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мені з дитинства»
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Актуально
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Стор. 3
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Міжнародна співпраця

Французький досвід
для українських
громад

Стор. 10

Єдина родина

Як святкували
День села

Минулими вихідними Блиставиця приймала
вітання з нагоди Дня села

На початку листопада Бучанський міський голова, голова
КРВ АМУ Анатолій Федорук взяв
участь у робочому візиті до столиці Франції.

М

ета візиту офіційної делегації
з України, яку очолює перший заступник голови КМДА М.
Поворозник, – вивчення досвіду
Франції у питаннях сприяння ефективній та інноваційній розбудові
територій, культурного діалогу та
залучення інвестицій.
– Важливо використовувати
досвід європейських країн, зокрема французький, який демонструє
прогресивні напрацювання, – прокоментував телефоном Анатолій
Федорук. – Цікавими і корисними
стануть у практичній роботі напрацювання у вирішенні питань
щодо стану доріг та інженерних комунікацій, координації роботи громадського транспорту столиці та
приміських населених пунктів, який
потрібно «зв'язувати» в одне зручне
кільце після створення Бучанської

Н

е зважаючи на осінню прохолоду, яка відчувалася в повітрі, атмосфера панувала тепла й радісна.
Святкували весело: піснями, танцями, частуваннями та дитячими розвагами. А вечірнє небо запалила
Зірка, на яку чекали всі учасники свята - Олександр
Пономарьов, і навіть із сусідніх населених пунктів
приїхали, аби почути улюблені хіти.
Закінчення на стор. 7
ОТГ. Співробітництво громад у межах діяльності Метрополії Великого
Парижа демонструє ефективні моделі для розв'язання основних проблем.
Українська делегація зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом
України у Франції Олегом Шамшуром та віддала шану визначному українському діячу С. Петлюрі на його могилі в Парижі.
Під час візиту відбулося відвідування кількох міст, зустріч із представниками Асоціації міст Франції, зустріч із мером округу Парижа Джефрі Буларжом,
віце-президентом Метрополії Великого Парижа Еріком Сезарі, заступником
мера Парижа з міжнародних питань Патріком Клугманом.

На часі

ПАМ’ЯТАЄМО... стор. 3

Субсидії на захисті людей

З 1 листопада ціни на природний газ для населення виросли на
23,5%. Відповідно до рішення уряду наразі для побутових споживачів газ коштує 855 гривень за 100 кубометрів.
а думку експертів, підвищення тарифів може спровокувати масову несплату за комунальні послуги. Тож, за словами Президента
України Петра Порошенка, уряд повинен розширити програму субсидій
і відповідне доручення вже передано в Кабмін. Глава держави зазначив –
субсидії мають видавати всім, хто того потребує – максимально просто і
швидко, головне завдання – це захист людей, в тому числі і соціальний.

Н

Вшановуємо... стор. 6

Закінчення на стор. 2

передплатний індекс
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Все, що Вас стосується
у "Бучанських новинах"!
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24 грн 23 коп
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290 грн 76 коп
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офіційно

Субсидії на захисті людей

На часі
Закінчення. Початок на стор. 1

К
День, який увійде
в історію України

Президент Петро Порошенко та
Вселенський Патріарх Варфоломій
3 листопада підписали Угоду «Про
співробітництво та взаємодію між
Україною та Вселенським Константинопольським Патріархатом».
е Угода про співпрацю у створенні
незалежної православної Церкви
в Україні, Вселенський Патріарх надає
Томос, визнаючи незалежність української Церкви, і вручає його обраному на
Соборі Предстоятелю.
Глава Української держави наголосив,
що сьогоднішній день є історичним для
створення незалежної української автокефальної православної Церкви, адже
сьогодні відбулося підписання Угоди про
створення незалежної української Церкви.
«Сьогодні історичний день. Історичний
день, який був започаткований з перших
днів відновлення незалежності України,
коли українці прагнули і молилися, щоб
Господь послав їм незалежну автокефальну єдину помісну українську православну
Церкву», – наголосив Петро Порошенко.

Ц

ерівник Управління праці, соціального
захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи управління
праці Ганна Назаренко рзповіла журналісту
" Бучанських новин" про те, хто має право на
отримання субсидій, які строки надання послуг і які зміни в програмі надання житлових
субсидій було внесено.
– Ганно Василівно, розкажіть, хто має
право на отримання субсидій?
– Право на отримання субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, проживають
у житлових приміщеннях (будинках), чиї
витрати на оплату житлово-комунальних
послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.
– А які терміни надання житлової субсидії?
– Житлова субсидія надається з місяця
звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального (неопалювального)
сезону і розраховується:
• на неопалювальний сезон - з 1 травня по
30 вересня;
• на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30
квітня.
Для домогосподарств, які використовують
природний газ або електричну енергію для
індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з
16 жовтня по 15 квітня включно.
– Як реалізується програма надання
житлових субсидій в нашій громаді?
– Програма надання житлових субсидій
на оплату житлово-комунальних послуг надається згідно з чинним законодавством.
Розуміючи всю важливість і відповідаль-

ність цього процесу, ми уважно вивчаємо
кожен випадок звернення людей за цим
видом допомоги. І на сьогодні можу сказати одне – працівники соціального захисту
завжди були й будуть на боці людини, яка
звернулася за житловою субсидією.
– Ганно Василівно, розкажіть, які зміни
були внесені в програму надання житлових субсидій?
– Наразі в програму житлових субсидій
було внесено сім змін (докладно ознайомитися з усіма змінами можна на стор. 9 – ред.).
Головні з них стосуються того, що право
на допомогу від уряду мають ті домогосподарства, опалювальна, а не загальна, площа

житла яких не перевищує 120 кв. метрів
для квартири та 200 кв. метрів для індивідуального будинку. При цьому ця норма не
поширюється на багатодітних сімей. А також громадянам, які мешкають у житлових
приміщеннях (будинках), на які оформлено
два і більше окремі особові рахунки, за умови, що особовий рахунок було розділено до
1 травня 2018 р., і опалювана площа частини
житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не
перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200

Зверніть увагу
Графік виїзного прийому спеціалістами структурних підрозділів
Бучанської міської ради

Ангела Меркель високо
оцінила децентралізацію
в Україні
Децентралізація – дуже важлива реформа для України, яка дає
повноваження людям, і підвищує
конкуренцію в місцевому самоврядуванні. Саме реформа децентралізації дає людям відчути
себе господарем свого регіону і
свого міста. Про це наголосила
під час свого візиту в Україну у
своїй промові в Будинку Децентралізації Федеральний канцлер
Німеччини Ангела Меркель.
– Реформа децентралізації покращує
фінансовий клімат в регіонах і податкову складову. І Німеччина підтримує цю
важливу реформу разом з партнерами з
Європейського Союзу. Наскільки я можу
зараз бачити, у вас є прекрасний дух
співпраці і значні результати реформи, –
наголосила пані Ангела Меркель.
Канцлер Німеччини подякувала Віцепрем’єр-міністру Геннадію Зубку і українському Уряду за зусилля у реалізації
реформи децентралізації, зазначивши, що
програма «U-LEАD з Європою», яка допомагає впроваджувати децентралізацію, забезпечує проведення на місцях висококваліфікованих тренінгів та семінарів, які
дають людям надію на завтрашній день. В
українців з’являється віра в майбутнє.
– Дякую всім нашим міжнародним
партнерам, а також Cпецпосланнику
Ґеорґу Мільбрадту та Мінрегіону за допомогу в її впровадженні, – подякував Віцепрем’єр-міністр України Геннадій Зубко
Федеральному канцлеру Ангелі Меркель.
Під час зустрічі в центральному офісі
ULEAD учасники обговорили подальший
законодавчий маршрут реформи, який
було напрацьовано спільно зі Спеціальним
посланником Уряду Федеративної Респуб
ліки Німеччина з питань реформ у галузях
урядування та децентралізації в Україні
Ґеорґом Мільбрадтом.
Прес-служба
Віце-прем’єр-міністра України

Населений
пункт сільської
ради

с. Гаврилівка,
Тарасівщина

с. Блиставиця

с. Луб'янка

День виїзного
прийому
громадян

Адреса
проведення
виїзного
прийому

Структурний підрозділ

Відділ з питань речових прав на
Вівторок,
нерухоме майно та їх обтяжень та
з 9:00 - 12:00 год. реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Вівторок,
Відділ містобудування та архітекз 9:00 - 12:00 год. тури
Управління праці соціального заВівторок,
хисту та захисту населення від
3 9:00- 12:00 год. наслідків Чорнобильської катастрофи
Середа,
з 9:00- 12:00 год. Земельний відділ
Управління праці соціального заСереда,
хисту та захисту населення від
з 9:00 - 12:00 год наслідків Чорнобильської катастрофи
Четвер,
з 9:00-12:00 год. Земельний відділ
Четвер,
Відділ містобудування та архітекз 9:00 - 12:00 гол. тури
Відділ з питань речових прав на
Четвер,
нерухоме майно та їх обтяжень та
з 9:00- 12:00 год. реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Управління праці соціального заЧетвер,
хисту та захисту населення від
з 9:00- 12:00 год. наслідків Чорнобильської катастрофи

Керуючий справами

Київська обл.,
с. Блиставиця,
вул. Ярослава
Мудрого, 1-А

Київська обл.,
с Луб'янка,
вул. Шевченка,
100

Д.О. Гапченко

У Блиставиці відбувся перший виїзний прийом
З метою розгляду проблемних питань жителів села, виїзний прийом
та надання методичної допомоги
провели керівники структурних
підрозділів БМР спільно з в.о. старости Світланою Микишею та діловодом Наталією Виногородською,
працівниками сільської ради.
айбільше в жителів селища виникає
земельних питань та змін у призначенні субсидій. Присутні дізналися про всі
новації, що діють у питаннях соціального
захисту та надання пільг.

День вигнання фашистських
загарбників з м. Буча

Світла пам’ять
полеглим Героям

6 листопада особливий день у житті міста – день, коли мужні захисники вигнали з рідної землі, з рідної
Бучі, нацистських вояк.

Київська обл.,
с. Гаврилівка,
вул. СвятоТроїцька, 57

Єдина родина

Н

кв. метрів для індивідуального будинку, за
рішенням комісії субсидія може бути призначена.
Комісія має право призначити житлову
субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може
перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства. На це можуть розраховувати:
громадяни, які отримують пенсію за віком,
у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також, ті, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”, і отримують пенсію
за вислугою років, а також громадяни, які
отримують державну соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю.
І ще, дуже важливо, якщо отримувач житлової субсидії використав газопостачання,
холодного водопостачання чи електроенергії менше, ніж обов’язковий платіж, він має
право сплачувати лише вартість фактично
спожитої послуги.
– Враховуючи нововведення, чи означає
це, що субсидіантам потрібно повторно
оформляти цю послугу, якщо вони це зробили раніше?
– Ні, це не так. Всім домогосподарствам,
яким субсидія була призначена на неопалювальний сезон, 2018 року, у тому числі без визначення розміру, продовжується термін дії
субсидії до кінця опалювального сезону, і проводиться розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон без повторного звернення.
А тим, хто ще не встиг оформити, має змогу
зробити це у будь-який зручний для себе час.
Спілкувалася Юлія Бобрик

Така практика буде впроваджена в
усіх населених пунктах громади.
Прес-служба БМР

– Ми у вічному боргу перед кожним
із них – тих, хто ціною власного життя, проявляючи героїзм, сміливість
та відвагу, зуміли врятувати свою
Батьківщину від нацистського поневолення, – наголошували у своїх виступах перед присутніми промовці.
Подвиг переможців у тій страшній
війні з гідністю продовжують бійці,
які сьогодні обстоюють незалежність
та територіальну цілісність держави
на її східних рубежах.
Наша безмежна вдячність кожному
з вас за мужність у боях, за щоденну
сумлінну працю у повоєнні часи, за
жертовність та міцність духу.
Присутні схилили голови у хвилині
мовчання перед тими, хто боронив наше
місто від ворога в роки Другої світової
війни, хвилиною мовчання вшанували
пам`ять співвітчизників, полеглих у боротьбі за честь і свободу України.
Наш святий обов’язок – зберегти
пам’ять про тих, хто героїчно боронив рідну землю зі зброєю в руках та
самовіддано працював у тилу, хто загинув, визволяючи наш рідний край
від нацистських окупантів.
Ми в неоплатному боргу перед
тими, хто стояв до останнього на передовій і за лінією фронту, для кого
шлях на війні завершився під скромними обелісками, і кому судилося повернутися з неї живими.
Світла пам’ять полеглим Героям!
Прес-служба БМР

на часі

– Ви стали обличчям проекту відомого «глянцю», це далеко не перша
перемога, що вона для вас значить? Це
чергова сходинка до мрії чи справжня
подія для вас?
– Я б не назвала це своєю перемогою.
Це передусім перемога всіх активних
людей з інвалідністю, які разом ламають
стереотипи щодо нас. Для мене особисто - це важлива подія, бо потрапити
до «глянцю», коли ти не зовсім «формат», складно. Що ми бачимо зазвичай?
Правильно, відсутність людей з інвалідністю. На мою думку, це вагомі кроки,
які з’являються повсякчас, і цей потяг
вже не зупинити! Хочеться ще більше

«Буча знайома мені
з дитинства»

Цю тендітну чарівну дівчину, яка мріяла стати актрисою, та знайшла себе
на телебаченні, знають не тільки в Бучі, а й далеко за її межами. Чемпіонку
світу з карате, фіналістку конкурсу краси Miss Wheelchair World 2017 знає
весь світ. В ексклюзивному інтерв’ю газеті «Бучанські новини» Уляна Пчолкіна розповіла, які «вершини» мріє підкорити, що для на неї найважливіше
в житті та чому вирішила жити в Бучі.
статей про професіоналів своєї справи,
– Враховуючи ваш ритм життя і різісторії життя, про людей, але ніяк не про номанітну діяльність, зокрема й гроїхню інвалідність. До речі, в номері за мадську, хочу запитати, що вам найлистопад в журналі Pink аж чотири іс- більше подобається робити для себе?
торії про дівчат з інвалідністю в проекті Для душі?
– Складно з цим... У мене дуже мало
чудової журналістки Лади Тесфайє.
– Думаю, потрапити до «глянцю» часу на особисті справи. Але найкрадля багатьох дівчат – нездійсненна ще для мене, це бути поруч з коханим і
мрія. А про що мрієте ви?
близькими мені людьми, проводити час
– Моя особиста мрія – великий буди- разом.
– Дозвольте мені процитувати вас: «У
нок. А ще, я мрію, аби закінчилася війна
в Україні, аби не страждали люди, аби со- цьому житті головне знайти свою люціальні послуги стали адекватними сучас- дину» – що для вас значить кохання?
– Кохання – це мій чоловік Віталій! Це
ності й надавалися без проблем. Багато
мій Всесвіт і сенс. Ніколи б не подумамрій, над більшістю з яких я працюю.
– Досить часто у своїх інтерв’ю ви го- ла, що зможу бути настільки залежною
ворите, що хотіли займатися театраль- емоційно від іншої людини і так любити.
– Знаю, що у вас великі плани, якось
ною діяльністю й акторською майсви сказали, що хочете відкрити свою
терністю, як успіхи в цьому напрямі?
– Все це буде! Просто прийде час, і я «школу впевненості», чи не полишили
цю ідею?
втілю в життя й ці плани.

карі, набравши оптимальну кількість
пацієнтів, мають законне право відмовити у підписанні декларацій.
Нагадаємо, декларація — це форма
заяви, якою пацієнт повідомляє, що
обрав саме цього лікаря, який надаватиме йому первинну допомогу.
Підписати декларацію з лікарем
може кожен у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця свого
проживання чи реєстрації.
Для мешканця підписана декларація
є гарантією того, що він отримає якісну безкоштовну первинну допомогу
лікаря, якому довіряє.
Прес-служба БМР

Учнівське самоврядування

Let`s go, #AspenTeens!

У конференц-готелі Зелена Буча пройшов другий філософський семінар «Обрії майбутнього» в межах програми Aspen Teens, організований
Klitschko Foundation у партнерстві з The Aspen Institute Kyiv.
вмотивованих підлітків протягом трьох днів будуть дискутували на важливі
теми ХХІ сторіччя, навчатися критично мислити, аби подивитися на світ з
іншого боку.
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Спілкувалася Юлія Бобрик

Вандалізм:
криза
моральності?

Нові лікарі

У

– Й останнє запитання. Наскільки
мені відомо, ви родом із Києва, проте
живете в Бучі. Чому?
– У мене історія життя складалася
так, що народилася в Києві, а виросла у Ворзелі. Тому Буча знайома мені з
дитинства, я люблю це місто! І коли ми
одружилися з Віталієм, я наполегливо
переконувала і показувала, наскільки
це розвинуте і прекрасне місто, коли ми
обирали своє місце для життя. Як бачите – я вмію переконувати.

Гостра тема

Медицина
Три нових лікаря розпочали роботу в Комунальному некомерційному підприємстві «Бучанський
центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР.
Про це повідомила головний лікар
Оксана Джам.
же понад 25 тисяч декларацій підписано з клієнтами, і майже всі
лікарі набрали необхідну їх кількість.
Проте ще не всі мешканці громади
охоплені послугою, тому проводилася
робота з підбору лікарів.
Маємо трьох фахівців з досвідом
роботи, які працюють у центрі і готові
укладати декларації:
сімейний лікар в амбулаторії групової практики №2,
педіатр – в амбулаторії групової
практики №1,
педіатр – в амбулаторії №3.
Тож усіх, хто ще не підписав декларацію, закликаємо не зволікати, бо лі-

– Ні. Все буде! Я працюю над цим проектом, і як тільки настане його час – ми
поговоримо про нього.
– Із задоволенням, буду чекати. В
такому разі, поділіться з нашими читачами, які «вершини» збираєтеся підкорювати найближчим часом?
– Планів багато, але наразі хочу знайти нову цікаву роботу. А там життя підкине щось нове, будемо підкорювати!

5 тисяч гривень тому, хто має конкретну інформацію про події, які
відбулися, – таку суму за анонімну
інформацію гарантує секретар БМР
Василь Олексюк, про що він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
а останній час не лише в нашому місті, а й у багатьох інших населених
пунктах країни почастішали випадки
варварського ставлення до пам’ятників історії, зелених насаджень, лавочок у парку, огорож, систем поливу…
Сьогодні ці «дії» досягли свого апогею
у Бучі: торік встановлені на території
стадіону ЗОШ №4 зручні, яскраві лавочки на баскетбольному майданчику
до ранку понеділка 5 листопада не дожили – хтось поглумився над сидіннями , «покалічивши» їх назавжди.
Судіть самі. У Києві двоє підлітків розтрощили 41 надгробок на
Лук’янівському військовому цвинтарі.
Окрім того, малолітні вандали пошкодили пам’ятник «Менора» в меморіальному парку «Бабій Яр». Перед цим
в Одесі невідомі осквернили меморіал
жертвам нацизму і 302 могили.
Двічі на Алеї Слави в Бучі хтось «господарював» на могилах Героїв АТО.
Термін «вандалізм» походить від
назви давньогерманского племені вандалів, що у 455 році розграбували Рим,
знищивши також багато пам’ятників античної і християнської культури. Одне із сучасних джерел визначає
вандала, як такого, «що навмисно чи
внаслідок неуцтва руйнує власність,
що належить іншій особі суспільства».
Тобто це хуліган, що псує суспільну,
приватну чи комунальну власність.
Багато дослідників констатують,
що за останні десятиліття в Європі й
Америці відбувається зростання числа різних проявів вандалізму. Цікаво,
що в США за вандалізм щорічно заарештовують близько 200 тис. чоловік. Найбільш часті види вандалізму:
псування поштових скриньок; наїзд
на газони і посіви; биття скла в будинках. Фінансові збитки від вандалізму
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величезні. Щоденні матеріальні втрати від вандалізму Голландії становлять 4 млн доларів. У 1991 році збитки
Лондонського метро від вандалізму
склали 20 млн доларів, французьких
національних залізниць – 14 млн доларів. А загальний збиток від вандалізму
в США перевищує мільярд доларів у
рік.
Невідомо чи ведеться подібна статистика в Україні. Але окрім цінового
питання тут постає і моральне: навіщо
це треба? Чого руки чешуться?
Крім прямого матеріального збитку
вандалізм має і негативні соціальні
наслідки, що впливають на емоційний
стан особистості. Розбите скло, грубі
написи і малюнки, сміття сприймаються як симптом соціальної деградації,
що у свою чергу породжує у громадян
почуття страху й вразливості.
Психологи довели, що руйнування
майна найчастіше відбувається імпульсивно, під впливом ситуації. У
66% випадків акт вандалізму не готується заздалегідь. А підлітки навіть
вважають руйнацію приємною розвагою. Найчастіше вандали руйнують
там, де самі й живуть.
Посилення вандалізму розглядається як симптом кризи моральності.
Вікторія Ляховець
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освіта
Актуально
Юлія Камінська, мама школярів
Бучанський НВК СЗОШ І-ІІІ
ступенів №4
– У класах моїх дітей немає такого,
та варто сказати, що таке явище, дійсно, існує. І йде це з родини. Коли в родині бракує любові і розуміння, коли
батьки сварять дитину за найменшу
провину й постійно кажуть їй, що
робити, а що ні, не даючи можливості
проявляти власну ініціативу, агресія
збирається в душі, і діти її переносять
на інших, на тих, хто слабший.
Усе зло, яке є у світі, на мою думку,
від браку любові і низького духовного розвитку людей. Домінувати
через силу, а не розумом, підкоряти, принижувати, придушувати – це
психологія дуже обмежених духовно
людей.
Ольга Мохненко, директор
Бучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
– Профілактичні заходи, які проводимо в закладі, дають змогу попередити це явище.
Людмила Волинець, директор НВК
«СЗОШ-ЗОШ» №2
– Тема булінгу зараз дуже актуальна, і в школярів його прояви були
завжди, адже світ змінюється, умови
життя в ньому складніші, й самі люди
жорстокіші. На жаль, не можу сказати, що в нашій школі серед дітей зовсім немає проявів агресії. Але ми працюємо над родинним вихованням. У
нас відкриті двері для всіх членів сім’ї
школяра: намагаємося спілкуватися
з усіма, хто причетний до виховання
дитини. Таким чином ми закладаємо
моральні цінності на ранньому етапі
становлення особистості й достойного існування її як громадянина в майбутньому.

Коментар

МОН:
законопроект
про булінг уже
в парламенті

На жаль, випадки
булінгу і цькування
дітей за принципову позицію батьків
– явище більш, ніж
регулярне. Так, в
одній зі шкіл Львівської області ученицю четвертого класу через конфлікт з її
матір›ю, яка не здає кошти на шкільні
«потреби», змусили сидіти окремо від
інших дітей. А в Харкові через ту саму
причину, вітаючи дітей із закінченням
першої чверті навчального року одну
з учениць не пригостили тортом і, не
дозволивши піти додому, змусили дивитись, як «святкують» її однокласники. Чим закінчився цей конфлікт, як
намагається врегулювати ситуацію з
булінгом в українських школах Уряд,
та, що робити батькам, чиї діти опинилися в кризовій ситуації, в інтерв’ю
УНІАН розповіла радник міністра освіти і науки України, співзасновниця ГО
«Батьківський контроль» і «Смарт Освіта» Оксана Макаренко.
– На своїй сторінці в соціальних мережах ви вказали, що тепер у школі, де стався інцидент із тортом, заборонено збирати батьківські кошти. Чи є достатньою
така реакція на інцидент?

Ірина Барановська, заступник
директора з навчально-виховної
роботи Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ
ступенів. ім. О.Рибалка
– Слово модне, явище нестерпне і, на жаль, не завжди ми можемо
його побачити вчасно... Кричущих
і демонстративних випадків наразі
я не знаю, та не стала б стверджувати, що в нас такого немає. Це було і
в наші часи, називалося, щоправда,
простіше – бойкот. Та цим питанням
займаємося, тримаємо на контролі. У
нас в селищі дитяча театральна студія
«Вітамін» підготувала навіть виставу
на цю тему, яка має великий успіх.

Дитяча жорстокість:
це страшне слово «булінг»

Сьогодні все частіше в шкільному середовищі звучить слово «булінг». У перекладі з англійської воно означає знущання, цькування чи залякування.
Булінг відрізняється від звичайної суперечки між дітьми тим, що супроводжується фізичним чи психологічним насиллям: дитину висміюють, залякують, б’ють, псують речі.
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а даними Міністерства освіти, тільки минулого року шкільні психологи
отримали близько 109 тисяч звернень
через цькування учнів. Тому в серпні в межах проекту «Я маю право!»
Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію #СтопБулінг, орієнтовану на дітей і їхніх батьків.
Так, звичайно, діти говорять про те,
що їх турбує, і розповідають це старшому поколінню. Та є певні прояви, які
допомагають виявити це ганебне явище.
До психологічних ознак того, що дитина
зазнає боулінгу, належать: відсутність
друзів, страх ходити до школи, занижена самооцінка. Ознаками фізичного
булінгу можуть бути зламані іграшки,

– Це наказ директора, і дуже добре, що
таке усвідомлення зрештою приходить. До
речі, у цій ситуації батьки розділилися на
два табори – «за» і «проти». І якщо вже частина батьків не може без цього обійтися,
то краще це робити поза стінами школи.
Треба усвідомлювати, що в школі навчаються саме діти, а не дорослі. І треба відходити
від радянської звички цькувати тих, хто чимось відрізняється, адже у будь-якої дитини
обов’язково має бути право вибору. Крім
того, слід пам’ятати, що, окрім самої постраждалої дівчинки, під ризиком булінгу
стосовно себе фактично опинився і кожен
з тих дітей, які спостерігали за ситуацією.
Батькам варто добре над цим замислитися.
– А чи фіксувало міністерство аналогічні інциденту з тортом у Харкові випадки, і чи були відповідні покарання
винних?
– Випадки бувають різні. Одна справа, коли дитину довели до самогубства, а
інша, коли її привселюдно образили. Тому
загалом описати кількість аналогічних випадків наразі не можна. Перша спроба цей
момент врегулювати – законопроект про
булінг, який вже лежить у парламенті. Але,
в першу чергу, нам треба створити середовище безпечного спілкування батьків з
дітьми і вчителями.
– Що порадите батькам, чиї діти опинилися в кризовій ситуації?
– Я раджу починати з першого щабля –
прийти до вчителя і розповісти, що дитина прикру ситуацію сприйняла як образу,
хвилювалася, і дізнатися, чи знає про це
вчитель. А потім, зважаючи на реакцію
вчителя, розгортати подальший діалог або
йти до директора, якому теж треба дипломатично вказати на прикру ситуацію, що
сталася. Звісно, оскільки йдеться про власну дитину, то у батьків не завжди виходить
стримувати емоції. Але все ж варто намагатися поговорити про все мирно.

зіпсовані особисті речі, брудна шкільна форма, синці. Через поширення ролі
інтернету і соціальних мереж, з’явився новий вид цькування – кібербулінг.
Один із його проявів – це надсилання
погрозливих та образливих текстових
повідомлень.
І хоч фахівці вважають, що повністю
викорінити булінг зі шкільного середовища майже неможливо, але звести випадки знущань до мінімуму можна шляхом спільних зусиль батьків і вчителів.
Ми поцікавилися, яка ситуація склалася в нашій громаді: чи трапляються
випадки цькування в школах?
Підготували Юлія Бобрик
і Євгенія Макаренко

Олена Боярчук, заступник
директора школи з НВР
Бабинецької ЗОШ:
– На мою думку, немає школи, де
нема булінгу. А якщо хтось стверджує, що це не так – той не обізнаний
зі справами. У класах, як правило,
є діти, які люблять жартувати над
слабшими. Інколи це заходить далеко і перетворюється на так званий
булінг.
Ми намагаємося попереджувати
такі явища. Але інформації маємо ще
недостатньо: як попередити це явище, а не боротися вже з наслідками.
Днями наш психолог Білуха Д. О.
взяв участь у міжнародній конференції в університеті імені Б.Грінченка,
де провідні спеціалісти Ізраїлю презентували свої практики з протидії булінгу. Деякі учителі пройшли
онлайн-навчання та курси з цього
питання. Дехто зараз їх проходить.
Ігор Свинченко, вчитель
математики та інформатики
Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів:
– У нашій школі не було ситуацій
пов’язаних із булінгом. У нас дуже
добре налагоджена робота вчителів
з учнями. Кожен вчитель та класний
керівник професіонал у своїй справі.

Єдина громада
Ворзель

Величайся, родинонько, у піснях

Творчу програму, яка мала неймовірний успіх на столичних концертних
майданчиках, побачили цими вихідними глядачі в Уваровському домі курортного містечка Ворзель.
межах мистецького проекту «Класика у фойє»
пройшов ще один казковий вечір родинної
пісні та українського романсу «Величайся, родинонько, у піснях».
Сучасний композитор з Вінниччини Ольга
Янушевич представила свої пісні та романси на
вірші відомих поетів. А виконували музичні твори під власний акомпанемент автора солістки Національної філармонії України, заслужені
артистки України Валентина Матюшенко та Руслана Якобінчук.
Тематика заходу: родина, Україна, кохання, романс, твори для дітей – не залишили байдужими жодного з присутніх. Особливий настрій піднесення, бажання співати такий репертуар, надзвичайно теплий контакт з виконавцями відчував кожен глядач у залі.

У

Учнівське самоврядування

Молодь громади налагоджує діалог

Лідери учнівського самоврядування громади започаткували діалог. Бучанський Центр позашкільної роботи розчинив двері й зустрічав активну молодь Бучі та Блиставиці.
ісля знайомства сертифікований
тренер Діана Прідьма провела для
учнівської молоді гру «Світ громад»,
яка була направлена на розвиток лідерства, громадянської позиції та вміння
взаємодіяти, також лідери вчилися фінансової грамотності.
Зовсім нещодавно Блиставиця ввійшла до Бучанської об’єднаної територіальної громади, а лідери вже почали
будувати спільні плани та проекти: молодь швидко знаходить спільну мову, спільні теми і будує сміливі плани.

П

Понеділок • 12 листопада
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!
9:30,11:45,14:25,15:10,16:40,19:25,2
2:50,1:10,2:50,4:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:55 Енеїда.
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Гордiсть свiту».
15:20 Чудова гра.
15:50 Д/с «Це цiкаво».
16:20 Лайфхак українською.
16:45 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
16:55 Пообiдi шоу.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 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.
21:45 Шахтарська змiна.
22:15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:55,2:25 Складна розмова.
23:25 Перша шпальта.
0:00 Телепродаж «Тюсо».

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».
10:45,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:35 «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».

Iнтер

4:00,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
4:45 «Top Shop».
5:15 «Мiсця сили».
6:00 М/ф.
6:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
«Новини».
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:30,12:25 Х/ф «Доктор Живаго».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок». (12+).
22:00 Т/с «Катя». (16+).

ICTV

4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
8:45 Факти. УтроДень.

9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:15 Антизомбi.
11:15,13:20 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:20 Х/ф «Люди Iкс: Остання
битва». (16+).
16:40 Х/ф «Люди Iкс: Початок.
Росомаха». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес 4». (16+).
22:45 Свобода слова.
1:00 Х/ф «Крижанi солдати». (16+).

Новий канал

3:45 Абзац.
5:35,6:30 Kids` Time.
5:40 М/с «Том i Джерi шоу».
6:35 М/ф «Тарзан i Джейн».
8:00 Х/ф «Робосапiєн:
Перезавантаження».
9:45 Х/ф «Моя дiвчина - монстр».
12:00 Х/ф «Месники». (16+).
14:50 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона». (16+).
17:45,1:50 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за ревiзором.
0:00 Пост шоу. Таємний агент.

СТБ

5:45 Все буде добре! (16+).
7:50 Х/ф «Шкiльний вальс».
9:40 МастерШеф. (12+).
12:50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
15:25 Все буде добре!
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
19:00 Т/с «Коли ми вдома».
20:00,22:45 Хата на тата. (12+).
2:35 Найкраще на ТБ.

Канал «Україна»

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:3
0 Сьогоднi.
9:30,3:20 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. (16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:30 Х/ф «Облiвiон». (16+).

ТК «Київ»

8:00,9:00,21:00,23:00,0:20,1:30
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,0:50 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,0:40,1:50 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi кораблi».
17:00 «Київ Live».
19:25 «Дикий i живий».
20:30 «Служба порятунку».
22:30,2:00 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Соціальний захист

Пам’ятка Для роз’яснення
деяких питань при зверненні
осіб за призначенням субсидії
1. У разі звернення застрахованої особи, в тому числі фізичної особи підприємця, за інформацією про сплачені суми
єдиного внеску повідомити особу про порядок отримання
інформації про сплачені за неї/нею суми єдиного внеску.
У разі необхідності рекомендувати особі:
• звернутись до найближчого управління Пенсійного фонду
України;
• пред’явити паспорт (інший документ, що посвідчує особу),
документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової
картки платника податків або право здійснювати будь-які
платежі за серією та/або номером паспорта або свідоцтва про
загальнообов’язкове соціальне страхування;
• отримати довідку за формою ОК-5 (ОК-7).
2. У разі звернення особи, яка не є застрахованою особою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (не була застрахованою
особою у періоди січень-червень):
• перевірити, що особа не належить до категорії застрахованих
осіб у цей період;
• повідомити особу про можливість укладення договору
про добровільну участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування (далі - договір про
добровільну участь) в тому числі з одноразовою сплатою
єдиного внеску за попередні періоди;
• надати всю необхідну інформацію про: адресу органу
Державної фіскальної служби України (далі - ДФС), з якою
особа може укласти договір про добровільну участь;
• інформацію про можливість укладення договору про до-
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Вівторок • 13 листопада
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!
9:30,11:45,14:25,19:25,1:10,2:50,4:
25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:50,16:45 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Гордiсть свiту».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55,4:30 Фольк-music.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Спiльно.
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 «Мустафа».
0:00 Телепродаж «Тюсо».
2:25 Складна розмова.

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».
10:45,12:20 «Одруження наослiп».
12:50,14:35 «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 «Iнспектор. Мiста».
23:45,0:50 Комедiя «Iнструкцiї не
додаються». (16+).

Iнтер

5:15 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10,12:25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi
3».
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок». (12+).
22:00 Т/с «Катя». (16+).
0:00 Х/ф «А зорi тут тихi...», 2 с.
1:50 «Орел i решка. Морський
сезон 2».
2:35 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Факти.
4:45 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 Я зняв!
12:10,13:30 Х/ф «Крижанi солдати».
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+).
23:55 Х/ф «Зоряний десант 2. Герой
Федерацiї».

Новий канал

3:10 Зона ночi.
4:40 Абзац.
6:25,7:40 Kids` Time.
6:30 М/с «Том i Джерi шоу».
7:45,0:00 Київ вдень i вночi. (16+).
8:45 Т/с «Любов напрокат».
9:40 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:50,21:00 Пацанки. Нове життя.
17:00,19:00 Вар`яти. (12+).
22:10 Х/ф «Проти шторму». (16+).
1:00 Х/ф «Скаженi перегони». (18+).

СТБ

5:35,15:25 Все буде добре!
7:35 Х/ф «Осiннiй марафон».
9:25,20:00,22:35 МастерШеф. (12+).
12:50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
19:00,23:45 Т/с «Коли ми вдома».

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+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:30 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 «Найромантичнiшi мiста свiту».
8:00,9:00,21:00,23:00,0:20,1:30
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,0:50 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,0:40,1:50 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi кораблi».
17:00 «Київ Live».
19:25 «Дикий i живий».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:30,2:00 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

бровільну участь за будь-які місяці в періоді (січень-червень), в яких особа не підлягала загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню;
• про розмір мінімального страхового внеску на дату звернення (сума сплаченого. єдиного внеску за кожен місяць
не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на
дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (3723
грн. х 22% х 2-1638,12 грн);
• надати адреси інформаційних ресурсів ДФС та Верховної
Ради України, на яких можливо роздрукувати форму договору про добровільну участь, або надати бланк типового
договору про добровільну участь.
3. У разі звернення особи, яка є застрахованою особою у т. ч.
підприємцем, та за яку не сплачено (яка не сплатила) єдиний
внесок або сплачено (сплатила) у розмірі менше мінімального
розміру страхового внеску за окремі періоди:
• повідомити особі про можливість отримання в органах
Пенсійного фонду України інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування про несплату платежів за відповідні періоди, а також про неврахування цих
періодів до страхового стажу;
• повідомити про необхідність погашення боргу зі сплати
єдиного внеску на рахунки відповідних органів ДФС (якщо
особа - підприємець);
• повідомити про право особи вимагати від страхувальника
(якщо особа-найманий працівник) сплати страхових внесків,
у тому числі в судовому порядку (пункт 3 частини першої статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування).
Поінформувати особу про можливість отримання інформації про сплату єдиного внеску дистанційно: через веб-портал
Пенсійного фонду України, шляхом отримання CMC повідомлень.
Конт. телефон: 04597- 49-901, 49-904.
м. Буча
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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!
9:30,11:45,14:25,19:25,22:50,1:10,2:
50,4:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:50,16:50 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10 РадiоДень.
13:35 Д/с «Гордiсть свiту».
14:30 52 вiкенди.
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Сильна доля.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Шахтарська змiна.
19:35 Д/с «Свiт дикої природи».
20:05,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Складна розмова.
22:15 Д/с «Елементи».
22:55 Схеми. Корупцiя в деталях.

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».
10:40,12:20 «Одруження наослiп».
12:55,14:20 «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+).
21:45,22:45,23:45 «Свiт навиворiт
10: Бразилiя».
0:50 Драма «Життя i доля». (16+).

Iнтер

5:15 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10,12:25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi
3».
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок». (12+).
22:00 Т/с «Катя». (16+).
0:00 Х/ф «Полiт фантазiї». (16+).

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+).

5:35,10:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:15 Я зняв!
12:30,13:20 Х/ф «Зоряний десант 2.
Герой Федерацiї».
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:30 Т/с «Пес 4». (16+).
22:45 «На трьох». (16+).
23:50 Х/ф «Зоряний десант 3.
Мародер». (16+).

Новий канал

3:00,1:25 Зона ночi.
4:15 Абзац.
6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi шоу».
7:20,0:30 Київ вдень i вночi. (16+).
8:20 Т/с «Любов напрокат».
9:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:45,21:00 Пацанки. Нове життя.
17:00,19:00 Екси. (16+).
22:10 Х/ф «I пролунав шторм».

СТБ

5:50,8:50,19:00,23:45 Т/с «Коли ми
вдома».
6:50 Все буде добре!
9:55,20:00,22:35 МастерШеф. (12+).
12:55 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
15:25 Все буде добре! (12+).
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
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. (16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:30,2:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

8:00,9:00,21:00,23:00,0:20,1:30
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,0:50 «Школа права».
9:15,20:20,0:40,1:50 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi кораблi».
17:00 «Київ Live».
19:25 «Дикий i живий».
20:30 «Якiсне життя».
22:30,2:00 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

знімальний майданчик

У кадрі – Буча

Скільки серіалів, документальних фільмів, музичних та спортивних передач і різнопланових
програм знято в нашому місті?

Т

очну цифру не назве ніхто, а локації для роботи
знімальної групи розташовані в парку, скверах,
на променадах, стадіонах, біля приміщення міськради, у зимовому містечку.
Цього разу до переліку міських знімальних «майданчиків» потрапив стейк-хаус «Вихухоль», де пройшли зйомки «Нареченої для тата», яка транслюватиметься на телеканалі СТБ А вийде бучанська
програма вже наступного сезону.
Чекати – недовго.
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Панорама життя

Астрологічний прогноз
на 12-18 листопада 2018 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Не акцентуйте свою увагу на дрiбницях, а зосередьтеся на найголовнiшому. Ви зараз
товариськi i легкi на пiдйом. Буде
багато зустрiчей з друзями i знайомими, запланованих i незапланованих. Постарайтеся, незважаючи на
оптимiстичний настрiй, реально оцiнити свої сили i не перевантажувати
себе зайвими турботами i клопотами.
I не варто шукати в роботi розраду
вiд проблем особистого життя.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На цьому тижнi ви можете бути особливо мрiйливi.
Все б нiчого, але мрiї вашi будуть не
практичні, деякi взагалi можуть виявитися вельми дивними. Чи варто
їх виконувати? Подiї, якi вiдбудуться
в серединi тижня, можуть позбавити вас застарiлих комплексiв. В кiнцi
тижня можливi пригоди, якi, втiм, не
несуть особливої небезпеки.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви, схоже, зараз трохи
нервуєте, але не варто дозволяти емоцiям взяти над вами перемогу, доведiть, хто справжнiй господар
становища. Ви зумiєте зробити правильний вибiр i вiдчути спокiй i гармонiю. Зiрки пророкують вам шлюб i
поповнення сiмейства.
РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi вам доведеться вiдстоювати свої iнтереси, а це часом дуже непросто.
У понедiлок з`являться новi дiловi
партнери, будьте з ними чеснi i неупередженi. У четвер родичам може
знадобитися ваша допомога. У п`ятницю постарайтеся контролювати
ситуацiю i дiяти розумно. В суботу
не сидiть вдома, iдеальний варiант провести цей день в гостях, вирушайте гуляти або в кiно.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень принесе вам новi
цiлi i життєвi установки.
Намагайтеся не витрачати дорогоцiнний час даремно. Все задумане
зможе здійснитися, якщо ви спокiйно i чiтко будете робити свою справу.
Не варто починати нових проектiв в
понедiлок. Не женiться за двома зайцями. Постарайтеся створити комфортну обстановку вдома, не варто
з`ясовувати стосунки з близькими.
ДІВА (24.08-23.09)
Роботи буде багато, причому, найрiзноманiтнiшої, тому
одна з важливих задач цього тижня
- вибрати першочерговi справи i те,
що можна вiдкласти. Вам необхiдно
навчитися обстоювати свої iнтереси. У середу друзi вам зможуть допомогти у важливiй справi. У четвер
намагайтеся не приймати поспiшних
рiшень: спочатку все добре обдумайте. У суботу будуть успiшнi поїздки i
подорожi.

Земляки

Спогади друзів

Сергій Тримбач, кінокритик,
голова Національної спілки
кінематографістів України,
лауреат Державної премії України
імені О. Довженка:
«Це людина-енциклопедія, поет,
перекладач, літературний критик,
мистецтвознавець,
кіносценарист, кінокритик і неперевершений дослідник
витоків українського кінематографу».

«Справжня Україна –
це те, що кожен із нас
носить у собі»
У культурі кожної держави є люди, які здатні повернути автентичну
сутність цілому народу. В українському контексті такою людиною був
Леонід Васильович Череватенко. Свою невтомну боротьбу за «українську
справжність» він не припиняв до останнього подиху, повертаючи
першозміст речам-предметам-явищам і щоразу здобуваючи на цьому
«культурному фронті» перемогу.

Й

ого кредо «працювати, а час
покаже, чого варта та праця»,
найкраще характеризує життєвих шлях,
який він обрав і гідно ним пройшов. На
літературно-творчому вечорі з нагоди
80-річчя з дня народження лаурета
Шевченківської
премії
згадували:
Череватенка-археолога, який відчуваввіднаходив наскрізну семантичну нитку
української традиції, Череватенкаперекладача,
завдяки
якому
ліроепічний портрет України ввійшов у
головні європейські мови, Череватенкалітературознавця, який повернув історії
української літератури відібране в неї
репресіями, і Череватенка-кінознавця,
який своєю роботою підняв кіно в
нашій державі на новий рівень.
Людина, яка здатна запалити полум’я
любові до поетичного слова, що горить,
випромінює добро та оптимізм і нині,
згуртовує, об’єднує навколо себе однодумців. Тож на «Череватенко збирає
друзів» було чимало шанувальників,
колег, вдячних читачів, які прийшли,
аби ще раз поринути у творчий світ
великої Людини, нашого земляка
Леоніда Череватенка.
Наш край Леонід Васильович завжди
вважав
–
«осердям
неповторної
цивілізації, велич якої ще не усвідомлена».
У скоромному, але охайному будиночку,
серед царства томів художньої та наукової

Валерія Богуславська,
укладачка книжок Л.Череватенка,
лауреат премій імені Миколи
Ушакова, Шолом-Алейхема, Л.
Череватенка:
«17 листопада ми
зможемо побачити
особливе явище на
нашому
небосхилі - зорепад Леоніда,
а
сьогодні
тут
справжній зорепад
письменників, друзів,
який зібрав на вечір
пам`яті наш Леонід
Череватенко».
Василь
Герасим’юк,
поет, лауреат
Шевченківської
премії:
«Це дуже тонкий,
навіть витончений,
рафінований поет.
Збірки якого – вершинні
здобутки
української поезії».
Віктор Гресь, кінорежисер,
сценарист, народний артист
України:
«Мабуть, уже не
залишилося таких
людей, такої тонкої
романтичної натури. Всередині Леоніда
Васильовича
була
зосереджена вся глибина української літератури».
Станіслав Бондаренко, поет,
прозаїк, перекладач і журналіст:
«Він рідко піклувався про себе, частіше
– про інших. Про себе
Череватенко ніколи
не говорив, натомість
відкривав
глибини
української літератури. Це Людина з великої літери і справжній
гуманіст».
Сергій Куліда,
письменник,
головний редактор
«Літературної
України»:
«Я знав цю велику
Людину – і це вже говорить про багато що».
літератури в провулку Садовому (зараз
Січових Стрільців) в місті Буча жив і
творив український митець. Можливо,
саме тут вперше пролунали слова Л.
Череватенка, які згодом стануть настільки близькими кожному патріоту нашої
держави: «Справжня Україна – це те,
що кожен із нас носить у собі» – адже це
писемне послання закликає крізь віки
українців не втратитися особистісно й
національно.
Юлія Бобрик

А далі звучала концертна програма та
танцювальні дарунки від творчих колективів села й усієї об’єднаної громади.
Ніхто не залишився осторонь - до проведення свята долучилися діти та бать-

На площі біля місцевого Будинку
культури зібралася вся громада, аби
єдиною родиною відсвяткувати цю подію та відзначити тих, хто тут живе і
прославляє рідне село на всю Київщину
своєю піснею, здобутками та людьми.

Зі сцени звучали вітання першого
заступника Бучанського міського голови Тараса Шаправського, в.о. старости села Блиставиця БМР Світлани
Микиши, в.о. старости села Гаврилівка
БМР Олега Покрасьона, в.о. старости
села Луб’янки БМР Анатолія Новиченка,
Бабинецького селищного голови Андрія
Купраша, Мироцького сільського голови Олександра Деревинського. Всі бажали розвитку, подальшого процвітання та прославляння рідному краю.

Місцеві жителі – скромні і працьовиті, зовсім не звиклі до слави, але їхня
щоденна праця і складає життя всієї
громади. Подяками Бучанського міського голови Анатолія Федорука були
відзначені вчителі, вихователі садочка,
учасники антитерористичної операції.

Подяками та пам’ятними подарунками в.о. старости Світлани Микиши
нагородили ветеранів праці, активних
жителів села, батьків новонароджених,
переможців конкурсу дитячої саморобки «Оберіг мого рідного краю».
Також згадали тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищали та захищають територіальну цілісність нашої
країни. Пам’ять про загиблих героїв
вшанували хвилиною мовчання.

Шановні жителі Блиставиці!
День народження села – особливе
свято, яке об’єднує всіх, хто любить
свою землю, всіх, хто тут народився
і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися тут назавжди.
Усі досягнення, якими багата Блиста
виця, складаються з щоденної праці,
знань і талантів його мешканців.
У такі свята, як день народження
села, кожен відчуває себе частиною
великої родини. Сучасний населений
пункт може пишатися тим, що тут
народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей, які змінюють її обличчя.
Бажаю миру, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій.
Хай кожен наступний день буде зігрітий добром і теплом, повагою та
порозумінням рідних і близьких.
Блиставиці – процвітання, стабільності та розвитку у складі Бучанської
ОТГ. Бути і надалі вічно квітучим
і красивим селом, де життя кожної
людини, кожної родини наповнюється
теплом, радістю і надією на краще!
Анатолій Федорук,
Бучанський міський голова

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На цьому тижнi прихованi
проблеми стануть явними,
а значить, їх термiново пора вирiшувати. Тим самим ви позбавитеся
серйозних труднощiв в майбутньому.
Загалом ви зрозумiєте, що все складається добре. У вас з’явиться енергiя
i бажання працювати, любити, творити. У п`ятницю вас чекає приємна
зустрiч. Недiля - хороший день для
дружнього спiлкування.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Настає досить сприятливий
перiод, але пам’ятайте, що
конкуренти не дрiмають. Не варто
демонструвати всiм i кожному свої
слабкi i вразливi мiсця. Рiшучiсть - це
чудово, але все ж iнодi краще стримати свої пориви. Важливо з розумом
розподiлити сили, направити їх на набуття душевної рiвноваги. Довiряйте
iнтуїцiї. В суботу ви можете порадувати себе i оточуючих цiкавими iдеями i несподiваними рiшеннями.

ки, вчителі Блиставицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів, вихователі "Золота Рибка",
гурт "Інтервал", Народний колектив
"Блиставчанка" та колектив "Сузір'я".

Родзинкою ж свята став виступ народного артиста України Олександра
Пономарьова.
Євгенія МАКАРЕНКО,
Вікторія ЛЯХОВЕЦЬ

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На початку тижня можливі порушення зобов`язань з
боку партнерiв i, як наслiдок, конфлiкт. Не варто його розвивати, для
чого зайвий раз показувати людям,
що вони перед вами виннi? Вам
вдасться все залагодити. У середу
можливi ускладнення у взаєминах з
вашим керiвництвом. Викриваючи
недолiки iнших людей, пам`ятайте i
про власну недосконалiсть. Не забувайте, що критика повинна бути конструктивною.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На цьому тижнi можете
бути всерйоз завантаженi
роботою, доведеться вникати в безлiч рiзноманiтних питань i приймати вiдповiдальнi рiшення. Проте ви
змiцните свiй авторитет. Настає час
перегляду цiнностей. Почнiть із себе
- ви себе недооцiнювали. Потрiбно
проявити наполегливiсть i впевненiсть, доведеться витратити чимало сил на переконання колег у своїй
правотi.
РИБИ (20.02-20.03)
Перш нiж прийняти остаточне рішення, вам необхiдно все продумати i не спокушатися.
Важливо побачити суть за красивою
упаковкою. У вiвторок постарайтеся
не встрягати в конфлiкти на роботi,
без вас розберуться. У п’ятницю ситуацiя, ймовiрно, кардинально змiниться, в цей день доведеться прийняти серйозне рiшення, вiд якого
можуть залежати вашi перспективи
на найближче майбутнє.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Як святкували День села у Блиставиці

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Бажано на цьому тижнi не
впадати в зневiру i не шкодувати себе. Шукайте у всьому позитив.
Можливо, буде змiнюватися ваш погляд на певнi матерiальнi i духовнi
цiнностi. I це може позитивно позначитися на вашiй долi. У колектив, де
ви працюєте, можуть прийти енергiйнi люди. Є шанс спiльними зусиллями багато чого досягти. Частина
планiв може бути порушена непередбачуваними обставинами. Але не
турбуйтеся, у вас є прекрасна можливiсть реалiзувати свої задуми трохи
пiзнiше.
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ЧАС РЕЛАКСУ
Четвер • 15 листопада
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!
9:30,11:45,14:25,19:25,22:50,1:10,2:5
0,4:25 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:50,16:45 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Гордiсть свiту».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Промiнь живий.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 #ВУкраїнi.
19:35 Д/с «Жива природа».
20:05,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Д/с «Елементи».
22:55 Сильна доля.
0:00 Телепродаж «Тюсо».
2:25 Складна розмова.

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».
10:45,12:20 «Одруження наослiп».
12:45,14:10 «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».
22:30 «Право на владу».
0:50 Драма «Життя i доля». (16+).

Iнтер

4:45 «Top Shop».

5:15 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10,12:25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:45,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:00 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Я подарую тобi свiтанок».
22:00 Т/с «Катя». (16+).
23:50 Х/ф «Йди i дивися».
2:35 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:10 Я зняв!
12:05,13:20 Х/ф «Зоряний десант 3.
Мародер». (16+).
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 «Нещасний випадок».

Новий канал

3:00,1:25 Зона ночi.
4:15 Абзац.
6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi шоу».
7:20,0:25 Київ вдень i вночi. (16+).
8:20 Т/с «Любов напрокат».
9:20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:45,21:00 Пацанки. Нове життя.

П`ятниця • 16 листопада

17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
22:15 Х/ф «Хвиля». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:00 Все буде добре! (12+).
8:05,19:00,23:50 Т/с «Коли ми
вдома».
9:05 МастерШеф. (12+).
13:00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
15:25 Все буде добре! (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.
13:20,15:30,4:00 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Акварелi». (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:45 Телемагазин.

ТК «Київ»

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!
9:30,11:45,14:25,19:25,23:20,1:10,2
:50 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:50,16:45 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Д/с «Смачнi iсторiї».
12:25 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35,23:25 Д/с «Гордiсть свiту».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Енеїда.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:35 Д/с «Жива природа».
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:30 Букоголiки.
23:05 Лайфхак українською.
0:00 Телепродаж «Тюсо».
2:25 Роздягалка.
3:45 Тема дня.

Канал «1+1»

7:00 «Найромантичнiшi мiста свiту».
8:00,9:00,21:00,23:00,0:20,1:30
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,0:50 «Поради лiкаря».
9:15,20:20,0:40,1:50 «Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10,21:25 «Бойовi кораблi».
17:00 «Київ Live».
19:25 «Всерединi раю».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:30,2:00 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

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 «Чотири весiлля».
10:45,12:20 «Одруження наослiп».
12:55,14:20 «Мiняю жiнку».
15:45 «Сiмейнi мелодрами».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:15 «Лiга смiху».
22:20 «Iгри приколiв».
23:20 «Розсмiши комiка».
1:15 «Вечiрнiй Київ».
5:10 «Чистоnews».

18:00 Х/ф «Моя улюблена
примара». (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх. Краще».
22:30 Концерт «Срiбний бал
Олександра Малiнiна».
0:15 Х/ф «Дуенья». (16+).

Джулiан».
8:00,12:00 Гастарбайтери.
13:50 Вар`яти. (12+).
15:50 Хто зверху? (12+).
17:50 М/ф «Як зловити перо
Жарптицi».
19:10 М/ф «Викрадена принцеса».
21:00 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi
планет». (12+).
23:50 Х/ф «Моя дiвчина - монстр».

Iнтер

4:45 «Top Shop».
5:15 «Подробицi» - «Час».
6:00 М/ф.
6:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Пуаро Агати Крiстi 3».
11:10,12:25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:45,16:45,3:00 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 Т/с «Катя». (16+).
0:50 Х/ф «Iгри дорослих дiвчаток».

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+).
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!
12:10,13:20 Х/ф «Нещасний
випадок». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40,0:20 Т/с «Марк+Наталка».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:30 Дизель-шоу. (12+).
3:50 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:00 Зона ночi.
3:30 Служба розшуку дiтей.
3:35 Абзац.
5:25,6:40 Kids` Time.
5:30 М/с «Том i Джерi шоу».
6:45,0:50 Київ вдень i вночi. (16+).
7:40 Ревiзор.
10:40 Пристрастi за ревiзором.

12:45,21:40 Пацанки. Нове життя.
16:15,19:00 Топ-модель. (16+).
22:55 Екси. (16+).
1:50 Х/ф «I пролунав шторм». (12+).

СТБ

5:15 Х/ф «Покровськi ворота».
8:05 Т/с «Кандiс Ренуар». (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
19:00 Т/с «Коли ми вдома».
20:00 Цiєї митi рiк потому. (12+).
22:45 Ультиматум. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50,3:0
0 Сьогоднi.
9:30,5:20 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:40 Реальна мiстика.
13:25 Т/с «Утiкачка», 1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Утiкачка». (12+).
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА.
Словаччина - Україна.
0:05 По слiдах.
0:45,2:10 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:40 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 «Найромантичнiшi мiста
свiту».
7:20 «Мультляндiя».
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 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Бойовi кораблi».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Всерединi раю».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,3:40 «Київ Live. Пiдсумки».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Субота • 17 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.
10:00 Лайфхак українською.
10:10 Д/с «Це цiкаво».
11:05,16:40 Телепродаж.
11:20,11:55,14:50,16:35 Клiпи
учасникiв Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2018».
11:25 Хто в домi хазяїн?
12:00 Сильна доля.
13:00 Х/ф «Пророк Єремiя викривач царiв».
15:00 Пообiдi шоу.
16:00,19:55,3:20 Погода.
16:10 Спiльно.
17:00 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00,5:05 Розсекречена iсторiя.
21:25 Промiнь живий.
22:30 Д/с «Неповторна природа».
23:00,3:30 Свiтло.
0:00 Телепродаж «Тюсо».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
7:00 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,10:35 «Їмо за 100».
11:15,23:20 «Свiтське життя».
12:20 Комедiя «Мiж нами,
дiвчатами».
16:25,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:25 «Лiга смiху».
4:40 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

5:35 «Ельдар Рязанов. Жiночi
iсторiї».
6:45 «Чекай на мене. Україна».
8:40 «Слово Предстоятеля».
8:45 Х/ф «Гусарська балада».
10:45 Х/ф «Дiвчина без адреси».
12:30 Х/ф «Дайте книгу скарг».
14:10 Х/ф «Стережися автомобiля».
16:10 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками». (16+).

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

ICTV

5:30 Факти.
7:30 Я зняв!
9:25 Дизель-шоу. (12+).
10:45,11:45 Особливостi
нацiональної роботи 4.
12:45 Факти. День.
13:00,1:35 «На трьох». (16+).
15:20 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Т/с «Пес 4». (16+).
20:15 Х/ф «Росомаха». (16+).
22:50 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого
майбутнього». (16+).

Новий канал

5:55,7:55 Kids` Time.
6:00 М/с «Хай живе король

СТБ

7:50 Караоке на Майданi.
8:50 Все буде смачно!
9:50 Битва екстрасенсiв. (16+).
11:00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».

13:00 Х/ф «Джентльмени удачi».
14:50 Дiамантова рука.
16:55 Хата на тата. (12+).
19:00 Х-Фактор.
22:55 Цiєї митi рiк потому. (12+).

Канал «Україна»

7:45,15:20 Т/с «Акварелi». (12+).
17:00 Т/с «Дитина на мiльйон»
20:00 Т/с «Дитина на мiльйон».
22:00 Т/с «Дружина з того свiту».
2:00 Телемагазин.
2:30 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
3:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

8:30 «Прогулянки мiстом».
9:00 «Якiсне життя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:35 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Концерт «КНУКiМ. 50 рокiв».
16:50 «Бiометрика».
17:00 «Ситуацiя».
17:20 «Служба порятунку».
17:50 Х/ф «Прийми мене».
20:30,2:30 «Життєвi iсторiї».
21:00,23:15,0:35,2:10,5:30 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25 Х/ф «Знайди мене, якщо
зможеш».

8:00 «Київськi iсторiї».

Недiля • 18 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.
9:30,13:20,19:55,3:20 Погода.
9:40 Х/ф «Пророк Єремiя - викривач
царiв».
11:20,11:50,14:55,16:30 Клiпи
учасникiв Дитячого пiсенного
конкурсу «Євробачення-2018».
11:25 Д/с «Свiт дикої природи».
12:00 Енеїда.
13:00 Лайфхак українською.
13:25,16:35 Телепродаж.
13:50 #ВУкраїнi.
14:20 Перший на селi.
15:00 Фольк-music.
16:10 Шахтарська змiна.
17:00 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
20:00 Д/с «Iгри iмператорiв». (16+).
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Д/с «Неповторна природа».
23:00 Д/с «Незвичайнi культури».

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
7:00,1:40 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:00,11:00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
12:00,13:00,14:00,15:00 «Свiт
навиворiт 2: Iндiя».
16:00 Комедiя «Ейс Вентура: коли
природа кличе». (16+).
17:50 Комедiя «Кохання у великому
мiстi 3». (16+).
19:30,4:50 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Морський
сезон 2».

11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження 3».
12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
14:00 «Крутiше за всiх. Краще».
16:00 Х/ф «Моя улюблена
примара».
18:00 Т/с «Терор любов`ю», 1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Терор любов`ю», 3 i 4 с.
22:30 Х/ф «Наречена на
замовлення». (16+).

ICTV

4:25 Еврика!
4:30 Факти.
4:55 Iнсайдер.
6:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10:40,13:00 Х/ф «Люди Iкс: Перший
клас». (16+).
12:45 Факти. День.
13:25 Х/ф «Росомаха». (16+).
16:00 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого
майбутнього».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Люди Iкс: Апокалипсис».

Новий канал

10:50 Караоке на Майданi.
11:50 МастерШеф. (12+).
17:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Х-Фактор.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:45 Т/с «Дитина на мiльйон».
12:50 Т/с «Дружина з того свiту».
17:00 Т/с «Повернення до себе»,
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Повернення до себе».
23:00 Х/ф «Павутина бабиного
лiта».

ТК «Київ»

8:50 «Бiометрика».
9:00,2:30 «Київ музика».
9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Ректор».
15:40 «Ювiлейний концерт квартету
«Гетьман».
18:30 Х/ф «Мавзолей».
21:00,23:40,1:30 «СТН-тижневик».
21:30,0:10,2:00 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Пограбування побельгiйськи».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».
6:15 «Мультляндiя».

3:00 Зона ночi.
5:55 Стендап-шоу.
6:50,9:05 Kids` Time.
6:55 М/с «Том i Джерi шоу».
9:10 М/ф «Тарзан 2».
10:30 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
12:20 М/ф «Як зловити перо
Жарптицi».
14:00 М/ф «Викрадена принцеса».
15:40 Х/ф «Валерiан i мiсто
тисячi планет». (12+).
Ремонт холодильників
18:30 Х/ф «Джон Картер».
21:00 Х/ф «Сходження
куплю б/у
Юпiтер».
або неробочий холодильник
23:30 Х/ф «Атлантида».

СТБ

5:45,6:45 Т/с «Коли ми
вдома».
8:45 Все буде смачно!

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Будівництво багатоквартирного житлового будинку №2 з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Ярослава
Мудрого 10 в м. Буча, Київської області передбачено для забезпечення
громадян житлом.
Згідно даного проекту передбачається будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими
приміщеннями громадського призначення. Теплопостачанням в квартирах від індивідуальних котлів, які працюють на природному газі.
Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря,
проведена згідно з Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених міст показує, що рівень забруднення –
допустимий, а ступінь його небезпечності – безпечний.
За сукупністю всіх розглянутих чинників, пов’язаних з реалізацією проекту, можна твердити, що в режимі технологічної експлуатації
вплив на навколишнє природне середовище не перевищує гранично
допустимі концентрації і негативних соціально-екологічних наслідків
не прогнозується, а ризик аварійних ситуацій при правильній експлуатації та дотриманні заходів по техніці безпеки, протипожежних
заходів – відсутній. Таким чином, екологічний ризик діяльності, що
проектується виключається.
Проектна діяльність відповідає всім нормам і вимогам законів
України „Про охорону атмосферного повітря” не завдасть значного
негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Голова Правління ПрАТ «Меліоратор»
В.М.Світлицький
СИНЯКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
«Про встановлення тарифів на послуги ЖКП «Поліське»»
Розглянувши листи ЖКП «Поліське» № № 2311, 2313 від 28.09.2018 р. про
затвердження нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, відповідно до ст.7, ст.14 Закону України «Про житлово – комунальні
послуги, ст.13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,
постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні
послуги», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання холодної води:
- населення
17,9 грн. за 1 м³
- бюджетні організації
19,6 грн. за 1 м³
- інші споживачі
22,16 грн. за 1 м³
2. Встановити тарифи на послуги з водовідведення:
- населення
9,8 грн. за 1 м³
- бюджетні організації
10,74 грн. за 1 м³
- інші споживачі
12,13 грн. за 1 м³
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення сільської ради № 96-9VІІ від 29.09.2016 р. «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ЖКП «Поліське».
4. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, вивезення твердих побутових відходів в розмірі 3,44
грн, за 1 м² загальної площі квартири.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради № 17918-VІІ від 22.12.2017 р. «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та вивезення ТПВ ЖКП
«Поліське».
4. Рішення набирає чинності через 15 днів з дня офіційного оприлюднення .
5.Контроль за за виконання даного рішення покласти на комісію з питань
планування, бюджету, фінансів, агропромислового комплексу, земельних
відносин, освіти, культури, охорони здоров’я та громадського порядку.
Т.в.о. сільського голови В. О. Боголій
с. Синяк
26 жовтня 2018 року
№ 241 - 26 – VІІ
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЩОДО КОРИГУВАННЯ ТАРИФІВ ПКПП
«Теплокомунсірвіс» на опалювальний період 2018-2019 р.р. для населення, бюджетних установ та інших підприємств, яким надається послуга з централізованого опалення в м. Буча, с.
Гаврилівка Київська обл.
На виконання ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету
Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», Закону України «Про теплопостачання» та
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.09.2017р. № 234 «Про
затвердження Порядку 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», постанови Кабінету Міністрів України від
19.10.2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», ПКПП «Теплокомунсервіс» доводить до відома споживачів
інформацію про коригування тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого опалення, обґрунтування зміни та необхідності введення в дію тарифу.
В зв’язку із збільшенням вартості природного газу для населення, збільшенням вартості електроенергії та підвищенням мінімальної заробітної плати і мінімального прожиткового мінімуму
в 2018 році, з метою недопущення боргів за природний газ та надання споживачам якісних послуг, проведено коригування тарифу на теплову енергію та послуги з централізованого опалення
по відповідним статтям витрат.
Кориговані тарифи на послуги централізованого опалення для населення (з ПДВ)
Показники

Діючий тариф

Плановий коригований тариф на послугу з
централізованого опалення

1644,40

1979,05

39,68

47,87

Плата за опалення при наявності приладів
обліку (грн. за 1 Гкал)
Плата при відсутності приладів обліку на
місяць (грн. за 1м2)

Коригований тариф на теплову енергію для бюджетних установ та інших підприємств (з ПДВ)
Показники

Діючий тариф

Плановий коригований тариф на теплову енергію

Вартість теплової енергії для
бюджетних установ (грн. за 1 Гкал)
Вартість теплової енергії для інших
підприємств (грн. за 1 Гкал)

2237,52

1945,76

2230,15

1945,76

Керуючись Порядком доведення до споживачів інформації про тариф на послугу з централізованого опалення, зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об›єднань підлягають
реєстрації та розгляду ПКПП «Теплокомунсервіс» надісланих за адресою: 08292, Київська обл.,
м. Буча, вул. Пушкінська 59Б. Строк, протягом якого від фізичних та юридичні осіб приймаються
зауваження та пропозиції становить 14 днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити
зміну тарифу.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовник: ГНЦ «Зелена Буча» ПАТ «Укрпошта».
Поштова та електронна адреса: 08293, вул. Інститутська, 22, м. Буча, Київська обл.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Київська
обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22.
3. Характеристика діяльності (об’єкта): технічне переоснащення з заміною
2-х котлів котельні ГНЦ «Зелена Буча» ПАТ «Укрпошта» за адресою: Київська обл.,
м. Буча, вул. Інститутська, 22.
Технічні і технологічні дані: технічне переоснащення з заміною 2-х котлів котельні
ГНЦ «Зелена Буча» ПАТ «Укрпошта».
4. Соціально-економічна необхідність планувальної діяльності: забезпечення теплом ГНЦ «Зелена Буча» ПАТ «Укрпошта» .
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних – 0,0195 га
сировинних – відсутня, при технічному переоснащеннівизначається проектом
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) –природний газ – 78,88 м3/год
водних – 10 м3/добу
трудових – відсутня, при будівництві визначається проектом
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами відсутні
8. Необхідна екологічна-інженерна підготовка та захист території за варіантами:
проведення інженерно-геологічних вишукувань.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на
оточуюче природне середовище:

−− геологічне середовище: не передбачається;
−− клімат і мікроклімат: не передбачається;
−− повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів від димових
труб, шумове забруднення в межах допустимих норм;
−− водне середовище: при технічному переоснащенні з заміною 2-х котлів котельні
обсяги водоспоживання та водовідведення не збільшаться;
−− ґрунти: при технічному переоснащенні з заміною 2-х котлів котельні будуть
утворюватиьс відходи, які будуть роздільно збиратись та передаватимуться на
утилізацію;
−− рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає;
−− навколишнє соціальне середовище (населення): тимчасові незручності для учасників дорожнього руху та місцевого населення, при експлуатації об’єкта в межах
допустимих норм;
−− навколишнє техногенне середовище: не передбачається.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації,
знешкодження або безпечного поховання. Тверді побутові відходи. Відходи в
процесі експлуатації будуть роздільно збиратись та передаватимуться на утилізацію в відповідності з законодавством України.
11. Обсяг виконання ОВНС відповідно вимогам ДБН А.2.2-1-2003 зі змінами
12. Участь громадськості публікація в засобах масової інформації заяви про наміри.
Для ознайомлення з матеріалами ОВНС громадськість може звертатися до ГНЦ
«Зелена Буча» ПАТ «Укрпошта»..
Протягом 30 днів після публікації заяви про наміри громадськість може направляти зауваження та пропозиції до Департаменту екології та природних ресурсів
Київської ОДА, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2.

Втрачений військовий квіток №035907 на ім’я Куявець Андрій Андрійович вважати недійсним.
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Актуально

Як працюватиме швидка допомога після реформи?

Реформа швидкої допомоги розпочалася ще 2013 року у відповідності до Закону «Про екстрену медичну допомогу»,
ухваленого 2012 року.

Н

априкінці цього ж року Кабінет Міністрів України прийняв постанови, які чітко визначають роботу служби
екстреної медичної допомоги (ЕМД), а саме: регламентовано
час приїзду бригад на місце виклику; розподіл викликів на
екстрені та не екстрені, а також введення пунктів тимчасового базування бригад ЕМД. Результатом цих дій мало стати
створення центрів екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф з відділеннями екстреної медичної допомоги, а також єдина диспетчерська служба із системою GPS-навігації,
плюс пункти тимчасового базування бригад.
Одночасно мали формуватися відділення невідкладної допомоги при амбулаторно-поліклінічних закладах, які брали б
на себе випадки, коли надання медичної допомоги можна відтермінувати на незначний час, тобто відсутня реальна загроза
життю пацієнта.
Власне, саме це й відбулося.
Основною метою реорганізації було вдосконалення надання екстреної допомоги населенню, раціональне використання
кадрового і матеріального ресурсів, уникнення хибних і непрофільних викликів.

Покрокова стратегія
На початку 2018 року в Україні стартувала загальнодержавна
медична реформа. Оскільки вона передбачає структурні зміни
в сотнях медичних закладів, Міністерство охорони здоров’я
розробило етапи поступового переходу. Цього року почалася
реорганізація первинної ланки медичної допомоги, пацієнти
отримали змогу обирати собі лікарів (сімейних або терапевтів і
педіатрів ), а медичні заклади переходити на нове фінансування. За планом на 2019 рік реформа торкнеться спеціалізованої
та екстреної медичної допомоги. А первинна ланка має організувати раціональну роботу невідкладної медицини, яка поступово
згортає свої можливості та обов’язки. Максимум навантаження
покладається на лікаря «первинки», з яким пацієнт уклав декларацію. Але для підстраховки первинної ланки, буде функціонувати «пункт, або черговий кабінет невідкладної допомоги»,
медичні працівники якого зорієнтують пацієнта на необхідні дії,

допоможуть вийти зі складної ситуації, а в разі крайньої потреби, виїдуть на допомогу, щоб запобігти ускладнень і підготувати
хворого до прийому і лікування у свого лікаря.
Щодо екстреної допомоги, у МОЗ пояснюють, що роботи
дуже багато. Потрібно підвищувати кваліфікацію медичних
бригад, збільшувати зарплати для фахівців, закуповувати новий транспорт, оснащений необхідним обладнанням, підключати диспетчерські служби до єдиної електронної системи.

Екстрена і невідкладна допомога
Принципова відмінність полягає у тому, що невідкладна допомога буде приїздити, коли в людини є незначні відхилення в
стані здоров’я, які не становлять загрози життю, як то: підвищилася температура, стрибнув тиск або загострилася хронічна
хвороба. Призначення екстреної – рятувати життя шляхом надання медичної допомоги при станах, що загрожують здоров’ю
і життю людини. З огляду на це, станції ЕМД забезпечують подання екстреної медичної допомоги в разі таких невідкладних
станів: раптові захворювання, які загрожують життю хворого
(гострі порушення кровообігу, дихання, функцій центральної
нервової системи, гостра патологія органів черевної порожнини тощо); нещасні випадки (травма, поранення, опік, ураження
електричним струмом, блискавкою, обмороження, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи тощо), гострі отруєння, суїцидальні спроби тощо, пологи, що настали поза спеціалізованими відділеннями та закладами.
За словами в.о. міністра Уляни Супрун, якщо по невідкладну допомогу пацієнти звертатимуться до сімейних лікарів, з
медичних бригад буде знято багато непрофільних викликів.
Адже зараз понад третина викликів швидкої припадає на те,
щоб поміряти температуру або тиск.
Викликати екстрену медичну допомогу, як і раніше, можна
буде через єдиний номер 103. Вона надається без обмежень щодо
місця реєстрації та проживання, безоплатно та цілодобово.
Для невідкладної допомоги в кожному місті є свій контактний телефон. Так, у нашому місті це номер 40-012, за ним
можна отримати консультацію і, в разі необхідності, викликати лікаря або фельдшера на дім. Якщо ви зателефонували на
103 з приводу не екстреного випадку, то диспетчер самостійно передасть його до пункту невідкладної допомоги.
Як зміниться робота диспетчерських служб?
Аби виклики оброблялися оперативніше, а бригади медичної допомоги доїжджали швидше, МОН планує під’єднати диспетчерські служби до єдиної електронної системи
«Централь 103».
Якщо сьогодні середній час оброблення виклику становить
3-5 хвилин, то «Централь 103» повинна скоротити його до
хвилини. Це стане можливим завдяки автоматичному підбору найближчих доступних бригад. Адже сьогодні диспетчери
повинні телефонувати до кожної групи медиків окремо. Аби
система «бачила» місце розташування кожної команди та її
статус, на всіх машинах швидкої допомоги встановлять GPS.
Це допоможе медикам швидше діставатися до пацієнтів – за
9-12 хвилин замість 16-20 хвилин нині.
Велике прохання до жителів міста: намагайтеся реально
оцінити свій стан та обирати належний оптимальний вид допомоги, якого ви потребуєте, щоб не відволікати бригади екстреної від тих випадків, де дійсно необхідно негайно рятувати
життя людини!
Матеріали підготувала
Євгенія МАКАРЕНКО

Освіта

ЗНО-2019:

Офіційно

три основні нововведення

Мова тестування
За бажанням учасника ЗНО тестові
матеріали можуть перекласти шістьма
мовами: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.

Міністерство освіти та науки видало кілька наказів щодо проведення тестування, затвердило дати, не обійшлося й без змін. Вони цьогоріч стосувати- Сертифікати ЗНО
муться не лише випускників шкіл, а й учнів та студентів коледжів та технікумів.
Для вступу абітурієнти зможуть подаваОсновні дати ЗНО-2019
тів. При цьому результати ЗНО з трьох ти свої сертифікати ЗНО за три роки (2017,
Реєстрація розпочнеться 5 лютого і предметів зараховуватимуть як резуль- 2018, 2019), окрім іноземної мови. У зв’язку
триватиме до 25 березня. Основна сесія тат державної підсумкової атестації для із запровадженням торік аудіювання, дійсвідбуватиметься з 21 травня до 13 черв- отримання шкільного атестату.
ними будуть сертифікати 2018 та 2019 років.
ня. Додаткова сесія запланована на 26
червня – 12 липня.
Абітурієнти матимуть право подати до семи заяв (на місця державного та регіонального замовлення) не більше ніж із чотирьох спеціальностей.
Календар пробного ЗНО
Перша новація
Реєстрація триватиме з 8 до 31 січня.
Студенти закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та учнів закладів про16 та 23 березня відбудеться пробне тесфесійно-технічної освіти. Для отримання атестату, а його переважно отримують
тування.
на другому курсі, необхідно буде у форматі ЗНО складати українську мову і літературу та математику, або історію України на вибір учня, студента чи слухача.
Предмети ЗНО
Друга новація
Як і торік, на ЗНО винесено 11 предЗапровадження мінімального рівня балів. Торік таку планку в 150 балів ввеметів (українська мова і література,
ли медичні виші, цьогоріч її запровадили й на інші спеціальності. Так, щоб наісторія України, математика, біологія,
вчатися на спеціальностях право, фармація, публічне управління та міжнародні
хімія, фізика, географія, англійська
відносини, конкурсний бал не може бути нижчим 130 балів з кожного предмета.
мова, німецька мова, французька мова,
іспанська мова). Другий рік поспіль
Третя новація
серед цього переліку немає російської
Третє нововведення зацікавить випускників, які мріють стати лікарями. Для того,
мови.
аби вступити в медичний виш, доведеться складати іспит з математики або фізики.
Кожен учасник матиме змогу скласти
Першим обов’язковим є українська мова, другим – біологія або хімія на вибір.
тест не більше як з чотирьох предме-

«Доступні ліки»
стануть ближчими

Незабаром лікарі-ФОП зможуть
виписувати рецепти за програмою «Доступні ліки». Відповідні
зміни Кабінет Міністрів України
ухвалив на засіданні 31 жовтня
2018 року.

Н

айближчим часом лікарі-ФОП
(фізична
особа-підприємець),
які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з
медичної практики, матимуть право
виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню в межах програми «Доступні
ліки». Міністерство охорони здоров’я
України ініціювало зміни до постанови КМУ №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» від 17
березня 2017 року, які ухвалив Кабінет
Міністрів України.
Крім того, перелік безоплатних ліків у програмі «Доступні ліки» може
зрости. Адже Уряд також ухвалив зміну, що збільшить вікно для перегляду
цін препаратів фармвиробниками
– з 5% до 10%. Нагадаємо, що нині
за програмою «Доступні ліки» пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою
та діабетом 2 типу можуть отримати
261 препарат, з них 59 – безоплатно.
Отримати ліки за рецептом від лікаря
наразі можна в кожній третій аптеці
в Україні.
Також нагадаємо, що 17 жовтня
Кабінет Міністрів дозволив розподіляти вакцини, закуплені за державний
кошт, не тільки серед комунальних
закладів охорони здоров’я первинної
ланки, а й серед приватних закладів
і лікарів-ФОП, які уклали договори
з Національною службою здоров’я
України.

Учні зможуть навчатися
дистанційно
Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення
проект положення про інституційну форму здобуття загальної
середньої освіти.
ідповідно до документа, школи
матимуть можливість створювати класи чи групи, які навчатимуться
за очною (денною або вечірньою), заочною, дистанційною та мережевою
формами.
Згідно із законом «Про освіту», дистанційна форма здобуття освіти – це
«індивідуалізований процес здобуття
освіти, який відбувається в основному
за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій».
Рішення про організацію здобуття
освіти за дистанційною формою у
закладі освіти ухвалюється з урахуванням необхідних матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів.
Матеріали підготував
Богдан ЛЯХОВЕЦЬ

В

на часі
9 листопада – День української писемності та мови

Юлія Чернінька –
українська Джоан
Роулінг

15 фактів про українську мову

Українська мова багата на цікавинки. Вона вирізняється серед інших
своєю милозвучністю та унікальними словами, правилами. Ми зібрали
цікаві факти про українську мову, які здивують вас.

У 2018 році Юлія Чернінька дебютувала як дитяча письменниця. І
цей дебют виявився вдалим. Її роман «Лицар Смарагдієвого ордену»
увійшов до коротких списків Всеукраїнського рейтингу «Книга року»
та довгого списку «Книга року BBC2018». Її «Лицаря» нині порівнюють
із Гаррі Поттером.

П

ро сучасну українську літературу та
чим звичайний український хлопчик Ярусик відрізняється від Поттера,
та де і коли можна побачити продовження казки – у розмові із письменницею.
– «Лицар Смарагдієвого ордену» –
ваша перша книжка для дітей. Раніше
з-під вашого пера вийшло кілька романів, які здобули широкий розголос
у пресі. Чому ви вирішили перейти на
прозу для дітей?
– Рішення, як такого, не було. Давно
мріяла про написання фантазійної, дитячої історії, але на моє переконання,
для такого письма варто внутрішньо дорости. «Лицаря Смарагдієвого ордену»
на початках писала виключно для свого
сина Ярослава. Ідея опублікувати казку
прийшла згодом.

– Для дітей писати складніше чи
простіше?
– Мені здається, щоб писати для дітей,
має утворитися якийсь своєрідний внутрішній мікросвіт у письменника. Тільки
тоді казка не буде по-дорослому надуманою, а навпаки, по-справжньому магічною
та чарівною. Зараз я максимально поринула у цей світ, і він мене не відпускає. Ідеї виникають постійно, я лише встигаю занотовувати їх собі до мобільного телефону.
– Чи означає це, що ви поставили
крапку на «дорослій» літературі?
– Це не крапка і навіть не пауза.
Паралельно з дитячою, фантазійною літературою я пишу велику дорослу книжку.

– Ваш дитячий роман вийшов лише
кілька місяців тому, але вже номінований на «Книгу року ВВС» та ввійшов
до коротких списків «Книги року».
Можна сказати, що ви просто таки
ввірвалися в нову для себе нішу. Як
вам це вдалося?
– Для мене це не дивно, хоч нічого подібного я не прогнозувала. Ні для кого
не секрет, що та робота, яку робиш від
серця, завжди знаходить відгук в інших
людей. «Лицаря Смарагдієвого ордену»
писала й пишу з величезним задоволенням. Усі герої, наче мої друзі, я не вигадую для них жодних фраз, вони самі
розмовляють, а я лише встигаю за ними
записувати.
– Один із літературних критиків
порівнював його з Котигорошком, інший – із Гаррі Потерром. Вам таке порівняння до вподоби?
– Я навіть не знаю, як на це реагувати.
З одного боку, наче добре, що книжку
порівнюють з таким бестселером. З іншого боку, мені це не до вподоби, бо мій
Ярослав – самобутній і ні на кого не схожий. Зрештою, щороку виходить безліч книжок у різних країнах світу про
фантазійні пригоди якогось хлопчака.
А порівняння із «Поттером», швидше
за все, через його розкрученість. Думаю,
той хто буде читати мого Ярослава, ні з
ким його не порівнюватиме. Родзинкою
«Лицаря» є велика доза гумору, який вигідно вирізняє мою магічну книжку.
– Вам не подобається, що вас порівнюють із Джоан Роулінг? Як думаєте, чи можливо повторити її успіх в
Україні?
– Це, до речі, не найгірше порівняння,
я думаю. Щодо чийогось успіху, його
краще не повторювати. Успіх має бути
свій.
– Де і коли ми можемо побачити продовження вашої казки?
– Наразі готуються в друк три томи
«Лицаря». Перший вийде другим накладом. І разом з ним друга та третя
книжки. Вони називатимуться «Вогні
Інквізитора» та «Дніпроленд». Буде це
вже після Нового року. А поки, аби не
втрачати час, пишу четвертий том та
планую п’ятий. Скільки їх буде, сама не
знаю. Поки внутрішня магія дає ресурс
– буду писати.
– Що для вас література?
– Це те, що дає мені можливість поринати в інший світ. Світ, який, можливо,
значно привабливіший за наш з вами.
Спілкувалася

Спорт

У бучанця –
перше місце
в абсолютному
заліку

Чергова перемога Максима Новиченка на Міжнародному турнірі з
пауерліфтингу, який два дні тривав у Києві в Українському домі.
акі підсумки виступу на чемпіонаті WPUF/WRPO: вижав 127.5 кг при власній вазі 39.0 кг і повернувся вкотре в Бучу Чемпіоном.
Вітаємо Максима і тих, хто вірить у його силу духу! Подальших перемог на
чемпіонатах!
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1. Українська мова офіційно визнана
однією з найкрасивіших: вона посідає
друге місце у світі за мелодійністю та
третє за красою лексики.
2. Сучасна українська мова містить
приблизно 256 тисяч слів.
3. Точно сказати, коли зародилася
українська мова, – складно, але за даними вченого Василя Кобилюха, наша мова
сформувалася ще в Х-IV тисячоліттях до
нашої ери і походить вона зі санскриту.
4. Перші слова з української мови були
записані в 448 р. н.е. Слова «мед» і «страва» записав візантійський історик Пріск
Панікійський.
5. На відміну від решти східнослов’янських мов, іменник в українській має 7 відмінків. А вирізняє нас кличний відмінок.
6. У «Короткому словнику синонімів
української мови» найбільше синонімів
має слово «бити» – аж 45!
7. У нашій мові є три форми майбутнього часу! Цікавий матеріал, чи не так?
Нумо згадувати разом – проста (піду),
складна (йтиму) і складена (буду йти).
8. Українська мова багата на зменшувальні форми. Навіть «ворог» у нас може
бути «воріженьком».
9. Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера «п», а найменш
уживана – буква «ф».
10. Найдовше слово в українській мові
складається з 30 літер – дихлордифенілтрихлорметилметан» (це хімікат для боротьби зі шкідниками).
11. У нашій мові є паліндроми – «дзеркальні» слова і фрази, які можна читати як
зліва направо, так і справа наліво: «ротатор», «Я несу гусеня», «І що сало? Ласощі».
12. Українську мову офіційно визнали
літературною після видання «Енеїди»
Івана Котляревського, тому його і вважають основоположником нової української мови.

9 листопада – у День української
писемності й мови на хвилі Першого
каналу UA: Українське радіо звучатиме 18-й радіодиктант єдності.
Початок заходу – об 11:00.
Вступна частина триватиме півгодини, радіодиктант розпочнеться
об 11:30.
Усі охочі можуть надіслати роботи поштою на адресу:
вул. Хрещатик, 26, Київ – 1, 01001
із позначкою «Радіодиктант».
11 листопада текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті UA:
Українське радіо, тож усі охочі зможуть перевірити свої знання.
Торік свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробили 123 учасники.
Офіційне гасло цьогорічного заходу – #пишеморазом.
13. Перший український «Буквар» видав у 1574 року у Львові першодрукар
Іван Федоров, єдиний примірник, що
дійшов до наших часів, знайдено 1927го в Римі і зараз зберігається в бібліотеці
Гарвардського університету.
14. Найстарішою українською піснею
вважається балада «Дунаю, Дунаю, чому
смутен течеш?».
15. Найбільше перекладів серед українських творів має «Заповіт» Тараса
Шевченка: його переклали 147 мовами
народів світу.

канікули

Поїздка
знайомить
із невідомим

31 жовтня учні 9-В та 9-А класів
разом із класними керівниками
Крочак Тетяною Дмитрівною та
Карасьовою Валентиною Миколаївною відвідали місто Переяслав-Хмельницький.
ід час екскурсії учні побували
у Переяславському колегіумі, в
якому викладав Григорій Сковорода,
відчувши неповторну атмосферу старовини. Також школярі відвідали
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музей-панораму «Битва за Дніпро»,
Музей кобзарства, Музей народних
обрядів та багато інших цікавих місць,
відкривши для себе невідомі сторінки
історії нашої країни.

Суспільство

Українці, а скільки ж нас залишилося?
В Україні постійно зменшується
чисельність населення: українці
вмирають або ж масово виїжджають за кордон.
ак, за офіційними даними Державної
служби статистики, лише за січень-серпень 2018 року чисельність населення в Україні скоротилася на понад 152
тисячі людей і становить зараз 42,2 млн
громадян. Нагадаємо, лише 27 років тому
на початку незалежності нас було ще 52
мільйони.
За даними демографів, причиною зменшення чисельності
населення є те, що старше покоління вмирає, а діти при цьому
не народжуються. Так, 2018-го
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на 100 померлих було лише 55 новонароджених. Чимало українців також виїжджають за кордон, де й залишаються жити.
Так, у Євростаті стверджують, що 2017
року близько 661 874 українці отримали
посвідки на проживання в країнах ЄС.
Зокрема, у Центрі економічної стратегії підрахували, що Україна входить до
першої десятки країн-донорів міжнародних мігрантів у світі. За різними оцінками, кількість трудових мігрантів сягає 4
млн осіб. За іншими підрахунками, опублікованими Міністерством
закордонних справ 2016-го,
за кордоном узагалі постійно перебуває 6 мільйонів наших співвітчизників.
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Вітаємо
з Днем народження!
Савицьку Богдану Іванівну,

керуючого справами Ворзельської селищної ради

Панчук Валентину Сергіївну,

спеціаліста І категорії служби у справах дітей та сім’ї
Бучанської міської ради

Янкового Романа Васильовича,
депутата Бучанської міської ради

Щирі вітання працівникам культури та народного
мистецтва, особливе привітання працівникам
колективу Відділу культури Бучанської міської ради
з професійним святом!
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, достатку, благополуччя, творчих здобутків, невичерпної наснаги.
Нехай здійснюються всі Ваші життєві плани та мрії!

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

Дорогі ветерани війни,
шановні бучанці!

Щиро вітаємо Вас зі 75-ою річницею визволення
Києва, Київської області та Бучі від фашистських загарбників.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, добра, щастя, сімейного благополуччя, мирного неба та віри у світле майбутнє нашої країни!
Честь Вам і слава, дорогі ветерани
Другої світової війни!
З повагою, голова Говоров В.В.
та колектив Київської
обласної організації
інвалідів війни, Збройних
сил та УБД.
З повагою, голова Щербак О.І.
та колектив Бучанської міської організації
інвалідів війни, Збройних сил та УБД.

Чоловіки і жінки:
про смаки
не сперечаються

Що може зігріти краще, ніж гаряча кава в
холодний осінній день? Затишна кав’ярня,
ароматне лате, «Кавова книга» Макса Фрая, і
за вікном вітер грає з жовтогарячим листям.

К

ава – улюблений напій мільйонів людей у світі.
Для одних з її аромату починається ранок, для
інших – це привід зустрітися з друзями. Кажуть,
що еспресо – це життя, гірчить, але бадьорить,
капучино – закоханість, спочатку терпко, потім
солодко, лате – це мрії, повітряне і легке. А от у Бучі
більшість чоловіків віддають перевагу американо
з молоком, тоді як бучанки п’ють лате, розповіла
журналісту газети «Бучанські новини» власниця
та бариста популярної серед містян кав’ярні Ольга
Звонок, яка знає про каву все.
– Головний секрет смачної кави – якісні зерна.
Та якщо вона ще й зварена з любов›ю і вмінням –
неперевершений смак гарантовано, – впевнена Ольга,
яка, аби знайти той самий сорт, перепробувала 5–6
видів кави. – Також дуже важлива температура приготування, щоб не зіпсувати смак в жодному разі не
можна перегрівати напій, кава з молоком має бути
60–70 градусів, а еспресо – 85–90. Звичайно, сучасна
техніка сьогодні регулює температурний режим, але

справжній бариста має й сам відчувати наскільки,
наприклад, підігріти молоко.
У «кавовому бізнесі» Оля вже 5 років, за цей
час зварено близько 200 тисяч філіжанок кави, в
день – 120 еспресо, лате, мокачино, капучино та
американо, в кінці дня втома шалена, але приємна,
адже, на її думку, з кавою вона дарую людям гарний
настрій.
– Кава – це позитив, завжди хотіла займатися
в житті чимось, що приносить людям радість, –
каже бариста.
Тож не дивно, що більшість відвідувачів в цій
кав’ярні – постійні. І кожного власниця пам’ятає і
знає, хто що п›є. До речі, відвідувачів своєї кав’ярні Ольга називає гостями, адже для неї вони вже
давно стали частиною її великої кавової бучанської
родини.
Юлія Бобрик

Аномально
тепла осінь:
у Блиставиці
зацвіла верба

Про те, що осінь українців буде
радувати теплом синоптики
прогнозували ще у вересні.
Але навіть вони не очікували,
що синоптична благодать триватиме так довго.

Подяка
Третього листопада разом з учнями СЗОШ №2 їздили на мітинг та перепоховання воїнів Другої світової
війни в село Гатне Київської
області. Захід було присвячено 75-й річниці визволення
Києва від фашистських загарбників за сприяння голови
Київської обласної організації інвалідів війни, Збройних
сил та УБД Володимира Говорова, голови Бучанської
міської організації інвалідів війни, Збройних сил та УБД
Олександра Щербака та колективу цієї організації.
Висловлюємо щиру подяку керівнику ПрАТ
«Меліоратор» Василю Яцюку за забезпечення транспортом для цієї поїздки, а також всім, хто взяв участь.
З повагою, голова Щербак О.І.

Ремонт и перетяжка мягкой мебели
Выезд бесплатно! Быстро и качественно!

С

ередня температура повітря
цієї осені в Київський області
становила + 9,4 ºС, що на 1,4 ° С
вище кліматичної норми.
Результатом майже літнього
вересня, рекордно теплого жовтня та сонячного листопада стало
те, що природа прокидається.
Так, у Блиставиці днями розквітла верба.

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

На производственное предприятие в г. Ирпень
СРОЧНО требуются упаковщики!
Мужчины и женщины.
Упаковка пустой пластиковой продукции (более 30-ти
разных видов), сортировка. Cмены с 8:00 до 20:00 дневные
с 20:00 до 8:00 ночные (2день/2ночь/2выходные).
Оплата 400 грн./смена. Обучение; удобный график работы; официальное трудоустройство после испытательного срока; своевременная выплата ЗП. Для записи на собеседование звонить (067) 8282239 Юлия.

Повідомлення

Про проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів « Детальний план території для
розміщення громадської забудови, садибної та багатоквартирної житлової забудови з об’єктами соціально-побутового призначення в межах вулиць І. Руденка, Сім’ї Забарило, бульвару Б. Хмельницького
в м. Буча».
Площа детального плану території – орієнтовно 5,0 га. надсилати до відділу містобудування та архітектуЗамовник ДПТ – Бучанська міська рада.
ри виконавчого комітету Бучанської міської ради
Розробник ДПТ – ТОВ «Центр АПЛД»;
до 07.12.2018 р. з дня опублікування даного огоГАП О.С. Перегон.
лошення.
Місце ознайомлення з проектними матеріалами –
Презентація матеріалів ДПТ відбудеться
приміщення виконавчого комітету Бучанської місь- 11.12.2018 р. о 13:00 в приміщенні Бучанської
міської ради, І поверх, актова зала.
кої ради у відділі містобудування та архітектури.
Пропозиції реєструються в ЦНАПі Бучанської
Громадські слухання відбудуться з 08.11.2018 по
07.12.2018 в приміщенні Бучанської міської ради, міської ради.
Відповідальна особа з розгляду пропозицій:
кабінет № 12.
Подання пропозицій та зауважень для подаль- начальник відділу містобудування та архітектури
шого їх врахування в матеріалах ДПТ просимо Наумов Вадим Юрійович.
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