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Коли верстався номер

Випробування першим снігом
За дві години після початку снігопаду спецтехніка вже працювала
на вулицях міста. Після дощу і зниження температури паралельно із
розчисткою снігу також проводилося посипання доріг.

Фотофакт:
для Гаврилівки
перший сніг –
не проблема

П

ро готовність житлово-комунального господарства
до прибирання снігу обговорили на апаратній нараді, яку провів Бучанський міський голова Анатолій
Федорук на початку тижня.
Як зазначив в інформації директор КП «Бучанське
УЖКГ» Володимир Кравчук, відповідно до проведеного
тендеру закуплено 1 тисячу тонн піщано-соляної суміші,
розроблено схеми-маршрути очищення вулиць і тротуарів, укладено угоди на залучення додаткової снігоприбиральної техніки. Наразі в місто для посипання доріг вже
завезено 80 тонн суміші.

Пам'ятайте, що під час снігопаду вдень не паркуємо
автомобілі на тротуарах і в дворах, вночі не залишаємо
машини на проїжджій частині. Дотримання цих правил
дасть змогу техніці працювати без зайвих перешкод.
Також нагадуємо організаціям та підприємствам, що
вони зобов'язані прибирати тротуари перед своїми приміщеннями.
Прес-служба БМР

Ми пам’ятаємо!
Ми сильні!
Знищити українців як націю – мета організаторів
Голодомору. Остаточно ліквідувати мову, культуру, історію, все те, що робило нас унікальними в цьому світі.
Тому масштаби злочину такі великі, тому вбито мільйони людей.
Його жертвами стали й ті, хто вижив у 1932–1933. Бо
мали забути, хто вони, ким були їхні предки, що мають
зберегти для світу їхні нащадки. Мали забути хто й за
що їх убивав.
Але українці вижили й не забули. Ми існуємо і пам’ятаємо. Ми існуємо, бо пам’ятаємо.
Ми пам’ятаємо тих українців, які ділилися останнім
шматком хліба, як змучені голодом показували світові
силу людяності.

08034

Децентралізація має стати
незворотною – Президент

Під
час
Ради
регіонального
розвитку
Петро Порошенко наголосив, що реформа
децентралізації здійснювалась для того, щоб
наблизити владу до людей, скоротити відстань
від людини до громади, яка має реальний
фінансовий ресурс для розв’язання проблем.

Децентралізація, як й інші важливі реформи,
має стати точно незворотною. Не можна
будь-кому дати навіть маленький шанс
на реванш. Чотири роки поступового впровадження
довели її економічну та політичну ефективність для
громад та громадян», – наголосив Глава держави. –
Її ефективність зайвий раз переконує нас в
тому, що наступному поколінню українців
ми передамо успішну європейську Україну

Подія тижня

Освіта без вікових обмежень

Запали свічку

передплатний індекс

Стор. 10

Підписано меморандум про співпрацю з представництвом DVV international, ГО «Поклик поколінь», Бучанською міською радою у сфері освіти
дорослих.
етою зустрічі є створення
«Центру
освіти дорослих»
Бучанської територіальної громади
на базі Бучанської
міської бібліотеки.
Учасники наголошували на необхідності враховувати столітній
досвід німецьких народних університетів, а також
успішні моделі впровадження освіти дорослих громадськими організаціями в Україні.
Світова тенденція свідчить, що освіта й надалі буде
змінюватися, проте вона не повинна закінчуватися ні
у 22, ні у 82 роки.
При цьому очевидні переваги неформальної освіти,
яка є більш гнучкою, такою, що реагує на виклики суспільства.
Метою Меморандуму є сприяння формуванню в українському суспільстві розуміння цінності освіти дорослих
та навчання впродовж усього життя, підвищення обізнаності громадян про значення освіти дорослих для підвищення якості їхнього власного життя і для розвитку
регіону, в якому вони проживають, що є дієвим інструментом соціально-економічного розвитку громади.

М
Ми пам’ятаємо тих українців, які берегли пам’ять про
пережите, хоча платили за це волею, чи навіть життям.
Нація, яка єдналася в хвилини вшанування померлих
від голоду в минулому, об’єдналася, аби захисти своє
майбутнє, і створила потужну армію. Скорбота за вбитими предками дає сили захищати себе і нащадків.
Ми пам’ятаємо! Ми сильні!

Все, що Вас стосується –
у "Бучанських новинах"!
передплата на місяць

27 грн 13 коп

передплата на рік

303 грн 26 коп
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офіційно
Коротко про головне
Освітня програма навчальної
дисципліни «Інклюзивна
освіта»

Дружина
Президента
України
Марина Порошенко на IV Міжнарод
ному конгресі зі спеціальної педаго
гіки та психології «Педагог в інклю
зивному просторі: траєкторія фахової
самоактуалізації» презентувала ба
зову освітню програму навчальної
дисципліни «Інклюзивна освіта», яка
спрямована на підготовку майбутніх
педагогів та слухачів системи післяди
пломної педагогічної освіти.
Захід відбувся на базі ПереяславХмельницького педагогічного універ
ситету ім. Г. Сковороди. Серед учасни
ків – голова КОДА Олександр Терещук,
науковці й освітяни з усієї України,
корекційні педагоги, керівники на
вчальних закладів, представники гро
мадських організацій та батьківських
об’єднань. У його роботі взяв участь
начальник відділу освіти БМР Олег
Цимбал, керівники Бучанського інклю
зивно-ресурсного центру.

Великій кільцевій – бути!

В КОДА пройшла нарада щодо стану реалізації проекту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва та шляхи вирішення першочергових завдань.

Н

а нараді, у якій взяли участь представники КМДА, правоохоронних
органів, відповідних обласних служб,
профільних департаментів КОДА, голови окремих РДА, селищних та сільських
рад, було вирішено в найкоротші терміни, шляхом тісної взаємодії з усіма відповідальними структурами працювати:

−− над пропозиціями щодо фінансування програми Оновлення містобудівної документації в частині розроблення детального плану території
Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Київ;
−− над інформацією щодо орієнтовної вартості розроблення проек-

Наша гордість

Творчість

Книга про помісну
православну
церкву родом
із Бучі

Чорнобильська зона –
територія змін

Намальоване майбутнє

Уряд
підтримав
пропозицію
Мінприроди стартувати вітроенер
гетиці (ВЕС) в Чорнобильській зоні.
Перша приватна інвестиція у такий
проект починає проектувати ВЕС.

Для реєстрації на ЗНО та вступу
до вишів потрібна ID-картка
Для реєстрації на ЗНО та вступу до
вишів учням варто завчасно потур
буватися про оформлення ID-картки,
адже її копію потрібно подавати в
комплекті документів для реєстрації
на зовнішнє незалежне оцінювання
– інформує МОН.
На шляху до розвитку зеленої
енергетики

Міністерством екології та при
родних ресурсів України підписано
Меморандум, мета якого впроваджен
ня сталих енергетичних інвестицій у
газовому секторі України, які сприяти
муть скороченню викидів парникових
газів і зменшенню забруднення повітря.

Кожен другий українець вже
обрав свого лікаря

За сім місяців кампанії «Лікар для
кожної сім’ї» свого терапевта, педіа
тра чи сімейного лікаря обрав понад
21 мільйон українців, – МОЗ.
У Бучі вже підписано понад 25 ти
сяч декларацій.

тно-кошторисної документації проекту Великої кільцевої автомобільної
дороги навколо м. Київ відповідно до
чинних нормативних вимог;
−− над інформацією щодо земельних
проектів у межах запланованого коридору проходження ВКАД станом
на 2018 рік.
Результатом двох зустрічей стало
налагодження конструктивного діалогу між Київською ОДА та Київською
міською державною адміністрацією в
питаннях подальшої реалізації ВКАД.
Як зазначив перший заступник голови КОДА Андрій Анісімов, результат від будівництва Великої кільцевої
автомобільної дороги очікується насамперед комфортний, швидкісний
і безпечний проїзд транзитного автотранспорту, спрощення сполучення
у приміській зоні міста Києва, створення робочих місць на період будівництва дороги, розвиток прилеглих до
ВКАД територій, а також збереження
доріг місцевого значення від руйнування великогабаритним транспортом.

Відділ освіти Бучанської міської ради спільно з
Ірпінським центром зайнятості проводив міський
конкурс малюнків "Твоє майбутнє - в твоїх руках ".
Вітаємо ученицю 6-в класу ЗОШ№3 Андрієнко
Софію, яка серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів отримала 3 місце у другому етапі (обласному) профорієнтаційного конкурсу малюнків .

У день української писемності та
мови Бучанський міський голова
Анатолій Федорук та депутати БМР Людмила Войналович та
Катерина Цип’ящук зустрілися із Софією Боньковською – автором книги, яку подарували від міста Президенту України
Петру Порошенку під час відкриття Пластового центру.
нига пронизана ідеєю помісної православної церкви, написана
на основі аналізу творів сакральної ангіопластики.
Її автор – бучанка Софія Боньковська, старший науковий співробітник інституту народознавства НАН України, м. Львів, кандидат
мистецтвознавства, автор близько 200 статей, розділів та монографій із дослідження українського народного і церковного, зокрема
сакрального мистецтва.
Прес-служба БМР

К

Добра справа

Смаколики
для Героїв

Волонтерська група «Смаколики
для Героїв» почала своє існування
з початку неоголошеної війни на
сході. Щоправда, мала іншу назву.
Ця група об’єднує однодумців, котрі опікуються нашими воїнами.
Здебільшого волонтери заготовляють сухі борщові та супові набори,
горіхово-фруктові для розвідників,
роблять та передають справжній
український снікерс - пекручене
сало з часничком, випікають тортики, піцу та пиріжки.
плот волонтерської групи та її ідейний натхненник Світлана Ярмула з
Бучі починала з того, що шинкувала та
сушила капусту, і її чоловік передавав
дівчатам з Кухарської сотні столиці для
формування сухих борщових наборів.
Проте згодом згуртувала людей в місті та
створити власну волонтерську групу, яка
опікувалася різними бригадами, зокрема
28-м, 54-м та 44-м підрозділами. З часом
до неї приєдналися мешканці інших селищ, адже добра справа не знає меж.
– Я роблю це за покликом серця,
не для відзнак. – розповідає Світлана
Ярмула, – В час, коли четвертий рік в
нашій країні йде війна, я не можу лишатися осторонь. Це моя вдячність нашим
Воїнам. Наші захисники дуже потребують допомоги. Для бійців та підрозділів
потреба в домашніх стравах дуже велика, адже в складних умовах бойових дій
вони здебільшого не мають можливості
приготувати собі навіть ту їжу, яка б
просто могла їх зігріти або дати сил та

О

бойового духу. Я вважаю, якщо ми не
нагодуємо свою армію, нам доведеться
годувати чужу.
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Молодь будує
сміливі плани

10 листопада – Всесвітній день молоді

В

арто зазначити, що лідери учнівського
самоврядування нашої громади вже
давно проводять активну роботу в цьому напрямі. Так, нещодавно Бучанський
Центр позашкільної роботи розчинив
двері й зустрічав активну молодь Бучі
та Блиставиці. Учнівська молодь взяла
участь у тренінгах, які направлені 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.
Мiнiстерство молоді та спорту України за підтримки Програма
DOBRE та ULEAD з Європою підготували карту, як побудувати роботу з молоддю в ОТГ.

Масштабний проект
«Громадський бюджет»
вже має свої результати

Журналісти газети «БН» вирішили особисто перевірити, як працюють нововведення на прикладі проекту-переможця інформаційного простору для впровадження медіа-освіти.
творювався цей проект на базі Бучанського НВК
№2 із залученням програми «Я у медіапросторі» і
має сформувати розуміння слухачами поняття
«медіапростір» та навчити позиціонувати
себе, як користувача та створювача медіа
продукції.
Метою проекту є орієнтація з медіаграмотності та критичного мислення
дітей. А також формування практичних навичок із розуміння, аналізу й оцінювання змісту медіа, здатності створити власний продукт і оцінити власну
активність.
Умовами реалізації цього проекту було
забезпечення створення інформаційного про-
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стору для втілення партнерської програми «Я у медіапросторі» із залученням профорієнтаційних гуртків
міста.
В те, що проект буде переможцем, не вірили, розповідає директор НВК ЗОШ №2 Людмила Волинець:
– Ми приклали максимум зусиль, щоб перемогти. Цією
ідеєю дуже перейнялися діти, батьки, вчителі, - всі разом робили плакати, розмовляли з кожним потенційним
кандидатом для голосування особисто в парку, на площі.
Спрацювала саме команда, адже всі були разом.
Одна з ініціаторок цього проекту Яна Тягла стверджує,
що до реалізації задумки поставилися дуже серйозно:
– Для початку залучилися підтримкою Української
академії преси. Пройшли навчання на тренінгах. Отримали свідоцтва тренерів. І зараз
перебуваємо на етапі підготовки перших
повноцінних тренінгів та майстер-класів для вчителів, батьків та учнів
нашої школи. Перший тренінг з медіаграмотності відбудеться уже цього
місяця.
Згодом плануємо залучити до медiаосвiти вчителiв iнших шкiл мiста, молодь
та навiть людей похилого вiку. Бо розрiзняти правдиву iнформацiю вiд невравдивої потрiбно вмiти всiм. I саме цього ми будемо навчати.

Скільки коштуватиме оформити
авто на «єврономерах»?

В Україні після набуття чинності нового закону про розмитнення автомобілів, легально оформити авто буде набагато дешевше.
окумент передбачає введення базових
ставок для автомобілів залежно від
типу двигуна і його обсягу. Так, для бензинових двигунів об’ємом до 3000 і більше
3000 куб. см вводять базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об’ємом до 3500 і більше 3500 куб. см
вводять базові ставки відповідно 75 і 150
євро.
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Приклад розрахунку акцизного подат
ку для авто з бензиновим двигуном:
об’єм двигуна – 2000 см3,
рік випуску авто 2011 року –
6 повних років
50 (євро) х 2 (2000 см3/1000) х
6 (років) = 600 євро.
Крім того, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення
раніше ввезених авто (єврономерів), якщо
вона буде здійснена протягом перших
90 днів з дня набрання чинності закону.
Раніше ввезені автомобілі з єврономерами
можна буде перевести в режим імпорту,
якщо буде сплачено штраф у розмірі 8500
грн.
Визначення акцизного податку для кожного транспортного засобу здійснюватиметься шляхом застосування до базових
ставок акцизного податку коефіцієнтів.
Перший коефіцієнт визначається діленням обсягу двигуна відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб.
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Стратегія розвитку молодіжної політики на місцях - головний чинник, який
впливає на майбутнє громади. Методи ефективної комунікації на рівні «молодь-влада», основні методики проектного менеджменту та опрацювання
єдиного підходу до реалізації заходів та проектів в молодіжній сфері обговорювали на зборі лідерів учнівського самоврядування чотирьох регіонів
Київської області, в якому взяли участь представники Бучі.

см. Другий коефіцієнт дорівнює кількості
повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного
авто, до року визначення ставки податку.
При цьому для нових транспортних засобів коефіцієнт дорівнює одиниці.
Приклад розрахунку акцизного подат
ку для авто з дизельним двигуном:
об’єм двигуна – 1600 см3,
рік випуску авто – 2009 (8 повних років)
75 (євро) х 1,6 (1600 см3/1000) х
8 (років) = 960 євро.
8 листопада Верховна Рада підтримала
нові правила розмитнення автомобілів з
європейської реєстрацією в Україні.
Нагадаємо, 7 листопада водії «євроблях» почали безстроковий пікет в урядовому кварталі під Кабміном.
Протестувальники вимагали підтримати «народні» поправки до законопроектів
8487 і 8488, а також почути вимоги автомобілістів щодо пального і доріг.

У межах проекту «Я в медіапросторі» вже закуплені
комп’ютери, колонки, проектори, екран. Зараз встановлюється програмне забезпечення та розпочинаються перші тренінги.
Людмила Опанасівна каже, що для того, щоб навчати інших, потрібно навчитися самим:
– Наразі йде підготовка самих викладачів, які вестимуть заняття. А надалі навчання не буде обмежуватися тільки учнями чи батьками другої школи.
Тож для статусу проект «Я у медіапросторі» – готовий, лишилося ще зовсім трішки. А журналісти БН
обов’язково розкажуть на сторінках газети, як відбулися перші заняття з медіаграмотності.
Євгенія МАКАРЕНКО

Коли якість
наздожене ціну?

Останнім часом користуватися
громадським транспортом, особливо маршрутним таксі, стало задоволенням не з дешевих, оскільки вартість проїзду зросла. Тільки
за півроку, з березня по листопад, ціни збільшилися вдвічі. Так,
із суботи проїзд з Бучі до Києва
вже коштує 20 грн. Водії пояснюють таку ситуацію подорожчанням
пального та зростанням цін на запчастини.
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рім цього, є нарікання від пасажирів на якість перевезень. Так,
наприклад, маршрут № 23+15 «БучаБлиставиця-Гаврилівка», який курсує з
Бучі через Блиставицю, Луб’янку, Озера
до Гаврилівки і в зворотному напрямку,
були неодноразові скарги, що автобус
замалий.
Зранку особисто їхала автобусом
№ 23+15, у Блиставиці він у 7:30, - каже в.о.
старости Блиставиці Світлана Микиша,
- всі поспішають на роботу. На кожній
зупинці з маршрутки виходить 5-6 пасажирів, аби випустити людей, які доїхали
до своєї зупинки. У маршрутці одні двері,
і це також незручно. Автобус має дотримуватися свого графіку, і люди розраховують, що в 7:50 встигнуть на електричку.
Тобто через те, що автобус переповнений,
водій затримується на зупинках і пасажири змушені з ним сваритися.
Директор ТОВ АТП «13250»
Олександр Лобунський пояснює, що

на цьому маршруті зазвичай працює
«Богдан», але автобус зламався, і замість
нього курсує мікроавтобус «Івеко». Це
тимчасово.
У понеділок було проведено оперативну нараду за участю начальника відділу
з питань надзвичайних ситуацій Сергія
Коваленка, в.о. старости Блиставиці
Світлани Микиши та директора ТОВ
АТП «13250». І директор пообіцяв, що
в найближчі дні на маршрут виїде автобус, який закріплений за ним:
– У вівторок-середу на маршрут виїде «Богдан», обіцяю це взяти під свій
контроль.
Тим часом, журналісти БН ситуацію з маршрутом № 23+15 тримали під
власним наглядом: у вівторок їздила
маленька маршрутка «Івеко», а в середу виїхав «Богдан», який зміг вмістити
більше людей. Та до кінцевої зупинки
пасажирів було дуже багато:
– Попри те, що автобус більший і
має двоє дверей, все одно тісно, – каже
пасажирка Альона, – зранку багато
їдуть на роботу, і хотілося б ще додаткових автобусів.
Євгенія МАКАРЕНКО
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єдина родина
Гаврилівка

Луб’янка

Як хліб приходить на стіл
Саме під таким гаслом відбувся захід для учнів 4-го
класу Луб’янської ЗОШ під
керівництвом Лотоцької
Інни Олександрівни.

У Гаврилівці відбувся перший виїзний прийом

М

и не уявляємо нашого
столу без запашного хліба. В нього вкладено багато
копіткої праці людей різних
професій. Хлібина проходить
довгий шлях із лану до наших домівок. І тепер школярі
в Луб’янці не тільки знають,
що це за шлях, а й спекли перший хліб власноруч.

З

метою розгляду проблемних питань
жителів села спеціалістами БМР та за
участю в. о старости Олега Покрасьона
проведено виїзний прийом громадян.
Найбільше мешканців Гаврилівки цікавили питання, що стосуються узаконення житлових будівель, гаражів.

Особистість

Ворзель

Пам’ять живе

Відреставрована військова техніка, раритетна зброя, запеклі бої між радянськими та німецькими солдатами. Ні, це не зйомки фільму про Другу
світову. Таким був фестиваль історичної реконструкції, що напередодні
провели під Києвом. Учасники з усієї України з’їхалися до Ворзеля. 11
листопада пройшов VI Фестиваль історичної реконструкції на честь 75-ї
річниці визволення селища від гітлерівських окупантів.
рограма Фестивалю була напрочуд насиченою. Розпочалася з
урочистого покладання квітів та салютуванням на честь загиблих воїнів
біля братської могили на Кичеївському
цвинтарі, де було встановлено макет
нової плити. На ній були 18 прізвищ до
цього не відомих похованих там воїнів.
Усі охочі мали змогу відвідати відтворену госпітальну кімнату, яка нерідко ставала останнім притулком
для бійців армії. У залах музею показано, як лікували поранених під час Другої світової
війни. Тогочасні ліжка,
солдатський одяг та спорядження, патефон, навіть
раритетний посуд. На експозиції військового шпиталю було представлено
унікальні експонати, яких
немає ні в одному з українських музеїв.
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Під час війни у Ворзелі діяло 8
шпиталів, у яких лікарі поставили
на ноги тисячі бійців.
Але найбільш видовищними, як
завжди, були реконструкції боїв,
що відбувалися у ворзельському
краї. Завдяки реконструкторам
присутні мали змогу перенестися в
часі в 1943 рік, коли наші пращури
клаптик за клаптиком відвойовува
ли рідні землі.
Унікальність цієї реконструкції в
тому, що глядачі мають змогу бути
присутніми на відстані всього кіль
ка метрів від бою. Тож подивитися
на реконструкцію воєнних подій у
Ворзелі прийшло чимало місцевих
жителів, пам’ятаючи, що хто не знає
своєї історії — той не має майбут
нього. І хоча зрозуміло, що зброя
бутафорська, а патрони – холості,
дух все одно перехоплювало в усіх
присутніх.
Історики, пошуковці та рекон
структори впевнені – пам’ять про
подвиг наших бійців має жити.

Питання вирішуються
на місці

Ворзель перебував під окупаці
єю понад два роки – з 22 серпня
1941 року до 6 листопада 1943
року. З перших днів окупації в
селищі існувала підпільна анти
фашистська група, причому її ор
ганізаторами були ворзельські
школярі на чолі з В. Нацевичем. Їм
тоді було по 14–16 років.
У ніч з 5 на 6 листопада 1943
року 12 бійців-підлітків та 10 меш
канців Кичеєвого напала із засідки
на барак, що розташовувався на
території санаторія «Зірка», де був
розквартирований загін власівців
кількістю 150-200 осіб.
Напіводягнені власівці побігли
вулицями Ворзеля в бік Кичеєвого.
За ними гналися підпільники.
Власівці добігли до поодинокого
будинку на полі неподалік киче
ївського цвинтаря, залягли й за
йняли оборону. Тут і відбувся бій,
у якому підпільники знищили весь
загін власівців, а сімох забрали в
полон.
За звітом командира одно
го з військових підрозділів І.Х.
Остапенка «бойова група на чолі
з В. Нацевичем дезорганізувала
оборону німців, що дало змогу
врятувати ці населені пункти, які
повинні були бути повністю зни
щені власівцями під час відступу».

«Ролики – це не просто спорт чи хобі,
а й достойний вид заробітку»
Розрядність і досвід – це сходинки,
якими йде спортсмен, вдосконалюючи і розширюючи свої можливості, ведучи за собою інших. Саме
такою персоною є бучанець Денис
Тулянкін – кандидат у майстри
спорту, учасник Збірної України з
ролер-спорту.

Д

енис з дружиною Альоною живе в Бучі
вже вісім років, і весь цей час він формував та розвивав свідомість роликового
спорту в жителів міста:
Буча - європейське, прогресивне місто
з гарним дорожнім покриттям. І спочатку
була ідея зайнятися велоспортом, але велосипедистів вже багато. І я вирішив зайнятися роликами. Познайомився з керівником всеукраїнської федерації Олександром
Симоненком, і він запропонував створити
галузь роликового спорту в Бучі.
Найбільше Денису подобається в цьому
спорті те, що розвиватися можна всебічно:
- Ролики розвивають рівновагу, координацію, витривалість, м’язи спортсмена. І
при цьому, можна тренувати інших, заробляючи гроші. Тобто це робота і хобі водночас, яка мене надихає і стимулює.
Спочатку результати давалися складно.
Та часті тренування і настирливість дали
свої плоди:
- Я посідав останні місця на змаганнях,
але щоразу результати ставали кращими: я
вдосконалювався, і майстерність зростала.
Займатися з дітьми почав, коли одна
мама попросила навчити її дитину кататися на роликах, і Денису вдалося виконати
це завдання легко:
- Мені сподобалося саме навчати і хотілося це зробити правильно. Тут є багато
методик: їхати спиною, гальмувати без
гальма тощо.
Ідея з клубом виникла тоді, коли люди почали активно цікавитися ролер-спортом і потреба розвити цю галузь в Бучі зросла:
- Хотілося створити професійну нішу розвитку як людини-спортсмена, так і заробітку
для достойного забезпечення життя. Тут потрібно розуміти, що тренер - це вакансія, яка
допомагає заробити на себе і сім’ю.

У клубі Денис відкрив нові направлення,
аби спортсмени мали змогу розвивати себе
на швидкість та стійкість, брати участь у
змаганнях.
Два роки поспіль у місті відбуваються
змагання, які влаштовує Бучанська федерація роликового спорту: одне навесні,
на стадіоні «Ювілейний» - це Чемпіонат
міста Буча та Чемпіонат області, і друге,
по завершенні сезону, восени - відкритий
Бучанський напівмарафон у районі ЖК
«Ювілейний».
Плани в ролер-спортсмена амбітні, адже
його мета - досягти рівня майстра спорту міжнародного класу. Майстром такого
рівня в Україні є лише одна дівчина. Та
цей вид спорту в нашій країні досить молодий і активно розвивається. Тобто шанси на перспективу високі. Денис вже брав
участь у змаганнях міжнародного класу в
Німеччині, Франції та показував достойні
результати:
- Хочу зробити ривок у часі, щоб якнайшвидше отримати звання майстра
спорту. Адже розрядність дається на два
роки, і її потрібно захищати або підвищувати. Новий ступінь, новий поштовх, аби
рости далі до міжнародного класу. А моя
мета - більше розвити цей спорт у Бучі за
допомогою європейських чемпіонатів та
досвіду, який отримую.
Євгенія МАКАРЕНКО

Понеділок • 19 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!
9:30,14:20,15:10,16:40,19:25,22:45,1
: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 Енеїда.
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Гордiсть свiту».
15:20 Чудова гра.
15:50 Д/с «Цiкаво.com».
16:20 Лайфхак українською.
16:55 По обiдi шоу.
18:00 Iнформацiйна година.
19:00 Разом.
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.
23:20 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 «Одруження наослiп 3».
11:20,12:20 «Одруження наослiп».
13:05,14:25 «Мiняю жiнку 9».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi», 21 с. (12+).
21:45 «Мiняю жiнку 14».
23:30,0:50 «Танцi з зiрками».

Iнтер

3:40,3:55 «Орел i решка. Шопiнг».
4:50,5:15 «Top Shop».
5:20,1:50 «Подробицi» - «Час».
5:45 М/ф.
6:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
«Новини».
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00 «Стосується кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Буркотун». (12+).
14:00 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками». (16+).
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:45 Х/ф «Час бажань».

ICTV

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. Утро.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:15 Антизомбi.
11:15 Секретний фронт.
11:50,13:20 Х/ф «Логан: Росомаха».
12:45,15:45 Факти. День.
15:25,16:25 Х/ф «Люди Iкс:
Апокалiпсис». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес 4». (16+).
22:45 Свобода слова.
0:55 Х/ф «Рейс». (16+).
3:20 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

5:45,6:55 Kids` Time.
5:50 М/с «Том i Джерi шоу».
7:00 М/ф «Тарзан 2».
8:20 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
10:10 Х/ф «Супер 8». (16+).
12:20 Х/ф «Сходження Юпiтер».
15:00 Х/ф «Джон Картер: Мiж двох
свiтiв». (16+).
17:30,1:50 Таємний агент.
19:00 Ревiзор.
22:00 Пристрастi за ревiзором.
0:10 Пост шоу. Таємний агент.

СТБ

8:00 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
9:55 Зваженi та щасливi. (12+).
13:00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
15:25 Все буде добре!
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
18:55 Т/с «Коли ми вдома».
19:55,22:45 Хата на тата. (12+).
2:50 Найкраще на ТБ.

Канал «Україна»

7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:5
0 Сьогоднi.
9:30,3:35 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 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 1 i 2 с. (16+).
23:30 Х/ф «Еволюцiя Борна». (16+).
1:50 Телемагазин.

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 «Наполеон».
17:00 «Київ Live».
19:25 «Всерединi раю».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 «Бойовi кораблi».
22:30,2:00 «На часi».

19 – 25 листопада 2018 року

Вівторок • 20 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!
9:30,14:20,16:45,19:25,22:45,1:10,2:
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 «Смаки культур».
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 Д/с «Елементи».
22:55 Розсекречена iсторiя.
0:00 Телепродаж Тюсо.
2:25 Складна розмова.
3:35 Тема дня.
3:55 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
5:30 Д/с «Спiльноти тварин».

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 «Одруження наослiп 3».
11:20,12:20 «Одруження наослiп».
13:05,14:25 «Мiняю жiнку 9».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi», 22 с. (12+).
21:45,1:35 «Iнспектор. Мiста».
23:45,0:50 Комедiя «Кохання у
великому мiстi 3». (16+).

Iнтер

6:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Терор любов`ю».
11:10,12:25 Х/ф «Фантомас».
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Наречена на
замовлення». (16+).
1:50,5:25 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Прорвемось!
11:20,13:20 Х/ф «Рейс». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:25 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 «Ред». (16+).
2:05 Т/с «Прокурори».
2:50 Т/с «Патруль. Самооборона».

Новий канал

3:15 Зона ночi.
5:00 Абзац.
6:45,7:55 Kids` Time.
6:50 М/с «Том i Джерi шоу».
8:00,0:10 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:05,19:00 Вар`яти. (12+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
22:10 Х/ф «Титан». (16+).
1:10 Х/ф «Назустрiч шторму». (16+).

СТБ

6:05,15:25 Все буде добре!
8:10,19:00,0:05 Т/с «Коли ми
вдома».
9:10,20:00,22:35 МастерШеф. (12+).
13:00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:10 Реальна мiстика.
13:20,15:30 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Контрольна гра
УЄФА. Збiрна Туреччини - Збiрна
України.
0:10,2:20 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:50 Телемагазин.
4:40 Агенти справедливостi. (12+).

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 «Всерединi раю».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:30,2:00 «На часi».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
3:00 «Життєвi iсторiї».

Середа • 21 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!
9:30,14:20,16:40,22:45,1:10,2:50
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 «Смаки культур».
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.
18:30,3:35 Спецпроект до Дня
Гiдностi та Свободи.
20:20 Шахтарська змiна.
20:50 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Складна розмова.
22:15 Д/с «Елементи».
22:55 Схеми. Корупцiя в деталях.
23:20 Букоголiки.
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 «Одруження наослiп 3».
11:20,12:20 «Одруження наослiп».
13:05,14:25 «Мiняю жiнку 9».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi», 23 с. (12+).
21:45,22:45,23:45 «Свiт навиворiт
10: Бразилiя».
0:50 Драма «Життя i доля». (16+).

Iнтер

6:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15 Т/с «Терор любов`ю».
11:15,12:25 Х/ф «Фантомас
розбушувався».
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Мiй ласкавий i нiжний
звiр».
2:00,5:25 «Подробицi» - «Час».

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!
12:00,13:20 Х/ф «Ред». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Пес 4». (16+).
22:45 «На трьох». (16+).
23:55 Х/ф «Ред 2». (16+).
2:10 Т/с «Прокурори».

Новий канал

4:50 Абзац.
6:35,7:50 Kids` Time.
6:40 М/с «Том i Джерi шоу».
7:55,0:10 Київ вдень i вночi. (16+).
9:00 Т/с «Любов напрокат». (12+).
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Екси. (16+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
22:10 Х/ф «Вiрус». (16+).
1:10 Х/ф «Атлантида». (16+).

СТБ

6:00,15:25 Все буде добре!
8:05,19:00,0:25 Т/с «Коли ми
вдома».
9:05,20:00,22:35 МастерШеф. (12+).
13:00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок. (16+).
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
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 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 3 i 4 с. (16+).
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».
9:15,15:00,20:20,0:40,1:50
«Ситуацiя».
9:25,2:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Бойовi кораблi».
17:00 «Київ Live».
19:25 «Всерединi раю».
20:30 «Якiсне життя».
21:25 «Переказана iсторiя».
22:30,2:00 «На часi».

Астрологічний прогноз на 19-25 листопада 2018 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Удача буде супроводжувати вас багато в чому. Деякi представники цього
знаку зможуть змінити мiсце роботи або зустрiти свою любов. Ви вiдчуєте приплив сил i
впораєтеся з усiма справами, за якi вiзьметеся.
Єдине, вiд чого варто втриматися, так це вiд
участi в нових проектах.

РАК (22.06-22.07)
Тиждень обiцяє вам чимало приємних подiй. Однак чи вистачить у вас на
все сил? Бiльше вiдпочивайте, ранiше
лягайте спати. Можливi кардинальнi змiни на
роботi, якi пiднiмуть вас на новий професiйний
рiвень. У середу варто визнати свої помилки,
упертiсть поставить вас в незручне становище.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Намагайтеся не витрачати дорогоцiнний час даремно, на цьому тижнi
він буде на вагу золота. Все задумане може
здiйснитися, якщо ви спокiйно i чiтко будете
робити свою справу. Перш нiж скласти план
дiй, варто перевiрити надiйнiсть тих, на кого
збираєтеся покластися. У другiй половинi
тижня можете вiдчути, що в особистому життi
назрiвають проблеми. Почуття такту i чарiвнiсть дозволять вам вiртуозно впоратися з поставленими завданнями.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Непогано б навести лад i в паперах,
i в головi, i в особистих стосунках.
Бажано зберiгати емоцiйну рiвновагу i не дратуватися через дрiбницi. У вiвторок
будуть вдалими поїздки та вiдрядження, можлива далека подорож, яка дозволить досягти
успiху в справах або буде сприяти змiцненню
вашого здоров`я. У суботу бажано сходити з
друзями в лазню або хоча б у кiно.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Цей тиждень обiцяє бути емоцiйно
насиченим i багатим на подiї. Ви зможете досягти мети, отримати прибуток i знайти кохання. Фортуна посмiхнеться вам у найнесподiванiший момент, а це обiцяє здійснення
давнiх, вже майже забутих бажань. У четвер
вас чекає пристрасне побачення. В суботу ви
добре розважитеся на дружнiй вечiрцi. Будьте
добрiшими до своїх близьких, покажiть їм не
тiльки на словах, як ви їх цiнуєте i любите.

ДІВА (24.08-23.09)
Понедiлок здивує вас поворотами
подiй, якi розкриють вашi найкращi якостi. У вiвторок вам доведеться
екстрено вирiшувати накопиченi проблеми.
Планомiрно рухайтеся до мети, тодi вона стане досяжною. У п`ятницю можливi змiни, до
яких ви психологiчно не пiдготовленi. Однак
панiкувати не варто, ви впораєтеся. В суботу не
потрiбно перевтомлюватися, вiдпочивайте, а не
намагайтеся переробити всi домашнi справи.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi бажання позбутися тягара вiдповiдальностi i втекти вiд
проблем. Не поспiшайте завершувати
справи, якi, на вашу думку, вже близькi до фiналу. Раптово можуть розкритися новi
обставини, якi докорiнно змiнять ситуацiю, i
все доведеться переробляти заново. Багато що
буде залежати вiд вашого начальства та обсягу
робiт. У серединi тижня обговорiть свої проблеми з друзями.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Тиждень набуття внутрiшньої
рiвноваги i руху вперед. Не соромтеся демонструвати свої таланти,
один рiшучий i впевнений крок дозволить
вам досягти мети. Будьте уважнi до близьких, у вас є всi шанси зробити вашi стосунки iдеальними. Вашi iдеї будуть затребуванi в професiйнiй сферi.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви можете зануритися в рiзноманiтні дiлові та особисті проблеми.
Вам необхiдно подолати сумнiви i
отримати невпевненiсть у власних
силах. У понедiлок постарайтеся проявляти
практичнiсть у справах i розмiренiсть у життi, що принесе успiх в найближчому майбутньому. Цiкаве знайомство може сприяти
професiйному успiху. Четвер принесе пiдйом сил, в цей день ви зможете багато що

встигнути й отримати почуття задоволення
вiд результатiв.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Тиждень буде спрямований на
пiдвищення професiйного рiвня
i розкриття творчого потенцiалу.
У вiвторок чекайте винагороду за
вашу наполегливiсть i працьовитiсть. У
п`ятницю можуть виникнути обставини,
якi змiнять вашi плани. У недiлю родичi
нагадають про себе, постарайтеся надати їм
необхiдну допомогу i пiдтримку.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вас може потягнути на авантюрнi
любовнi пригоди, тiльки не втрачайте голови i не базiкайте про особистi
справи зі стороннiми. Вас переповнюють новi
iдеї та плани. Але втiлити їх в реальне життя
виявиться непросто. У середу можете втратити важливi, але на перший погляд незначнi
деталi. Зосередьтеся на роботi.
РИБИ (20.02-20.03)
Творчий настрiй дозволить вам
здивувати свiжими iдеями друзiв i
колег на роботi. На цьому тижнi вам
бiльш нiж коли-небудь важливо бути самим
собою. Незалежно вiд думки оточуючих, вам
необхiдно обстояти свою правоту. Не варто
пiдлаштовуватися пiд чужi очiкування.
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Перемога

500 учасників –
а перша бучанка!

IV Міжнародна Хореографічна Асамблея ім. Н. Скорульської–2018 завершила свою роботу в Житомирі.

Доброчинність

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Ні дня без «Доброго діла»

Коли людина втрачає опорно-рухові функції, в неї починається депресія,
але тільки не в Сергія Урбана. Позитив, який випромінює він, здатний зігріти чимало сердець. Поштовхом до благодійності для Сергія стала публікація у Фейсбуці бабусі, яка просила допомогти їй придбати холодильник.

С

еред переможців – бучанка Єва
Скоренька. Нагороду одразу за
кілька перемог їй вручала Катерина
Кухар – українська акторка балету, прима-балерина Національного
академічного театру опери та балету
України імені Тараса Шевченка, народна артистка України, одна із суддів проекту «Танці з зірками».
Цьогоріч участь у заході брало
більше 500 учасників із різних міст
України, Грузії та Польщі.
Вітаємо з черговим успішним виступом талановиту бучанку і бажаємо подальших перемог!

Путівник по місту

Спорт з дитиною?
Легко!

У сучасному світі модно бути здоровим і займатися спортом. Але якщо
ти мама, як поєднувати материнство,
здоровий спосіб життя і кар’єру?

Довідково
Єва Скоренька навчається в
Київському державному хореографічному училищі. Дівчинка з 4-х
років займалась художньою гімнастикою, а із 7-ми років – класичним
балетом. У 10 років вона стала студенткою – вступила в хореографічне
училище!
Велика сцена для неї – це виступи
в балетах «Дон Кіхот», «Баядерка»,
«Спляча Красуня», які проходять у
Національній опері України.

Актуально

У грудні українці
відпочиватимуть
третину місяця
У грудні в нас буде 11 вихідних.
Окрім традиційних субот та неділь, додадуться державні свята.

Ц

ьогоріч
кат о л и ц ь ке Різдво (25
грудня) припадає
на вівторок, тож
Уряд вирішив дати
країні три вихідні поспіль – від 23 до
25 грудня. За понеділок, 24 грудня,
українці відпрацьовуватимуть у
суботу, 22 грудня.
Це стосується і суботи перед
Новим роком. 29 грудня українці
працюватимуть за понеділок, 31
грудня. 1 січня – також вихідний.

– Розуміючи, що комусь в цей час може бути
ще гірше, ніж мені, я почав діяти, – каже
Сергій Урбан.
Невдовзі холодильник з фруктами бабусі доставили, але це був тільки початок. До Сергія
зверталися по допомогу чимало людей, знаходилися й ті, хто радо відгукувався на допомогу, – так і з’явилася група однодумців «Добре
діло», головна ідея якої – не втрачати надії.
– Мені подобається робити добро, це додає
мені сил, зачаровує мене і навіть виліковує. Я
вірю в бумеранг, і бачу результат своїх дій у
покращенні свого здоров’я, – розповів Сергій.
Усіх, хто долучається до шляхетної справи,
Сергій називає «чарівниками», і зараз шукає команду таких чарівників на 11 листопада, аби подарувати справжнє свято маленьким пацієнтам
дитячого відділення в Інституті Раку м. Київ.
Крім того, щосуботи в м. Буча в ТК
Варшавський з 9:00 до 12:00 працює безкоштовний банк одягу, де будь-яка людина, яка потребує цього, може зайти і вибрати собі одяг,
взуття та іграшки для своїх дітей. Привозити
ж одяг можна щодня з 8:00 до 20:00.
Фото: Анна Моха

С

портивний простір для мам і дітей FITMOMS з’явився у Бучі трохи більше року тому, але вже налічує
близько 200 прихильників, які переконалися, що займатися спортом, ставши
мамою – можливо.
Хочете займатися спортом, але не має
з ким залишити дитину? Беріть із собою
– запевняє засновниця спортивного руху
для матусь Євгенія Потьомкіна.
– На сьогодні дитячі кімнати і няні в
спортивних клубах – не новина, але в нас
трішки інша концепція – ми тренуємося разом з дітьми! Ми не «залишаємо» їх
заради тренування. Вони з нами поруч.
Бачать нас, а ми бачимо їх. Багато моїх
клієнток вважають саме це є правильним вихованням дитини, на своєму позитивному прикладі, – каже Євгенія.
Світла і комфортна спортивна зала, дитяча ігрова зона і позитивне ставленням

до присутності дітей на тренуваннях, а
також широкий спектр дорослих і дитячих групових тренувань, включаючи
різні види танців, напрями mind&body,
тренування з кардіо навантаженням –
так виглядає FITMOMS сьогодні. А починалося все з тренувань на вулиці.
– Ідея спортивного ком’юніті для матусь з’явилася разом із народженням
мого синочка Мішутки, якому вже 2,5
року, – розповідає Євгенія. – Саме тоді
я, тренер з 10-річним досвідом, зрозуміла, що зможу працювати лише в компанії таких самих мам як сама. Зібравши
подруг, я організувала наше перше тренування на вулиці. Нас було шестеро, ми
винесли киликми, іграшки, посадили дітей і стали займатися. І в нас вийшло!
Далі наша компанія росла, тож до кінця
літа я вже мала чіткий план розвитку
нашого співтовариства, зрозумівши, що
FITMOMS став вже не просто хобі, а
моєю улюбленою роботою.
Тож 12 вересня 2017 року в Бучі відкрився простір, де мами мали змогу
займатися з дітьми. Попит був не очікувано великий, тож прийшов час розмірковувати, як розвивати FITMOMS.
– Розвивати такого роду співтовариство дуже складно. Це велика праця, високий рівень організованості та відповідальності, постійна генерація ідей і втілення
їх у життя. Коли починала, в мене не було
ні спонсорів, ні приміщення, ні навіть особливих вкладень. Але моя праця стала найкращою рекламою для нас – півроку безкоштовних тренувань на вулиці, і мене вже
знав увесь квартал. Я дійсно вірю у свою
справу, вірю в її унікальність та користь
для спортивного і «мамського суспільства».
Щодня кількість моїх фітнес-мам зростає,
і я впевнена, що так буде й далі!

Виховувати дитину
треба... театром

Зустріч із казкою завжди була подією в житті маленької людини. Зробити світ кращим, на переконання
митців, можна, якщо змалку виховувати дитину, відкривши їй театр.

В

истава виховує дитину невимушено, м’яко впливаючи на підсвідомість, через гру, через певні образи
та асоціації. Лялькова вистава відкриває дитині світ казки, крім того вона
спонукає дитину взяти в руки книжку. Дитина, котра відвідує театр, розвивається не тільки гармонійно, але
й всебічно. Вона приходить додому
і бажає виліпити головного героя з
пластиліну чи намалювати його акварельними фарбами. Хтось береться
створити власний сценарій розвитку
подій, учасником яких став під час перегляду. Саме такими ідеями і переконаннями живуть організатори безкоштовних вистав для дітей у Бучі.
– Хорошу справу робити приємно, – зізнається власник РЦ Лідер
Володимир Добрянський. – Коли бачиш дітей, які радіють виставам – це
найкраща ціна, яку ти можеш отримати. На жаль, кошти сьогодні на відвідування вистав є не в усіх, а свято
в житті дитини, на мою думку, має
бути. Тож у мене і з’явилася така ідея
– організувати безкоштовні вистави
у своєму центрі для малечі щонеділі. Адже вони не тільки розважають,
вони виховують підростаюче покоління, прищеплюючи правильні принципи
в житті.
Вистави, які тут ставлять, завжди
нові й різні за характером і змістом. Це
і казки, і повчальні «Навчаємось рахувати», і на важливі теми – «Збережи
свою Планету». Та найважливіше,
аншлаг є завжди. Рекорд – 90 маленьких відвідувачів на одній виставі.
Сторінку підготувала
Юлія БОБРИК

громади
Екологія

Бучанської Української
гімназії – поповнення

Українськими
їстівними
пакетами
вразили світ

Плюс 70: у родині

Днями гімназійна родина стала багатшою на 70 нових
членів: новоприбулі гімназисти, пройшовши перевірку
на приналежність до славного колективу закладу, готовність сповідувати його філософію, отримали гімназійні атрибути – залікову книжку та значок гімназиста.

Сумський стартап, який розробив
їстівні пакети, здобув у Копенгагені (Данія) перше місце на міжнародному конкурсі University
Startup World Cup. Проект Сумського національного аграрного
університету – FoodBIOPack – переміг у номінації Sustainability
Award.

П

’ятикласники представили новостворені клуби та вперше виконали гімни гімназії та творчого об’єднання
«Веселковий млин».
Бажаємо новим гімназистам успішного поступу на шляху
до знань, примножувати славу закладу, бути креативними і
творчими, любити рідне місто!

Перемоги

У бучанки –
найвищі оцінки
міжнародного
журі
З Одеси з дипломом переможниці повернулася вихованка «Фабрики зірочок» Світлана Сидорова, яка стала кращою в програмі
«народний вокал».

Культурний простір

Маленькі танцюристи
підкорили столичну сцену

Бучанський зразковий колектив «Фантазія» запросили на Відкритий фестиваль дитячої бальної хореографії «Осінній бал» в м. Київ.
же традиційно своїм артистизмом та хореографічною
майстерністю під час виступів
маленькі танцюристи зворушили, вразили та зачарували всіх
присутніх глядачів у залі.
Виступ відбувся на запрошення голови Київського обласного осередку Національної
хореографічної спілки України
та заслуженої артистки України
Синєок В.А.

У

– Крапля розчину полісахариду, висихаючи, дає еластичну плівку, схожу на
поліетилен, – пояснюють науковці. –
Зроблений з цієї плівки матеріал всього
за місяць розкладається і перетворюється на органічне добриво.
Біопакет навіть можна розмочити,
порізати і зварити веганську локшину, розповідають дослідники. Під час
конкурсу стартап зацікавив інвесторів з Португалії, Єгипту і Данії.
Переможці конкурсу сумчани отримають 25 тисяч доларів на розвиток проекту.

Бучанська Coco Jambo band
підкорила Гаврилівку
Юні талановиті музиканти з Бучі полонили серця гаврилівчан. Coco Jambo
band разом з гуртами «BUCHA PARK», «ГОСТНЕМ» та «20 лет спустя» взяли
участь у благодійному концерті в гаврилівському БК «Полісся».

G

rand Fest –
Odesa вчергове стала майданчиком для
вокалістів у різних вікових групах.
Вихованці Ольги Моторі цього
разу рівних не було: з перших хвилин
спів учасниці визначив її перемогу.
Вітаємо юну артистку, дякуємо педагогам за працю!

З

а
словами
керівника
студії
«Музикашки-Барабашки» Арнольда
Альбертовича, шалений успіх гурту
Coco Jambo band був передбачуваний.
Адже ще кілька місяців тому маленьким музикантам пощастило виступати на одній сцені з добре відомим у

Європі гуртом «Easy pop». Відтоді італійці стали відданими шанувальниками «коко-джамбіків», як називають їх
між собою музиканти.
– Наші «коко-джамбікі» своїм талантом підкорили серця всіх учасників,
глядачів і організаторів заходу, – каже
Арнольд Альбертович. – Сам концерт
пройшов в атмосфері свята музики.
Але найбільше радію тому, що після
таких виступів розумієш, що сьогодні
ми є свідками відродження живої музики і в цьому процесі бере безпосередню
участь молоде покоління музикантів.
Хочу зауважити, що учасникам гурту
Coco Jambo всього 12-14 років.
Що тут додати? Мабуть, лише те, що
музика ще об’єднує серця, людей, гро-

Гаманець

М’ясний кошик
подорожчав
на 66 гривень

За рік м’ясний кошик подорожчав на 15%, або
на 66 грн. Вартість м’ясного кошика восени 2018
року становила 487 грн, тоді як на той самий період минулого року він коштував 421грн.

Д

о нашого м’ясного кошика ввійшло по кілограму
всіх видів м’яса та ковбасних виробів, які підлягають державному моніторингу, а саме свинини,
яловичини, сала, курячої тушки, вареної ковбаси,
а також десяток яєць. Розрахунок вартості кошика

зроблено на підставі даних державної статистики. До
розрахунку не потрапило куряче філе через те, що
Держстат вніс його до переліку соціальних лише із
січня цього року.

Студія «Музикашки-Барабашки»
налічує 5 гуртів різних вікових кате
горій. Це й зовсім ще діти, які вміло
перебирають акорди на клавішах
та орудують барабанними паличка
ми, і досвідчені музиканти. Творчий
колектив студії знайомить з музич
ними інструментами дітей та дорос
лих без вікових обмежень, адже в
музики немає віку, у мистецтві ми
всі рівні.
мади, адже заключна пісня «Червона
рута» у виконанні всіх учасників, дійсно, об’єднала артистів і глядачів.

За рік продукти стали дорожчими від 7% до 26%, а
саме: яйця – на 26%, ковбаса – на 23%, сало – на 17%,
свинина – на 15%, яловичина – на 14%, куряча тушка
– на 7%.
У порівнянні з минулим роком варена ковбаса додала 17 грн на одному кілограмі, свинина та яловичина – по 15 грн, сало – 10 грн, курятина – 4 грн, а
десяток яєць – 5 грн. На кінець вересня цього року
кілограм яловичини можна було купити в середньому в країні за 126 грн, свинини – за 118 грн, вареної
ковбаси – за 90 грн, сала – за 70 грн, бройлера – за 59
грн, а десяток яєць – за 24 грн.
Варто також сказати, що вартість курятини впритул наблизилася до вартості свинини та яловичини.
Її ціна в середньому становить 103 грн за кілограм,
тоді як свинина коштує 118 грн, а яловичина –
126 грн. Таку невелику різницю між м’ясом, собівартість якого дуже відрізняється, важко знайти в
інших країнах.
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Четвер • 22 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!
9:30,14:20,19:40,22:45,1:10,2:50,4:2
5 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:50,19:30 Щоденник
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
11:55,16:45 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Д/с «Смаки культур».
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.
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя
в деталях.
22:15 Д/с «Елементи».
22:55 Сильна доля.
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,
0:45,5:25 «ТСН».
9:30 «Одруження наослiп 3».
11:10,12:20 «Одруження наослiп».
13:00,14:25 «Мiняю жiнку 8».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Двi матерi», 24 с.
(12+).
21:45 «Грошi».
22:30 «Право на владу».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15 Т/с «Терор любов`ю».
11:15,12:25 Х/ф «Фантомас проти
Скотланд-Ярду».
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий
випадок».
23:50 Х/ф «Прощання з Каїром».
2:15 Т/с «Банкiри».
3:30 «Орел i решка. Шопiнг».
4:45 «Top Shop».
5:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 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!
11:50,13:20 Х/ф «Ред 2». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:25 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+).
23:50 Х/ф «Краще не чiпати Зохана».

Новий канал

3:15,1:05 Зона ночi.
4:50 Абзац.
6:15,7:45 Kids` Time.
6:20 М/с «Том i Джерi шоу».
7:50,0:05 Київ вдень i вночi. (16+).

П`ятниця • 23 листопада

8:50 Т/с «Любов напрокат». (12+).
9:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
17:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Пацанки. Нове життя. (16+).
22:10 Х/ф «Морган». (16+).

СТБ

6:20 Все буде добре!
8:30,19:00,0:05 Т/с «Коли ми
вдома».
9:35 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.
13:20,15:30,4:40 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину 4.
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 5 i 6 с. (16+).
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

ягнят». (18+).

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!
9:30,14:20,19:40,23:15,1:10,2:50,4:
05 Погода.
9:40 Т/с «Елiза». (12+).
11:25,14:05 Телепродаж.
11:50,19:30 Щоденник
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
11:55 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Д/с «Смаки культур».
13:10,14:30 РадiоДень.
13:35 Д/с «Свiт дикої природи».
15:15 Т/с «Галерея Вельвет». (12+).
16:55 Енеїда.
18:00,0:15 Iнформацiйна година.
19:00 Перший на селi.
19:50,1:25 Т/с «За службовим
обов`язком». (16+).
21:25,3:20 UA:Спорт.
22:00 Перша шпальта.
22:30 Букоголiки.
23:00 Лайфхак українською.
23:20 Д/с «Гордiсть свiту».
2:30 100 рокiв української iсторiї за
100 хвилин.

Канал «1+1»

8:00,9:00,21:00,23:00,0:20,1:30
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,0:50 «Поради лiкаря».
9:15,15:00,20:20,0:40,1:50 «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 «Переказана iсторiя».
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 «Одруження наослiп 4».
11:15,12:20 «Одруження наослiп».
13:05,14:25 «Мiняю жiнку 8».
15:45 «Сiмейнi мелодрами 6».
17:10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка».
19:20 «Секретнi матерiали».
20:15 «Лiга смiху».
22:20,23:00 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
23:30,1:50 Трилер «Мовчання

10:15 Х/ф «Полин - трава гiрка».
12:10,2:50 Х/ф «Дорога моя
людина».
14:15 Т/с «Перша спроба», 1-4 с.
18:10 Т/с «Дружина генерала»
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Дружина генерала»
22:20 Х/ф «Хронiки зради». (16+).
0:20 Х/ф «Чорта з два». (16+).

5:55 М/с “Лунтiк”.
7:10,9:10 Гастарбайтери.
11:10 Т/с «Х-файли. Секретнi
матерiали». (16+).
16:40 М/ф «Як приручити
дракона».
18:30 Х/ф «Прометей». (16+).
21:00 Х/ф «Чужий: Заповiт».
(16+).
23:40 Х/ф «Супернова». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:15,23:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:10 Т/с «Терор любов`ю».
11:10,12:25 Х/ф «Манiя величi».
13:50 «Правила виживання».
14:50,15:50,16:45,1:20 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 «Майор Вихор. Правдива
iсторiя».
0:00 Х/ф «Бережи мене, мiй
талiсмане».
3:35 «Україна: забута iсторiя».

ICTV

4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:10 Я зняв!
11:50,13:20 Х/ф «Краще не чiпати
Зохана». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:25 Т/с «Пес». (16+).
17:40 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу. (12+).
23:40 Х/ф «Апокалiпсис наших
днiв». (16+).

Новий канал

3:00 Абзац.
3:40 Служба розшуку дiтей.
4:35,5:35 Kids` Time.
4:40 М/с «Хай живе король
Джулiан».
5:40,0:50 Київ вдень i вночi. (16+).
6:40 Ревiзор.

9:40 Пристрастi за ревiзором.
11:50,21:40 Пацанки. Нове життя.
16:20,19:00 Топ-модель. (16+).
23:00 Екси. (16+).
1:50 Х/ф «Глибинний пiдйом».

СТБ

5:05,19:00 Т/с «Коли ми вдома».
6:00 Хата на тата. (12+).
11:20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
13:20 Х/ф «Джентльмени удачi».
15:10 Х/ф «Дiамантова рука».
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 Один за всiх. (16+).
20:00 Цiєї митi рiк потому. (12+).
22:45 Ультиматум. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:2
0 Сьогоднi.
9:30,5:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:20,3:15 Реальна мiстика.
13:25 Т/с «Повернення до себе»,
15:30 Т/с «Повернення до себе».
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2».
19:50 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Хто ти?», 7 i 8 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «CSI: Маямi». (16+).
1:50 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:20 «Мультляндiя».
8:00,9:00,21:00,23:00,3:20,4:55
«Столичнi телевiзiйнi новини».
8:15,2:40 «Школа права».
9:15,15:00,20:20,22:45,2:30
«Ситуацiя».
9:25 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Депутатська приймальня».
16:10 «Переказана iсторiя».
17:00,0:20 «Київ Live».
19:25 «Гарячi точки».
20:30 «Мiсто добра».
21:25,3:40 «Київ Live. Пiдсумки».

Субота • 24 листопада
UA:Перший

6:00,9:10 Д/ф «Живi».
6:30 «Голодомор 1932-1933 рр.
Постгеноцидний синдром».
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10,3:00
Новини.
7:10 100 рокiв української iсторiї за
100 хвилин.
7:25 «Вони боролись до загину».
8:05,12:01 «Вiдкриваючи Україну.
Сумна iсторiя».
10:20,14:50,19:00 «Голодомор. Свiт
знав, але мовчав».
11:00,16:15 «Джеймс Мейс.
Траєкторiя долi».
12:00 Хвилина мовчання: Пам`ятi
жертв Голодомору 1932-1933 рокiв
в Українi.
13:00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина».
15:20,16:01,19:25 Вшанування
пам`ятi жертв Голодоморiв.
16:00 Хвилина мовчання: Пам`ятi
жертв Голодоморiв.
17:20 «Будинок «Слово».
20:00,5:05 Розсекречена iсторiя.

21:30 «Весна 68».
22:20,3:20 Погода.
22:30 Д/с «Напам`ять». Левко
Лук`яненко.
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 Мелодрама «Анка з
Молдованки». (16+).
20:15 Бойовик «Аватар».
23:25 Драма «Гiркi жнива». (12+).
1:20 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова».
4:45 «Чистоnews».
5:25 «Секретнi матерiали».

Iнтер

5:45 М/ф.
6:25 «Чекай на мене. Україна».
8:15 «Слово Предстоятеля».
8:30 Х/ф «Самотня жiнка бажає
познайомитися».

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА!

ICTV

5:35 Факти.
5:55 Бiльше нiж правда.
7:40 Секретний фронт.
7:55 Х/ф «Ясон i аргонавти».
11:30,13:00 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
12:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мiцний горiшок». (16+).
21:50 Х/ф «Мiцний горiшок 2». (16+).

Новий канал

3:45 Зона ночi.
5:50,7:05 Kids` Time.

15:00 Т/с «Кафе на Садовiй». (12+).
19:00 Х-Фактор.
23:35 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування.

Канал «Україна»

СТБ

6:20 Х/ф «Вам i не снилося».
8:15 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
10:05 Битва екстрасенсiв. (16+).
12:10 Х/ф «Екiпаж».

7:15,5:20 Зоряний шлях.
7:50 Т/с «Хто ти?», 1-7 с. (16+).
15:20 Т/с «Хто ти?», 8 с. (16+).
15:50 Т/с «Iнша я», 1-3 с. (12+).
20:00 Т/с «Iнша я». (12+).
21:00 Zомбi 2.
Промивка мiзкiв.
22:50 Т/с «Спадкоємиця», 1-3 с.
1:40 Телемагазин.
2:10 Т/с «Спадкоємиця».
3:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

8:30 «Прогулянки мiстом».
9:00 «Якiсне життя».
9:25,7:05 «Мультляндiя».
10:00,23:35 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 Х/ф «Укриття».
17:10 «Бiометрика».
17:20 «Служба порятунку».
17:50 Х/ф «Я помщуся».
20:30,2:30 «Життєвi iсторiї».
21:00,23:15,0:35,2:10,5:30 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
21:25 Х/ф «Абсолютна влада».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Недiля • 25 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.
9:30,13:45,19:50,3:20 Погода.
9:35 Х/ф «Iсус. Бог i Людина».
11:15 Д/с «Свiт дикої природи».
11:45,16:15 Щоденник
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
11:50,14:55 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018».
12:00 Енеїда.
13:00 Лайфхак українською.
13:20,16:00 Телепродаж.
13:50 #ВУкраїнi.
14:20 Перший на селi.
15:00 Фольк-music.
16:25 Кажу любов. Дарiна
Красновецька.
17:00 Дитячий пiсенний конкурс
«Євробачення-2018».
Фiнал.
19:20 Шахтарська змiна.
20:00 Д/с «Iгри iмператорiв».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21:55 Д/с «Неповторна природа».
22:55 Д/с «Незвичайнi культури».
0:00 Телепродаж «Тюсо».
1:35 Д/с «Орегонський
путiвник».

Канал «1+1»

6:00 «ТСН».
7:00,1:45 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:45 М/ф «Маша i ведмiдь».
10:00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя».
11:00,12:00,13:00,14:00,
15:00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
16:00 Бойовик «Аватар».
19:30,4:45 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

6:30 Х/ф «Без року тиждень».
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 Творчий вечiр Костянтина
Меладзе. «Останнiй романтик».
16:00 Х/ф «Фото на документи».
18:00 Т/с «Своя правда», 1 i 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Своя правда», 3 i 4 с.

ICTV

4:45 Факти.
5:10 Iнсайдер.
7:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10:50,13:00,4:15 «На трьох». (16+).
12:45 Факти. День.
13:40 Х/ф «Мiцний горiшок». (16+).
16:10 Х/ф «Мiцний горiшок 2».
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з О.
Соколовою.
20:35 Х/ф «Мiцний горiшок 3:
Помирати з пiснею».
23:25 Х/ф «Коммандос».

Новий канал

СТБ

7:40,8:45 Все буде смачно!
9:45 Караоке на Майданi.
10:45 МастерШеф. (12+).
17:55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:00 Битва екстрасенсiв. (16+).
21:00 Один за всiх. (16+).
22:15 Х-Фактор.
2:40 Х-Фактор. Пiдсумки голосування.

Канал «Україна»

6:30 Сьогоднi.
7:30 Зоряний шлях.
8:45 Т/с «Iнша я». (12+).
12:50 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар».
17:00 Т/с «Слiди в минуле», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Слiди в минуле».
23:00 Х/ф «Прикмета на щастя».

ТК «Київ»

9:35 «Шеф-кухар країни».
10:00 «Телемаркет».
13:00 «День у мегаполiсi».
15:10 «Вiкно в Європу Михайла
Поплавського».
15:35 «Ювiлейний концерт гурту
«Фрiстайл».
18:20 Х/ф «Салма та Салiм».
21:00,23:40,1:30 «СТН-тижневик».
21:30,0:10,2:00 «СТН-спорт-тижневик».
21:50 Х/ф «Небезпечний Бангкок».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

5:10 Стендап-шоу.
5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi шоу».
7:20 М/ф «Втеча з планети Земля».
9:10 М/ф «Як приручити дракона».
11:10 Х/ф «Глибинний
пiдйом».
13:10 Х/ф «Прометей».
Ремонт холодильників
15:30 Х/ф «Чужий: Заповiт».
куплю б/у
18:10 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили». (12+). або неробочий холодильник
21:00 Х/ф «Бунтар один.
Зорянi вiйни: Iсторiя».
(066) 021 22 18
23:50 Х/ф «Супер 8». (16+).

(073) 156 36 99

Оголошення
«Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів (заміщення посади тимчасово відсутнього працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на відповідних посадах на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи на відповідних посадах в інших сферах управління не менше двох років, досконале володіння державною мовою, впевнений
користувач ПК.
Адреса для довідок: м. Буча, бул. Б.Хмельницького 5/5А
Тел.: (04497)49-904, 49-905

Освіта

Конкурс до складу Дитячої дорадчої
ради при БМР

В

ідділ освіти Бучанської міської ради оголошує відкритий конкурс письмових робіт претендентів до складу Дитячої дорадчої ради при Бучанській міській раді.
У конкурсі можуть взяти участь мешканці територіальної громади віком від 14
до 18 років, учні закладів загальної середньої освіти, представники громадських
організацій та громадських установ тощо.
Одна організація може делегувати до складу Ради не більше двох претендентів.
Кандидат протягом 20 днів з дати публікації оголошення має заповнити електронну форму https://goo.gl/forms/AVzhtImp1JTjTaGI3 та надіслати на електронну адресу pridma.diana@gmail.com наступне:
• Фотокартку;
• Коротку біографічну довідку;
• Рекомендаційний лист із місця навчання або від голови організації, яку він
представлятиме;
• Письмову роботу на тему: «Місто, дружнє до дитини».
Робота має відповідати наступним критеріям:
• Дотримання вимог (обсяг до 1000 знаків);
• Розкриття теми;
• Практичне спрямування;
• Креативність/оригінальність.
Оголошено конкурс на посаду – Головний лікар
Комунального некомерційного підприємства
«Бучанський консультативно-діагностичний центр»
Вимоги: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки
«Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного
профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення
про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.
Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
Для участі в конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошені строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для
зайняття посади;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене
звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують
відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в
паперовій та електронній формі;
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
план реформування закладу протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків,
пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,
затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання
корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу
першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи необхідно подавати до сектору кадрової роботи Бучанської
міської ради за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 48-526.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

ДФС України: у жовтні роботодавці офіційно оформили працю
644,6 тис. найманих осіб

Р

оботодавці почали масово реєструвати найманих працівників. Так, у жовтні 2018 року
офіційно працевлаштовано 644,6 тис. найманих осіб, що у 2 рази більше, ніж у серпні
цього року, тобто до прийняття Урядом Розпорядження №649-р «Про заходи, спрямовані
на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення». У вересні цього року роботодавці
офіційно оформили працю майже 490 тис. найманих осіб. Така позитивна тенденція є
результатом заходів щодо легалізації найманої праці та заробітної плати, які вживаються
органами ДФС спільно з Держпраці, Пенсійним фондом України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Найбільше найманих осіб працевлаштовано роботодавцями, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, – 78 тис. найманих працівників.
На другому місці – сфера громадського харчування, там офіційно зареєстровано працю
29,3 тис. працівників. На третьому – 18,2 тис. найманих працівників на будівництві.
Переконувати роботодавців офіційно оформити працю своїх робітників працівникам
фіскальної служби доводиться під час перевірок. Так, на Харківщині проведено перевірки розгалужених торгівельних мереж та супермаркетів міста, під час яких увагу роботодавців звернуто на відповідальність за використання неоформленої праці. Як приклад,
за результатами вжитих заходів одним з товариств з обмеженою відповідальністю, яке
здійснює роздрiбнуторгiвлю продуктами харчування в одній з мереж мінімаркетів, під
час перевірки подано повідомлення про прийняття на роботу 73 найманих працівників.
А у Києві ще до початку запланованої перевірки ГУ ДФС у м.Києвіз управлінням
Держпраці одного з товариств, останнім було подано до органів ДФС повідомлення про
прийняття на роботу 63 найманих осіб.
Також у Харкові під час перевірки товариства, яке здійснює будівництво, було виявлено 25 найманих осіб, які працювали без оформлення трудових відносин. Управлінням
Держпраці визначено порушнику трудового законодавства штрафні санкції у сумі 2,8 млн
гривень. У ДФС прогнозують, що кількість офіційно зареєстрованих робітників зростатиме і надалі. Так, завдяки вжитим заходам з детінізації праці у листопаді – грудні поточного року очікується збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів податків, зборів,
платежів та єдиного внеску.
Додаткові надходження до бюджетів складуть:
- податку на доходи фізичних осіб – понад 800 млн грн;
- військового збору – близько 70 млн грн;
- єдиного внеску – понад 1,1 млрд гривень.
Головне управління ДФС у Київській області
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, м., с. Гаврилівка, Київська обл.
На виконання ч.2 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», ПКПП «Теплокомунсервіс» повідомляє про коригування та впровадження
в дію двоставкового тарифу на послуги з централізованого опалення для населення.
В зв’язку із збільшенням вартості природного газу для населення на 23,5% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року № 867, збільшенням вартості електроенергії на 19
% та підвищенням мінімальної заробітної плати і мінімального прожиткового мінімуму в 2018 році, з
метою зменшення фінансового навантаження на споживачів в опалювальний період, збалансування
витрат і забезпечення ефективного функціонування підприємства та надання споживачам послуги
належного рівня та якості, проведено коригування тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення по відповідним статтям витрат та впровадження двоставового тарифу на послуги
з централізованого опалення для населення.
Двоставкові тарифи на послуги централізованого опалення для населення (з ПДВ)
Показники

Умовно-змінна
Умовно-постійна
Умовно-постійна частина
частина (плата
частина (крім дахових для дахових котелень
за спожиту
котелень)
щомісячна плата
теплову енергію в
щомісячна плата
протягом
опалювальний період) протягом року, грн/м2
року, грн/м2

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

1351,30
32,69

7,32

7,00

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 коригування тарифу.

Увага конкурс!

У місті буде оголошено конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів. Таке рішення ухвалили депутати
під час 47-ї сесії Бучанської міської ради.
дночасно затверджено Положення про порядок проведення конкурсу, створено конкурсну комісію, затверджено конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в м. Буча.
Виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів в м. Буча, відповідно до
рішення сесії, повинен керуватись тарифами на вивезення твердих побутових відходів,
встановленими виконавчим комітетом Бучанської міської ради.
Затверджено умовний поділ м. Буча на лоти для проведення конкурсу:
• перший лот – це територія м. Буча, вивіз твердих побутових відходів з багатоповерхових житлових будинків;
• другий лот – це територія м. Буча, вивіз твердих побутових відходів з приватного сектору міста.
Детальніше з умовами його проведення можна ознайомитися на офіційному сайті БМР.

О

Загублене посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни серія
С №028070, видане на ім’я Синиця Оксана Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення інваліда дитинства ААГ №045633 від 05.07.16, видане на
ім’я Чагілова Індира Сулеменівна, вважати недійсним.

9
БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (099) 608-28-31; (098) 468-14-96; (063) 271-72-24, (063) 656-89-33

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

№ 46 від 15 листопада 2018 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

10

медицина
Луб’янка

Амбулаторія змінить
«прописку»

Медична реформа – чутлива сфера, адже зміни в ній стосуються кожного українця. Більше двох десятиліть в українській охороні здоров›я були
лише деякі спроби реформ, які не впливали на загальний стан справ.
ині уряд проводить масштабну сіл громади, і майже всі лікарі вже кільреформу, починаючи від зміни на- кісні «плани» виконали.
Новий закон прописує, що доступ до
пряму грошових потоків у медицині до
змін у підходах щодо надання медичної лікаря з найвіддаленішої точки повинен
допомоги. Восени цього року Верховна бути не далі ніж 5-7 км або якийсь еквіРада ухвалила два закони – про фінан- валент доїзду на транспорті. Це стансові гарантії держави у сфері надання дарт ВООЗ.У лікаря має бути необхідне
медичної допомоги (у жовтні) і про сіль- обладнання, комп›ютер…
То чи виконується прописане на паську медицину (у листопаді).
пері? - вирішили з’ясувати журналісти і
вирушили в Луб’янку, аби на власні очі
Якщо розрахувати всю потребу
побачити зміни і в мешканців запитати
модернізації, ремонту, будівництва
про перші результати реформи.
амбулаторій,
фельдшерсько-аку
шерських пунктів, медпунктів, то це
14 млрд грн.

Н

І якщо першим законом кожному
українцю держава гарантує оплату медичних послуг, то другий стосується
забезпечення медпослугами населення
в сільській місцевості та має виконати
окреме завдання.
Одразу зробимо акцент, що в Бучі це
працює навіть на випередження – маємо одні з кращих показників в області:
у місті достатньо лікарів – і людина, реалізуючи своє право, зможе вибирати.
Крім того, сюди їдуть укладати угоди із

Повернемося до історії споруди сьогоднішньої амбулаторії: наприкінці ХІХ
століття в 1895 році розпочалося будівництво нової церкви, яку зводили на
місці старої, побудованої в 1758 році.
Весь матеріал зі старої церкви було передано на будівництво церковно-приходської школи, яку відкрили в 1900
Фельдшерські пункти організову
ють у селах від 300 осіб. Там, де насе
лення вище 1200 осіб, звичайно, вже
мають бути амбулаторії з лікарями.

Загалом у нас потреба в сільській
місцевості - 6 500 сімейних лікарів.
Дефіцит – приблизно 1000 лікарів
році. Це і є приміщення амбулаторії. А
потім доля в різні роки розміщувала тут
початкову школу, шкільну бібліотеку,
гуртожиток для вчителів, а з 1977 року
«прописала» медичну амбулаторію.
За ці роки будівля добряче «попрацювала» і вже проситься на «заслужений»
відпочинок. Саме тому на сесії БМР,
після вивчення ситуації фахівцями,
було підтримано проект рішення «Про
розробку документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в
селі Луб›янка для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров›я та соціальної допомоги».
Комп’ютер працює, медики амбулаторії
– зі стажем і знанням справи, от тільки тепло до середини листопада не підключали.
На апаратній нараді Бучанський міський голова Анатолій Федорук цьому
питанню приділив особливу увагу й наголосив на необхідності подачі газу на
котельню.

Цукровий діабет сьогодні –
одна з провідних медико-соціальних проблем
Мільйони людей в усіх країнах світу страждають на це захворювання. За
різними джерелами, сьогодні у світі налічується від 120 до 180 млн хворих
на діабет, що становить 2-3% від усього населення планети.

З

а даними ВООЗ у світі зареєстровано
175 млн хворих на діабет. У 2025 році
їх буде вже 340 млн. Раніше на діабет II
типу страждали люди старші за 40 років, сьогодні він зустрічається і в дітей.
Медики пов’язують це, зокрема зі зростанням споживання продуктів з високим
глікемічним індексом: солодощів, виробів
з борошна вищого ґатунку, солодких газованих напоїв тощо. Вуглеводи, що містяться в них, миттєво перетворюються на
глюкозу, для засвоєння якої потрібен інсулін. Чим більший вміст глюкози в крові, тим інтенсивніше утворення інсуліну.
Проблема полягає в тому, що поступово
це призводить до розладів ендокринної
системи, що спричиняє порушення вуглеводного, жирового та інших видів обміну.
Знижується проникність клітинних мембран інсулінозалежних тканин, збільшується вміст глюкози в крові. Поступово в
печінці зникають запаси глікогену, функція печінки змінюється.
За відсутності лікування, захворювання
швидко прогресує. Воно супроводжується
появою болю в кінцівках і виразок внаслідок ураження периферичних нервів і судин. Тяжкі ускладнення цукрового діабету - втрата зору внаслідок ураження судин
сітківки ока, а також ураження ниркових
клубочків з порушенням функцій нирок і
розвитком ниркової недостатності.

Життя з цукровим діабетом
Життя з діабетом має кілька основних
елементів. Один з найголовніших - позитивний життєвий настрій.
Дуже важливі регулярні відвідування
лікаря ендокринолога. Терапія завжди
повинна відповідати реальній потребі організму, показникам, отриманим під час
вимірів цукру у крові, а також життєвим
обставинам кожного діабетика.
Для цього необхідно здійснювати регулярний щоденний контроль за рівнем цукру
в крові за допомогою вимірювального приладу (глюкометра). Результати вимірювань
потрібно регулярно записувати в щоденник
діабетика, який дає інформацію про те, як
організм реагує на певні події, чому зменшуються показники і що відбувається, коли
вводиться більше або менше інсуліну, або
змінюється доза цукрознижувальних пігулок. Ці відомості є дуже важливими для лі-

каря, вони допомагають зробити висновки
щодо адекватності обраної інсулінотерапії і,
таким чином, відрегулювати лікування.

Харчування при діабеті
У разі діабету рекомендується виключити з їжі такі харчі:
• білий хліб, пиріжки та вареники;
• цукор, кондитерські вироби;
• солодкі газовані напої і солодкі соки;
• сало, свинину і вироби зі свинини;
• картоплю і рис;
• родзинки, фініки, банани, інжир, курагу,
виноград, хурму, диню й абрикоси.
Крім того, варто обмежити споживання
смажених, гострих, солоних і консервованих продуктів. Ретельно контролюйте споживання жирів (не більше 10% калорій щодня). Жири провокують розвиток хвороб
серця, до яких діабетики мають схильність.
Продукти, корисні для діабетиків
Усім діабетикам без винятків показані
свіжі овочеві соки. Найкращим соком для
діабетиків є сік із селери, петрушки і кропу. Такі соки чудово допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.
Продукти, рекомендовані для вживання:
• варена нежирна яловичина;
• нежирна риба, бажано запечена в духовці або варена;
• куряче м’ясо (вживання шкури від курки слід виключити);
• чорний хліб;
• яйця курячі (не більше 4 шт. на тиждень);

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР.
Завідувач
амбулаторії
загальної
практики сімейної медицини Емілія
Петренко радісно телефоном повідомила, що в середу все приміщення обігрівається і стовпчик термометра вже
досягнув 20-градусної позначки: у таких
умовах комфортно працювати.
Місцеві жителі сподіваються, що реформа якось допоможе, і старе приміщення замінить нове: у селі ця новина
вже кілька тижнів залишається топовою. Чули, кажуть, ще про якусь телемедицину, але так і не зрозуміли, що
воно таке.
Телемедицина – це нічого спільного з
Кашпіровським і Чумаком, коли лікували по телевізору. Це передача через
інтернет медичної інформації між фахівцями, – пояснюють медики в амбулаторії.
Поточних, буденних питань вистачає в медиків по саму зав’язку. І всі
вони поступово вирішуються: головне,
аби було бажання зрушити з мертвої
точки задавнені проблеми.
Богдан Ляховець
•
•
•
•

крупи: вівсяна, гречана, перлова, пшенична;
грейпфрут;
сік томатний, зелений чай;
капуста (білокачанна і/або цвітна), кабачки, огірки, баклажани;
• цибуля, петрушка, кріп;
• кислі яблука, мандарини, сливи, кавуни
і ягоди в обмеженій кількості.

Як допомогти у разі різкого
зниження цукру
Як відомо, у хворих на цукровий діабет
рівень цукру в крові підвищений. Але бувають випадки, коли рівень цукру різко
падає. Такий стан називається гіпоглікемія.
Вона може викликати важкий стан хворого,
призвести до втрати свідомості, а в гіршому
випадку - до смерті. Причиною різкого зниження цукру в крові найчастіше стає передозування ліків, надмірні фізичні навантаження або пропуск прийому їжі. Близьким
діабетика необхідно знати, як можна допомогти пацієнту до приїзду швидкої:
• за допомогою глюкометра визначайте
рівень цукру в крові;
• якщо хворий перебуває у свідомості,
йому слід дати склянку фруктового соку,
солодкого напою або ложку меду з наступним контролем рівня цукру в крові;
• якщо стан не поліпшується протягом
п’яти хвилин, потрібно дати хворому ще
одну порцію меду, цукру або соку;
• якщо такий стан стає регулярним,
обов’язково слід проконсультуватися в
ендокринолога.
Якщо трапляється так, що хворий опиняється один, коли настає гіпоглікемія, у нього на всяк випадок повинні бути при собі
цукерки, цукор або солодкий сік, а також у
кишені - картка хворого на цукровий діабет.
Клоченко О.Д., лікар-ендокринолог
КНП «Бучанський Консультативнодіагностичний центр» БМР
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Принциповий матч
для «Меліоратора»
У заключному турі Чемпіонату Київщини з футболу наша команда у нелегкій боротьбі змогла перемогти
незручного для себе суперника ФК
«Десна» з рахунком 2-1 і в загальному підсумку посіла 6-те місце.

Н

езважаючи на досить прохолодну
погоду, палкі прихильники нашого
міста прийшли підтримати свою команду.
З перших хвилин матчу «Меліоратівці»
заволоділи ініціативою. Їх націленість
на ворота суперника передусім йшла через флангові атаки.
Після першого тайму - 2-0. Здавалося,
справу зроблено і в другому таймі наші
футболісти спокійно доведуть її до логічного завершення, тобто до перемоги. Проте сталося не так, як гадалося.
Напевно, саме ця занадто впевненість
і зіграла злий жарт з меліоратівцями.
МЕЛІОРАТОР (Буча) —
ДЕСНА (Погреби) — 2:1
(Пилипчук, 16, Джикія, 27 — А.Якимлюк, 73).
ФК БРОВАРИ —
ПАТРІОТ (Баришівський район) —
2:1 (Чорний, 21, Рабченюк, 77 —
Кукса, 70). Нереалізований пенальті:
Кукса (Патріот, 70).
ЗОРЯ (Владиславка) —
ДІНАЗ (Вишгород) — 1:4 (Ващенко, 39 —
Безпалий, 4, 36, Литченко, 17, Прима, 83).
МЕЖИГІР’Я (Нові Петрівці) —
ДГ ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ (Денихівка) —
2:0 (Возний, 15, Мехед, 69).
АВАНГАРД (Бзів) —
СОКІЛ (Михайлівка-Рубежівка) —
3:0 (Панфілов, 66, 72, Кондратюк, 70, пн).
ДЖУНІОРС-СБ (Києво-Святошинський
район) — ЛЮБОМИР (Ставище) —
3:0 (Кривошеєнко, 20, Ятленко, 59,
Апанчук, 80).

«Золото»

Це вже не була та команда, яка була у
першій 45 хвилинці. На полі вже домінували гості. Їм не було що втрачати. І зрештою вони змогли забити гол
престижу.
Сталося це за досить курйозних обставин. Голкіпер Яковчук і захисник
Момотенко зіштовхнулися, наш голкіпер не зміг приборкати м’яча, випустивши його з рук, а нападник гостей
Якимлюк, миттєво зорієнтувавшись
у ситуації, не змарнував надану йому
можливість і спрямував м’яч у ворота.
Після цього у гостей неначе відкрилося друге дихання. Господарі відійшли
в захист. Останні 15 хвилин поєдинку
виявилися справжнім випробуванням
для «Меліоратора». Це була гра нервів
та емоцій. Слід надати належне нашому воротареві Юрію Яковчуку. Він неодноразово виручав команду. І в цій

ЧЕМПІОНАТ КИЇВЩИНИ–2018.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

О

І

В

Н

П

М

1. АВАНГАРД (Бзів)

58

22

19

1

2

63-13

2. ДІНАЗ (Вишгород)

49

22

16

1

5

53-25

3. ПАТРІОТ (Баришівський район)

45

22

13

6

3

38-21

4. ДЖУНІОРС-СБ (Києво-Святошинський
район)

41

22

14

2

6

53-30

5. МЕЖИГІР’Я (Нові Петрівці)

39

22

12

3

7

51-26

6. МЕЛІОРАТОР (Буча)

28

22

9

1

12

45-48

7. ДГ ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ (Денихівка)

28

22

9

2

12

40-65

8. ДЕСНА (Погреби)

26

22

8

2

12

40-39

9. СОКІЛ (Михайлівка-Рубежівка)

24

22

7

3

12

32-45

10. ЛЮБОМИР (Ставище)

22

22

7

1

14

24-39

11. ФК БРОВАРИ

11

22

4

2

16

19-70

12. ЗОРЯ (Владиславка)

6

22

1

3

18

23-60

в бучанського
дзюдоїста

Спортивні вихідні підбивають підсумки, й чергову перемогу в Бучу
привезли учасники змагань, що проходили у Вишгородському районі.

Я

рослав Данко посів перше місце
в ІІ Відкритому обласному турнірі з дзюдо, присвяченому пам’яті О.
Красновського.
Вітаємо юних спортсменів і тренерів!

Волейбол

Переможний м’яч!

Юні
спортсмени-волейболісти Бучанської
дитячо-юнацької спортивної школи вибороли
перемогу в змаганнях,
що проходили в Києві під егідою відділу у
справах сім’ї, молоді та
спорту Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації.
крім
Бучанської
ДЮСШ, у відкритій
першості ДЮСШ з волейболу серед юнаків та дівчат
2005 р.н. і молодших брали
участь команди ДЮСШ
«Чернігів».

О

нелегкій перемозі є його безпосередня
заслуга. Як загалом і всієї команди, яка
виборола таку потрібну для себе і вболівальників перемогу. І вони заслужено
посіли 6-те місце. А це свідчить про те,

Оголошення

Набір дітей у секцію
шахів

Триває набір дітей у секцію шахів
Бучанської дитячо-юнацької спортив
ної школи. Заняття будуть проходити
в приміщенні Пластового центру,
вул. Михайловського, 54.
Групи формуються залежно від
спортивної кваліфікації шахістів.
Розклад:
Вівторок, четвер з 10.30 до 12.00 –
для дітей, які навчаються в другу
зміну в школі.
Понеділок, середа, п›ятниця з 14.30
до 16.00 – для шахістів IV і ІІІ розря
дів.
Вівторок, четвер, п’ятниця з 14.30
до 16.00 – для безрозрядників.
Понеділок, вівторок, середа, чет
вер, п›ятниця з 16.00 до 17.30 – для
шахістів ІІ і І розрядів, графік скла
дається індивідуально.
П’ятниця – ігровий день, змагання,
турніри, сеанси одночасної гри.
Заняття в спортшколі безкоштовні.
Телефони тренера: 066–228–
17–54, 097–579–43–35, Шаміра
Романівна

що у ФК «Меліоратор» є свій командний ресурс, ігровий потенціал, щоб у
наступному сезоні вже претендувати на
призове місце на Чемпіонаті Київщини.
Володимир ЕНАНОВ

Суспільство

Кому
і на скільки
підвищать пенсії
в грудні

Підвищення мінімальних пенсійних виплат становитиме від 62 до
83 гривень.

П

ідвищену пенсію за грудень
пенсіонери отримають у зв’язку з підвищенням соцстандартів.
Про це заявила заступник голови
Пенсійного фонду Ірина Ковпашко
одному із видань.
При цьому підвищать не тільки мінімальні пенсії, а й перерахують різні
надбавки, доплату за понаднормовий стаж, які обчислюються у відсотках від мінімальної пенсії. Також з 1
грудня збільшать прожитковий мінімум для всіх категорій населення, а з
1 січня 2019 року влада обіцяє підняти пенсії військовослужбовцям.

Кому і на скільки
У грудні відбудеться вже друге
збільшення соцстандартів за рік, попереднє підвищення було з 1 липня.
Зокрема, прожитковий мінімум (ПМ)
на одну людину в місяць, який використовується для розрахунку макропоказників держбюджету, піднімуть
до 1853 грн (+76 грн), прожитковий
мінімум для працездатних – до 1921
грн (+80 грн), для непрацездатних
(пенсіонери, особи з інвалідністю) –
до 1497 (+62 грн), для дітей до 6 років
– до 1626 (+67 грн), для дітей від 6 до
18 років – до 2027 (+83 грн).
Крім пенсіонерів, які мають мінімальні пенсії, доплати в розмірі 12,5
грн/міс. за кожен рік стажу отримають ті, у кого є понаднормовий стаж
роботи, люди, які отримують пенсії у
зв’язку з втратою годувальника, ветерани війни, орденоносці, у яких є
надбавки у відсотках від прожиткового мінімуму. На величину збільшення
цього мінімуму для дітей відповідного віку зросте допомога для матерів-одиначок, а також з безробіття.
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Футбол

Вітаємо
з Днем народження!
Боровик
Ольгу Степанівну,

головного бухгалтера КП «Бучазеленбуд» Бучанської
міської ради

Старикову
Ганну Віталіївну,

голову Київської обласної ради
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Вітаємо з 55-річчям

Сасункевича Володимира Георгійовича

Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть.
А серце таке ж молодеє і досі
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки.
З повагою Бучанська організація
«Ветеранів України»

21 листопада, о 19:00
в Пластовому
вишкільному центрі
в місті Буча відбудеться
презентація громадської
організації Пласт

вітаємо з 70-річчям
Лі Юрія Борисовича

Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть.
А серце таке ж молодеє і досі
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки.
З повагою Бучанська організація
«Ветеранів України»

Запрошуються всі активні
бучанці!

Вітаємо з 80-річним ювілеєм

Михайла Фоковича Гульченка!

Вітаємо з 70-річчям!

Від усього серця Вам даруєм
Букет найкращих побажань,
А ще бажаємо ми Вам,
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов,
І щоб ніхто не здогадався,
Що Вам 80 рік сьогодні вже прийшов!
Бучанська міська рада
та голова ГО «Чорнобилець-86»
Качуровський В.Й.

5%

БЕТОН
ЖБК
в ассортименте

-2

от производителя

Телефон:
(067) 405 52 72

шановного учасника бойових дій
у Чехословаччині

Лі Юрія Борисовича!

Зичимо Вам міцного здоров'я, щастя, сімейного
благополуччя, достатку, всього найкращого в
житті!

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

Требуется
бухгалтер

с опытом работ в сфере
продаж стройматериалов
и грузоперевозок.

Зарплата:
12000–14000 грн.

Телефони: (067) 405 52 72
(050) 344 97 27

НА РОБОТУ В ТОВ «ІРПІНСЬКЕ АТП 13250»
ПОТРІБНІ ВОДІЇ
З ПОСВІДЧЕННЯМ ВОДІЯ
КАТЕГОРІЇ «Д»

Тел.: 050-495-93-95

Бучанська
міська рада• копія
оголошує
конкурс
паспорта,
на заміщення вакантних посад:
• Начальник відділу культури та спорту;
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах державної служби, органах місцевого самоврядування не менше трьох років, або стаж
роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п’яти років, знання Конституції
України, законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування»; знання основ діловодства та правил ділового
етикету, досконале володіння державною мовою,
навиками роботи на персональному комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
• заповнена
особова
картка
за
формою
(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства
України з питань державної служби 05.08.2016
№156),
e-mail: buchanews@ukr.net
В.о. головного редактора: Євгенія МАКАРЕНКО
www.bucha-rada.gov.ua
Адреса редакції: 08292, Буча,
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
друкованого засобу масової інформації»
тел.: (04597) 48-305;
КВ №7360 ВІД 30.05.2003

• копії документів про освіту,
• - 2 фотокартки розміром 3х4 см,
• декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік подається у порядку, визначеному
Законом України «Про запобігання корупції» (в
електронному вигляді),
• посвідчення атестації щодо вільного володіння
державною мовою,
• копія військового (за наявності).
Документи необхідно подавати до сектору кадрової роботи Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 48-526.
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення
конкурсу).

Редакція може не поділяти думку авторів
і не вступає з ними
у листування. Рукописи не повертаються.
За зміст реклами відповідає
рекламодавець.

Віддруковано в друкарні ФОП Ключук С.М.,
м. Чернівці, вул. Заводська, 37 – В.
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