевого терміну чинності, тому паспорт та ідентифікаційний код, а також
їхні власники можуть спокійно користу- інші документи, які містять інформацію,
яка заноситься на електронний носій IDватися ними й далі.
карти. Це може бути доОбов’язковим оформлення
внутрішнього
відка про місце реєстрації,
паспорта у вигляді IDсвідоцтво про народження
картки є для тих осіб, які
дітей, свідоцтво про шлюб
отримують його вперше.
чи розлучення, свідоцтво
Наприклад, для громапро зміну імені тощо. Крім
того, переселенці повинні
дян, які досягли 14 років.
надати довідку про взяття
Також ID-паспорт видана облік внутрішньо переють замість втраченого
чи зіпсованого докуменміщених осіб.
За оформлення пластита, через зміну прізвища
після укладення шлюбу тощо. Водночас кового паспорта у 14 років платити не
українці, яким виповнилося 25 чи 45 ро- потрібно. У разі заміни паспорта-кників і які за законом повинні вклеювати жечки на ID-картку стягується адмінінову фотокартку, мають право вибору. стративний збір 279 грн. Виготовляють
Вони можуть залишити старий паспорт біометричну картку 20 робочих днів, а
або ж оформити ID-картку.
за прискореною процедурою – 10 днів.
Варто зауважити, що біометричний Втім, коштує це дорожче – 366 грн. У 14
ID-паспорт містить таку саму інформа- років документ видають строком на 4
цію, як і звичайний: номер і серію до- роки, а з 18 років – на 10 років.
Чи має ID-картка переваги? У ДМС
кумента, ім’я особи, її стать, сімейний
стан, дані про реєстрацію, дату і місце наголошують, що ID-картка має набанародження, дані з Єдиного державного гато більший захист, ніж паперовий
демографічного реєстру, а також оциф- документ. Завдяки вбудованому елекроване фото і підпис. Оформити новий тронному чипу її практично не можлипаспорт-книжечку закон наразі не доз- во підробити, на відміну від звичайного
паспорта-книжечки. Крім того, IDволяє.
Де оформити документ? Перший картка має зручні розміри, не забрудвнутрішній паспорт у формі ID-картки нюється і не зношується, як паперовий
оформлюється у підрозділі ДМС винят- документ. Варто зауважити, що з біомеково за зареєстрованим місцем прожи- тричним внутрішнім паспортом можна
виїжджати за кордон – у Туреччину та
вання.
Для першого оформлення паспорта Грузію.

К

Користування автомобілем на
«євробляхах» визнали законним

Власник зміг довести законність користування автомобілем на естонських номерах у Верховному Суді України.
оловік наполягав на скасуванні постанови, згідно з якою його визнали винним у порушенні митних правил та оштрафували на 8500 гривень.
Водночас, під час судових засідань чоловік визнав, що ввіз авто для тривалого
користування, а режим «транзит» заявив, щоб уникнути необхідності розмитнення.
Верховний Суд визнав, що в Митному кодексі не йдеться про порушення щодо
товарів, які ввезені тимчасово. Отже, касаційну скаргу задовольнили та зазначили, що в користуванні нерозмитненою автівкою на «євробляхах» відсутнє порушення законодавства.

Ч

Проект LEGO Foundation
розширює співпрацю

Уже рік як заклади дошкільної освіти нашого міста є учасниками міжнародного благодійного проекту LEGO Foundation. Робота з дітьми з LEGO-конструювання була запроваджена в освітній процес торік з 1 вересня.
EGO-конструктор вихователі беруть підсумку вільного пошуку відкривають
на заняття з усіх розділів програми, нові закономірності.
З метою обміну досвідом роботи в
діти вивчають і закріплюють кольори,
форму, величину, довжину, ширину і жовтні 2018 року наші заклади дошкільлічбу. Набори LEGO використовують ної освіти відвідали садки м. Києва, а
для закріплення та узагальнення теми кияни завітали до нас. Багато спілкутижня. У другій половині дня під час валися, ділилися не лише досвідом, а й
вільної гри діти експериментують із проблемами, напрацюваннями.
формою, поєднують і комбінують, і в
Прес-служба БМР

L

Медична реформа - в дії

Медична студія Доктора Лійки запрацювала, аби зламати всі стереотипи
про сучасну медицину та проводитиме медичне обслуговування всіх бажаючих дорослих та дітей віком від 6-ти місяців.

В

ідкриття відбулося вихідними,
було багато гостей та пацієнтів лікаря. На відкриття завітала президент
Асоціації сімейних лікарів України
Лариса Матюха, голова правління
ГО «Батьки за вакцинацію» Тимофій
Бадіков, громадські активісти.
Це перший заклад у регіоні, що
відкрився як індивідуальний лікар та
буде надавати послуги за державними
гарантіями.
Лікар студії Віолетта Лійка, яка має
стаж роботи за фахом шість років,
розповідає, що ідея відкрити свою клініку з’явилася нещодавно:
- Від часу ідеї до відкриття минуло чотири місяці. Заклад працюватиме за державними гарантіями з первинної медичної допомоги, а це означає, що з лікарем,
тобто зі мною, можна заключити декларацію та отримувати безоплатне медичне обслуговування в межах державних гарантій (первинні консультації, перелік
аналізів, вакцинація).
Також на території закладу будуть проводитися постійні навчання з домедичної допомоги для дорослих та дітей, з профілактики захворювань, вакцинації,
правильного харчування та фізичної активності.
Крім надання послуг в медичній студії, лікар може виїздити додому та в офіс
на консультації.

Путівник

Де заправити
електромобіль
у Бучі?

Електромобіль сьогодні – це економічний, безпечний транспортний
засіб, який не вимагає великих витрат на обслуговування. Якщо донедавна заправити електрокар було
проблемою, то тепер ситуація повністю протилежна.
урналісти газети «Бучанські новини» вирішили розібратися, де в
місті можна підзарядити електромобіль.
1. Viktoria Park Hotel
2. Нова лінія
3. ТК Варшавський. Має одразу дві «заправки»: біля центрального входу, а також біля Сервісного центру МВС.

Ж

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

У столиці вже винесено 4195 постанов про накладення штрафу на
горе-батьків. Діти вже отримали
більше 200 тисяч гривень тільки
компенсації за неналежне утримання. Загалом, державні виконавці у 2018 році стягнули понад
200 мільйонів гривень аліментів
за 26 857 провадженнями.
– Якщо в платника аліментів виникає заборгованість у сукупному розмірі більша, ніж сума відповідних платежів за рік, то на таку особу накладатиметься штраф у розмірі 20% від заборгованої суми. Якщо ж заборгована сума
перевищуватиме в сукупному розмірі суму відповідних платежів за два роки, то
в такому випадку штраф збільшуватиметься і відповідно становитиме вже 30%
відповідно. У випадку заборгованості на суму платежів за три роки штраф зросте
до 50% від суми боргу, – зауважив керівник Управління державної виконавчої
служби столиці Віталій Чепурний.
Нагадаємо, 29 серпня набув чинності другий пакет законів «Чужих дітей не
буває». Однією з новацій другого пакету законів, спрямованих на посилення захисту прав дітей та запровадження інституту відповідального батьківства, стало
впровадження додаткових штрафних санкцій за заборгованість з аліментів понад рік. Ці штрафи спрямовані безпосередньо дітям і є своєрідною компенсацією
за несвоєчасне отримання ними коштів.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Не платиш аліменти –
плати штрафи!

№ 43 від 25 жовтня 2018 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Вітаємо
з Днем народження!
Руденка Олега Вадимовича,

завідувача відділом ведення Державного реєстру
виборців Бучанської міської ради

Краснодемського Йосипа
Болеславовича,

голову Бучанської організації ветеранів України

Риженко Людмилу Володимирівну,
секретаря Ворзельської селищної ради

Фальковського Віктора
Антоновича,

заступника Бучанського міського голови
з економічних питань (2003—2010 р.р.)

Вітаємо з днем народження

Своя справа

Ветеран АТО створює унікальні іграшк и

Ветеран АТО з Білої Церкви Павло Балабуха втілив чудовий бізнес-проект – відкрив «Майстерню подарунків ручної роботи «Пан Кокос» на
краудфандинговій платформі.
Займатися виготовленням іграшок Павло Балабуха почав після повернення із зони АТО:
– Як і багато інших хлопців зіткнувся з посттравматичним синдромом. Подолати його допомогла
сім’я та справа, якою вирішив зайнятися. Я створив
майстерню – крамницю подарунків для всіх і кожного. Почав робити дитячі розвивальні іграшки, предмети декору та інтер’єру, сувеніри та аксесуари з металу, деревини та кокосового горіха. Серед виробів
немає схожих, кожен по своєму індивідуальний. Я із
задоволенням створюю авторські неповторні вироби, намагаючись втілити всі задуми того, для кого
цей виріб. У цій справі бачу сенс свого життя та своє
призначення. Мені інколи здається, що це не я обрав цю справу, дарувати людям радість, а вона сама
знайшла мене. І я щасливий! – розповідає Павло
Балабуха.

Краснодемського
Йосипа Болеславовича!

Прийміть найщиріші побажання міцного
здоров'я, родинного щастя, невичерпної
енергії і наснаги у всіх ваших добрих
справах. Хай у вашому домі завжди
панують мир і злагода, у серці – доброта,
а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля
і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість
життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
Бучанської організації Ветеранів України
Редакція «Бучанських новин»

Сьогодні чоловік захистив свій бізнес-план та отримав кошти від держави для початку власної справи. На них було придбано станок для обробки дерева, електроінструменти та матеріали. Під майстерню
було перероблено гараж, де виконується більша частина роботи.
У своїх виробах чоловік використовує лише тверді
породи дерева: дуб, бук, ясень, лише іноді фанеру.
Павло планує розширити проект і залучити до
співпраці інших ветеранів АТО.

Робота в Ірпені
Водій бетонозмішувачу
(міксеру) з досвідом роботи. ЗП 15000-20000.
Можлива вахта.
Житло надається.

Автослюсар
на вантажне СТО.

Вахта. Житло надається.

ЗП 13000-15000.

Тел.: (050) 344 97 27, (067) 405 52 72
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Выезд бесплатно! Быстро и качественно!

Тел.: (099)665-88-28, (093)610-40-77, (067)997-15-68, (044) 221-72-13
Куплю!

Радянські синтезатори, електро- і бас-гітари,
електробарабани, ритм-бокси, приставки звукових ефектів.

Телефон 0997993858

Дитяча футбольна
академія "Меліоратор"
повідомляє, що
тренування в академії
проходять щодня!
До вашої уваги розклад занять відповідно до вікових категорій!
Якщо ви й досі не з нами, хутчіш телефонуйте за номером +38 067 557 1990 або +38
067 447 8947 та записуйте вашого малюка до
лав найкращих!

Цікавий «розклад» канікул

Обирайте заняття і приходьте із друзями, однокласниками, сусідами.

О

станні вихідні жовтня запам'ятаються приємними подіями
від Portal, адже бажаючі матимуть
чудову нагоду особисто познайомитися з найкращими майстрами Бучі.
Вони демонструватимуть свої
роботи, проведуть майстер-класи,
розкажуть деякі зі своїх таємниць.
Тут навіть можна буде записатися
до них на занятття.
Яскрава фотозона, цікавенні майстер-класи, смаколики, розваги для
дітей з аквагримом - нудьгувати
часу не буде.
e-mail: buchanews@ukr.net
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