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СТАРТУВАВ

Наші діти найпершими на Київщині отримали тепло

З

азвичай опалювальний сезон починається у жовтні, коли середньодобова
температура не піднімається вище +8
градусів за Цельсієм, протягом 3-х днів, і
закінчується в квітні, коли на вулиці стає
тепліше за +8. Варто зауважити, у закладах
соціальної сфери (школах, лікарнях, дитячих
садочках) опалення вмикається у разі пониження температури до 16 градусів.
Найбільш ранній період опалювального
сезону стартує 10-15 жовтня, та самий пізній
20-25. Але, навіть, якщо в місті температура не
опускається за +4, в приміщеннях вже відчувається прохолода. І найпершими потребують
теплоносія заклади соціального значення.
Так, щоб створити дітям та дорослим комфортні умови перебування у дитячих закладах, відповідно до розпорядження міського
голови Анатолія Федорука, 9 жовтня, у дитячі садочки та школи, які обладнані індивідуальним опаленням, подали тепло. Нині,
в місті отримали опалення ДНЗ «Козачок»,
«Яблунька», «Пролісок» та НВК «Берізка».
Теплі батареї і в ЗОШ №1, 2, 3 та СЗОШ №5.
Найбільш радісно цю подію зустріли батьки, чиї дітки відвідують дитячі заклади.
Адже, коли за вікном досить зимно, важливо
знати, що твоя дитина захищена і в теплі. Та,
все ж не варто очікувати «сахари» з перших

Дорогі співвітчизники!
Щиро вітаю Вас з Днем захисника України, Покрови Пресвятої
Богородиці та Днем Українського козацтва!
У нас, українців, 14 жовтня завжди асоціюється з мужністю та
стійкістю людського характеру, силою духу та відданістю своєму
краю. Цього дня ми вшановуємо всіх, хто причетний до високого
звання Захисника України. І сьогодні в кожному домі віддають данину шани і поваги тим, хто в лиху годину війни мужньо боронить
українську землю. Перед ними ми схиляємо голови, у ними вчимося любити Батьківщину.
Вірю, попереду в України багато здобутків та перемог. І найголовніша з них – це мирне небо, спокій і добробут в українських родинах.
Бажаю усім захисникам України мужності і стійкості, здоров’я та
щастя, успіхів та надійного тилу! Нехай у віках живе світла пам’ять
про Ваш подвиг. Нехай Ваші сила та мужність завжди живляться
любов’ю та підтримкою близьких і рідних, і вдома на Вас завжди
чекає затишна гавань. І нехай Вам завжди буде кого захищати, але
не буде від кого! Слава Україні!
Ярослав Москаленко,
народний депутат України

днів, адже, подача тепла – це процес, який
потребує декілька днів, задля повного обігріву приміщень.
«В понеділок, в групі не дуже було тепло,
градусів 18, - розповідає мама Таня, дитинка якої ходить до дитячого садочка, - та все
одно, відчувалося вже тепле повітря. А у вівторок, приміщення прогрілося до 22, і стало легше, адже малого не потрібно вдягати у
«сто видів одягу»(жартує)».
«Для мене дуже важливо знати, що дитина
вчиться у теплому приміщенні, - каже мама
школяра Андрія, - дітвора ніби то вже самостійна, але все одно, батьки турбуються: як
вдягнений, чи не висмикнутий в нього одяг,
чи надягнув кофтинку, чи не замерз. Якщо ж
холодно, то ні про які уроки й думати не хочеться. А якщо у класі тепло, тобто, створені
комфортні умови для навчання, то і сам процес йде жвавіше».
В свою чергу, завідуюча дитячого садочка
«Козачок», Тетяна Морозенко, наголошує:
«Саме найменші жителі нашого закладу потребують тепла у групах. Адже, не дивлячись
на те, що фасад садочка утеплений і встановлені сучасні склопакети, за низької температури на вулиці у приміщенні відчувалася
свіжість. Тому, весь колектив, і я, особисто,
вдячні за завчасну подачу тепла».
Шановні мешканці Бучі! Ветерани війни і Збройних Сил!
Щиро вітаю вас із Днем захисника України - святом мужності та героїзму, яке увібрало в себе багаті і славні ратні традиції українського народу, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі впродовж
усієї нашої історії. Тому і недаремне воно відзначається на Покрова Пресвятої Богородиці, яку вважали своєї
заступницею лицарі-козаки.
Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи. Зі зброєю в руках ми відстоюємо свою свободу і незалежність.
І чимало наших мужніх захисників східних рубежів України – бучанці.
Ми пишаємось хоробрістю цих героїв. Схиляємо голови перед тими, хто заплатив за свободу і незалежність
нашої Батьківщини найдорожчим – життям. На їхніх жертовних подвигах виховується молодь, відроджується
наша нація, загартовується державність.
Бажаю всім миру, міцного здоров’я, сімейного добробуту та невичерпної енергії! Нехай вас, захисники України,
завжди підтримують рідні та близькі, а вдома панують затишок і спокій.
З повагою і найкращими побажаннями.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук
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День бійця територіальної оборони
У суботу, 7 жовтня, бучанська громада відзначала День бійця територіальної оборони.

У

рочистості розпочалися на Київ
ській площі з виступу начальника
відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення
та оборонно-мобілізаційної роботи

Сергія Коваленка. У своєму зверненні він наголосив, що загони територіальної оборони були створені для
захисту обласних, районних центрів
та міст обласного значення: у зону

АТО їх не відправляють. Адже, вони
за необхідністю охороняють ту місцевість, де були сформовані. Тобто, такий загін є резервом і розгортає свою
активну діяльність лише у випадку

повномасштабної відкритої агресії,
або інших критичних ситуацій у місті.
У Київської області загони територіальної оборони сформувалися
у кожному районі на базі районних,
міських військових комісаріатів. У
Бучі, також, створений власний 402
батальйон, який вже сьогодні нараховує 278 чоловік і за необхідності стане
на захист громади.
Закінчення на стор. 3

Вишкіл козацьких
нащадків
«Досить було б однієї людини, щоб урятувати цілу націю» (Остап Вишня)

До Дня бійця територіальної оборони та Дня
захисника України 7 жовтня, 2017 року, на базі
бучанської СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 за сприяння
міської організації інвалідів війни, збройних сил та
учасників бойових дій (голова О.І. Щербак) та колективу Бучанської спілки ветеранів Афганістану
(БСВА), відділом освіти м. Бучі, були проведені
показово-практичні заняття (вишкіл) з сучасної
тактичної медицини та розбирання-складання
військової зброї (АК 74М), в яких взяли участь
50 учнів старших класів всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста. До заходу долучилися голова Київської обласної організації інвалідів війни,
збройних сил та учасників бойових дій В.В. Говоров
та заступник В.О. Малашенко, військовий комісар
Ірпінсько-Бучанського об’єднання міського військового комісаріату С.П. Кайдан, секретар міської ради В.П. Олексюк, начальник відділу освіти
м.Бучі О.І.Цимбал, працівник відділу освіти, вчитель фізкультури та захисту Вітчизни СЗОШ №5
В.В.Ковальський.
Навчання з тактичної медицини проводили учасники АТО з м. Києва К.О. Федотов, Н.І. Хлань, та ме-

дичні інструктори Л. Марченко, В. Шуст, фотограф Т.
Кукавська, за такою програмою: оцінка стану потерпілого та надання допомоги в укритті; безпечне поводження зі зброєю, основи тактики пересування малих
груп; стрес-тест «патруль» потрапляє в засідку, на допомогу виходить група підтримки, що подавляє ворога та евакуює поранених. «Госпіталь» приймає поранених та надає необхідну допомогу. Старшокласники
з зацікавленістю ознайомилися з навиками сучасної
тактичної медицини.
Ветерани Афганістану, члени міської організації
Інвалідів війни та збройних сил та учасників бойових дій (О.І. Щербак, М.В. Райчук, Ю.М.Коваленко,
О.Є. Мананніков, В.С.Конів, М.В. Марчук, Ю. Лі.)
провели показові навчання з розбирання та складання військової зброї (АК 74М).
Організатори та учасники висловили бажання,
щоб частіше проводилися такі важливі заходи, які
актуальні в наш час.
Голова Бучанської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій О.І.
Щербак, висловлює окрему подяку за співпрацю в організації цього заходу: О.І. Цимбалу, В.П.

Олексюку, С.П. Кайдану, В.В. Говорорву, В.В.
Ковальському, В.П. Скрипці; також, за активну участь ветеранам Афганістану: голові БСВА
М.В. Райчуку, В.С.Коніву, Ю.М.Коваленку, О.Є.
Мананнікову, М.В. Марчуку, Ю. Лі.
Висловлюємо щиру подяку всім за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді.
Голова та члени правління Бучанської міської
організації інвалідів війни,
Збройних сил та учасників бойових дійй

Порядок денний пленарного засідання
34 сесії VII скликання 19 жовтня 2017 року
1. Про стан готовності підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів
соціально-культурного призначення м.Буча
до роботи в осінньо-зимовий період 20172018 років.
2. Про затвердження графіку проведення звітів депутатів Бучанської міської ради
перед виборцями.
3. Про стан сплати податків, зборів та
обов’язкових платежів до бюджету міста
Буча за І півріччя 2017 року.
4. Про виконання бюджету міста Буча за
І квартал 2017 року.
5. Про фінансування місцевих програм
Бучанської міської ради за І півріччя 2017
року.
6. Про внесення змін до рішення 23 сесії
Бучанської міської ради VII скликання від
22 грудня 2016 року за № 972-23-VII «Про
бюджет міста Буча на 2017 рік».
7.
Про
безкоштовну
передачу необоротних активів з балансу
Бучанської міської ради на баланс КП
«Бучабудзамовник».
8. Про безкоштовну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської
ради на баланс КП «Бучазеленбуд».
9. Про списання необоротних активів з
балансу КП «Бучанське УЖКГ».
10. Про внесення змін до штатного розпису Бучанської міської ради.
11. Про розгляд звернень щодо внесення
змін до договорів оренди земельних ділянок:
11.1 Про розгляд звернення гр.
Мартинюка М.В., земельна ділянка, площею 22 кв.м по вул. Грушевського, 59 в м.
Буча.
11.2 Про розгляд звернення ПП «Вітел»,
земельна ділянка, площею 84 кв.м, по вул.
Центральна, 35-в в м. Буча.
11.3 Про розгляд звернення ФОП
Конончука А.А., земельна ділянка, площею 142 кв.м, по вул. Горького, 1-, в м.
Буча.
11.4. Про розгляд звернення ФОП Ладченка
О.М., земельна ділянка, площею 10 кв.м, по
вул. Вокзальна, б/н в м. Буча.
11.5. Про розгляд звернення гр. Іваненко
Г.М., земельна ділянка, площею 100 кв.м,
по вул. Польовій, 17-а в м. Буча.
11.6. Про розгляд звернення гр.Буренка
С.П., гр.Пінчука В.О., земельна ділянка,
площею 52 кв.м, по вул. Жовтнева, 37 в м.
Буча.
11.7. Про розгляд звернення гр. Тимунь
В.В., земельна ділянка, площею 62 кв.м, по
пров. Б. Ступки, 7 в м. Буча.

11.8. Про розгляд звернення фізичної особи – підприємця Горєлової Н.Б.,земельна
ділянка, площею 400 кв.м, по вул. Шевченка,
19-а, в м. Буча.
12. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста
за І півріччя 2017 року.
13.
Про внесення змін до рішення
сесії Бучанської міської ради за № 102524-VII від 26.01.2017 «Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Буча на 2017
рік».
14.
Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради «Про затвердження
Порядку сплати пайової участі замовника у
розвитку інфраструктури міста Буча» № 60923-VI від 29.03.2012 р.
15.
Про співфінансування з місцевого бюджету м.Буча об’єктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів держав-

житлових приміщень в м.Буча:
20.1. Про розгляд звернення ГО ТСК
«Чемпіон», вул.Енергетиків, 4 ЗОШ №4.
20.2. Про розгляд звернення ФОП Козак
Ю.В., вул.Енергетиків, 17 (підвал).
20.3. Про розгляд звернення фізичної
особи Торбас О.О., бульв.Б.Хмельницького, 2 (підвал).
20.4. Про розгляд звернення МГО
«Спорт для життя» бул. Б. Хмельницького,
2.
20.5. Про розгляд звернення ГО спортивного танцю «Данс Майстер» вул.Вокзальна,
104, ЗОШ №5.
20.6. Про розгляд звернення ГО
«Каскада» вул.Вокзальна, 104, ЗОШ
№5.
20.7. Про розгляд звернення фізичної особи
Зубко Д.А., вул. Нове-Шосе, 5.
20.8. Про розгляд звернення ПП
«Центр допомоги громадянам» бул.

Підготовка до сесії

Всі питання, які заплановані для розгляду на черговій сесії міської ради, розпочали розглядати на засіданнях постійних депутатських комісій.

Детально
обговорено
питання під час засідань
комісій з питань охорони
здоров’я, соціального захисту, екології та проблем
Чорнобильської катастрофи та з питань транспорту,
зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування.

ного фонду регіонального розвитку у 2018
році.
16.
Про укладання договору оренди нежитлового приміщення по вул.
Енергетиків, 1а в м.Буча.
17.
Про підписання аплікаційної
форми на вступ у якості члена до некомерційної організації «Мережа міст з озерами».
18.
Про затвердження звіту №1063/2017 та №1-064/2017 про оцінку майна
об’єкта комунальної власності-нежитлових
приміщень за адресою: м. Буча, вул.Б.Хмельницького, 2.
19.
Про затвердження Положення
про запровадження бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет)
міста Буча.
20.
Про порядок використання не-

Б.Хмельницького, 2 (підвал).
20.9. Про розгляд звернення ФОП
Харченко Я.К. (продовження договору
оренди перукарня «Етуаль»).
20.10.
Про
розгляд
звернення ГО «Бучанська міська організація
«Кіокушинкай карате» (продовження договору оренди ЗОШ №5).
20.11. Про розгляд звернення Спілка батальйонів України «Рубіж».
21.
Про готовність закладів освіти до нового 2017-2018 року навчального
року в місті Буча.
22.
Про створення центрів відділу
освіти Бучанської міської ради.
23.
Про внесення змін до штатних
розписів структурних підрозділів відділу
освіти Бучанської міської ради.
24.
Про списання основних засобів

з балансу відділу освіти Бучанської міської
ради.
25.
Про затвердження Програми
розвитку Бучанської міської організації
Товариства Червоного Хреста України на
2017-2021 роки.
26.
Про розгляд звернень КП
«Бучабудзамовник».
27.
Про надання згоди на безоплатне прийняття до Комунальної власності міста Бучі транспортних засобів з
балансу Комунального Закладу Київської
Обласної Ради «Навчально-курсовий комбінат».
28.
Про розгляд юридичних питань
28.1. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 463
кв.м. по вул.Горького 1, м.Буча, що знаходиться в оренді гр. Кілінкарова В.М.
28.2 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 1873
кв.м. по вул. Горького 1, м. Буча що знаходиться в оренді ТОВ «Магазин 201».
28.3. Про надання дозволу мешканцям
гуртожитку по вул.Склозаводська 1 у місті
Буча на приватизацію житлових приміщень.
28.4. Про зменшення розміру пайової
участі у розвитку інфраструктури м.Буча
ТОВ «Сарафан»
28.5. Про залучення коштів пайових внесків на реконструкцію (добудову) приміщень початкових класів загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3 по вул.Вокзальній
46-А в м.Буча Київської області.
28.6. Про закріплення нежитлових приміщень на праві господарського відання за
КП «Бучанське УЖКГ».
29.
Про передачу на баланс для подальшої експлуатації та обслуговування
побудованих систем водопостачання і водовідведення по вул.Січових Стрільців,15
до КП «Ірпіньводоканал».
30.
Про передачу на баланс для подальшої експлуатації та обслуговування
побудованих систем водопостачання і водовідведення по вул.Катерини Білокур, 1а
до КП «Ірпіньводоканал».
31.
Про затвердження «Програми
відшкодування частини кредитів, що надаються / надавались, починаючи з ІІ півріччя 2016 р., об’єднаннямспіввласників
багатоквартирних будинків та житлово
– будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві, на 20172020 роки у місті Буча».
32.
Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій.
33.
Депутатські запити.
34.
Різне.

Закінчення.
Початок на стор. 2

До присутніх на площі звернувся
і секретар Бучанської міської ради
Василь Олексюк, який зауважив, що
такій захід на Київщині проходить
вперше і є надзвичайно важливими
для нашого міста. Адже, саме бійці
територіальної оборони відповідають
за цілісність та безпеку тих місць, які
потребують в першу чергу: підстанції,
залізничний вокзал, дороги, мости.
А це забезпечення життєдіяльності
об’єктів інфраструктури всього міста.
Також, виступали військовий комісар Сергій Кайдан та військовий
капелан Анатолій Кушнірчук, які наголошували на необхідності таких заходів у всьому регіоні.
Всі присутні вшанували пам’ять
захисників Батьківщини у різні роки
хвилиною мовчання…

Оздоровлення
дітей триває

На засіданні виконкому вже
підбито підсумки літнього
оздоровлення дітей пільгових категорій, які відпочивали у санаторіях країни за
кошти місцевого бюджету.

Триває реконструкція Бучанського
центру позашкільної роботи
і ведеться будівництво
пластового центру

П
Далі глядачам показали козацький
гопак, який виконали юні артисти та
заспівали хвилюючих патріотичних
пісень.
Після урочистостей на Київській
площі, у спортивній залі СЗОШ №5
можна було взяти участь у практично-показових заняттях з тактичної
медицини та майстер-класах по збиранню-розкладанню військової зброї,
який організувала міська організація
ветеранів та інвалідів, збройних сил
та учасників бойових дій за участю
ветеранів Афганістану.
Також, працівник відділу освіти
Володимир Ковальський, розповів, що в Бучі планується відкриття
Центру національно-патріотичного
виховання, в якому будуть працювати гуртки національно-патріотичного
та військово-спортивного напрямку.
Євгенія МакаренкО

роте оздоровча кампанія продовжується і 4 дітей із багатодітних сімей та внутрішньо
переміщених осіб перебувають у
ворзельському санаторії «Україна».
А от 21 жовтня двоє дітей-сиріт
поїде на оздоролення в Одесу, у табір «Молода гвардія».
Як нам повідомили фахівці
Служби у справах дітей та сім’ї
міської ради, оздоровча кампанія
трриватиме і надалі.

Збір юних лідерів

З початку серпня за ініціативи
Бучанської міської ради проводиться реконструкція будівлі Бучанського центру
позашкільної роботи. До кінця літа були
здійснені роботи з демонтажу аварійного даху та вивозу будівельного сміття.
У вересні до роботи приступили мулярі. Наразі вже замінені бетонні перекриття та зведені стіни другого поверху,
на якому згідно з планом передбачені
навчальні аудиторії, кімнати хостелу,
туалети та душові.
У жовтні заплановано зробити ремонт складських приміщень та майстерень на першому поверсі, монтаж
покрівлі, підготовку до утеплення стін.
Після відкриття центру з’являться
нові можливості для розвитку позашкілля у Бучі.
***

Команда» Бучанські ятагани «перемогла в відкритих змаганнях
Броварського району з пейнтболу. Цей
склад команди щоразу повертається у
місто з перемогами.
***

На базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зоряний» (с. Карапиші Миронівського району) відбувся обласний збір лідерів органів учнівського самоврядування міст і районів
Київщини.
Захід був присвячений 10 річниці створення обласної ради дітей Київщині.

Б

учанську Асоціацію лідерів представляли учениці
СЗОШ №5 Марина Онищенко та Софія Верещинська.
На дітей та координаторів чекала досить насичена програма, розрахована на три дні роботи. Почалося все з пленарного засідання, на якому були присутні Віра Рогова,
директор департаменту освіти і науки КОДА, Тамара
Нестерук, директор Цетру творчості дітей та юнацтва
Київщини, Анатолій Даниленко, голова комісії з питань
освіти, науки, культури, духовності та релігії Київської обласної ради, Тетяна Доценко, перший координатор ОРДК.
В ході роботи був оновлений склад постійних комісії
ОРДК та обрані голови комісій. Софія Верещинська стала
головою комісії партнерства та зв’язків з громадськістю.
Лідери взяли участь у патріотичній акції рушник єд-

ності, яка протягом декількох років об’єднує дітей та дорослих міст та районів Київської області, а ввечері на них
чекала «Лідерська тусовка».
На другий день діти та координатори стали учасниками
тренінгів, попрацювали у комісіях та відвідали справжній
лідерський бал.

«Кожній дитині – родину»

На базі ДПЗОВ «Променистий», що в Бучі, службою у справах
дітей та сім ї Київської облдержадміністрації проведено культурологічно-інформаційний обласний захід «Кожній дитині –
родину».

У

часть в заході взяли понад 70
осіб - це батьки-вихователі, прийомні батьки та одна патронатна
сім’я. Також, участь в заході взяли:
начальник служби у справах дітей та
сім’ї області Наталя Онопрієнко , в.о.
директора центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді Людмила
Калгина, голова благодійного фонду
«Зміни одне життя» Леонід Лебедєв,
тренери з дитячого соціально-реабілітаційного центру «Сонячне світло»
Уляна Долиняк та Наталія Пашко,
тренери Тетяна Ковальчук та Марина
Новікова, практичні психологи Олег
Руденко і Володимир Коваленко.
Важливість заходу полягає в нагадуванні батькам-вихователям та прийомним батькам про те, що виховання дітей є не просто запорукою успіху
окремої дитини, яку вони виховують,
воно носить загальносуспільний характер та має вплив на побудову гідного майбутнього всієї країни.
Головний спеціаліст служби у
справах дітей та сім’ї області Марія
Короленко зазначила, що захід

«Кожній дитині - родину» мав на
меті не лише інформаційний характер, але й був покликаний зблизити
батьків-вихователів та прийомних
батьків, надихнути їх в нелегкій праці
– гідному вихованню дітей, які з веління долі втратили можливість виховуватися рідними батьками.

Саме тому, в ході триденної зустрічі, учасники заходу відвідали виставу
«Театр у кишені, або Всі ролі зайняті» в
Київському національному академічному театрі опери, взяли участь в культурно-мистецькій програмі «А ми удвох»,
організованою тренерами, задля можливості пригадати та відновити яскраві
та незабутні події з життя батьків-вихователів та прийомних батьків.
Підсумовуючи проведений захід
Наталія Онопрієнко наголосила на
важливості зустрічей даного формату для батьків-вихователів та прийомних батьків.

Працівники служби у справах дітей та
сім’ї БМР проводять інформаційно-просвітницької акції «Зупинимо торгівлю
людьми разом!».
У рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми спільно з студентською молоддю Українського гуманітарного інституту розпочато курс
просвітницьких заходів для старшокласників навчальних закладів міста щодо
попередження та уникнення торгівлі
людьми.
Інформаційна кампанія стартувала в
НВК І-ІІІ ст. №4. Учні мали можливість
більш детально ознайомитися з зазначеною проблемою, поставити запитання ведучому та отримати інформаційні
буклети щодо протидії торгівлі людьми
«Збережімо дітей».
***
З 6 по 13 жовтня 2017 року юстиція
Київщини провела тиждень права

6 жовтня 2017 року начальник
Бучанського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Київській області Маргарита
Дитиненко, спеціаліст цього відділу Валерія Шептицька та начальник
Бучанського міського відділу державної
виконавчої служби Аліна Мазур для учнів ЗОШ № 5 міста Бучі прочитали лекцію на тему «Як захистити свої права»
та презентували загальнонаціональний
проект Міністерства юстиції України
«Я маю право», що покликаний на формування нової правової свідомості та
підвищення правових знань українців.
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Суспільство
По-перше, в державному бюджеті на
наступний рік у частині міжбюджетних відносин із складу субвенції на
оплату житлово-комунальних послуг
виключено оплату пільг і залишено
фінансування з державного бюджету
тільки субсидій. Тобто на рівень місцевих бюджетів передається оплата пільг
населенню за житлово-комунальні
послуги, що порушує принцип субсидіарності, може значно розбалансувати місцеві бюджети наступного року
і в результаті призвести до невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо надання громадянам
України соціальних пільг, компенсацій
і гарантій, які встановлені законами
України.
Органи місцевого самоврядування
змушені будуть за власний рахунок фінансувати пільгові категорії громадян,
перелік яких визначено державою, та
відволікати власні кошти, що їх можна
було б спрямувати на розвиток власної
інфраструктури. Це додатково обтяжить місцеві бюджети на 7 млрд грн.
Але найголовніше, не всі муніципалітети зможуть за рахунок своїх грошей
профінансувати перекладені на них
пільги.
Крім передачі на рівень місцевих
бюджетів фінансування оплати пільг
населенню за житлово-комунальні послуги, в змінах до Бюджетного кодексу
(п. 45 прикінцевих положень законопроекту №7116) пропонується здійснити погашення заборгованості за
такими послугами, що утворилася за
минулі роки, за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це призведе до значного погіршення стану виплати пільг
за вказані послуги, зростання заборгованості за значного зниження рівня
фінансової спроможності місцевих
бюджетів. Станом на 1 вересня 2017 р.
заборгованість становить 8 млрд грн,
а з початком опалювального сезону
вона може збільшитися в рази.
Таке щорічне вилучення з державних програм щодо соціального захисту населення та перенесення пільг
на місцевий рівень без компенсаційних ресурсів (зміни до статей 91, 102
Бюджетного кодексу) є звуженням
конституційних гарантій.
По-друге, враховуючи значне щорічне навантаження на місцеві бюджети,
Мінфін передбачив додаткову дотацію в обсязі 16,5 млрд грн на здійснення переданих із державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я,але без рівного та
справедливого підходу до її розподілу. Так,у розрахунок включено тільки
обласні бюджети з подальшим перерозподілом коштів обласними державними адміністраціями. Це порушує
децентралізаційні принципи, адже
громади для того і об’єднувалися, щоб
мати прямі міжбюджетні відносини з
державним бюджетом, і закладає корупційні ризики, оскільки ОДА визначатимуть розподіл коштів самостійно.
Це ставить органи місцевого самоврядування базового рівня — об’єднані територіальні громади та міста
обласного значення — в значну залежність від обласної влади. Таке рішення
про централізацію ресурсів щодо соці-

Бюджет-2018
–
черговий виклик для місцевого
самоврядування

Уже другий рік поспіль уряд демонструє нову якість бюджетного
процесу. Проект держбюджету на 2018 р. і пакет законодавчих
змін до нього подані в парламент вчасно. З 15 вересня цього року
розпочалася широка та відкрита дискусія щодо його основних параметрів. Блок місцевого самоврядування не є винятком, адже
децентралізація задекларована як один із урядових пріоритетів.
Системний аналіз запропонованих змін дає можливість виокремити низку значних ризиків для місцевого самоврядування наступного року.
Про це пишуть Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан   та голова Бюджетного комітету Асоціації міст
України Сергій Надал.

ально важливих сфер може призвести
до гальмування процесу об’єднання
громад та означатиме «відкіт назад»
децентралізаційної реформи. Крім
того, це започатковує негативні тенденції перенесення повноважень на
вищий рівень.
По-третє, коштів, передбачених
місцевим бюджетам за рахунок освітньої та медичної субвенцій, недостатньо для повного забезпечення повноважень, делегованих державою.
Так, обсяг освітньої субвенції становить 61,2 млрд грн (зростання 16,5%),
тоді як Кабінет міністрів України заклав
збільшення заробітних плат педагогічних працівників на 25%. Отже, недофінансування освітньої субвенції
може досягати 4,5 млрд грн. У Мінфіні
пояснюють це застосуванням нової
формули, розробленої МОН. Тому для
врегулювання цієї проблеми терміново
необхідно здійснити повторне моделювання із застосуванням нових формульних підходів, оскільки і Мінфін, і МОН, і
більшість муніципалітетів погоджуються з необхідністю запровадження нової
формули. Але муніципалітети наполягають на удосконаленні підходів до її
використання, зокрема закладення в неї
об’єктивних вихідних даних.
У свою чергу, обсяг медичної субвенції на 7 млрд грн менше рівня минулого року, що зумовлено медичною
реформою і запланованим фінансуванням первинної медичної допомоги
національним оператором виключно
медичним установам за надані послуги.

Слід зазначити, що запровадження нового підходу до фінансового
забезпечення первинної медичної допомоги з 1 січня 2018 р. передбачено
законопроектами за реєстр. №6327 і
6604, які ще не ухвалені парламентом.
Враховуючи зазначене, запропоновані
зміни щодо фінансування первинної
медичної допомоги є передчасними,
що може призвести до недофінансування в 2018 р. комунальних закладів
охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.
Разом із цим у разі схвалення парламентом першого етапу медичної реформи виділених коштів на вторинну і
третинну медичну допомогу катастрофічно не вистачатиме. Вже зараз обсяг
недофінансування медичної галузі з
державного бюджету перевищує 30%.
Заборгованість із виплати заробітної
плати, за даними МОЗ, становить 2,8
млрд грн.
Отже, органи місцевого самоврядування можуть знову опинитися в
ситуації, коли необхідно буде дофінансовувати за рахунок власних коштів
зарплат учителів, медиків та утримувати зазначені галузі у відносно належному стані.
По-четверте, не передбачено врегулювання питання середньострокових позик. Мінфін намагається
вирішити цю проблему шляхом прийняття відповідної постанови, що є
неправомірним, оскільки відповідно
до норм Бюджетного кодексу (п. 21
прикінцевих і перехідних положень)

дане питання потрібно врегулювати
законодавчо. Тому доцільним є передбачити списання такої заборгованості
за рахунок вільного залишку коштів
державного бюджету на 1 січня 2018
р., адже борг в обсязі майже 9 млрд
грн виник саме через прорахунки в
бюджетному плануванні Мінфіном у
2009–2014 рр.
По-п’яте, не передбачено субвенцію на пільгове перевезення окремих категорій громадян. Нагадаємо,
що останнім часом катастрофічно
зростає заборгованість перед перевізниками та надавачами послуг. Так,
«Укрзалізниця» заявила про скасування окремих зупинок, а «Укртелеком»
направив численні звернення до судових інстанцій і пригрозив припинити
надавати послуги. Додаткове навантаження на місцеві бюджети становитиме 2,5 млрд грн. Слід зазначити,
що право на пільгові проїзд і зв’язок
закріплено державою, а не органами
місцевого самоврядування.
Гарантовані державою пільги фактично надаватимуться, виходячи з фінансової спроможності того чи іншого
місцевого бюджету, що порушує основні принципи Бюджетного кодексу
щодо справедливого і неупередженого
розподілу.
По-шосте і найголовніше, бюджетним пакетом пропонується змінити
існуючий мотиваційний механізм
горизонтального вирівнювання шляхом збільшення з 50 до 80% обсягу
вилучення коштів із місцевих бюджетів до державного бюджету(так
звана реверсна дотація). Це призведе
до необґрунтованого зменшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів,
які мають рівень надходжень податку
на доходи фізичних осіб на одного жителя вище 1,1.
Саме в цій пропозиції закладено
найбільший ризик для подальшого
просування децентралізаційної реформи. Всі вищенаведені новації, крім
останньої, пояснюються міністерствами як необхідність закріпити солідарну відповідальність місцевого самоврядування в умовах браку ресурсів
у центральної влади. При наявності
політичної волі, негативні наслідки від
їх запровадження можна перекрити
монетизацією пільг, реформуванням
системи соціальних стандартів, запровадженням нових формульних підходів фінансування медицини та освіти.
Зміна ж механізму горизонтального
вирівнювання позбавляє громади мотивації нарощувати фінансові ресурси
— що більше ти заробляєш, то більше
в тебе заберуть. Водночас стимулює
утриманські настрої: навіщо добре
працювати, якщо краще нічого не робити і отримати дотацію з державного
бюджету за рахунок інших. Така система діяла до 2014 р., коли 96,3% місцевих бюджетів були дотаційними (див.
рис.). Завдяки реформі ситуацію вдалося змінити — місцеві бюджети почали демонструвати щорічне зростання.
Не хочеться повертатися в минуле…
Залишається сподіватися, що компроміс буде знайдено, і всі вищезазначені ризики для місцевого самоврядування буде знято в держбюджеті-2018.

Законопроект про державний контроль

за рішеннями органів місцевого самоврядування відкликаний!

Відкликання було ініційовано розробником року проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам
України» – Мінрегіоном. Про це повідомляє Асоціація міст України.
Не останню роль у цьому зіграла аргументована протидія подібній редакції з боку представників
органів місцевого самоврядування, які входять до
Асоціації міст України. Міські, сільські та селищні голови на заходах АМУ, у інтерв›ю для ЗМІ та зверненнях до народних депутатів, висловлювали своє негативне ставлення до цього законопроекту. Відповідне
рішення про неприйняття вказаного законопроекту
прийнято Правлінням Асоціації міст України та підтримано учасниками ХІІІ Українського муніципального форуму 18 вересня 2017 року.
Це свідчить про черговий успіх Асоціації міст
України у захисті місцевого самоврядування та

збереження вектору його подальшого розвитку.
Нагадаємо, прийняття вказаного законопроекту
призвело б до невиправданого втручання місцевих
держадміністрацій у роботу місцевого самоврядування.
Водночас, всі розуміють, що робота над вдосконаленням законодавства щодо державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування
буде продовжуватися далі. Асоціація міст України
триматиме це питання на контролі.
Асоціація висловлює подяку усім членам АМУ та
усім небайдужим до подальшого розвитку місцевого самоврядування.

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,23:30 Д/с «Марк Твен».
7:25,7:40,8:10,14:20,17:40,23:
20 Погода.
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15 Д/с «Нью-Йорк».
9:30 Х/ф «Червоний колiр
Бразилiї».
13:50 Перша шпальта.
14:30,22:50 Д/с
«Супервiдчуття».
15:30,0:20 Д/с «Вагасi японськi смаколики».
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:15,2:55 Вiкно до Америки.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:05,21:00,1:55 Новини.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 До справи.
19:30 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
20:15 Вiйна i мир.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Роздягалка.
3:20 Д/ф «Сiмдесятники.
Сергiй Параджанов».
4:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00 Комедiя «Ва-банк».
8:05 Комедiя «Ва-банк 2».
10:05 «Чотири весiлля».
11:10 «Танцi з зiрками».
13:35 Комедiя «Iван
Васильович змiнює
професiю».
15:30 Комедiя «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика».
17:30 Бойовик «Нестримнi».
(16+).
19:30 «ТСН».
20:15 Бойовик «Аватар».
23:30 Д/ф «Невiдомий
батальон».
0:45 «Мультибарбара».

Iнтер

5:45,3:10,5:15 «Подробицi»
- «Час».
6:25 М/ф.
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:20 Х/ф «Недiльний тато».
12:30 Х/ф «Одружений
холостяк».
14:20 Х/ф «Джентльмени
удачi».
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Спокуса 2».
22:30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
0:20 Т/с «25-та година». (12+).
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

4:35 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
6:20 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:05,13:15,16:10,21:30 Т/с
«Пес 3». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
22:30 Х/ф «47 ронiнiв». (16+).

1:00 Х/ф «У пеклi». (18+).
2:40 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

3:00,2:30 Зона ночi.
4:00 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,9:15 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтик i його
друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
9:20 М/ф «Робiнзон Крузо:
Дуже населений острiв».
11:10 Х/ф «Зелений лiхтар».
(16+).
13:40 Х/ф «Темний лицар».
(16+).
16:40 Х/ф «Хеллбой: Герой iз
пекла». (16+).
19:00 Ревiзор.
21:45 Пристрастi за
Ревiзором.
0:30 Х/ф «Бабадук». (18+).
2:25 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:10,15:25 «Все буде добре!»
8:10 «Все буде смачно!»
9:10 Х/ф «Таємниця «Чорних
дроздiв».
11:25 Х/ф «Запасний
гравець».
13:00 «Битва екстрасенсiв
17».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «Хата на тата».

Канал «Україна»

6:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
7:00,2:40 Зоряний шлях.
9:20 Х/ф «Мрiї з пластилiну».
11:20 Т/с «Доля на iм`я
Любов», 1 i 2 с. (12+).
15:00,19:00,2:00 Сьогоднi.
15:20 Т/с «Доля на iм`я
Любов». (12+).
15:50 Х/ф «Весiльна сукня».
(12+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:50 Т/с «Свєтка». (12+).
0:00 Х/ф «Цар скорпiонiв 3:
Книга мертвих». (16+).
1:00 Т/с «Адвокат». (16+).
2:15 Бойовик «Аватар».
3:30 Д/ф «Невiдомий
батальон».
4:45 «Мультибарбара».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00 «Телемаркет».
14:00 «Державна зрада: коди,
шпигунство та змови».
14:50 «Музика рiдного дому».
15:55 «Вердикт iсторiї».
17:00,19:00,21:00,23:15,2:20
«Столичнi телевiзiйнi
новини».
17:10 «Ситуацiя».
17:20,2:40 Х/ф «Вдале
викрадення».
19:20 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
20:30 «Служба порятунку».
21:25 Х/ф «Пiвденнiше
Гранади».
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея».
23:35 Х/ф «Втручання мами».
0:55 Х/ф «Наш дiм».
0:59 «Мультляндiя».
1:30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
2:20 Т/с «25-та година». (12+).
3:50 «Готуємо разом».
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UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,23:30 Д/с «Марк Твен».
7:25,7:40,8:10,14:20,16:35,23:
20 Погода.
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15,2:55 Д/с «Нью-Йорк».
9:00,22:50 Д/с
«Супервiдчуття».
9:30 Т/с «Гранд готель».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50,22:15 Складна розмова.
15:15 Фольк.
16:45 Поколiння Z.
17:15 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Перший на селi.
19:25 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi».
20:25 Нашi грошi.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
0:35 Д/с «Орегонський
путiвник».
4:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:4
5,19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 Комедiя
«Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
13:10,14:15 Т/с «Свати 4».
15:20 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15 Бойовик «Перевiзник».
(16+).
22:00 «Життя без обману».
23:20,0:10 Бойовик
«Нестримнi».
1:40 «Мольфар».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:30,12:25,20:40 Т/с
«Спокуса 2».
13:00,14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Т/с «25-та година». (12+).
3:10,5:15 «Подробицi» «Час».
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:25,20:20 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм.
10:05 Бiльше нiж правда.
11:00,13:20 Х/ф «У пошуках
пригод». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:35 «На трьох».

14:05,16:10 Т/с «Янголи
вiйни». (16+).
16:20,21:25 Т/с «Пес 3». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:25 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
23:30 Х/ф «Малавiта». (16+).
1:50 Х/ф «Хулiгани Зеленої
вулицi». (16+).

Новий канал

3:00,2:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтик i його
друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
12:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки».
17:00 Аферисти в мережах.
19:00 Половинки.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Зiрки пiд гiпнозом.

СТБ

6:35,15:25 «Все буде добре!»
8:35 «Все буде смачно!»
9:35 «Битва екстрасенсiв 15».
11:55 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
0:00 «Один за всiх».
2:10,3:15 «Подробицi» «Час».
4:50 «Готуємо разом».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
50,2:40 Сьогоднi.
9:15,3:25 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:30 Футбол. Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Фейєноорд» «Шахтар».
0:10 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
2:50 Т/с «Адвокат». (16+).
3:00 «Життя без обману».
3:20,0:10 Бойовик
«Нестримнi».
4:40 «Мольфар».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,0:15,1:30,3:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10 «Державна зрада:
коди, шпигунство та змови».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10 «Жива природа».
17:20,23:20 «На часi».
19:00,22:30,2:00,3:35 «Київ
Live».
20:20,0:05,1:50 «Ситуацiя».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».
5:45,15:45 Факти. День.
6:00 «На трьох».

Середа • 18 жовтня

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,23:30 Д/с «Марк Твен».
7:25,7:40,8:10,14:20,16:35,23:
15 Погода.
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15,2:55 Д/с «Нью-Йорк».
9:00 Д/с «Супервiдчуття».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:15 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50 Нашi грошi.
15:15 До справи.
15:50 Твiй дiм.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема
дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Культурна афiша
здорової людини.
19:25 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi».
20:25 Слiдство.Iнфо.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Свiтло.
23:20 Мегалот.
0:35 Д/с «Орегонський
путiвник».
3:40 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:4
5,19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок
з «1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:50,12:20 Комедiя
«Iван Васильович змiнює
професiю».
13:05,14:05 Т/с «Свати 4».
15:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15 Бойовик «Перевiзник
2».
22:00,23:20,0:10 «Мiняю
жiнку 12».
1:35 М/ф «Пригоди капiтана
Врунгеля».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з
Iнтером».
10:30,12:25,20:40 Т/с
«Спокуса 2».
13:00,14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Т/с «25-та година». (12+).
3:10,5:15 «Подробицi» «Час».
3:50 «Готуємо разом».

ICTV

3:50 Скарб нацiї.
4:00 Еврика!
4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:30,9:55 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi

новини з К. Стогнiєм.
10:55,13:20 Х/ф «Малавiта».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 «На трьох».
14:20,16:10 Т/с «Янголи
вiйни». (16+).
16:25,22:25 Т/с «Паршивi
вiвцi». (16+).
17:30,21:25 Т/с «Пес 3». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:30 Х/ф «Подарунок». (16+).
1:50 Т/с «Категорiя 6. День
руйнувань».

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
3:50 Абзац.
5:40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтик i його
друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
12:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки».
17:00 Аферисти
в мережах.
19:00 Зiрки пiд гiпнозом.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Зорянi яйця.
1:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:45,15:25 «Все буде добре!»
8:45 «Все буде смачно!»
9:45 «Битва екстрасенсiв 15».
12:00 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
23:50 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:
00,2:50 Сьогоднi.
9:15,3:30 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Черговий
лiкар 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Востаннє
прощаюся». (12+).
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину». (16+).
4:50 Т/с «Адвокат». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,0:15,1:30,3:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10 «Державна зрада:
коди, шпигунство та змови».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем».
17:10,20:20,0:05,1:50
«Ситуацiя».
17:20,23:20 «На часi».
18:10 «Божевiльний свiт».
19:00,22:30,2:00,3:35 «Київ
Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея».
4:00 «Мультляндiя».
4:50 Т/с «Адвокат». (16+).

Життя як мить і ціла вічність

Кінотеатр «АКВАРІУС» запрошує
12.10.2017 – 18.10.2017
Аквамарин зал
Назва кінофільму
Той, хто біжить по лезу 2049 (16+)
Сторожова застава
Баррі Сіл: Король контрабанди (16+)
Мій маленький поні у кіно
Сторожова застава
Баррі Сіл: Король контрабанди (16+)
Той, хто біжить по лезу 2049 (16+)
Воно (16+)
Індиго зал
Початок сеансу Назва кінофільму
10:00
Їжак Боббі: Колючі пригоди
11:35
Банда котиків (12+)
13:05
Борг проти Макінроя (16+)
15:00
Банда котиків (12+)
16:35
Не твоє тіло (16+)
18:30
Борг проти Макінроя (16+)
20:25
Не твоє тіло (16+)
22:20
Закляття: Наші дні (16+)
В кінотеатрі категорично заборонена будь-яка відео- та аудіо- зйомка!
Увага! В розкладі можуть бути зміни!
Увага! 15.10 .2017 зал «Індиго» працює з 12:00!
17.10 .2017 зал «Індиго» не працює з 19:00 до 21:00!
Сторінки кінотеатру у соцмережах:
https://www.facebook.com/AkvariusBucha
https://vk.com/club79193609
Початок сеансу
10:00
12:35
14:30
16:30
18:10
20:05
22:05
22:20

Коли сто років життя позаду, важко описати його одним словом, бо воно як книжка,
яку б гортати й гортати, читати й читати…

С

то років відсвяткувала бучанська довгожителька Галина Пилипівна Лісовенко. Ця сильна жінка пережила голодні роки, дві світові війни та втрату чоловіка.
Пані Галина народилася 28 вересня 1917 року в селі Скаліватка, Звенигородського району Черкаської області в сім’ї священників. Закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище та працювала за направленням вчителем молодших класів в Іванківському районі, Київської області.
В 1935 році вийшла заміж та народила двох доньок і сина. Та в 1944-му, під час Другої світової війни,
Галина Пилипівна втратила чоловіка і залишилася єдиною годувальницею в сім’ї.
Нелегка доля жінки змусила повернутися у рідне село і працювати на різних посадах: обліковцем тракторної бригади, молочно-товарної ферми, комірником. До виходу на пенсію трудилася молодшою сестрою в
лікарні міста Сміла Черкаської області.
В нашому ж місті ювілярка проживає з 2008 року.

Бучанська міська рада вітає
поважну громадянку, Галину Пилипівну,
з ювілеєм і бажає міцного здоров’я
та родинного затишку!
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Астрологічний прогноз
на 16-22 жовтня 2017 року
ОВЕН (21.03-20.04).
Цей тиждень принесе небачений приплив енергiї. На
роботi з`являться новi можливостi
для професiйного зростання i змiцнення матерiального благополуччя.
Постарайтеся, щоб в середу ваша
енергiйнiсть не перейшла в слiпу самовпевненiсть. Не слiд уподiбнюватися танку у вирiшеннi питань, що
вимагають дипломатiї. У другiй половинi тижня радiсть принесуть приємнi зустрiчi з давнiми друзями.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Близькi люди високо оцiнять вашi досягнення.
Активно розбираючись з накопиченими проблемами, постарайтеся
не вiдштовхнути вiд себе колег, з
якими склалися не тiльки дiловi, а
й дружнi вiдносини. Бажано планувати найважливiшi справи i зустрiчi
на першу половину тижня. У середу
добре б проявити вiдповiдальнiсть
i не перекладати свої проблеми на
iнших. У п`ятницю будьте обережнi
при спiлкуваннi з дiловими партнерами. У суботу добре б задуматися
про оновлення iмiджу.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Цей тиждень особливо хороший для творчостi в будьяких проявах. Також ви зможете
знайти нових друзiв i колег по бiзнесу. У середу варто задуматися про те,
що, власне, робити з тим положенням
якого ви досягли. Не виключено, що
ви зрозумiєте, що використовуєте
далеко не всi свої можливостi. У п`ятницю бажано знизити до мiнiмуму
навантаження i по можливостi викроїти собi час на вiдпочинок.
РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi ви готовi багато працювати.
Постарайтеся знаходити нестандартнi вирiшення питань, тим бiльше що саме зараз у вас добре працює
логiчне мислення. Якщо щось буде
не виходити, звернiться до близьких людей за порадою i допомогою.
Четвер може виявитися одним з найбiльш напружених днiв. До недiлi ви
зрозумiєте, що зникли всi або майже
всi проблеми, i ви зможете вiдпочити
так, як вам захочеться.
ЛЕВ (23.07-23.08)
На цьому тижнi ви вiдчуєте
смак до нових захоплень i
розвагами, а з ними у вашому життi з`являться i новi знайомi, в тому
числi сумнiвнi. Так що будьте обережнi. В серединi тижня, долаючи
тиск обставин, ви досягнете позитивних змiн вiдразу по декiлькох
напрямках. На четвер не варто планувати нiчого серйозного, це iдеальний день для того, щоб провести
його на диванi перед телевiзором. У
вихiднi днi спiлкування з родичами
пiде вам на користь i в емоцiйному, i
в фiнансовому планi.
ДІВА (24.08-23.09)
Ви опинитеся в центрi подiй вже з самого початку
тижня. Що, можливо, i приємно,
але кiлька недоречно, тому що ви
б вважали за краще залишитися в
тiнi. Успiх у професiйнiй дiяльностi
принесе розумний консерватизм
i вiрнiсть старим звичкам. Ситуацiя повинна стати сприятливою до
середини тижня, що знайде конкретне вираження в зростаннi матерiального добробуту. Ретельно
перевiряйте будь-яку iнформацiю,
що надходить, щоб не побудувати
укладення на невiрних посилках.

Корисно і смачно

Ви вже заквасили капусту на зиму? Якщо ще ні, то давайте разом
поговоримо про секрети приготування. Нагадаємо, що квашена
капуста – квас у власному соку, без додавання розсолу.

О

тже, квашена капуста – це не тільки смачна закуска, а ще й постачальник аскорбінової кислоти і
вітамінів групи В. Усі вітаміни в ній добре
зберігаються весь період до споживання .
А ще, це напівфабрикат для приготування
різних супів, салатів, вінегретів і других
страв.

Яку капусту використовувати?
Для квашення використовують середньо пізні, або пізні сорти капусти. Вибирають щільні качани
з міцним листям. Качани капусти
з явними ознаками гниття, підморожені та поїдені шкідниками для
квашення не використовуються.
Яку тару використовувати?
Якщо у вас є можливість заквасити капусту в дерев’яних бочках, то вам
дуже пощастило. Якщо такої можливості
немає, то для цього можна використовувати
емальовані ємкості і скляні банки (зручно
використовувати банки ємкістю 3 і 5 літрів).
Технологія квашення
На дно посуди для квашення, при бажанні, викладаємо 1-2 листи капусти, листя смородини, гілочки кропу з насінням.
Капусту промиваємо, видаляємо верхні
листки, качан. Морквину миєму і очищаємо від шкірки.
Потім шаткуємо капусту тонкою соломкою, моркву нарізаємо у вигляді тонкої
локшини. Капусту з морквою солимо, перемішуємо і перетираємо до появи соку,
1. Зміцнюється імунна система. Лимон
багатий на вітамін С і калій. Він стимулює мозок і нервову систему, контролює кров’яний тиск.
2. Напій вирівнює лужний баланс, адже
лимонна кислота підвищує кислотність.
3. Швидше можна худнути. Сік лимона
містить пектин, який допомагає організму боротися з почуттям голоду.
Крім того, було доведено, що люди,
які підтримують лужну дієту, худнуть набагато швидше.

намагаємося при цьому не порушити
структуру капусти і моркви. Стандартні
пропорції для квашення капусти: на 1 кг
капусти – 100 грам моркви, 10 грам солі.
Для любителів солоного – 15 грамів солі.
Приготовану таким чином масу, укладаємо в підготовлені ємкості і щільно утрамбовуємо кожен шар закладки, щоб після укладання кожної порції на поверхні виділявся
сік. Потім закриваємо чистим аркушем капусти нашу ємкість, накриваємо марлею, або
щільною тканиною і ставимо на капусту гніт.
Так залишаємо капусту для бродіння
дня на 2-3 при кімнатній температурі (приблизно 17-21 градусів). Під час бродіння
буде виділятися сік, тому ємкість для ква-

Еліксир життя

Гастроентерологи назвали 7 вагомих причин, з яких день слід
починати зі склянки води з лимоном.Знадобиться всього 2 хвилини на те, щоб зробити цей «еліксир життя», зате скільки користі!
4. Сік лимона стимулює травлення.
Тепла вода служить для стимуляції
шлунково-кишкового тракту .
5. Цей напій має м’яку сечогінну дію,

Відмінні оцінки на «шкільній тарілці»

Господині на замітку
шення краще поставити в таз, або інший
посуд. Надалі цей сік буде, при необхідності, доданий в капусту.
Також, капуста буде виділяти піну і газ.
Піну потрібно видаляти. Спочатку кількість піни буде збільшуватися, потім її буде
ставати менше і менше. Явна ознака того,
що капуста заквасилася – відсутність піни
взагалі.
Для видалення газу необхідно протикати капусту довгою паличкою, або іншим
пристосуванням 1-2 рази на день по всій
поверхні капусти і на всю глибину ємкості
для квашення. Якщо гази, що утворюються при квашенні, не видаляти, то капуста
вийде гіркою.

Різноманітність методів
квашення
Капусту квасять, також, цілими качанами, для цього розсікають качан і
заливають розсолом – з розрахунку
2 столові ложки солі на 1 літр води.
Замість води можна використовувати сік буряка. Також, квасять капусту
половинками, або четвертинками качана, або великими шматками, чергуючи їх з нашаткованою капустою.
Можна квасити капусту з яблуками (особливо хороший для цього такий сорт, як
Антонівка), ягодами – журавлиною, брусницею. Для цього шари капусти чергують із
шарами ягід, або яблук. Яблука кладуть без
серцевин, розрізаючи їх навпіл чи інакше.
Якщо є в наявності дрібні яблука, то їх можна закладати цілком, попередньо видаливши
серцевину спеціальним пристосуванням.
Можна також замість морквини додати до капусти гарбуз. Також, добре додавати буряк, нарізаний тонкими скибочками, або подрібнений на грубій тертці.
Використовують при квашенні різноманітні прянощі – наприклад, лавровий лист,
хрін, запашний перець, кмин.
що допомагає швидко
очистити організм, при
цьому зберігши здоров’я сечових шляхів.
6. Помітно очиститься шкіра . Крім
того, вітамін С сприяє зменшенню
зморшок і зникненню плям на шкірі,
оскільки видаляє токсини з крові.
7. Склянка води – це боротьба із зневодненням організму. З самого ранку
всі системи почнуть працювати правильно і в першу чергу – надниркові
залози, які виділяють гормони.

трішньому функціонуванні нервових
клітин Занадто дорогі делікатеси цілком
може замінити пшениця, також багата
цинком.

Які продукти необхідні кожному школяреві, аби не спати на уроках, а успішно гризти граніт науки? Дитячий організм потребує
в максимальній кількості поживних речовин: навантаження під Яловичина
час навчання вимагає відмінного здоров’я і правильної роботи
Лікарі не втомлюються доводити, що
мозку. Фахівці склали список із 8 найважливіших складових, які червоне м’ясо корисно людям, чия рободопоможуть дітям впоратися з навантаженням і добре засвоїти та пов’язана з підвищеним фізичним чи
розумовим навантаженням. Регулярне
новий навчальний матеріал.
вживання в їжу яловичини забезпечує
підтримання здорового рівня вітаміну
В12, дефіцит якого може привести до
тяжких наслідків- розвитку психічних
розладів.

Перець червоний гострий
Скажете, дивний і навіть шкідливий
для молодого організму продукт. Ця пряність найбільш багата вітаміном С, який
використовують нервові клітини для свого повноцінного функціонування.
Картопля
Для роботи мозку потрібна велика
кількість енергії . Щоб підтримувати
нормальний рівень глюкози, потрібно
вживати продукти, багаті крохмалем.
Картопля в даному випадку незамінна :
її запікати, тоді вона збереже максимум
корисних речовин.
Гарбузове насіння
Допомагає налагодити функціонування
системи, що транспортує кисень до клітин
головного мозку. Основний «гвинтик» в
цій системі - мікроелемент залізо, максимальне кількість якого міститься в гарбузовому насінні.

Яйця
Амінокислота триптофан, яка міститься в курячих яйцях, відіграє значну роль
у роботі головного мозку. Її рівень нерозривно пов’язаний з чутливістю до болю і
контролем настрою.
Устриці і пшениця
Морський делікатес складно асоціювати зі школярами і навіть студентами,
проте устриці є одним з кращих джерел
цинку. Цей елемент відіграє важливу
роль у комунікації між нейронами і вну-

Мигдаль
Цей горіх містить у великій кількості
вітамін E. Останній допомагає захистити
мозок від старіння , а також бере участь
в процесі регуляції психічних процесів.
Більш того, як показали результати досліджень, вітамін E допомагає запобігти
пошкодження мозку після травм і струсів.
Йодована сіль
Виробництво гормонів щитовидної
залози залежить від мікроелемента йоду.
Дефіцит його призводить до розростання щитовидки , гормональних порушень
і появи розумових недоліків у дітей. На
щастя, йод тепер додають в кухонну сіль
майже повсюдно, тому всіх цих проблем
тепер легко можна уникнути.

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

Астрологічний прогноз
на 16-22 жовтня 2017 року

домашні тварини
Кіт
Достатньо завести кішку, і у вашому
характері почнуть відбуватися разючі
зміни. Ви:
*зарядитесь
здоровим егоїзмом:
почнете приділяти більше уваги власному життю, ніж проблемам тих, що
оточують;
* позбавитеся від різких перепадів
настрою;
* самі не відмітите, як на ПМЖ на
вашому обличчі пропишеться усмішка;
* станете привабливішими для осіб
протилежної підлоги.
Собака
Соціологи помітили: крупних псів,
як правило, заводять ті, хто не задоволений своїм статусом і жадає піднятися вгору соціальними сходами. А ось
ті, у яких з кар’єрою все нормально,
віддають перевагу маленьким собакам: мопсам, йоркширським тер’єрам,
болонкам і іншим .
Життєрадісні і компанійські собаки
- кращий спосіб позбавитися від песимізму і самоти. А ще гавкаюча братія:
* робить господарів більш товариськими і веселими;
* учить бути лідерами, не чекати біля
моря погоди, а діяти;
* позбавляє від комплексу неповноцінності і зацикленності на дрібницях.
Пташка
З погляду психологів, папугами та
канарейками захоплюється натура витончена і романтична. Пташка:
* учить легкому і світлому відношенню до життя;

Якого «сусіда» обрати

На думку учених, кожному вусатому, хвостатому, крилатому або
лускатому домашньому вихованцеві додається набір рис вдачі,
якими рано чи пізно обзаведеться його власник . Навіть якщо
тварина з’явилася в будинку випадково, її присутність вплине на
господарську долю. Як? Все залежить від того, що вам потрібне.
* робить господаря уважнішим до
дрібниць;
* підвищує працездатність;
* будить в господарі творчого генія.

Рибки
Майстри східного мистецтва феншуй запевняють, що золоті рибки в
акваріумі дарують будинку радість .
Цю стародавню ідею підтверджують і
сучасні учені: доглянутий акваріум із
задоволеними життям мешканцями і
насправді забезпечує господареві душевне здоров’я.

Вени «заварюють» лазером

Кажуть, справжнiй вiк людини записаний не в паспортi, а на стiнках кровоносних судин.

А

дже саме через розлади венозного кровообiгу виникає чимало
хвороб, одна з яких — варикозне
розширення вен нижніх кінцівок. Про
недугу, яка «відмічає» ноги судинними
«зірочками - павутинками» нині знають чи не всі, бо вона стосується практично кожної четвертої жінки в світі.
Страшного слова «варикоз» люди бояться, можливо саме тому звертаються за допомогою до хірургів лише тоді,
коли прогресує вже тромбофлебіт.
- І даремно, - переконує хірург з багаторічним досвідом роботи Володимир
Лисенко. - Адже тепер операції з лікування варикозної хвороби є малотравматичними й не потребують тривалої госпіталізації. Новий метод лікування змусив
забути про скальпель». Для цього застосовують найновіший, найменш травматичний і надійний метод – лазерний.
Кожна маніпуляція хірурга – під пильним контролем. Роботу людей, які працюють в операційній, може оцінити той,
хто хоча б раз у житті спробував завітати
туди як спостерігач і постояти хоча б годину в халаті, шапочці, бахілах, дихаючи
у маску... На операційному столі - сорокарічна жінка, в якої варикозне розширення

вен почало прогресувати. Її лікують за
допомогою альтернативного сучасного
методу – лазерного. Кожну маніпуляцію
хірурга фіксує монітор УЗД-апарата, тому
кожна його дія – під пильним контролем.
Лікар робить операцію взагалі без розрізу,
«заварюючи» вену енергією лазера через
малесенький прокол. Стінки змикаються
докупи, спадають, а з часом розчиняться
всередині безслідно. Витягувати вену з
ноги, тим самим більше травмуючи пацієнта, немає потреби.. Процес «заварювання» – на моніторі. А вже за годину-другу
пацієнтка зможе йти додому.
Раніше під час звичайної операції хірургам доводилося майже наосліп пра-

Плануємо день, звіряючи годинник
• з 6 до 7 ранку – краще всього функціонує довготривала пам’ять, вся
отримана інформація в цей час засвоюється легко.
• з 8 до 9 ранку – час для логічного
мислення. Найкращий період для
діяльності пов’язаної із запам’ятовуванням та аналітикою.
• з 9 до 10 ранку – кращі години для
роботи з інформацією.
• з 11 до 12 – перемкніть увагу на щоне-будь абстрактне, наприклад, музику.

• з 11 до 14:00 найкращий час для
обіду, їжа засвоюється і перетравлюється дуже добре.
• з 12:00 до 18:00 ідеальний час для
активної праці. Робота в більш пізні години заставляє мозок працювати з останніх сил і до кінця.
• з 21:00 до 23:00 найбільш повний відпочинок розуму і нервової системи.
• з 23:00 до 1 години ночі, під час сну, йде
активне відновлення тонкої енергії.
• з 1 до 3 години ночі людина відновлює емоційну енергію.

Рибки насправді творять дива.
Наприклад:
* регулярне спостереження за життям
холоднокровних підвищує рівень IQ в
середньому на 5-10 пунктів;
* господарі рибок - ідеальні сім’янини: у їх особистому житті панують
радість і спокій;
* кар’єра поволі, але неухильно йде в
гору: близько 70% власників акваріумів ,
за якими протягом трьох років спостерігали американські психологи, піднялися на
дві-три сходинки службовими сходми або
істотно підвищили рівень своїх доходів.
цювати, видаляючи розширену вену.
До речi, такi операцiї почали робити ще
сто рокiв тому. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок - це складна й
небезпечна судинна хвороба, при якій
вени втрачають свою еластичність, розтягуються і розширюються.
-Хронiчна венозна недостатнiсть
може призвести навіть до передчасної
смертi,- розповідає про важливість вчасно звернутися до лікаря хірург.- Якщо
вени відводять від ноги недостатньо
кровi, виникає застій, змiнюється колiр
шкiри на ногах, деформується форма
ноги, з’являються набряки, виразки,
тромби. Починаються такi хвороби, як
тромбофлебiт, тромбоз, i вже не ноги
служать людинi, а людина - ногам, бо
змушена постiйно лiкувати виразки.
Ця недуга практично завжди передається, так би мовити, у спадок: від мами
– до доньки, онуки – у групі ризику, передусім, люди, у яких у сім’ї вже хтось
хворів на цю недугу. Перші ознаки варикозу – набряки і важкість у ногах наприкінці дня, судинні «зірочки».
Якщо казати про профілактику цією
хвороби, то, за словами фахівця, всі загальноприйняті методи тут практично
не діють. Що ж до кремів та мазей на
основі кінського каштану, спеціальних
панчох і засобів народної медицини,
то вони помічні лише в післяопераційний період, а не як способи лікування
хвороби.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На цьому тижнi не давайте
волi власної помисливостi,
iнакше нiчого продуктивного вам
зробити не вдасться. Складнощi залишаться в минулому, справ стане
менше, але сил на них доведеться
витратити чимало. Якщо ви схильнi до ризикованих дiй, можете заздалегiдь приготуватися до поразки.
Зараз потрiбно все ретельно обмiрковувати i перевiряти. У четвер вас
може пiдбадьорити нова, цiкава
iнформацiя, в цей день все задумане здiйсниться завдяки допомозi
друзiв i близьких. Вихiднi можуть
виявитися насиченими, але надзвичайно нудними днями.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви дiзнаєтеся багато нового
в професiйнiй сферi, познайомитеся з цiкавими людьми. В серединi тижня може виникнути стан
невизначеностi, i поки не настала
яснiсть, не берiть нiчию сторону.
Зате потiм можливе полiпшення
вiдносини з колегами, начальством
або старшими родичами. На цьому
тижнi зросте навантаження iнтелектуального характеру, але вам це
буде тiльки на користь.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Понедiлок i середа можуть
розчарувати вас в дiловiй
сферi, але зате ви зможете розраховувати на моральну пiдтримку при
дружнiх зустрiчах. В серединi тижня можливе полiпшення вiдносин з
родичами. Четвер обiцяє принести
прибуток, сприятлива дiяльнiсть,
спрямована на розширення меж, у
всiх сенсах цього виразу. Суботах
сприяти прийняттю конструктивних рiшень, початку ремонту будинку або на дачi.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi бажано звернути особливу увагу на свої
психологiчнi проблеми, якщо вам
здається, що такi у вас є. Вiдверта розмова з друзями, лекцiя з особистiсного росту допоможуть змiцнити ваш
внутрiшнiй стрижень. У четвер у вас
з`явиться шанс нестандартного вирiшення старих проблем. Гарний час
для пошуку нової роботи i пiдведення пiдсумкiв. У вихiднi ви, швидше
за все, будете стурбованi побутовими
питаннями, якi зажадають невiдкладного вирiшення.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У понедiлок i вiвторок справи на роботi можуть складатися не так гладко, як би вам хотiлося, є ризик в роздратуваннi кiлька
зiпсувати вiдносини з оточуючими.
З метою самозбереження намагайтеся абстрагуватися вiд того, що
вiдбувається. Починаючи з середи,
настає сприятливий час для пiдписання контрактiв, юридичних документiв. Ви без працi зробите важливий доповiдь i закiнчите звiт. Суботу
найкраще присвятити вiдпочинку
в сiмейному колi або в iнший комфортної для вас обстановцi.
РИБИ (20.02-20.03)
Ви зараз на гребенi хвилi, але
вас оточують загадки i таємницi, втiм, навiть плiтки роблять вам
карколомну рекламу. Ви товариськi
i привабливi, вихор нових зустрiчей
i знайомств захопить вас. А ось на
роботi не варто надмiрно вередувати i чiплятися по дрiбницях, такими
дiями ви можете засмутити колег.
Вихiднi - саме час чекати чудового
сюрпризу вiд своєї половинки.
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Четвер • 19 жовтня
UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,23:30 Д/с «Марк Твен».
7:25,7:40,8:10,14:20,16:35,19:20,2
3:20 Погода.
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
8:15,2:55 Д/с «Нью-Йорк».
9:30 Т/с «Гранд-готель».
11:20 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50 Слiдство.Iнфо.
15:15 Надвечiр`я. Долi.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Д/ф «Дiти Донбасу».
19:25 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi».
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Книга.ua.
22:50 Д/с «Супервiдчуття».
0:35 Д/с «Орегонський путiвник».
3:40 Д/с «Мистецький пульс
Америки».
4:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19
:30,0:10 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:55 «Чотири весiлля».
12:20,13:45 «Мiняю жiнку».
15:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
(12+).
20:15 Комедiя «Озброєнi i
небезпечнi». (16+).
22:40 «Право на владу».
0:20 Драма «Волл-стрiт».
4:40 М/ф «Пригоди капiтана
Врунгеля».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.

7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:30,12:25,20:40 Т/с «Спокуса
2».
13:00,14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
0:20 Т/с «25-та година». (12+).
3:15,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:50 «Готуємо разом».

9:20 «Битва екстрасенсiв 15».
11:55 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:45 «Зваженi та щасливi
7».
23:15 «Один за всiх».
0:05 Т/с «Роксолана».
4:40 М/ф «Пригоди капiтана
Врунгеля».

4:00 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
9:55 Секретний фронт.
10:55,13:20 Х/ф «Подарунок».
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 «На трьох».
13:55,16:10 Т/с «Янголи вiйни».
(16+).
16:25,22:25 Т/с «Паршивi вiвцi».
(16+).
17:30,21:25 Т/с «Пес 3». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
0:30 Х/ф «Контрабанда». (16+).
2:40 Т/с «Категорiя 6. День
руйнувань».

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,0:00,2:
50 Сьогоднi.
9:15,3:40 Зоряний шлях.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Черговий лiкар
3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:50 Футбол. Лiга Європи УЄФА.
«Динамо» (Київ) - «Янг Бойз».
0:15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
2:50 Т/с «Адвокат». (16+).
3:30 Х/ф «Контрабанда». (16+).
4:40 Т/с «Категорiя 6. День
руйнувань».

ICTV

Новий канал

3:00,1:25 Зона ночi.
3:20 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
4:10 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтик i його друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
12:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки».
16:50 Аферисти в мережах.
19:00 Зорянi яйця.
21:00 Київ вдень та вночi.
22:00 Суперiнтуїцiя.
1:20 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:35,15:25 «Все буде добре!»
8:35 «Все буде смачно!»

Канал «Україна»

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,0:1
5,1:30,3:15 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10 «Божевiльний свiт».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
17:10,20:20,0:05,1:50 «Ситуацiя».
17:20,23:20 «На часi».
19:00,22:30,2:00,3:35 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 «Мультляндiя».
0:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».
1:00 Зорянi яйця.
2:00 Київ вдень та вночi.
3:00 Суперiнтуїцiя.
4:20 Служба розшуку дiтей.

П`ятниця • 20 жовтня
Iнтер
UA:Перший
СТБ
6:00 М/ф.
6:00,8:20 М/с «Легенда про
6:05 Х/ф «Подвiйне життя».

Бiлоснiжку».
6:30,7:25,7:40,8:10,9:30,14:20,16
:35 Погода.
6:35,8:40 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi».
7:30 Ера бiзнесу.
7:35 Агроера.
7:45 Спорт.
7:50 Вiд першої особи.
9:40 Д/ф «Українська
революцiя».
11:05 Т/с «Епоха честi».
13:00,15:00,18:05,21:00,1:55
Новини.
13:10,14:30 Радiо. День.
13:50 «Схеми» з Н. Седлецькою.
15:15 Свiтло.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:20 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Твiй дiм.
19:25 Д/с «Супервiдчуття».
20:25 Перша шпальта.
21:50,2:35 Новини. Спорт.
22:15 Д/ф «Дружини. П`ять
випадкових iсторiй жiнок в
армiї».
22:30 Д/ф «Дев`ятнадцятирiчний
командир».
22:50 Як дивитися кiно.
23:20 Х/ф «Такi красивi люди».
2:55 Д/с «Нью-Йорк».
4:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,1
9:30,5:10 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:55 «Чотири весiлля».
12:20,13:45 «Мiняю жiнку».
15:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15 «Лiга смiху 3».
22:20 «Iгри приколiв».
23:15 Драма «Радник». (18+).
1:40 Трилер «Екстрасенс». (16+).
2:25 Дизель-шоу.
3:00 Х/ф «Червоний дракон».
(18+).
4:45 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

6:20,22:00 «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».
10:30,12:25 Т/с «Спокуса 2».
13:00,14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,3:00 «Подробицi тижня».
23:50 Х/ф «У Париж!» (16+).
2:15 Україна: забута iсторiя.
4:40 «Чекай на мене».

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20,2:25 Факти.
4:40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
9:55 Iнсайдер.
10:55,13:20 Х/ф «Контрабанда».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 «На трьох».
13:55 Т/с «Янголи вiйни». (16+).
15:00,16:10 Т/с «Паршивi вiвцi».
17:30 Т/с «Пес 3». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
0:00 Х/ф «Червоний дракон».
2:45 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал

3:00,2:40 Зона ночi.
3:15 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
4:00 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:10 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтик i його друзi».
8:15,22:45 Половинки.
12:10,21:40 Київ вдень та вночi.
16:20,19:00 Топ-модель поукраїнськи.
0:45 Х/ф «Бабадук». (18+).
2:35 Служба розшуку дiтей.

(16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя».
20:00,22:45 «Сюрприз,
сюрприз!»
23:25 Х/ф «Дорога моя
донечко».
0:50 Х/ф «У Париж!» (16+).
2:15 Україна: забута iсторiя.
4:40 «Чекай на мене».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,
2:40 Сьогоднi.
9:15,5:00 Зоряний шлях.
11:30,3:20 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Черговий лiкар
3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Жiночий лiкар 3».
(16+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Х/ф «Доктор Щастя».
23:20 «Слiдами 17 жовтня.
Епiлог».
0:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:
00,0:15,1:30,3:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
13:10,18:10,4:00 «Божевiльний
свiт».
14:00,15:10,0:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
17:10,20:20,0:05,1:50
«Ситуацiя».
17:20,23:20 «На часi».
19:00,22:30,2:00,3:35 «Київ
Live».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 «Мультляндiя».
00:20 «Слiдами 17 жовтня.
Епiлог».
1:00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».

Субота • 21 жовтня
UA:Перший
/

6:00,0:40 Д ф «Iсторiя без купюр.
Холмська трагедiя».
6:30 Погода.
6:35 Д/ф «Бiй за гору Макiвка».
8:30 Д/ф «Вони боролись до
загину».
9:30,23:30 Д/ф «Iсторiя однiєї
криївки».
11:10 Д/ф «Сплюндрована
пам`ять».
12:00 Хвилина мовчання пам`ятi
жертв масової депортацiї
населення Захiдної України до
Сибiру 1947 року.
12:01 Д/ф «Хронiка Української
повстанської Армiї. 1942-1954».
14:35 Х/ф «Жива».
16:40 Х/ф «Святий Августин».
20:35 Д/ф «Дiти Донбасу».
21:00,1:10 Новини.
21:35 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв».
22:35 Вiйна i мир.
23:25 Мегалот.
1:40 Свiтло.
2:35 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв
волi».
4:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:00 «Життя без обману».
6:50 «Грошi».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45,5:10 М/ф «Як козаки...»
10:15 Бойовик «Аватар».
13:40 Х/ф «Великий дружнiй
велетень».
15:55 Бойовик «Перевiзник».
(16+).
17:45 Бойовик «Перевiзник 2».
19:30 «ТСН».
20:15 Бойовик «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього».
22:50,1:25 Бойовик «Прометей».

Iнтер

5:45 М/ф.
6:15 Х/ф «Альошкине кохання».
8:00,4:20 Х/ф «Шукаю людину».
9:50 Х/ф «Дорога моя людина».
12:00,20:30 Т/с «Друге життя».
(12+).
20:00 «Подробицi».
22:20 Х/ф «Одiссея».
0:40 Х/ф «Втеча з в`язницi».
2:40 «Подробицi» - «Час».
3:10 Х/ф «Де ти, Багiро?»
4:35 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв
волi».
5:05 Т/с «Роксолана».

ICTV
.

4:10 Т/с «Слiдчi» (16+).
5:10 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:25 Факти.
5:45 Бiльше нiж правда.
7:20,0:15 Т/с «Динотопiя». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «Останнiй король».
(16+).
14:55 Х/ф «Геракл. Народження
легенди». (16+).
16:50 Х/ф «Геркулес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Солт». (16+).
22:00 Х/ф «Ганна. Досконала
зброя». (16+).

Новий канал

3:00,1:30 Зона ночi.
5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:50 М/с «Лунтик i його друзi».
7:50 Дешево i сердито.
9:30 Ревiзор.
12:00 Пристрастi за Ревiзором.
15:00 М/ф «Балерина».
16:50 М/ф «Король Лев».

18:40 Х/ф «Принц Персiї». (16+).
21:00 Х/ф «Джон Картер: Мiж
двох свiтiв». (16+).
23:30 Х/ф «Абатуар: Лабiринт
страху». (18+).

СТБ

6:05 Х/ф «Балада про вiдважного
лицаря Айвенго».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
11:20 Х/ф «Спокута».
13:15 «Сюрприз, сюрприз!»
16:05 «Зваженi та щасливi 7».
19:00 «Х-Фактор 8».
21:30 Х/ф «П`ять рокiв та один
день». (12+).
23:25 Х/ф «Дорога моя донечко».

Канал «Україна» .

9:30 Х/ф «Весiльна сукня».
11:40 Х/ф «Востаннє прощаюся».
(12+).
13:45,15:20 Х/ф «Доктор
Щастя».
16:15 Т/с «Пом`якшувальнi
обставини», 1 i 2 с. (16+).
19:40 Т/с «Пом`якшувальнi
обставини». (16+).
21:00 Х/ф «Кульбабка».
23:00 Т/с «Герократiя». (16+).
0:20 Реальна мiстика.
3:50 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
4:15 Бойовик «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього».
5:50,6:25 Бойовик «Прометей».
(16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00 «Телемаркет».

7:00,15:00,19:00,3:10 Сьогоднi
7:15,5:50 Зоряний шлях.

14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20,5:25 «Мультляндiя».
15:15 «Хiти М. Поплавського».
16:20 «Київськi iсторiї».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,23:15,2:50 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 «Якiсне життя».
18:05,3:10 «Дикi тварини».
19:00,4:00 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Босонiж по парку».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:35 Х/ф «Чорне оксамитове
плаття».
2:20 Х/ф «Золотий хлопчик».
3:00 Т/с «Герократiя». (16+).
4:20 Реальна мiстика.
5:50 Т/с «CSI. Мiсце
злочину».

Недiля • 22 жовтня
UA:Перший
/

6:00,6:40,8:20 М с «Легенда про
Бiлоснiжку».
6:30,7:25,7:45,8:10,9:30 Погода.
7:30 Свiт он-лайн.
7:50 Смакота.
8:40 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi».
9:40 Д/с «Скарби та смертельнi
таємницi морiв».
11:05 Х/ф «Королiвський
генерал».
13:30 Фольк-music. Дiти.
14:25 Фольк-music.
15:30 Перший на селi.
16:25 Т/с «Бодо».
21:00,1:10 Новини.
21:35 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
22:10 Лайфхак українською.
22:20 Д/с «Супервiдчуття».
22:50 Книга.ua.
23:30 Богатирськi iгри.
0:35 Д/с «Орегонський
путiвник».
1:40 Надвечiр`я. Долi.
2:35 Д/ф «Пiсля прем`єри розстрiл».
3:35 Д/ф «Борис Мозолевський.
Знак Скiфiї».
4:05 Т/с «Роксолана».

Канал «1+1»

6:05 «ТСН».
7:00 «Українськi сенсацiї».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:40 М/ф «Маша i ведмiдь».
9:50 «Розсмiши комiка».
10:50,11:50 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
12:50 Т/с «Свати 4».
13:55,14:55,16:00 Т/с «Свати 5».
17:05 «Лiга смiху 3».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
23:20 «Iгри приколiв».
0:20 «Слуга народу. Фiльм про
фiльм».
1:10 «Аргумент Кiно».
2:05 «Життя без обману».

Iнтер

5:50 Х/ф «Дорога моя людина».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i
пекло».
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження».
12:00 Т/с «Друге життя». (12+).
18:30 «Крутiше за всiх».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
22:15 Х/ф «Шукайте жiнку».
1:20 «Леонiд Куравльов. Це я
вдало зайшов».
2:15 Х/ф «Альошкине кохання».
3:35 «Подробицi» - «Час».
4:05 Х/ф «Одiссея».

ICTV

5:30 Скарб нацiї.
5:35 Еврика!
5:40 Факти.
6:05 Бiльше нiж правда.
7:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
10:45 Х/ф «Геракл. Народження
легенди». (16+).
12:35,13:00 Х/ф «Геркулес».
(16+).
12:45 Факти. День.
14:30 Х/ф «Ганна. Досконала
зброя». (16+).
16:50 Х/ф «Солт». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Особливо
небезпечний». (16+).
22:55 Комiк на мiльйон.
1:00 Х/ф «Червоний дракон».
3:10 Провокатор.

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
4:50 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
5:35,6:55 Kids` Time.
5:40 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
7:00 Топ-модель по-українськи.
9:45 М/ф «Король Лев».
11:40 Х/ф «Хеллбой: Герой iз
пекла». (16+).

14:00 Х/ф «Принц Персiї».
16:10 Х/ф «Джон Картер: Мiж
двох свiтiв». (16+).
18:50 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
21:00 Х/ф «Оз: Великий i
Могутнiй».
23:50 Х/ф «Смак ночi». (18+).

СТБ

5:55 «Хата на тата».
8:55 «Все буде смачно!»
11:40 «Караоке на Майданi».
12:35 «МастерШеф 7».
19:00 «Битва екстрасенсiв 17».
21:30 «Один за всiх».
22:40 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:40 Зоряний шлях.
8:50 Т/с «Пом`якшувальнi
обставини». (16+).
12:50 Т/с «Свєтка». (12+).
17:00 Т/с «Батько-одинак», 1 i
2 с. (16+).
19:00,4:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Батько-одинак».
22:00 Т/с «Сила серця». (16+).
1:45 Реальна мiстика.
2:30,4:50 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Шеф-кухар країни».
11:00,23:40 «Телемаркет».
14:00 «Прогулянки мiстом».
14:30 «Паспортний стiл».
14:40,4:35 «Мультляндiя».
15:10 «Українець М.
Поплавський у Варшавi».
15:35 «Дикi тварини».
16:35 Х/ф «Босонiж по парку».
18:30,1:30 Х/ф «Червоне та
чорне».
21:00,0:40,3:45 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,4:15 «СТН-спорттижневик».
21:50 Х/ф «Державна
таємниця».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Цифрова типографія

запрошує на постійну роботу:
оператора цифрового друку, палітурників,
операторів після друкарського обладнання.
Чоловіки, жінки. Навчаємо. Період навчання
оплачувальний. Розташування – м. Буча.
Оформлення згідно КЗоТ

Контактний телефон:
050-415-31-00, 050-448-05-01

Склад бытовой химии (моющие, чистящие)
смт Немешаево приглашает на работу:

Водитель-экспедитор, штабелерщик, грузчик, комплектовщик
товаров.
Гибкий график работы. Тел.: 096-979-57-56

Інформація виконавчого комітету
Ворзельської селищної ради
«Про результати конкурсу суб’єктів оціночної діяльності, що були залучені для проведення експертної грошової оцінки об’єктів
комунальної власності територіальної громади
селища Ворзель від 02.10.2017р.»
Об’єкт конкурсу
Земельна ділянка
площею – 0,2000 га.
Адреса об’єкта оцінки:
сел. Ворзель, вул.
Ковельська, 8.

Переможець конкурсу

Об’єкт конкурсу
Земельна ділянка
площею – 0,4770 га.
Адреса об’єкта оцінки:
сел. Ворзель, вул.
Курортна,54-г.

Переможець конкурсу

ФОП Талалаєва
Алевтина Арнольдівна
08202, м. Ірпінь, вул.
Миру, 3-Б, кв.10

ФОП Талалаєва
Алевтина Арнольдівна
08202, м. Ірпінь, вул.
Миру, 3-Б, кв.10

Контактна особа: Мостіпака Сергій Васильович –
заступник селищного голови.
Телефон для довідок: (04597) 46-442

Пенсійний Фонд україни повідомляє

РОЗПОЧАТО ВИПЛАТИ ПІДВИЩЕНИХ ПЕНСІЙ
Всі регіональні відділення Пенсійного фон- Людина, яка не працювала, або працювала на себе
ду розпочали виплати підвищених пенсій (не сплачувала страхові внески), не буде отримувати
пенсію за рахунок інших і вийде на пенсію пізніше –
більш ніж 9 млн пенсіонерам.

Як буде впроваджуватись пенсійна
реформа
З 1 жовтня 2017 року всі пенсії незалежно від року
призначення будуть перераховані за єдиними правилами за матеріалами пенсійних справ.
При перерахунку буде використовуватись: єдиний
показник середньої зарплати за останні 3 роки (20142016) у розмірі 3 764,4 грн; оновлений показник прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян
на рівні 1452 грн. Всі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень пенсіонерів.
Підвищення пенсій не носить інфляційний характер, тому не може призвести до підвищення цін.
Надалі всі пенсії щорічно будуть індексуватись –
на 50% середньої заробітної плати і на 50% від зростання інфляції. У 2019-2020 роках для перерахунку буде
братися показник середньої заробітної плати за попередній рік. З 2021 року – показник середньої заробітної
плати за 3 попередні роки. Перерахунок пенсій більше
не залежатиме від рішень політиків.
Посилюється роль страхового стажу для визначення права на пенсію. Пенсійний вік не підвищується: ті, хто сумлінно працював і набув необхідного
страхового стажу, зможуть вийти на пенсію в 60 років. З січня 2018 року для виходу на пенсію за віком
необхідно мати 25 і більше років страхового стажу.

мінімальний страховий стаж для права на пенсію залишається на рівні 15 років (при досягненні 65 років).
Ті, хто працюють в секторі неформальної зайнятості або за кордоном, можуть сплачувати внески до
Пенсійного фонду самостійно або «купити» стаж за
період коли такі внески не сплачувались (не більше,
ніж 2 роки).
Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів
з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних
карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання
службових обов’язків у місцях надзвичайних подій;
«чорнобильців» (із зниженням пенсійного віку).
Скасовується обмеження виплати пенсій для
пенсіонерів, які працюють. Пенсіонер, який заробив собі пенсію, з 1 жовтня 2017 буде отримувати її
в повному обсязі. Відміняється зменшення розміру
пенсії жінкам, що скористались правом дострокового виходу на пенсію по досягненню 55 років.
Солідарна система буде позбавлена невластивих
видатків. Всі невластиві видатки системи передаються до державного бюджету.
Наступним кроком буде підготовка окремого законопроекту про осучаснення пенсій військовим.

Платники податків Ірпінського регіону сплатили до
місцевих бюджетів майже 470 млн. гривень

Протягом січня-вересня поточного року платниками податків спрямовано до місцевих бюджетів 469,7 млн. грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 13,3 %, або на 115,8 млн. грн.
За 9 місяців 2017 року до зведеного бюджету перераховано майже 351,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (у
т. ч. до місцевих бюджетів надійшло 263,6 млн. грн.). Це на 99,1 млн. грн. Або 39,3% більше, ніж за відповідний період
2016 року. Лише у вересні було сплачено 41,5 млн. грн. ПДФО. Приріст до минулого року склав майже 10 млн. грн.
Зокрема, у вересні місцевий бюджет м.Буча отримав на 2,5 млн. Грн. коштів більше, ніж у вересні минулого року.
Так, за перший місяць осені 2017 року до місцевого бюджету м. Буча було спрямовано 12,5 млн.грн., тоді як за відповідний період 2016 року ця сума складала 10 млн. гривень.
Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ

Ремонт холодильників

куплю б/у
або неробочий холодильник
(066) 021 22 18
(073) 156 36 99

Втрачено Єдиний квиток №58 серія
БВО від 20.02.2017р. на ім’я Лисенко
Марія Денисівна 27.02.2001 р.н., вважати не діійсним.

Анекдот

-

Песиміст бачить тунель.
Оптиміст – світло наприкінці тунелю.
Реаліст бачить тунель і поїзд, що йде
по рейках.
А машиніст бачить трьох ідіотів, що
сидять на рейках.
***
- Де можна недорого відзначити день
народження?
- Олівцем у календарі…

Заява про екологічні наслідки
діяльності

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної
адміністрації планує будівництво пластового вишкільного центру за адресою: вул. А. Михайловського, 54, м.
Буча, Київська область.
Бучанський центр позашкільної освіти – Пластовий
вишкільний центр – комплексний позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і виховання
дітей та молоді у позаурочний та позанавчальний час.
Загальна місткість навчальних аудиторій проектованого об’єкту складає 550 осіб.
Місткість конференц-зали – 64 особи.
У складі об’єкту передбачена також можливість для ночівлі учасників пластових, спортивних та військово-патріотичних вишколів, змагань та зборів. Загальна місткість
спальних приміщень - 40 осіб.
Кафе у складі проектованого об’єкту призначено для
забезпечення харчування вихованців і персоналу Центру.
Кількість посадкових місць в кафе – 36. Продуктивність
кафе - 450 умовних страв/добу.
Для теплопостачання приміщень пластового вишкільного передбачається встановлення окремо розташованої, модульної транспортабельної котельні «КОЛВІ»
типу КМ-2-200-Т/Гн-КТН 1 100 СЕ з котлами КТН 1 100
СЕ (2 шт).
Реалізація проектованої діяльності не здійснить істотного впливу на стан навколишнього середовища.
Аналіз проведених розрахунків викидів забруднюючих речовин при роботі котельні показує, що концентрації їх в атмосферному повітрі будуть значно нижче
гранично допустимих.
Валові викиди основних забруднюючих речовин згідно розрахунків складатимуть: азоту діоксид – 0,14 т/рік;
вуглецю оксид – 0,022 т/рік.
При своїй діяльності заклад зобов’язується суворо дотримуватись вимог природоохоронного законодавства.
З зауваженнями та пропозиціями звертатися за адресою: 04119, м Київ, вул. Мельникова, 40,
тел. (044) 206 74 91.

МНС повідомляє
Ірпінський регіон:

сталася пожежа кварти

11 жовтня 2017 року о 17 год 40 хвилин до диспетчерської служби 36 – ДПРЧ м. Ірпінь надійшло
повідомлення про загорання квартири на 5- му поверсі 5-ти поверхового будинку за адресою: м. Буча,
вул. Водопровідна 54-а.
На місце пожежі було направлено 2 одиниці
основної техніки та 1 автодрабину. Прибувши
на місце пожежі та провівши розвідку було
встановлено, що палають вхідні двері до квартири № 35 на 5-му поверсі.
Пожежу було ліквідовано о 18 год 02 хвилини первинними засобами пожежогасіння.
Травмованих і загиблих на місці пожежі невиявлено.

Анекдот
- А я собі на днях айфон купила!
- І як? Не комплексуєш, що телефон розумніше
господаря?
***
— Петре, чому ти нікуди не береш мене?
— Беру.
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки, ні в
кав’ярню…
— Марусю, ти завжди в моєму серці.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Товариство запрошує на постійну
роботу водія МАЗа, смт Бородянка.
Вимоги: категорії С, Е, ADR.
Бажано чоловік віком від 40 до 60.
Конт. інф.: (097) 167-09-22 (Олена Миколаївна).
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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на часі

З

аяву і Декларацію про доходи заново необхідно було подати лише
сім’ям, які:
• орендують помешкання
• мають зміни у складі сім’ї: хтось
прописався чи виписався за останній рік
• хочуть отримати субсидію на тверде
паливо
Як і минулого року, субсидію нададуть усім, хто потребує реальної допомоги у сплаті житлово-комунальних
послуг. Грошей вистачить на всіх.
Розмір «зимової» субсидії буде відображено у платіжках за опалення, які
надійдуть споживачам послуги у листопаді 2017 року.

«ЗИМОВА» СУБСИДІЯ

В Україні офіційно розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії. У жовтні управління соціального захисту населення
автоматично розрахують розмір допомоги на опалювальний сезон усім тих, кому у травні цього року субсидію було перепризначено на новий період - 2017-2018рр. Жодних документів чи довідок субсидіантам повторно не потрібно подавати чи доносити.
Програма житлових субсидій максимально спрощена для людей.

ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ
АДАПТОВАНА ДО СОЦІАЛЬНОГО
СТАТУСУ ГРОМАДЯН
На новий опалювальний сезон
2017/18рр. – з 1 жовтня 2017р - при
розрахунку розміру субсидії будуть
враховані доходи громадян за I і II
квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року - за
III і IV квартал 2017 року.
Це об’єктивно. Бо, громадянин, наприклад, весь минулий рік працював
і отримував високу заробітну плату.
У цьому році з тих чи інших причин
звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об’єктивних причин. Соціально несправедливо
брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати
рахунки за тепло, електроенергію та
воду. Тому Уряд пішов назустріч таким
людям, адаптуючи їх соціальний стан
до дати призначення субсидії.
Крім того, у травні-червні цього
року виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній період,
бо фіскальна служба не змогла вчасно
надати інформацію про доходи громадян за I квартал цього року. Особливо
помітно це було у великих містах. Уряд
врахував і цей аргумент.
ПЕНСІОНЕРАМ СУБСИДІЯ
РАХУЄТЬСЯ ВИХОДЯЧИ ЛИШЕ З
РОЗМІРУ ЩОМІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ,
А НЕ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ
Громадяни, які стали пенсіонерами,
наприклад у травні цього року, або
пенсіонери, які припинили працювати, скажімо у червні цього року, і не
мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу - пенсії.
Це стосується лише тих українців,
які донедавна працювали і отримували заробітну плату, або, скажімо,
зарплату і пенсію, а віднедавна – у минулому чи цьому році (І та ІІ квартали)
з тих чи інших причин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу
– пенсію.
Щоб скористатися таким правом,
громадянам необхідно звернутися до
управління соціального захисту населення лише з Декларацією про доходи,
в якій зазначити вид доходу - пенсія,
наприклад з 1 червня 2017 року. Тоді
з 1 жовтня 2017 року таким українцям не враховуватиметься дохід за I і
II квартал 2017 року, а братиметься до
уваги лише розмір щомісячної пенсії.
Якщо ж людина стала пенсіонером,
скажімо з вересня, вона має змогу у
грудні звернутися до управління соцзахисту з Декларацією про доходи і
субсидію перерахують
СУБСИДІЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ОПАЛЕННЯ ПРИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ
З 15 ЖОВТНЯ ДО 15 КВІТНЯ, А
ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО - ТЕРМІН
ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ МЕРОМ
МІСТА
На практиці траплялися випадки,
коли у одному населеному пункті дві
родини проживають у одному багатоповерховому будинку, але через те, що
використовують різні види опалення,
по-різному отримували субсидію у
жовтні та квітні.
Для родини, яка використовує централізоване опалення, субсидія у
жовтні та квітні нараховувалася відповідно до рішень органу місцевого
самоврядування залежно від погодних умов подачі теплоносія. Тому, для

таких сімей опалювальний період,
починався, скажімо, 18 жовтня й
завершувався 10 квітня. Відповідно
й здійснювалося нарахування субсидії.
Для родини, яка має індивідуальне
газове опалення, опалювальний період
починався з 1 жовтня і завершувався
30 квітня. Однак, враховуючи погодні
умови, рідко хто з українців самостійно вмикав опалення вже 1 жовтня,
коли на вулиці сприятливий температурний режим.
Це питання не було унормованим
на місцевому рівні, що з року в рік
призводило до збільшення сум невикористаних субсидій. Саме тому Уряд
у травні цього року врегулював це питання на користь субсидіантів.
Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до
30 квітня і обов’язково перераховувалася відповідно до рішення органів
місцевого самоврядування або органів
виконавчої влади про дату початку та
закінчення опалювального сезону, то
у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається
прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або
органів виконавчої влади, а для тих, у
кого індивідуальне опалення, субсидія
нараховуватиметься з 15 жовтня до 15
квітня.
Дане рішення Уряду є соціально й
економічно обґрунтованим: розумне споживання енергоресурсів, особливо, коли погода в цьому сприяє,
наближає країну до її стратегічної
мети - до 2020 року стати енергонезалежною.

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ У РАЗІ
НАЯВНОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ?
Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити
питання з накопиченою в минулому
заборгованістю за комунальні послуги.
Якщо цього не зроблено, держава знову
ж таки йде назустріч громадянам і дає
змогу оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для
продовження субсидії на наступний рік
(2017-2018рр.).
Існують
непоодинокі
випадки,
коли громадяни оскаржують у судовому порядку виставлену надавачем
послуги суму заборгованості і тому
відмовляються сплачувати відповідні кошти або ж укладати договір реструктуризації. Уряд пішов назустріч
таким сім’ям: борг за комунальні послуги, який оскаржується у суді, не
впливає на субсидію.
У ситуації, коли громадяни не погоджуються із заборгованістю вони
можуть її оскаржити. На підставі рішення суду про анулювання боргу,
або до винесення рішення суду розмір
заборгованості, що оскаржується, рішенням Комісії з питань призначення
житлових субсидій, які працюють при
органах виконавчої влади на місцях,
дія житлової субсидії відновлюється з
моменту призупинення, тобто з травня 2017 року.
Поточна заборгованість, тобто не
сплачені комунальні послуги у березні,
травні та червні, не впливає на процес
перепризначення житлових субсидій
на новий період. Береться до уваги заборгованість, накопичена субсидіантом до лютого 2017 року.

СУБСИДІЯ БЕЗ «ПРОПИСКИ»
МОЖЛИВА НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ
ОРЕНДИ ЖИТЛА
Безповоротна допомога Уряду у сплаті
житлово-комунальних послуг - субсидія
- оформлюється виключно на зареєстрованих у житловому приміщенні людей.
Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям,
які не мають офіційної реєстрації, але
сплачують комунальні послуги.
Якщо людина не змогла оформити
субсидію через відсутність прописки в
даному помешканні, але там проживає
і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й
воду, держава забезпечила їй можливість
скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла.
Рішенням Уряду не визначено жорстких
вимог до такого документу: договір не
потрібно завіряти нотаріально, достатньо
лише двох підписів - власника житла та
орендаря.
Такий документ є офіційним підтвердженням права людини на субсидію і
повинен братися до уваги місцевими органами соціального захисту населення на
користь сім’ї.
ОПЛАТА ДОРОГОВАРТІСНОГО
ЛІКУВАННЯ БУДЬ-КОГО З ЧЛЕНІВ
СІМ’Ї, ДОВГОТРИВАЛЕ НАКОПИЧЕННЯ
КОШТІВ НА КУПІВЛЮ КВАРТИРИ,
ЧИ ОПЛАТА НАВЧАННЯ ДИТИНИ НЕ
ВПЛИВАЄ НА СУБСИДІЮ
Основний критерій, за яким житлова
субсидія не призначається, є одноразова
покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень.
Однак, і тут є виключення. Зокрема, оплата дороговартісного лікування будь-кого
з членів сім’ї, довготривале накопичення
коштів на купівлю квартири, чи оплата
навчання дитини.
Якщо, до прикладу, родина 10 років
збирала кошти, щоб придбати собі помешкання. Купівля квартири перевищила 50 тисяч гривень і у сім’ї немає
іншого помешкання – такі люди мають
змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд Комісії
з питань соціального захисту населення,
які діють при кожній райдержадміністрації або органі місцевого самоврядування. Аналогічна ситуація і з оплатою
навчання дитини.
Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. у період отримання
субсидії, безповоротну державну допомогу
у сплаті житлово-комунальних послуг їй
НЕ припинять надавати. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.
На оформлення субсидії також НЕ
впливає вартість майна, отриманого у
спадок або у подарунок. Цей дохід не
включається до сукупного доходу сім’ї і не
береться до уваги при розрахунку розміру
субсидії. Наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також
НЕ впливає на право отримання субсидії.
Береться до уваги офіційний дохід, який
приносить це майно.
Якщо сім’я придбала квартиру у кредит,
то при визначені її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця
сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія
може бути призначена за рішенням Комісії
на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.
БЕЗРОБІТНІ ТА СТУДЕНТИ ТАКОЖ
МАЮТЬ ПРАВО НА СУБСИДІЮ
Громадянам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і отримують
допомогу з безробіття, студентам денної форми навчання при оформленні
субсидії враховують фактичний розмір
доходу. А громадянам, які перебувають
на обліку в центрі зайнятості, але не отримують допомогу з безробіття, - один
прожитковий мінімум. Для тих, хто не
перебуває на обліку в центрі зайнятості
і свої доходи декларує як нульові, органи
соціального захисту населення рахують
два прожиткові мінімуми.
Тимчасово переміщені особи теж мають
право на отримання субсидії, оскільки не
буде враховуватися у дохід грошова допомога, яка їм виплачується державою.
Якщо в особи, яка досягла 18-річного
віку станом на початок періоду, за який
враховуються доходи для призначення
субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму
або відсутні доходи, але вона навчається

Постаті

СУБСИДІЯ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ
НА ФАКТИЧНИХ, А НЕ НА ВСІХ
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ, МЕШКАНЦІВ ЖИТЛА
Діти пішли вчитися і фактично з вами
не проживають або син чи дочка переїхали у інше місто, але ще досі прописані у Вас? Держава йде назустріч таким
сім’ям і пропонує доходи тих, хто прописаний, але фактично не проживає у
помешканні, не враховувати під час розрахунку розміру субсидії.
У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації
про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем.
Зокрема, треба написати: «зареєстровані,
але не проживають». Разом із Декларацією
треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування
субсидій на фактичну кількість людей, які
мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою
(довідка з місця роботи в іншому місці),
(довідка про навчання в іншому місці, про
перебування на лікуванні тощо).
На підставі цієї заяви Управління соціального захисту спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він у свою чергу,
приходить, перевіряє, складає акт. Далі
в органі соціального захисту готують
подання на Комісію. І Комісія приймає
рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять чоловік, а, на трьох. І це
рішення Комісії є обов’язковим до виконання тими житлово-комунальними
підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на
п’ятьох прописаних, а на трьох реальних
мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п’яти членів родини.
ПРО ЩО ТРЕБА ОБОВ’ЯЗКОВО
ІНФОРМУВАТИ СОЦБЕЗ?
Якщо Ви отримуєте субсидію і у вас
відбулися певні зміни, пам’ятайте, ви
повинні проінформувати протягом місяця управління соціального захисту
населення – усно чи особисто – про таке:
• складу зареєстрованих у житлі: хтось
виписався чи прописався
• соціального статусу членів сім’ї: хтось
звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером
• про здійснення одноразової покупки,
яка перевищує 50 тисяч гривень
• набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і
перейшли на індивідуальне чи навпаки
Департамент інформації
та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету
міністрів України

«36 років до мрії»

З 4 по 10 жовтня увесь світ відзначав Всесвітній
тиждень Космосу (World Space Week), який був
започаткований рішенням Генеральної Асамблеї ООН 6 грудня 1999 року. Перша та крайня
дати обрані не випадково, адже саме 4 жовтня
1957 року Радянським Союзом був запущений
перший штучний супутник Землі, а 10 жовтня
1967 року вступив в дію Договір про принципи
діяльності держав з дослідження і використання
космічного простору. Щороку в ці сім днів жителі усіх країн згадують найвидатніші постаті та події в космічній галузі. Україна не є виключенням.

У

рамках відзначення тижня космосу, з 3 по 5 жовтня в Києві відбувався Міжнародний молодіжний
форум «Космос і майбутнє», який був організований Українською молодіжною аерокосмічною організацією
«Сузір`я» за підтримки низки як українських, так і міжнародних організацій. Його основною метою стало відродження України як космічної держави, а також підтвердження ідеї
про те, що Космос – це справжня інтеграційна платформа
майбутнього. Форум став певним майданчиком для співпраці, обміну знаннями, досвідом, ідеями та технологіями для
міжнародних експертів у галузі космічної науки та промисловості, в інших галузях, так чи інакше пов’язаних з космічною
темою. На форум приїхало понад 500 представників з більше
ніж 10 країн світу, включаючи вчених, мислителів, бізнесменів
та громадських діячів, які протягом трьох днів брали активну
участь у діяльності форуму та представляли свої проекти.
Почесним Президентом форуму став перший український космонавт, Герой України Леонід Каденюк, зустріч з яким для усіх
гостей та учасників форуму стала великою подією в житті.
5 жовтня в оновленому Київському планетарії Леонід Каденюк
презентував свою книжку «Місія – Космос», і саме після цієї презентації мені випала чудова нагода особисто поспілкуватися з
ним, і я хочу сказати, що це просто неймовірне відчуття, коли ти
стоїш поруч з такою видатною людиною та береш інтерв`ю.
– Леоніде Костянтиновичу, перш за все хочу подякувати вам
за те, що ви погодилися відповісти на мої запитання. Сьогодні
вас багато про що запитували, але всі питання стосувалися сьогодення і вашої діяльності в наш час. А я хочу повернутися в
минуле і запитати вас про ті події, які відбувалися багато років
тому. Скажіть, коли у вас вперше з`явилася думка про те, що ви
хочете стати космонавтом?
– Це була не просто думка, це була справжня мрія. А з`явилася
вона 12 квітня 1961 року, коли Юрій Гагарін вперше полетів у космос. Тоді я зрозумів, що також хочу полетіти туди, хочу побачити
все те, чого не зможу побачити звідси. Тому ще з десяти років я
почав крок за кроком йти до своєї мрії.
– Підготовки у космонавтів дуже серйозні та важкі, це всі
знають. Ви неодноразово розповідали про те, через що вам довелося пройти на шляху до своєї мрії. Скажіть, чи були у вас
моменти, коли вам хотілося опустити руки, кинути все та відмовитися від того, до чого так довго готувалися?
– Ні, такого не було жодного разу. Коли у мене є мрія та ціль, я
йду до неї, не зупиняючись. Як би важко не було, я продовжую йти
далі, тому що тільки тоді я зможу зробити свою мрію реальністю.
Саме цього я бажаю і усім – вірити у свою мрію та йти до неї, як би
важко не було на цьому шляху. Повірте, мрії збуваються, але лише
у тих, хто важко працює задля їх здійснення.
– Політ у космос – це дуже відповідальна, складна і хвилююча
місія. Що ви відчували перед самим стартом? Ви хвилювалися,
боялися чи були спокійним?
– Я не можу сказати, що я боявся, бо до цього я вже багато років був
льотчиком-випробувачем, тому небезпека стала для мене вже звичайною справою. Мені часто доводилось потрапляти у екстремальні ситуації, в яких я міг загинути, тому страху не було. Хвилювання,
звичайно, було, адже момент старту дуже відповідальний. Досить
складно описати все те, що я відчував в той момент. Тоді я зрозумів,
що нарешті настала моя мить, якої я так довго чекав.
– З приводу чого ви хвилювалися найбільше? Який момент в
польоті викликав у вас хоча б маленькі, але побоювання?
– Мабуть, єдине, щодо чого я хвилювався – це невагомість.
Під час підготовки до польоту ми проходили дуже багато різних
випробувань, в тому числі і ті, що повинні були допомогти нам
перенести стан невагомості. У мене була дуже гарна фізична підготовка і вестибулярний апарат, від якого, власне і залежить те, як
космонавт переносить цей стан, але я все рівно хвилювався.
– І як ви перенесли цей стан? Все пройшло добре?
– Дякувати Богу, так. У мене не було ні слабості, ні якихось інших симптомів того, що невагомість важко мені дається. Мені
знадобилося декілька годин для того, щоб звикнути до цього стану, але не стільки фізично, скільки морально, адже людині, народженій ходити по землі, важко одразу звикнути до того, що вона
літає у повітрі (сміється).
– Оскільки ми вже торкнулися теми невагомості, то ще ось
таке запитання. Як вам спалося в умовах невагомості?
– Це, насправді, було досить незвично. В умовах невагомості немає таких понять, як підлога, стеля чи стіни, тому ми могли спати,
де завгодно – хоч на стелі. Я для сну обрав стіну.
– Чому саме стіну?
– А коли б мені ще випав шанс поспати на стіні? (посміхається).
– Дійсно, не кожна людина може похизуватися таким досвідом. І як вам спалося на стіні?
– Це було цікаво. Наші спальні мішки, в яких ми спали, кріпилися до поверхні у шести місцях, щоб ми спали, а не літали по кімнаті (посміхається). Коли я вже прикріпив свою «постіль» та почав
умощуватись для сну, у мене було стійке відчуття, що я зараз впа-

Леонід Каденюк презентує свою книжку «Місія – Космос»

ду. Я розумів, що в умовах невагомості такого поняття як «падіння» не існує, але ось такі необґрунтовані побоювання все ж таки
були. Але спати було зручно, і через декілька ночей я повністю
звик до цього, і мені здавалося, що я все життя спав таким чином.
– А які сни вам снилися в космічній невагомості?
– Можете не вірити, але не снилось нічого. Можливо, це через
перевтому, чи ще через щось, але спав я без снів.
– А я, чесно кажучи, думала, ви скажете, що вам снилася
Україна, рідні простори, ваша сім`я.
– Ви не єдина, хто чекав від мене саме такої відповіді (посміхається). Але я не хочу вам брехати, тому кажу правду, навіть, якщо
вона набагато простіше, ніж хотілося б почути.
– Ви у своїй вітальній промові розповідали про те, як виглядають зірки, якщо дивитися на них з космосу. А як же насправді виглядає Земля? Чи дійсно вона така, якою ми бачимо її на
фото, зроблених супутниками? І як це, бачити Землю з такої
відстані, дивитися на неї з геть іншого ракурсу?
– Це настільки хвилююче, що не передати словами. Перше, що я
зробив, коли можна було розстібнути ремені безпеки, це піднявся
до великого ілюмінатору, щоб подивитися на те, що оточує нас.
Вона надзвичайно красива. Мені часто задають це питання, але
у мене завжди не вистачає слів, щоб в повній мірі передати свій
захват від того, що я тоді побачив. Ви згадали про фото Землі з
космосу, так от я хочу сказати, що жодне фото не може передати
справжнього вигляду планети та усієї її краси. Вона дуже яскрава, і в ній стільки кольорів, що їх неможливо передати звичайним
фото. Побачити і зрозуміти, наскільки гарна наша планета, можна
тільки полетівши в космос і подивившись на неї звідти. В момент,
коли я побачив її, в мені щось змінилося. Дивлячись на Землю,
я зрозумів, що Бог дійсно існує, тому що таку неймовірну красу
могли створити тільки вищі сили.
– Підготовка космонавта включає дуже багато етапів. Для
того, щоб стати космонавтом і полетіти в космос потрібно володіти знаннями в сфері і біології, і хімії, і фізики, і низки інших
наук. Які знання вам знадобилися найбільше під час польоту в
космос?
– Ой, так одразу і не скажеш. Насправді, там не було непотрібних знань, і все, чому нас вчили в теорії, знадобилось нам на практиці. Тому не можна виділити якісь найбільш важливі знання.
Усі вони в свої сукупності допомогли нам виконати свою місію і
успішно повернутися на Землю.
– Перед зустріччю з вами я прочитала дуже багато статей про
вас, в тому числі і ваші інтерв`ю. Майже в кожному друкованому інтерв`ю вам задають питання про те, які обереги ви брали
з собою в космос, але кожен раз відповіді, чомусь, різняться.
Тому, з вашого дозволу, я знову задам вам це питання, бо все
ж таки цікаво дізнатися, в якому з інтерв`ю написано правду.
Тому, скажіть будь ласка, які символи-обереги ви брали з собою
в космос?
– Щодо інтерв`ю скажу, що часто в інтернеті з`являються інтерв`ю ніби-то зі мною, про які я ніколи і чути не чув. Тому не
варто вірити усьому тому, що написано про мене в інтернеті чи ще
десь. А що стосується символів, то нам дозволяли брати з собою
особисті речі та офіційні. Так ось з офіційних я взяв з собою три
прапори України, фото Корольова, герб Києва та Чернівців – моєї
Батьківщини, Кобзар та портрет Шевченка. До речі, це був перший
випадок, коли друкований варіант Кобзаря побував у Космосі.
– А що стало з цими речами після польоту? Вони зберігаються у вас вдома?
– Ні, я передав їх до музеїв. Зокрема, Кобзар та портрет
Шевченка я подарував музею Шевченка у Каневі.
– Що відчули, коли вперше ступили на тверду землю після такого тривалого перебування у невагомості?
– Полегшення. Але це було полегшення не у фізичному плані від того, що я знову стою на землі, а моральне. Уявіть собі, як з
ваших плечей падає великий камінь, котрий ви носили протягом
тридцяти шести років, і який з кожним роком ставав все більшим і
більшим. Приблизно те саме відчув і я, коли вперше вдихнув свіже
повітря і зробив перший крок по твердій землі. Я відчув, що нарешті моя мрія здійснилася – я став космонавтом і побував у космосі.
Тридцять шість років я йшов до своєї мети, до своєї мрії, яка 9 грудня 1997 року стала реальністю. Я відчув спокій і радість від цього.
– Що б ви порадили усім тим людям, які читатимуть це інтерв`ю?
– Вірте у свою мрію. Скільки б років вам не було, ким би ви не
були, про що б не мріяли, – ніколи не зупиняйтесь і не втрачайте
віри у те, що ваша мрія здійсниться. Якщо маленький хлопчик з
села Чернівецької області, ким я колись був, зміг досягти усього,
про що мріяв, і став тим, ким я є зараз, то і у кожного з вас є всі
шанси зробити те саме. Не обов`язково потрібно мріяти про космос. Ви можете мріяти про будь-що, головне – вірити у свою мрію
і крок за кроком наближатися до неї, а не сидіти на одному місці.
Будьте впевненими в собі, рішучими і цілеспрямованими – ось
три мої поради.
– Впевнена, що усі наші читачі прислухаються до ваших порад, а я – так точно.
– Хай вам щастить.
Спілкувалася
Анна Цезар

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Леонід Каденюк:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному,
вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід
такої особи визначається на рівні одного
прожиткового мінімуму.
Якщо в особи, яка досягла 18-річного
віку станом на початок періоду, за який
враховуються доходи для призначення
субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму,
але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по
догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або особа не
досягла 18-річного віку станом на кінець
періоду, за який враховуються доходи, то
у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такою особою
доходів.
Якщо в особи, яка досягла 18-річного
віку станом на початок періоду, за який
враховуються доходи для призначення
субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід
такої особи визначається на рівні двох
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії.
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До Всесвітнього Дня пошти

Вітаємо з Днем
народження!

Залишайся на зв’язку

М

Сурай Галину Вікторівну!
керуючу справами
Бучанської міської ради
(2001-2016)

Хоменка Юрія Анатолійовича,
заступника
Бучанського селищного голови з 1998 р.,
першого заступника
Бучанського міського голови
(2007—2011 р. р.),
Почесного громадянина міста

Проценко Олену Андріївну,
головного спеціаліста
центру соціальних служб
для сім’ї дітей та молоді Бучанської міської ради

Грицаєнко Світлану Олександрівну,
спеціаліста відділу
з питань надзвичайних ситуацій
та оборонно–мобілізаційної роботи
Бучанської міської ради

Вітаємо всіх бучанців

з Днем Козацтва
і Захисника України!
Бажаємо міцного
здоров’я, родинного
щастя, сімейного
благополуччя, миру!
З повагою Говоров В.В.,
голова Київської обласної організації інвалідів
війни, збройних сил та учасників бойових дій.
З повагою Щербак О.І.
голова Бучанської міської організації інвалідів
війни, збройних сил та учасників бойових дій.

Головне не перемога…

Я ми вже повідомляли у минулому номері
«БН», у столиці Польщі 7 жовтня відбувся
фінал першого світового конкурсу краси серед дівчат, котрі пересуваються на інвалідних візках - Miss Wheelchair World.
Україну на ньому представляла телеведуча та громадський діяч Уляна Пчолкіна та модель Оксана
Кононець. Та переможницею стала 23-річна студентка з Білорусі Олександра Чічікова.

Одначе наша землячка не засмутилися. «Україно,
ви дали стільки сили вистояти і достойно нести ім’я
Неньки! – написала дівчина у своєму Instagram. - Я
вдячна за кожне Ваше слово підтримки! Низький
уклін кожному! А зараз, я до нестями радію за мою
Чічіка! Моя маленька пташка - Міс Світу! Любові вам
всім і щирості, яка між нами є. Дякую.Роблю все, щоб
показати: інвалідність – не обмеження».
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айже 30 років тому фахівці пророкували витіснення паперової пошти електронною. Та в житті є такі цінності,
які не так просто замінити, як наприклад, кіно ніколи не замінить театр, чати в інтернеті - живе спілкування, електронна
книга -друкованої.
Навіть, незважаючи на колосальне скорочення паперового листування, - все ж залишаються люди, яким приємно
отримувати у свою скриньку поштове повідомлення чи привітання, запрошення або ж рекламний буклет. У будь-якому
випадку, традиційна пошта свою кризу пережила і сьогодні
вдало співіснує з електронною.
9 жовтня поштовики всіх країн святкували Всесвітній
день пошти на честь створення в 1874 році Всесвітнього
поштового союзу – міжнародної організації, яка об’єднує в собі 191 країну і має статус спеціалізованої системи
Організації Об’єднаних Націй. В нашій країні святкування
проходять протягом тижня і мають назву «Міжнародний
тиждень пошти».
Сьогодні в Україні пошта залишається чи не єдиним доступним для всіх засобом зв’язку: несе на собі соціальне
навантаження, адже, її послугами користується переважна
більшість населення.
З нагоди свята ми завітали у Бучанське поштове відділення
Укрпошти та поспілкувалися з очильницею свого господарства Діною Калініченко та дізналися, як працює відділення.
Адже, як відомо, з 1 березня 2017 року державне підприємство «Укрпошта» стала публічним акціонерним товариством.
-Діно Петрівно, якими послугами можна скористуватися у вашому відділенні?
- Наше відділення надає більш ніж 50 видів послуг. Це і поштові послуги, фінансові, передплата, доставка пенсій, грошові виплати, кур’єрські доставки та багато інших супутніх
послуг. Можна надсилати поштові відправлення, сплачувати
рахунки, переказувати гроші, передплачувати періодичні видання.
- Що змінилося у роботі відділення після набуття підприємством статусу ПАТ?
- Сьогодні Укрпошта переживає не легкий еволюційний
період, та наша робота направлена на задоволення потреб
клієнта. Так, з 2 жовтня, нам подовжили робочий графік,
тепер працюємо до 21 години. Як розумієте, працівників це
не дуже влаштовує, адже, більшу частину життя доводиться
проводити на роботі. Та ми чекаємо змін на краще і сподіваємося, що в результаті отримаємо успіх. Але, на сьогоднішній
день, є недоліки в роботі, затримки з переказами, посилками.
Здавалося б, добре налагоджена система, але інколи дає збій.

- В Бучі є інші служби, які також надають поштові послуги: «Нова Пошта», «Ін Тайм», «Делівері». Як справляєтесь
з конкуренцією?
- Нашою перевагою є цінова політика. Вартість на наші послуги в рази нижчі за ті, які надають інші. А українці - це той
народ, який завжди буде шукати, де дешевше. Тому, клієнтів
нам вистачає. Крім того, ми надаємо такі послуги, які в інших відділеннях немає. Наприклад, продаж поштових марок.
Філателія і досі дуже популярна: люди цікавляться історією
країни в марках, колекціонують їх і хочуть бачити на конвертах саме наші марки.
- Чи вистачає пошті робітників, немає руху кадрів, адже,
за такого режиму робочого дня, ця робота не для кожного?
- Колектив у нас злагоджений, але є і вакантні місця. Так,
що, будь-ласка, хто зацікавлений, запрошуємо операторів
поштового відділення, контакт-центру, сортувального центру та листонош.
- Пані Діно, наші передплатники скаржаться, що
«Бучанські новини», пізно потрапляють до них. Адже, в
четвер газета верстається і уже в вечері подається до типографії, вранці у п’ятницю вона прибуває у головне відділення «Укрпошти», за адресою вул. Хрещатик, 22, де її
відправляють на склад відсортовувати, і зранку в суботу
направляють у Бучу. Чому газета з’являється в поштових
скриньках тільки вівторок-середу?
- На пошту «Бучанські новини» надходить тільки в суботу
по обіді, приблизно о другій годині, а після першої години
листоноші вже розносять газети, тобто, до кінця неділі ми не
встигаємо її обробити. В понеділок починаємо відсортовувати і у вівторок потрапляє до предплатників. На жаль, поки
що, варіантів прискорити цей процес не має.
Редакція «Бучанських новин» разом із Бучанським відділенням «Укрпошти» буде намагатися розробити стратегію, за
якою передплатники отримуватимуть газету раніше.
Євгенія Макаренко

Заглянемо у календар

Історія і сьогодення
14 жовтня в Україні відзначається День Захисника з метою вшанування мужності та
героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також сприяння
зміцненню патріотичного духу в суспільстві .
Відповідно до Указу Президента від 5 березня 2015 року цей день офіційно визначено
святковим і неробочим.

Зауважимо, що День Захисника України припадає також і на церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці,
яке здавна є одним із найулюбленіших українських свят.
У Київську Русь це свято прийшло з Візантії після запровадження християнства.
За однією з версій, блаженного Андрія було удостоєно явлення Богородиці в Константинополі, яка з’явилася та вкрила людей своїм покровом, оскільки місто
було оточено чужинцями. У підсумку ворог відступив,
і місто було врятовано від знищення. Відтоді Покрова
асоціюється з заступництвом і захистом від ворога як
видимого, так і невидимого.
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тел.: (04597) 48-305; e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
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Богородицю-Покрову запорізькі козаки, які мали на Січі церкву в її честь та
ікону «Козацька Покрова». На свято
Покрови козаки проводили ради,
обирали кошових, старшин, гетьмана.
Українська повстанська армія
своєю чергою вважала Покрову
опікункою українського війська,
тому символічним днем створення
УПА також вважається 14 жовтня.
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