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12 місяців на посаді: підсумки і пріоритети
Спілкування губернатора Київщини з головними редакторами обласних ЗМІ, яке відбулося з нагоди
річниці його пребування на посаді
голови КОДА, проходило в невимушеній атмосфері – як кажуть, за
чашкою чаю. І ця дружня розмова
сприяла взаємній довірі, спонукала до одкровення.

П

рисутніх здивувала, а разом з
тим викликала повагу позиція
Олександра Горгана щодо пріоритетів у роботі: на перше місце голова
Київської облдержадміністрації поставив
питання національно-патріотичного, духовного та культурного виховання молоді.
Здавалося б, на першому місці має бути
економіка, розвиток інфраструктури, інвестиції тощо. Але голова КОДА впевнений, що «без виховання громадянина, всі
інші пріоритети втрачають своє значення».
І прикладом реалізації такого погляду
Олександр Горган назвав будівництво в
Бучі надсучасного, найкращого – і найпершого в Україні - Пластового вишкільного
центру.
«Головна мета центру – створити
майданчик для патріотичної виховної
роботи з дітьми та молоддю», – наголосив голова КОДА. - Ми повинні боротися за серце і розум кожної дитини для
того, щоб вона виросла патріотом, моральною особистістю і ніколи не залишила Україну. Діяльність «Пласту» дає
гарантію, що цю місію буде виконано.

І ще я радий, що знайшов однодумця в особі Бучанського міського
голови Анатолія Федорука. Ця людина, як мовиться, на своєму місці.
Справжній господарник, який може
слугувати прикладом для колег не
тільки обласного, але й всеукраїнського рівня. А ще я вражений його
інноваційним мисленням, здатністю
не зупинятися на здобутому, залучати європейський передовий досвід і
сміливо йти в ногу із сучасними тенденціями розвитку громад».
А ще губернатор нагадав, що на спорудження Пластового вишкільного
центру надано з обласного бюджету 5
млн грн і з місцевого – 2 млн грн. І повідомив, що його відкриття, дасть Бог,
відбудеться в Бучі вже 19 грудня.
Закінчення на стор. 2

Співпраця

У

багатьох регіонах країни вже випав перший
сніг. Бучу снігопади оминули, проте сьогоднішнє «Пряникове містечко», що виросло завдяки майстрам "Деліції" у міськраді , нагадало, що
зима не за горами.

Пряникове
містечко
Вироби цього підприємства смакують не лише
мешканці України, а й зарубіжжя.
- Сьогоднішній захід вчергове демонструє відкритість у роботі влади і бізнесу, - наголосив Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.
Приємно, що продукція завжди широко представлена на усіляких виставках продовольства із позначкою «Зроблено у Бучі».
«Солодкий сніг» додав настрою працівникам міської ради, відвідувачам, а також дітям, які перебувають на канікулах.
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Закінчення.
Початок на стор. 1

Під час спілкування з представниками
засобів масової інформації Олександр
Горган поінформував стосовно пріоритетних напрямків діяльності облдержадміністрації, виконання обласних програм
та успішного втілення регіональних проектів.
Зокрема, голова Київської облдержадміністрації у відвертій розмові зазначив,
що завдяки новій компетентній команді
облдержадміністрації та сформованому
Офісу радників в області активно реалізується реформування системи охорони
здоров’я, яке є невід’ємною складовою
соціально-економічних перетворень на
Київщині. «Якісне покращення надання
послуг у сфері охорони здоров’я – це те,
що вимагає від нас сьогодні суспільство, це
та сфера, де людина дійсно відчує що країна почала жити по-новому», – наголосив
очільник Київської ОДА. Серед досягнень
у медичній галузі голова Київської ОДА
назвав активну роботу з втілення медичної
реформи, зокрема визначення меж госпітальних округів та формування госпітальних рад, створення єдиної оперативної
диспетчерської служби екстреної допомоги
103. Крім цього, в області діятиме програма
розвитку медицини на селі. «В листопаді в
Київській області буде відкрито і презентовано інноваційний фельдшерський пункт,
який стане найновітнішим об’єктом в галузі первинної ланки медицини в Україні.
Це фельдшерський пункт в селі Боденьки
Вишгородського району. Унікальність цієї
споруди полягає в тому, що це буде перший
в Україні об’єкт соціальної інфраструктури, виконаний у форматі «пасивний дім», анонсував очільник облдержадміністрації.
«Енергоефективність це не якась забаганка чи довільна програма, це невідворотна і вкрай необхідна програма заощадження бюджетних коштів»,- зазначив голова
КОДА. «Створення мережі енергоменеджерів на рівні кожного району та міста обласного значення Київської області – це одне з
основних досягнень у сфері енергоефективності»,- зазначив Олександр Горган.
Голова Київської ОДА акцентував увагу
присутніх на заходах із розвитку локальної
економіки. Зокрема, зазначив, що завдяки
розробці обласної програми, яка буде фокусуватися на підтримці діяльності комерційної організації – компанії «Епіцентр»,
на території всієї Київщини будуть розташовуватись оптово-роздрібні магазини, в
яких свою продукцію зможуть на пільгових
умовах реалізовувати місцеві виробники.
Це дасть також можливість для збільшення робочих місць, конкурентної заробітної
плати, а також «типовий оптово-роздрібний магазин «Епіцентр» у своєму складі
буде мати окремий модуль, де буде здійснюватись безкоштовне професійне навчання
для тих, хто хоче змінити професію».
Олександр Горган зосередив увагу присутніх на пріоритетному для Київщини питанні - транспортному сполученні. Важливим
аспектом тут визначено втілення Проекту
великої кільцевої дороги. Наразі повністю
закінчено проектування першої черги на
ділянці №6, яка з’єднує трасу Київ – Одеса
і Київ – Житомир. Значну роботу здійснено
і по ремонту доріг. Крім того, відбувається
реалізація програми «Нульова смертність
на дорогах Київщини». У містах та районах Київської області визначено місця для
облаштування надсучасних «острівців без-

кода інформує

«Л

огіка й принципи розподілу коштів обласного бюджету дають можливість
переконатися в прозорості, збалансованості та ефективності такого
підходу. Бюджет розвитку Київщини
запропоновано розділити на 3 рівні
частини: програми пропорційного
фінансування, антикризові програми
та програми розвитку. Перша частина
цих коштів повинна повертатися містам і селам пропорційно до їх внеску
у формування бюджету області, друга
– спрямовуватиметься на підтримку
депресивних територій у частині по-

Мовою цифр та фактів
Інноваційний фельдшерський пункт в с. Боденьки
З метою реалізації ініціативи Мінрегіонбуду щодо впровадження реформування
системи надання базових послуг в Київській області - впровадження проектів нового освітнього простору, створення центрів надання адміністративних послуг, медичних амбулаторій, створення центрів безпеки, впроваджується проект енергоефективної будівлі об’єкту будівництва «Фельдшерський пункт зі службовим житлом у с.
Боденьки Вишгородського району Київської області за стандартом «пасивний дім».
У даному проекті передбачено сучасне медичне обладнання, яке відповідає досягненням медичної науки і техніки. По даному об’єкту отримані проекти зовнішніх мереж
водопостачання, водовідведення, освітлення. Виконані роботи по фундаменту будівлі
та вхідних груп, зведення зовнішніх стін будинку з газоблоків товщиною 300 мм, монтування металевої стійки та металевої балки покриття, влаштування скатної покрівлі
(за виключенням остаточного зовнішнього слою металевого фальцевого оздоблення
та внутрішньої підшивки стелі гіпсокартоном з влаштуванням паробар’єру), влаштування, утеплення підлоги (піносклом б=400мм), влаштування пароізоляції покрівлі,
підшивка стелі гіпсокартоними плитами по стяжці підлоги - 95 %, зовнішніх каналізаційних мереж – 90 %, влаштування внутрішніх робіт по електропостачанню - 90%,
зовнішніх мереж (водопостачання) - 90 %, влаштування під’їзної автодороги – 30%. На
даний час будівельні роботи на об’єкті продовжуються, так як завершення будівництва заплановано до кінця 2017 року.
Розвиток екстреної медичної допомоги
Серед заходів, які заплановані Київською облдержадміністрацією для розвитку екстреної медичної допомоги заплановано:
- впровадження у філіях автоматизованої диспетчерської екстреної медичної допомоги та приєднання до Єдиної диспетчерської Київського обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф (єдиний номер виклику 103);
- відкриття пунктів постійного базування бригад екстреної медичної допомоги в с.
Білогородка Києво-Святошинського району (на 2 бригади) та в районі Леваневського
в м. Біла Церква (на 2 бригади).
Департаментом охорони здоров’я Київської облдержадміністрації здійснюються заходи щодо забезпечення інтегрування системи надання кардіологічної допомоги населенню в районах і містах Київської області із впровадженням телемедичних технологій та взаємодію із телемедичним центром ЦЕМД та МК. Здійснюються організаційні
заходи з оптимізації спеціалізованої медичної допомоги Київської області відповідно
до потреб населення, розроблений проект Київської обласної комплексної програми
«Здоров’я Київщини на 2018-2020 роки».
Острівці безпеки
На виконання обласної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки
«Нульова смертність на дорогах Київщини» на 2017–2019 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від
21.04.2017 № 201, було розроблено основні напрямки діяльності та заходи щодо виконання Програми.
В рамках виконання Програми, для створення безпечної інфраструктури – облаштування безпечних нерегульованих переходів, до кінця 2017 року за обласні бюджетні кошти планується завершити будівництво 24 острівців безпеки на автомобільних
дорогах загального користування в 15 районах Київської області та на вулицях 9 міст
Київської області на загальну суму 4 500 тис. грн. На даний час збудовано і облаштовано 7 острівців безпеки. Проектом передбачається в 2018 році на території Київської
області збудувати 43 острівці безпеки, а в 2019 році – 50.
Велика кільцева автомобільна дорога
Одним із важливих завдань з реалізації державної політики щодо розвитку потужної транспортної інфраструктури Київської області є спорудження Великої кільцевої
автомобільної дороги навколо м. Києва (далі – ВКАД), що має державне військово-стратегічне значення.
Реалізація проекту ВКАД позитивно вплине на соціально-економічний розвиток
столиці, Київської області та її районів: Броварського, Бориспільського, Обухівського,
Васильківського, Києво-Святошинського, Макарівського, Бородянського та
Вишгородського, створить робочі місця під час і після будівництва ВКАД, а також у
придорожній інфраструктурі, використання виробів вітчизняного виробництва металургійної, гірничодобувної, нафтовидобувної, машинобудівельної галузей.
Згідно з проектом ВКАД передбачається побудувати дорогу довжиною траси 214 км,
у тому числі по новому напрямку 149 км, по існуючих дорогах – 65 км. Категорія дороги – 1А; пересічення з автодорогами у різних рівнях, безсвітлофорного регулювання по основному проїзду із забезпеченням швидкісних розрахункових показників до
130 км/год; автоматизована система за станом покриття, управління дорожнім рухом;
зовнішнє освітлення; об’єкти дорожнього сервісу: стоянки, готелі, кафе, АЗС, СТО,
автомобільні мийки.
Реалізація проекту ВКАД планується здійснювати в 4 етапи двома чергами робіт з
проектування і будівництва ВКАД до кінця 2024 року. Попередня кошторисна вартість проекту будівництва ВКАД складає 6 700 000,00 доларів США.
пеки». Щодо громадського транспорту за
програмою «Смарт транспорт Київщини»
- створено інформаційний центр, який буде

здійснювати поточний моніторинг роботи
кожного автобуса, що займається легальними перевезеннями. Після нових конкурсів

новий порядок розподілу
бюджету Київщини
долання кризових явищ, а третя – на
програми розвитку Київської області», – сказав Олександр Горган.
«Усі проекти мають відповідати
основним державним пріоритетам,
у тому числі збільшення народжуваності, зростання тривалості життя та
скорочення смертності в Київській
області», – підкреслив Олександр
Горган і додав, що це буде перший в
Україні місцевий бюджет, який про-

понує системні рішення розвитку
локальної економіки, а саме – будівництво технопарків, підвищення
енергоефективності і програми підвищення професійної компетенції.
«Завдяки впровадженню нової
моделі, міста й села отримають механізм оптимального розподілу бюджетних коштів, який не залежить
від упередженої позиції чиновників.
Запропонована модель передбачає

автобусний парк буде обладнаний GPSтрекерами, завдяки яким інформаційний
центр буде відстежувати роботу на маршрутах Київщини.
Наступним пріоритетом Олександр
Горган назвав безпеку. Голова КОДА зазначив, що метою обласної програми
профілактики та протидії злочинності
у Київській області на 2017-2020 роки
«Безпечна Київщина» є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень. В області
здійснено комплекс заходів, спрямованих
на забезпечення охорони громадського порядку та захист населення від протиправних проявів. Зокрема, встановлено 180
відеокамер на дорогах Київщини для фіксування транспортних засобів, які можуть
бути причетні до скоєння злочинів і правопорушень. У соціальних закладах на 145
об’єктах встановлюються кнопки швидкого реагування поліції. Розпорядженням
голови КОДА розпочата програма публічних слухань дільничних офіцерів поліції,
що передбачає громадський контроль за
станом дотримання законодавства і забезпечення охорони громадського порядку в
населених пунктах області.
За словами очільника Київщини, задля
реалізації пріоритету довкілля в Київській
області впроваджується ефективна система
моніторингу довкілля. «Ми ставимо індивідуальні пункти заміру викидів шкідливих
речовин. Київська область першою в Україні
отримує мобільну екологічну пересувну
лабораторію, яка дозволить контролювати
екологічну ситуацію, а також оперативно
реагувати на звернення та скарги громадян.
Екологічна лабораторія призначена для мобільного вимірювання стану забруднення як
атмосферного повітря, так і водойм. Окрім
того, пересувна лабораторія може застосовуватися для проведення замірів забруднення атмосфери на підприємствах, вулицях, а
також для контролю скидів забруднюючих
речовин у відкриті водойми та каналізаційну мережу», - сказав голова КОДА.
Сприяння обороноздатності в умовах
зовнішньої військової агресії постало для
Київщини та її мешканців дуже гостро.
Надзвичайно важливою подією стало
проведення акції «Київщина – захисникам
України», завдяки якій військовослужбовці, які захищають територіальну цілісність
та незалежність нашої держави, отримали
та будуть отримувати і надалі від мешканців усієї Київської області необхідну технічну допомогу: навігаційні системи наведення вогню, тепловізори, дизельгенератори,
захищені ноутбуки, пральні машини, запчастини до автомобілів та інші необхідні в
умовах війни речі. Вантаж був доставлений
безпосередньо в місця дислокації частин,
які беруть участь у бойових діях.
передачу коштів на місця у вигляді
прямих субвенцій на базі прозорих
правил розподілу, що є безпрецедентним кроком фінансової децентралізації», – підкреслив голова облдержадміністрації.
Нагадаємо, на початку вересня
Олександр Горган оприлюднив результати масштабної перевірки інфраструктурних об’єктів області, яка
виявила розкрадання бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень, після чого голова Київської облдержадміністрації анонсував необхідність
зміни порядку розподілу бюджетних
коштів.

73 роки без нацизму

У комплексному обласному заході взяли участь спеціалісти
служби у справах дітей та сім’ї Бучанської міської ради.

М

Конкурс

для молодих
підприємців
В Україні буде проведено
конкурс для молодих бізнесменів віком 15-18 років,
який називається Diamond
Challenge for High School
Entrepreneurs.

Я

кщо тобі від 15 до 18 років, ти
навчаєшся в загальноосвітній школі або профільному коледжі (студенти університетів НЕ
МОЖУТЬ брати участь у конкурсі) і в тебе є ідея для бізнесу або
соціальної інновації, яка потребує
реалізації, та товариші, які хочуть
разом з тобою втілювати бізнес або
соціальний проект в життя, і хоча
б один із вас говорить англійською
мовою, то це - для тебе.
Цього року в Україні вдруге буде організовано конкурс
Diamond Challenge for High School
Entrepreneurs від Університету штату Делавер (University of Delaware,
USA).
Конкурс спрямовано на підтримку молодіжних підприємницьких
проектів серед учнів загальноосвітніх шкіл або профільних коледжів.
У межах конкурсу молоді українські таланти можуть презентувати
свій бізнес-проект та мають шанс
виграти 11 000 доларів США.
Конкурс командного характеру,
тому проект має бути представлений від команди із 2-4 осіб та написаний англійською мовою.

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ
ТА ДЕДЛАЙНИ:
1 вересня 2017 - відкриття реєстрації команд за посиланням;
30 листопада 2017 - закриття реєстрації команд;
5 січня 2018 - дедлайн подання
письмових проектів;
1-2 березня 2018 - Всеукраїнський
фінал у м. Києві;
Реєстрація команд за посиланням:
https://diamondchallenge.
awardsplatform.com/.
Контактна особа – виконавчий
директор БФ «Інститут громадянської освіти та суспільних програм»
Ірина Романенко (e-mail: icepp.
ngo@gmail.com, 050-580-63-96).

етою цієї зустрічі було підвищення суспільної значимості
проблемних питань внутрішньо переміщених осіб, конструктивного
ставлення до їх ефективного розв’язання, поширення результативних
технологій роботи з дітьми та сім’ями
ВПО і створення умов співпраці та
обміну досвідом між спеціалістами
соціальної сфери.
Круглий стіл з елементами тренінгу пройшов за участю Олександра
Магурова – радника Міністерства
соціальної політики з питань ВПО
в м. Києві та Київській області,
Дмитра Коростильова – радника
Міністерства соціальної політики з
питань ВПО національного рівня.

Під час круглого столу відбувся
обмін досвідом з питань врегулювання кризової ситуації у родинах, що
пережили внутрішнє переміщення,
презентація «Організації дитячого
простору» та робота з дітьми внутрішньо переміщених осіб.

БУЧАНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ
ПИШАЄТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ ВЕБ-КВЕСТУ «У СВІТІ КОДУВАННЯ»

Коричневу чуму перемогли ціною
мільйонних людських втрат. Війна на
сході відкрила три роки тому відлік нового болю в нашій історії.
Різні дати, між якими десятиліття
мирного життя і такі самі болючі рани
на серці країни.
Ми - за мир. Буча схиляє голови перед пам’яттю загиблих синів і дочок.
Слава Героям!
А напередодні відзначення 73-ї річниці
вигнання нацистів з України, працівники
міського Будинку культури влаштували
суботник із благоустрою територій, прилеглих до пам’ятника Слави та Братської
могили.

СТИХІЯ ДІСТАЛАСЬ БУЧІ

Гімназійна родина врочисто
привітала учасників і переможця Веб-квесту Meet and
Code на лінійці тижня.

Г

ромадська організація «Академія
інноваційного розвитку освіти» в
межах «Meet and Code» у партнерстві
з Ресурсним центром Гурт за фінансування SAP провели веб-квест “У
світі кодування”.
10 учнів Бучанської Української
гімназії взяли участь у цьому заході.
Під час веб-квесту була можливість
ознайомитися з історією виникнення
кодування, мовами програмування,
дізнатися, що таке чорне та біле хакерство, ознайомитися з особливостями професій ІТ-сфери.

31 жовтня –
Всесвітній день міст

Цю дату відзначають, аби привернути увагу міжнародної
громадськості до проблем світової урбанізації.

Р

озвиток будь-якого міста залежить від того, наскільки комфортно в ньому жити людям щодо
безпеки, екології, розвиненої інфраструктури, якості послуг тощо.

Дмитро Крининицький став переможцем та посів ІІІ місце.
Організатори заходу надіслали переможцю пам’ятний приз. Усі учасники отримали дипломи.

За даними ООН, до 2050 року понад
60% населення планети проживатиме
в містах. На початку 1800-х років міські жителі становили 14% населення, у
1950-х – 29%. Щодня міське населення
зростає майже на 180 тисяч осіб.
В Україні 69% населення мешкає в
містах.
Всесвітній день міст відбувається під
загальним гаслом «Краще місто, краще
життя» (англ. Better City, Better Life).
Щороку обирають тему Дня, що
покликана привернути увагу до успіхів в області урбанізації або проблем,
що є в містобудуванні.
Перший Всесвітній день міст відзначався в Шанхаї, Китай, 31 жовтня
2014 р. за темою «Провідні трансформації міст».
Відзначення другого Всесвітнього
дня міст 2015 «Спроектований для
спільного проживання» було основною подією виставки Expo 2015
Milano (Мілан).
Тема дня 2017 «Інноваційне управління, відкриті міста».

Бучанці повернулися
з перемогою

Відбувся Чемпіонат Києва з кікбоксингу
«WAKO». Бучу на змаганнях представляли
вихованці спортивного клубу кікбоксингу
«IPPON».

У

запеклому протистоянні та спортивній боротьбі наші
спортсмени показали високі результати: Максим
Радько здобув звання чемпіона міста Києва, посівши перше місце;
Назарій Даценко посів почесне VI місце; Михайло
Бовсуновський - ІІІ місце; Олександр Рак - ІІІ місце; Гліб
Білан - ІІ місце.
На цих змаганнях формувалася збірна Київської області
з кікбоксингу. До неї потрапили троє бучанців: Максим
Радько, Гліб Білан та Олександр Рак. Вони будуть представляти наш регіон на Чемпіонаті України з кікбоксингу,

який відбудеться в місті Бровари з 25 по 29 листопада.
Готували спортсменів тренери: Роман Ковеня та його
син Євген Ковеня.

З багатьох міст України і світу надходять повідомлення про завдану шкоду
стихією, що вирує у Європі. Не оминула
вона й наше місто. У ніч із 30 на 31 жовтня сильні пориви вітру нанесли збитків
мешканцям нашого міста. Станом на 10
годину ранку вітер повалив:
• 3 дерева на вулиці Михайловського,
де зламано 2 електричні опори та
обірвано електричні дроти;
• 1 дерево на вулиці Гоголя;
• 1 дерево в житловому комплексі
«Річ-Таун»;
• 1 дерево на вулиці Некрасова;
• 1 дерево на вулиці Вокзальна (поряд
із «Променистим»).
На ліквідації надзвичайної ситуації працювали аварійні бригади КП
«Бучазеленбуд» та Ірпінського РП ПАТ
«Київобленерго».
Звертаємося до мешканців і гостей міста:
- не стійте під деревами та не залишайте під ними автомобілі;
- не перебувайте під електричними
проводами та не торкайтеся їх у разі виявлення пориву.
У разі виявлення зламаних дерев або
обірваних електричних дротів терміново повідомляйте оперативного чергового Бучанської міської ради за телефоном (цілодобово) – (04597) 48- 888.

Зима вже близько

На вулиці з кожним днем стає прохолодніше. Осінь закінчується і наближаються холоди. В очікуванні першого снігу не лише місцеві жителі, а й
Бучанське Управління житлово-комунального господарства.
Начальник управління Володимир
Кравчук повідомляє, що до настання зимового періоду готові. Техніка виїде на
дороги з першими проявами ожеледиці та
навіть за незначних опадів.
Чотири одиниці готові до прибирання снігу, навіть великих снігопадів. На
балансі УЖКГ з’явилося і два новенькі
досить потужні трактори, які чекають
на свою роботу.
Закуплено 250 тонн піщано-соляної
суміші для посипання доріг і тротуарів.
Наразі розвозять таку суміш двірникам:
у місті розставили спеціально пофарбовані бочки, куди її засипають. Це зроблено для зручності та охайності в місті. З
настанням відповідних погодних умов,
двірник зможе посипати прибудинкову
територію та біля під’їздів.
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«Внутрішньо переміщені особи.
Адаптація, потреби та ресурси»

Бучанський
щоденник
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єдина родина

Що під силу активній громаді
Протягом усього тижня спеціалісти з відділу економіки БучанЛуб’янка представляє себе як аграрської міської ради презентували проект «Стратегії розвитку гро- ний центр. Тобто, село має розвиватимади» найближчим побратимам, які прагнуть до об’єднання з ся у напрямку сільськогосподарського наголосив, що саме від енергійних та
Бучанською територіальною громадою.
господарства. І зробити це можливо за рухливих мешканців залежить їхнє

С

вій план розробки стратегії
представляли мешканцям сіл
Синяк, Луб’янка, Гаврилівка,
Мироцьке та селищу Ворзель. Серед
присутніх були сільські та селищний
голови, місцеві активісти, депутати та
підприємці.
Основною метою проекту - показати
жителям, що саме від їхнього бажання,
розвитку та дієвості залежить майбутнє їхніх сіл та селищ. Адже, активна
громада це успіх для можливостей та
реалізації поставлених цілей.
В ході зустрічей велися жваві обговорення, щодо важливостей та переваг

створення правильної стратегії розвитку населеного пункту. Адже, якщо
село або селище матимуть чіткий план
і цьому будуть сприяти місцеві жителі
– це безпосередній успіх для громади
в цілому.
Так, наприклад, якщо селище
Ворзель заявляє про себе, як туристичний курорт, то, воно має розвиватися в цьому напрямі. Тобто, сприяти
розвиту та відновленні місцевих санаторій та оздоровчих комплексів, парків та скверів. Крім того, про побудови
підприємств, які мають шкідливі відходи, не може бути й мови.

сприянням та підтримкою активного
суспільства.
Останній раз, в середу, делегація
представляла свій план в Гаврилівці,
де сільський голова Олег Покрасьон,

комфортне майбутнє загалом.
Під кінець жвавих дискусій, все
ж приходили до висновків, що план
стратегій представлений спеціалістами є дієвим інструментом вирішення
багатьох проблем громади.
Після завершення обговорення було
запропоновано створити робочі групи серед місцевих активістів для написання індивідуальних стратегічних
розробок.
На наступному тижні спеціалісти з
відділу економіки планують відвідати
село Блиставицю та запропонувати
створити свій план розвитку.
Євгенія МАКАРЕНКО

Президент УАЦВО Андрій Шевчук
в своїй проповіді звернув увагу присутніх на повноліття.
“Нам ще є над чим працювати. Але

це тільки початок, і ми підемо далі”, –
завершив свою промову він.
Святкові заходи в цей день продовжилися благодійним концертом.

Освіта

Український Гуманітарний
інститут святкує своє 18-річчя

З цієї нагоди в багатофункціональному комплексі відбулось
торжество, на яке були запрошені студенти, працівники,
випускники, партнери та всі небайдужі.

В

авжливо наголосити на активній
співпраці викладачів і студентів у реалізації багатьох проектів у місті . І стосуються вони не лише освітньоїх галузі.
Розпочалося святкове служіння з виступу ректора УГІ Людмили Штанько,
яка привітала всіх присутніх. “Це свято для всіх, хто коли-небудь навчався
чи відвідував УГІ. Саме завдяки вам
воно можливе”, – сказала вона.

Ректор нагадала, як відбувався процес становлення навчального закладу,
з чого все почалося і які етапи розвитку пройшов Український гуманітарний інститут. Також вона зауважила,
що на сьогоднішній день до складу
Українського адвентистського центру вищої освіти входять УГІ, УАТІ
(Український теологічний інститут) та
школа “Академія мудрості”.

Ревізори для шкіл:

Що це означає для шкіл?
Будуть розроблені стандарти та норми,
затверджені найкращі практики управління й організації навчального процесу.
Школи знатимуть, на що їм треба орієнтуватися в системі підвищення кваліфікації
педагогів, управлінських рішень і в організації навчального процесу.

питання і відповіді
Що це таке?
На базі Державної інспекції навчальних
закладів створюють Державну службу якості
освіти. Вона проводитеме аудит шкіл — перевірятиме роботу директорів та вчителів.

Пройшов аудит. І що далі?
Після проведення аудиту надається висновок про якість освітньої діяльності
навчального закладу, його внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також
рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу.
Результати аудиту оприлюднюються на
сайтах закладу освіти (якщо такий є), засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та органу, що здійснив аудит.

А як зараз?
Зараз школи перевіряють місцеві управління освіти. Ці ж установи обирають директорів шкіл та формально призначають
вчителів. Тобто фактично управління перевіряли свою ж роботу — власні рекомендації, норми та накази. Зараз Міносвіти
бачить в цьому конфлікт інтересів.
А в чому різниця?
Створюється незалежна установа, яка
жодним чином не буде втручатися в діяльність навчальних закладів. Лише один раз
на десять років представники обласних
відділів служби будуть проводити зовнішній аудити.
Слід розуміти, що це не є інспекцією. Це
перевірка дотримання норм і стандартів. Під
час аудиту «ревізори» будуть дивитися, чи
оптимально та ефективно працює школа як
механізм, даватимуть поради як покращити
ці процеси.
Серед аудиторів будуть найкращі педагоги та управлінці. Вони оцінюватимуть як

В Україні буде створено Службу якості освіти, що проводитиме аудит шкіл кожні 10 років. Розповідаємо, що це означає і як вона
буде працювати.
як директор приймає рішення, чи відповідають вони законодавству та передовим
рекомендаціям, чи всі вчителі ознайомлені
із системою оцінювання учнів, чи діюча система є прозорою.
Також в аудит буде включена оцінка
батьків: наскільки для них навчальний
процес і перебування в школі є комфортними та приємними.

Аж раз на 10 років?
Так, це звичний термін для освітян.
Зараз перевірки також відбувався раз на
десять років.
Аудит можна провести і позачергово на
вимогу місцевої влади, чи наглядової , чи педагогічної ради школи. Останній пункт дуже
важливий, адже з’являється інструмент впливу вчителів на політику навчального закладу.

Отримали негативний результат,
що буде?
Якщо аудит виявив невідповідність діяльності закладу законодавству, надається
строк для усунення порушень. Тривалість
визначається в кожному випадку індивідуально. Після закінчення визначеного
строку проводиться перевірка результатів усунення порушень. У разі негативних
результатів такої перевірки засновнику
закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника школи, або
навідь закриття, чи її реорганізації.

UA:Перший

6:00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку».
12:25 Д/с «Дика планета».
13:00,15:00,18:05,21:00,2:00
Новини.
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 Перша шпальта.
15:15 Розсекречена iсторiя.
16:35,23:20 Погода.
16:45 Хто в домi хазяїн?
17:20,3:00 Вiкно до Америки.
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:45 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 До справи.
19:30 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
20:15 Вiйна i мир.
21:50,2:25 Новини. Спорт.
22:15 Роздягалка.
22:50 Слiдство.Iнфо.
Спецвипуск.
23:30 Д/с «Дороги до
Мемфiса».
3:20 Д/с «Середземномор`я».
3:55 Д/с «Латиноамериканська
музика».
4:55 Д/с «Нью-Йорк».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30 «Чотири весiлля».
10:45,12:20 «Мiняю жiнку».
13:45,14:45,20:45 Т/с «Свати
5».
15:50 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00 «Грошi».
23:15,0:10 «Голос. Дiти 4».
2:05 Т/с «Пончик Люся». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:45 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:20,12:25 Т/с «Я прийду
сама». (16+).
14:20 Х/ф «Суєта суєт».
16:10 «Чекай на мене».
18:00,19:00,4:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:40 Т/с «Лiнiя свiтла». (16+).
0:30 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
2:35,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:15 «Скептик 3».
3:35 «Вдалий проект».
4:00 «Готуємо разом».

ICTV
.

4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:40,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
6:25 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
8:45 Факти. Ранок.
9:10 Спорт.
9:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10:15 Антизомбi.
11:15,13:20 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:40 Х/ф «Копи на пiдхватi».
(16+).
16:10 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z».
(16+).

18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Невиправнi». (16+).
22:25 Свобода слова.
0:50 Х/ф «Незвичайна
подорож». (16+).
2:30 Т/с «Слiдчi». (16+).

Новий канал

3:00,2:45 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:45 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
7:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
8:50 Х/ф «Замбезiя».
10:35 Х/ф «Сонна Лощина».
(16+).
12:40 Х/ф «Крабат - учень
чаклуна». (16+).
15:00 Х/ф «Шрек 3».
16:45 Х/ф «Учень чародiя».
19:00 Ревiзор.
21:40 Пристрастi за Ревiзором.
1:00 Х/ф «Темний лiс». (18+).
2:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

6:45,15:30 «Все буде добре!»
8:45 «Все буде смачно!»
9:45 Х/ф «На вас чекає
громадянка Никанорова».
11:30 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова».
13:00 «Битва екстрасенсiв 17».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:35 «Хата на тата».
2:45 «Найкраще на ТБ».
3:00 «Грошi».
4:15,0:10 «Голос. Дiти 4».
5:05 Т/с «Пончик Люся». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,2:00 Сьогоднi.
9:30,3:00 Зоряний шлях.
11:10,4:00 Реальна мiстика.
13:10 Т/с «Протистояння», 1 i
2 с. (12+).
15:30 Т/с «Протистояння».
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 1 i 2 с.
23:30 Х/ф «Мумiя 2:
Повернення».
1:45 Агенти справедливостi.
(16+).
2:35,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:15 «Скептик 3».
3:35 «Вдалий проект».
4:00 «Готуємо разом».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10 «Свiт примар».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Служба порятунку».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
4:55 Д/с «Нью-Йорк».
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UA:Перший

6:00,6:35,7:05,8:25 М/с
«Легенда про Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,1
5:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
7:30,8:04,8:20,8:50,9:30,10:55
Погода.
7:34 Вiд першої особи.
8:07 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:40 Д/ф «Легiон. Хронiка
Української Галицької армiї
1918-1919».
11:05 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55,22:15 Складна розмова.
15:15 Фольк-music.
16:45 Поколiння Z.
17:15 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:35 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Перший на селi.
19:25 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
20:25 Нашi грошi.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:50 Х/ф «Моя бабуся Фанi
Каплан».
0:40 Д/с «Орегонський
путiвник».
2:55 Д/с «Середземномор`я».
3:55 Д/с «Нью-Йорк».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:55 «Чотири весiлля».
12:20,13:50 «Мiняю жiнку».
15:05,20:45 Т/с «Свати 5».
16:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00 «Модель XL».
23:45,0:10 Комедiя «Великий
рiк». (16+).
2:00 Т/с «Пончик Люся». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:45 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15,12:25,20:40 Т/с «Лiнiя
свiтла». (16+).
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».
0:30 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
2:35,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:15 «Скептик 3».
3:35 «Вдалий проект».
4:00 «Готуємо разом».

ICTV

4:00 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.
10:00 Бiльше нiж правда.
11:00,17:30,21:25 Т/с
«Невиправнi». (16+).

11:55,13:25 Х/ф «Лейк Плесiд:
Озеро Страху». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15 «На трьох».
15:00,16:15 Т/с «Майор i
магiя». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
22:20 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
23:20 Х/ф «Обличчя зi
шрамом». (16+).
2:40 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал

3:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.
6:00 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:55,8:40 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
7:50 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
8:45 Т/с «Друзi».
12:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:30 Аферисти в мережах.
19:00 Любов на виживання.
20:55 Київ вдень i вночi.
22:00 Пацанки. Нове життя.
23:00 Зiрки пiд гiпнозом.
0:40 Д/с «Орегонський
путiвник».
2:55 Д/с «Середземномор`я».
3:55 Д/с «Нью-Йорк».

СТБ

6:35,15:30 «Все буде добре!»
8:35 «Все буде смачно!»
9:30 «Битва екстрасенсiв 14».
11:45 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
0:10 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,3:40 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,4:30 Реальна мiстика.
13:30,15:30,5:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 3 i 4 с.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
1:20 Х/ф «Мумiя 2:
Повернення».
2:00 Т/с «Пончик Люся». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10 «Свiт примар».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники Другої свiтової вiйни:
день за днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
18:10 «Сенсацiї
ХХ столiття».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Київськi iсторiї».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
5:15 «Скептик 3».
6:35 «Вдалий проект».
7:00 «Готуємо разом».

Поліція попереджає: стережіться шахраїв!
Останнім часом до Бучанського відділу
поліції звертаються все більше людей із
заявами про вчинення відносно них шахрайських дій.

У

чому ж суть злодіянь? Начальник поліції
Олександр Пиль розповідає, що на сьогоднішній
день є два основні напрями, за якими громадяни міста активно звертаються до відділу. Це шахрайства,
які дуже складно розкрити, і допомогти людям у таких ситуаціях, на жаль, майже не вдається.
Перший випадок – це телефонні дзвінки, мета
яких виманити гроші в потерпілих. До певних осіб
телефонують, представляються працівниками банку, вказують, що з вашою карткою виникли якісь
проблеми і просять надати пін-код чи трьохзначний номер картки на зворотному боці. Розмова
відбувається дуже швидко, людина довіряє оператору і надає йому приватну інформацію.
Зловмисники у свою чергу, оперативно користуються даними і знімають кошти з рахунків. Здебільшого
телефонують до людей похилого віку, оскільки вони
найбільш вразливі. Представляються робітниками
Ощадбанку, Приватбанку чи будь-якого іншого і
шляхом обману отримують бажаний результат.
Трапляються випадки, коли це досить великі
суми. Встановити шахрая майже неможливо. Адже

телефон, з якого дзвонили або не працює, або в зоні
недосяжності.
Тому місцева поліція застерігає! Будьте пильними! Звертайте увагу на номери операторів, від яких
отримуєте дзвінок. У кожного банку є свої персональні номери, вони не можуть телефонувати з но-
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UA:Перший

6:00,6:35,7:05,8:25 М/с
«Легенда про Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,1
5:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
7:30,8:04,8:20,8:50,10:55,16:35,
23:15 Погода.
7:34 Вiд першої особи.
8:07 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05,0:00 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 Т/с «Бодо».
11:05 Т/с «Епоха честi».
13:10 Радiо. День.
13:55 Нашi грошi.
14:30 52 вiкенди.
15:15 До справи.
15:50 Твiй дiм.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:35 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00,23:30 Культурна афiша
здорової людини.
19:25 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
20:25 Слiдство.Iнфо.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:15 Свiтло.
23:25 Мегалот.
0:10 Д/с «Орегонський
путiвник».
2:55 Д/с «Середземномор`я».
3:55 Д/с «Нью-Йорк».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,
19:30,0:00 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:50 «Мiняю жiнку».
15:00,20:45 Т/с «Свати 5».
16:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00,23:35,0:10 «Мiняю жiнку
12».
1:15 Т/с «Пончик Люся». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:45 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40
Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15,12:25,20:40 Т/с «Лiнiя
свiтла». (16+).
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».
0:30 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
2:30,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:10 «Скептик 3».
3:35 «Вдалий проект».
4:00 «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+).
5:25,10:05 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.

11:05,17:30,21:25 Т/с
«Невиправнi». (16+).
12:00,13:25,16:15 Х/ф
«Обличчя зi шрамом». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
22:25,1:50 Т/с «Життя i
пригоди Мишка Япончика».
(16+).
23:25 Х/ф «Море кохання».
(16+).
2:40 Т/с «Морська полiцiя.
Лос-Анджелес». (16+).

Новий канал

3:00,2:50 Зона ночi.
5:10 Абзац.
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
11:15 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
15:45,22:00 Пацанки. Нове
життя.
16:45 Аферисти в мережах.
19:00 Вар`яти.
21:00 Київ вдень i вночi.
22:05 Зорянi яйця.
2:45 Служба розшуку дiтей.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.

СТБ

6:30,15:30 «Все буде добре!»
8:30 «Все буде смачно!»
9:30 «Битва екстрасенсiв 14».
11:40 «МастерШеф 6».
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».
18:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
20:00,22:45 «МастерШеф 7».
1:00 «Один за всiх».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з
Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:0
0,3:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 5 i 6 с.
22:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
23:20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
00:00,23:35,0:10 «Мiняю жiнку
12».
1:15 Т/с «Пончик Люся». (16+).

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10 «Сенсацiї ХХ
столiття».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни: день за
днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,
2:30 «Київ Live».
20:30 «Якiсне життя».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».

мерів загальновживаних операторів. Якщо розмова
вже відбувається, передзвоніть до банку і перевірте
інформацію: чи справді їхні оператори вам телефонують. І пам’ятайте, робітники банків не мають
права вимагати приватні дані тієї чи іншої особи.
І другий випадок - коли люди купують товари
через інтернет-сайти, сплачують кошти і не отримують замовлених речей. Такі шахрайства також
складно розкрити. Адже доказів у такій справі
дуже мало і знайти винуватця майже неможливо.
Трапляються випадки, коли потерпілий не зберігає навіть чека, який він отримує, коли переказує
гроші на картку. Тобто, у таких випадках потрібно
бути пильними самим громадянам.
Якщо купуєте товар в інтернеті, розраховуйтеся
тоді, коли отримаєте товар на руки. Зазвичай, найбільше страждають люди, які не мають великого доходу і шукають в мережах вигідні ціни, але слід пам’ятати, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.
Також місцева поліція часто отримує заяви щодо
крадіжок з автомобілів. Найбільш «гарячими»
точками зловмисників у Бучі є стоянки супермаркету «Новус» та торговельного центру «Модуль».
Особливу увагу крадіїв привертають речі, які залишають власники в машині і їх легко можна побачити крізь скло: телефони, сумки, гаманці тощо.
Тому поліція просить громадян бути уважними
й не залишати особисті речі на оглядових місцях
автомобілів.
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Астрологічний прогноз
на 6-12 листопада 2017 року
ОВЕН (21.03-20.04).
На цьому тижнi намiчаються непоганi перспективи
на роботi, але потрiбно пройти якесь
випробування, а для цього варто докласти максимум зусиль. У вiвторок
варто згадати про незаслужено забутих дiлових партнерiв, постарайтеся
вiдновити з ними вiдносини. У четвер
спробуйте не втручатися в чужi конфлiкти, вирiшити їх все одно не зможете, зате ризикуєте стати ворогом
обох сторiн спору. У п`ятницю хтось
iз близьких людей може ненароком
вас засмутити. Головний клопiт i основнi досягнення чекатимуть вас
саме вдома.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам необхiдно змiцнювати свiй авторитет на роботi
i берегти свою репутацiю. Так що
проявiть талант дипломата, чи не
рубайте з плеча. У середу не завадить розiбратися з незавершеними
паперовими справами, не вiдправляйте їх в довгий ящик. У четвер
або п`ятницю не намагайтеся нiкому нав`язувати свою думку, цим ви
лише вiдштовхне вiд себе людей. У
недiлю доведеться зайнятися накопиченими проблемами пiдростаючого поколiння.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вашi зусилля на цьому
тижнi бажано направити на
збереження рiвноваги з навколишнiм
свiтом. Результативнiсть вiвторка,
перш за все, буде залежати вiд самовладання i самодисциплiни. Щось
невловиме змiниться в середу, i жити
стане набагато приємнiше i спокiйнiше. А непорозумiння, якi виникнуть в
четвер, у другiй половинi дня, швидко
улагодяться i не вплинуть на благополучний результат справи. У вихiднi
бiльше вiдпочивайте i спiлкуйтеся з
приємними людьми.
РАК (22.06-22.07)
На цьому тижнi плановi заходи можуть зiрватися, зате
те, що буде виходити спонтанно, органiзовується чудово. Буде вигiдно
дiлове спiвробiтництво з родичами.
У понедiлок вас можуть порадувати друзi. У середу вашi плани можуть змiнюватися сто разiв на день,
на догоду настрою близьких людей,
чому пiддаватися не слiд, так як це
може призвести до фiнансової кризи.
П`ятниця хороша для роздумiв i читання навчальний лiтератури.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Тиждень складна i напружена у багатьох вiдношеннях.
Варто докласти зусиль, щоб щось
змiнити на краще. У вiвторок настає
сприятливий момент для початку нової справи, придбання нових контактiв i зв`язкiв. Можлива допомога вiд
впливових покровителiв, але перш
нiж її прийняти, варто гарненько
подумати. Можливо, щось або хтось
посприяє тому, щоб ви почали дивитися на свiт дещо по-iншому.
ДІВА (24.08-23.09)
Дайте волю своєму творчому “я”, не заважайте прекрасним поривам. Їм знайдеться
застосування. Начальство може
пiдтримати вашi новi iдеї. Головне
- знайти можливiсть їх викласти i
аргументувати. Вас чекає духовне
зростання i самовдосконалення,
правда, для цього будуть потрiбнi деякi зусилля з вашого боку. З
середи по недiлю в справах буде
спостерiгатися певне затишшя, не
засмучуйтеся, вам не завадить знизити темп i навантаження.

Якою
буде
зима?

Проганяємо
осінню
депресію

Національне управління
океанічних та атмосферних
досліджень США і Європейський центр середньотермінових прогнозів погоди
передбачають аномально
теплу зиму.

Т

– У Європі температура цієї зими тися відлигою. Звичайно, може бути
буде на три градуси вищою за нор- і 30 градусів морозу. Але говорити про
му, – говорить Віра Балабух, завіду- те, що ми всю зиму потерпатимемо
вач відділу синоптичної метеорології від сильного холоду, не можна», – каже
Українського гідрометеорологічного вона.
Директор Укргідрометцентру Микола
інституту. – Україна належить до того
регіону, де передбачають найвищі ано- Кульбіда взагалі не бачить підстав для
малії температури. Грудень буде на два особливого занепокоєння щодо зими
градуси тепліший за норму, січень – на 2017-2018 років. «З останніх 20 зим 17
були теплими. А середня температутри-чотири градуси, лютий – на
три. Це прогноз Національного
ра в зимові місяці підвищилася
управління океанічних та
за ці роки з 2 градусів тепла
атмосферних досліджень
градуса, що, з наукоЗа попередніми дової2,5точки
США, яке вважають гозору, дуже багапрогнозами
ловним у цій галузі.
то, – вважає М. Кульбіда.
українських
Однак це не означає,
– Кількість зимових днів
синоптиків,
що в нас щодня буде
із мінусовою температуперший сніг
плюсова
температура.
рою постійно скорочувипаде вже
Йдеться про середній поється. Так, будуть і сильказник за місяць. Може
ні 20-30-градусні морози,
в листопаді.
бути тиждень дуже холодале говорити про те, що
нас очікують місяці холодів, –
ний, наступний – дуже теплий.
не варто».
Очікуються і морози. Це приблизПерший зимовий місяць здивує
но 30 днів за зиму з температурою 20-25
градусів із мінусом. Чергування холоду сильними снігопадами. Новорічні свяі тепла може призвести до утворення та будуть зі снігом та морозами до 5-10
південних циклонів, через які виникати- градусів. Перед святом Водохреща слід
очікувати сильних морозів, хоча немуть хуртовини та снігопади.
Заввідділу кліматичних досліджень довго.
і довгострокових прогнозів погоди
Наприкінці січня буде похолодання
Українського гідрометеорологічного до 30 градусів, ожеледиця.
інституту Вазіра Мартазінова прогноПочаток лютого відзначиться різзує, що цьогоріч можна очікувати хо- ким потеплінням, снігопадами і
лодну зиму, таку, яка була в 1950-1960 сильними вітрами. У середині місяця
погода буде менш мінливою, а кільроках.
Утім, холод утримуватиметься не всі кість опадів зменшиться.
три зимові місяці. «Зима очікується
Наприкінці лютого зима на прощаннестійкою, холоди будуть змінюва- ня посипле землю легким снігом.

В

очікуванні малюка майбутні
мами і тата намагаються дізнатися його стать з допомогою
сучасної медицини, народних прикмет або передбачень. І коли вже все
зрозуміло, настає найскладніший і
найвідповідальніший момент -вибір
імені. Про значення імені та силу цього слова відомо з давніх часів: воно
безпосередньо впливає на майбутнє
життя дитини.
І тут потрібно враховувати багато
різних тонкощів і факторів: східну філософію, фен-шуй, астрологію, езотерику, релігію, сімейні традиції і особисті переваги. У пошуках унікального,
незвичайного і чудесного імені для
вашої доньки фахівці проаналізували
всі відомі вчення і змогли підібрати
найщасливіші імена, які стануть майбутнім талісманом дитини.

Вибір імені за східним
календарем
Вогняний Півень поступиться місцем Жовтому Собаці. Під його керівництвом усіх нас очікує гармонійний,
спокійний 2018 рік. Яке ж щастя народитися в період, коли земля на 12
місяців зануриться в позитивну енергетику! Собака символізує відданість,
мужність, пильність, мудрість, цілеспрямованість. Це буде рік хоробрості, рішучості й творчості.

Надворі похмуро, вітряно, холодно — бр-р-р, осінь точно не
навіює оптимістичних думок. Не
можна сказати, що відчувається
осіння депресія, але з настанням
жовтня стає зимно на душі.
а хіба можна заховатися під
ковдру і пролежати так у ліжку до травня? Звісно, ні! Адже тоді
повз нас пройде безліч нових знайомств, успішних справ, а може,
навіть перемог. Тож облишмо тугу
за теплим літом і згадаймо, що в
природи немає поганої погоди.
Ось рецепти від осінньої депресії:
1. Одягайтеся за погодою. Не
мерзніть. Так ви почуватиметеся
затишно і не застудитеся.
2. Вживайте вітаміни. Свіжих
овочів та фруктів у раціоні меншає,
а про імунітет потрібно дбати щодня.
3. Складіть перелік книжок, які
варто прочитати довгими осінніми
вечорами. Не обов’язково всі купувати – їх можна скачати в Інтернеті
або обмінятися з друзями.
4. Знайдіть нове захоплення.
Можливо, саме час для походів у
кіно чи театр, для прогулянок у духмяному лісі? Для мене на першому
місці – спорт, незалежно від сезону.
Тренування чудово зігрівають м’язи
і виганяють із тіла будь-який стрес.
5. Закохайтеся! Якщо не маєте
пари – навіщо чекати весни, щоб
знайти нові стосунки? Можливо,
ваша половинка ховається за широким шарфом – потрібно лише
розгледіти її у натовпі! Якщо ж ви
перебуваєте в стабільних стосунках – знайдіть трохи часу для романтики. Зробіть звичні ранкові
сирники разом, і додайте до них
родзинок. А ввечері влаштуйте затишне спілкування за чашкою ароматного глінтвейну.
І головне: будьмо вдячні за те,
що маємо. Ще один день життя –
це дарунок Всесвіту! Навіть якщо
за вікном похмурий осінній день.

Як назвати дівчинку
у 2018 році?

Народження малюка – завжди хвилюючий момент у кожній родині. Щоб
доля до вашої доньки була прихильною, а всі шляхи її самореалізації
були відкриті, почніть із головного – з вибору імені.
Дівчинка, народжена в цей час,
матиме здатність слідувати своєму
призначенню. Щоб активізувати силу
Жовтого Собаки, в імені, згідно зі
східним ученням, має бути присутня
виразна «р».
Найбільш вдалі імена, які зроблять
вашу доньку оптимісткою і справжнісінькою щасливицею, – Маргарита,
Дарина, Аріна, Христина, Валерія,
Руслана, Карина, Рита, Вероніка,
Вікторія, Ірина.
Не варто недооцінювати і значення імені, яке повинно бути близьким
до таких якостей, як мудрість, сила,
розум, доброта, відданість, шляхетність і навіть в деякій мірі мужність. Це можуть бути такі імена:
Августина, Аврора, Агафія, Аліна,
Алла, Гертруда, Діана, Інеса, Ірина,
Ірма, Констанція, Марія, Надія, Ніка,
Світлана, Соломія, Софія, Тереза,
Фріда, Ельвіра.

З точки зору східного календаря,
це найбільш вдалі імена, якими варто
назвати свою доньку. Однак вибір імені в будь-якому разі буде залежати від
вас. Це лише невеликий перелік імен,
які допоможуть гармонізувати життя
й захистити в складних ситуаціях.

Вибір імені за знаком зодіаку
Дізнавшись, під яким сузір’ям народиться ваша дівчинка, для неї можна вибрати щасливе ім’я. Астрологи
обіцяють, що, незважаючи на чергування вдалих і складних періодів,
властивих будь-якому часу, в рік
Собаки буде панувати непередбачуваність.
Малятко, народжене в такий неспокійний час, із самого дитинства матиме такі якості, як хитрість, вправність
та активність. Але для того, щоб сила
імені не пішла врозріз із характерними особливостями знаку зодіа-

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

Мобільний телефон:
тримайте відстань

У

наш час використання мобільного телефону
Якщо не хочете вимиканабуває все більш
ти мобільний телефон на
важливого значення.
ніч, принаймні намагайМи не залишаємося
теся від’єднати його від
без нього протягом
Інтернету й класти в ме24 годин на добу. Ми
трі від ліжка.
не вимикаємо його
весь день, а коли лягаємо спати, кладемо
поряд. Але така звичка
може завдати шкоди здоров’ю. Якщо
ви спите, поклавши мобільний телефон
поряд із ліжком, це може спричинити
багато проблем (нині непомітних) для
вашого здоров’я. Випромінювання, яке
Хоча мобільний телефон має бупродукують смартфони, дійсно небез- дильник, яким ми зазвичай користупечне, і його рекомендують уникати з ємося, його все-таки слід вимикати
багатьох причин.
на ніч, тому що він завжди підтримує
зв’язок з основними станціями через
радіохвилі, навіть тоді, коли ми його
Чому це відбувається?
Електромагнітне випромінювання не використовуємо. Отже, телефони
спричинює зміни в системі певних постійно випромінюють електромагпроцесів саморегуляції, як-от біорит- нітні хвилі в навколишнє середовими або серцеві ритми.
ще. І класти цей пристрій біля ліжка
Всесвітня організація охорони здо- під час сну означає наражати оргаров’я стверджує, що всі електронні нізм на небезпеку впливу цих шкідпристрої (а не тільки мобільні теле- ливих хвиль.
фони) шкідливі для організму й можуть збільшити ризик розвитку раку. Як і де вам слід залишати
Результати дослідження в Австралії телефон, коли спите?
довели, що існує важливий взаємоЄ два способи: перший – вимкніть
зв’язок між використанням смартфо- його й залиште у звичному місці, нанів і безпліддям, а також зниженням томість використовуйте інший буякості сперми в чоловіків. У представ- дильник. Другий – не вимикайте, але
ників і чоловічої, і жіночої статей було помістіть його у віддаленій кімнаті,
наприклад, на кухні або у вітальні.
виявлено підвищення рівня стресу.

ку, астрологи рекомендують обрати
що-небудь співзвучне і збалансоване
для маленької представниці кожної з
чотирьох стихій.
Стихія Вогню (Овен, Лев, Стрілець):
Агнія, Зара, Серафима, Євгенія, Ольга,
Єлизавета, Катерина, Олена, Дарина,
Анна, Олеся, Ангеліна, Уляна, Єва,
Анастасія. Такі дівчатка матимуть чудове почуття гумору, будуть вірними,
надійними, розважливими. Їхні сильні
якості — стрімкість, енергійність, зібраність, щирість, прямолінійність.
Стихія Землі (Козеріг, Телець,
Діва): Ірина, Христина, Тетяна,
Марина, Ангеліна, Світлана, Аліса,
Кіра. Це жіночі імена, над якими панує стихія Землі. Вони допоможуть
вашій доньці анулювати всі негативні фактори і слабкості, властиві
її знаку зодіаку. Дівчата з такими
іменами будуть мудрими, цілеспрямованими, з позитивним мисленням
і хорошою інтуїцією.
Стихія Води (Рак, Скорпіон, Риби):
Анастасія, Марина, Діана, Карина,
Вероніка, Олена, Наталя, Поліна,
Ксенія. Представниці прекрасної статі, які матимуть такі імена, народжуються примхливими і хитрими. Проте
вони можуть зачарувати будь-кого на
планеті. Ваша донька матиме творчі
задатки, уяву, чуттєвість і жіночність.
Стихія Повітря (Терези, Водолій,
Близнюки): Юлія, Надія, Аліса,
Вікторія, Яна, Людмила, Василина,
Марія. З точки зору астрології це найкращі імена для малечі, народженої
під заступництвом повітряної стихії.
Вони стануть прикладом для всіх,
хто їх оточує, оскільки будуть доброзичливими, щирими, веселими. Їхнє
життя буде динамічним, щасливим і
гармонійним.
Звичайно, це всього лише варіації
майбутнього імені вашого чада, і у
виборі ви не обмежені. Але, згідно з
астрологією, це найбільш вдалі імена
для дівчинки на 2018 рік.

Езотерика: таємниця
жіночого імені
Фахівці в галузі біоенергетики
сходяться на думці, що 2018 рік принесе в життя людей ще більше світла,
любові і добра. Народження дитини
в такий час – подарунок Вищих сил.
За що не доведеться хвилюватися,
так це за подальше життя вашої донечки. Головне – вибрати найбільш
вдале ім’я для малятка. Стародавні
мудреці були впевнені, що між ім’ям
жінки, її темпераментом і долею є
особливий зв’язок. Словом, доля визначена її ім’ям.
Найсвітліші імена, які стануть
щасливим талісманом для дитини в
2018 році: Світлана, Ольга, Олена,
Василина, Люся, Лук’яна, Клара,
Роксана, Нурія. Співзвуччя цих жіночих імен чудово поєднується з
космічною енергією. Однак психологи і езотерики вважають, що про
нас багато можуть сказати перші
літери в імені та по батькові. Тому
під час вибору щасливого імені ви
можете скористатися наведеним
нижче списком і наділити дитину
бажаними здібностями. Якщо вірити дослідженням, то букви означають наступне:
А – сила, слава, могутність
Б – цілеспрямованість, рух уперед;
В – мінливість, динамічність,
везіння;
Г – таємничість, містицизм,

Така альтернатива є менш бажаною.
Крім цього, обов’язково пам’ятайте про те, що не можна класти мобільний телефон під подушку, коли
він заряджається. Є багато випадків
опіків обличчя та рук через перевантаження і, як наслідок, займання всередині пристроїв.

Інші «здорові» звички
• Не розмовляйте довго по телефону, а якщо час спілкування збільшується, кожні кілька хвилин переміщайте телефон від одного вуха
до іншого.
• Якщо є така можливість, розмовляйте в системі «вільні руки», щоб пристрій не перебував поряд з головою.
• Не дозволяйте дітям використовувати стільниковий телефон навіть
як іграшку.
• Не розмовляйте по телефону там,
де сигнал слабкий, тому що прилад
буде продукувати потужніші радіохвилі.
• Не носіть мобільний телефон на
тілі (чоловікам не рекомендовано
класти його в кишеню штанів) і
уникайте контакту зі шкірою.
• Тримайте його подалі (принаймні
на півметра), навіть якщо він лежить на вашому столі.
• Дотримуючись цих рекомендацій,
ви уникнете стресу та дисбалансу
рівня нейронів і міцно спатимете.
• І не забувайте, що інші пристрої,
які є вдома, також шкідливі для
здоров’я. Намагайтеся не тримати телевізори або комп’ютери у
спальні. Якщо ж вони вже там є,
їх потрібно вимикати з розетки
перед сном. Вимикайте маршрутизатор, коли лягаєте спати й намагайтеся не використовувати стільниковий телефон перед сном.

надзвичайні здібності;
Д – комунікабельність, тяжіння,
пошана;
Е, Є – стійкість, сила духу,
мобілізація сил;
Ж – сумніви, вміння приймати
зважені рішення;
З – невпевненість, фінансові
труднощі, духовність;
І – чутливість, турбота про інших;
К – амбіційність, роздратування,
авантюризм;
Л – винахідливість, логічне
мислення;
М – працьовитість, пунктуальність;
Н – творчі здібності, підвищена
енергетика;
О – експансивність, оптимізм,
наснага;
П – лагідність, самітництво,
принциповість;
Р – сталість, чутливість;
З – пригніченість, творчість,
геніальність;
Т – ідеалізація, самокритичність;
У – інтуїція, схильність до страхів і
комплексів;
Ф – крихкість, адаптація, ніжність;
Х – мінливість, сeксуальність;
Ц – реалізація, творчість,
емоційність;
Ч – чесність, вірність, доброта;
Ш, Щ – упертість, ревнощі,
інтелект;
Е – гармонізація, рівновага,
піднесеність;
Ю – амбіційність, безлад у життя;
Я, Ь – творчість, інтелектуальність.
Обрати для доньки щасливе ім’я,
яким вона буде пишатися, досить
складно, оскільки існує занадто багато варіантів і пропозицій. Однак
немає нічого неможливого. Якщо ви
готові любити, захищати, підтримувати і радіти навіть найменшим перемогам вашої крoвиночки, її життя
буде щасливим, незважаючи на всі
перепони.

Астрологічний прогноз
на 6-12 листопада 2017 року
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На початку тижня краще не
мучити себе фiлософськими питаннями i пошуками справедливостi. Не форсуйте подiї i не
намагайтеся робити десять справ
одночасно. Можуть виникнути
якiсь обставини, якi будуть сковувати вас i змушувати контролювати
свої дiї. У четвер вас можуть порадувати сприятливi подiї у вашому особистому життi. У п`ятницю
може виникнути необхiднiсть вiдстоювати свої iнтереси. У цей день
ви знайдете нового друга. У вихiднi
вiдпочиньте разом з сiм`єю.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Весь тиждень ви будете в
самiй гущi цiкавих, творчих
подiй. У вас буде шанс проявити
себе з краще боку. Четвер сприятливий для рiзноманiтних справ з однiєю умовою, що все слiд доводити до
кiнця. У п`ятницю ймовiрно знайомство з людьми, яким цiкавi вашi iдеї.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На цьому тижнi вам доведеться добре попрацювати,
в iншому випадку багаж незавершених справ може здорово загальмувати ваше просування по кар`єрних
сходах. Будьте по можливостi небагатослiвнi, менше говорiть, бiльше
робiть. Ваша працездатнiсть дозволить вам виявитися з кращого боку i
буде гiдно оцiнена начальством.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На цьому тижнi у вас
з`явиться шанс значно просунутися вперед - потрiбно лише
правильно вибрати напрямок. У
понедiлок ви зможете плiдно попрацювати над завершенням якогось важливого справи i успiшно
реалiзувати намiчений план. У
роботi буде вельми сильний дух
суперництва. Однак зiрки радять
зважати на думку колег. У четвер
ви успiшно можете розгорнути
бурхливу дiяльнiсть, однак уникайте надмiрних перевантажень,
так як вони здатнi пiдiрвати ваше
здоров`я.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Рацiональнiсть i вмiння збалансувати свої емоцiї дозволять вам розкрити свiй потенцiал.
Настає час змiн, надiйде багато цiкавих пропозицiй по роботi, тiльки не
варто поспiшати з прийняттям рiшень. В такому достатку привабливих перспектив не дивно що-небудь
упустити. У спiлкуваннi з дiловими
партнерами стежте за своїми висловлюваннями, почувши критику,
не поспiшайте ображатися, а зробiть
правильнi висновки. У суботу, можливо, ви отримаєте гладеньке i вигiдну пропозицiю, що стосується особистої сфери.
РИБИ (20.02-20.03)
Вас чекає пошук компромiсiв, але в серединi тижня ви домовитеся з усiх питань. У
вiвторок не варто сумнiватися у
власних силах, повiрте, що на цей
раз ви зможете втiлити в життя
свої задуми. Iнтенсивнiсть вашої
роботи буде прямо пропорцiйна
винагородi, яке ви за неї отримаєте, а значить - байдикувати не варто. У четвер вдало пройдуть дiловi
переговори, вашими пропозицiями
зацiкавиться начальство. У суботу
можете розраховувати на допомогу
друзiв i родичiв.
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Четвер • 9 листопада
UA:Перший

6:00,6:35,7:05,8:25 М/с «Легенда
про Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:0
0,18:05,21:00,1:55 Новини.
7:30,8:04,8:20,8:50,10:55,16:35,23
:20 Погода.
7:34 Вiд першої особи.
8:07 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 Т/с «Бодо».
11:05 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 Слiдство.Iнфо.
15:15 Надвечiр`я. Долi.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:35 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Д/ф «Живi й нескоренi».
19:10 Д/ф «Пара олiмпiйцiв».
19:25,23:30 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
20:25 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:15 Книга.ua.
22:50 Д/с «Дикi тварини».
2:50 Радiодиктант. До Дня
української писемностi та мови.
3:55 Д/с «Нью-Йорк».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:
30,0:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:50 «Мiняю жiнку».
15:05,20:45 Т/с «Свати 5».
16:05 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне кохання».
(12+).
20:20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
22:00 «Свiт навиворiт 9».
23:00 «Право на владу».
0:40 Драма «Капоте». (16+).
4:50 Т/с «Пончик Люся».

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20,22:45 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.

7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:15,12:25,20:40 Т/с «Лiнiя
свiтла». (16+).
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».
0:30 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+).
2:30,5:15 «Подробицi» - «Час».
3:10 «Скептик 3».
3:35 «Вдалий проект».
4:00 «Готуємо разом».

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:00 Еврика!
4:10 Студiя Вашингтон.
4:15 Факти.
4:35 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.
10:55,17:30,21:25 Т/с
«Невиправнi». (16+).
11:55,13:25 Х/ф «Море кохання».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:45 «На трьох».
15:05,16:15 Т/с «Майор i магiя». (1
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Iнсайдер.
22:25,2:00 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).
23:25 Х/ф «Взвод». (16+).
2:50 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал
.

3:00,2:45 Зона ночi
5:10 Абзац.
6:55,8:55 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:00 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
9:00 Т/с «Друзi».
11:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки». (16+).
16:25,22:00 Пацанки. Нове життя.
17:15 Аферисти в мережах.
19:00 Зорянi яйця.
21:00 Київ вдень i вночi.
22:55 Суперiнтуїцiя.
2:40 Служба розшуку дiтей.
22:25,2:00 Т/с «Життя i пригоди
Мишка Япончика». (16+).

СТБ

6:45,15:30 «Все буде добре!»
8:45 «Все буде смачно!»
9:45 «Битва екстрасенсiв 14».
12:00 «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».
23:25 «Один за всiх».
4:50 Т/с «Пончик Люся».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:
00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук». (12+).
19:45 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Специ», 7 i 8 с.
23:30 Т/с «CSI. Мiсце злочину».
(16+).
0:50,2:20 Новини. Спорт.
1:15 Книга.ua.
2:50 Д/с «Дикi тварини».
3:50 Радiодиктант. До Дня
української писемностi та мови.
4:55 Д/с «Нью-Йорк».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10 «Сенсацiї ХХ столiття».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Прогулянки мiстом».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
4:05 «Мультляндiя».
5:30 «Дотик з Чарльзом Стенлi».
6:10 «Скептик 3».
6:35 «Вдалий проект».
7:00 «Готуємо разом».

П`ятниця • 10 листопада
10:15,12:25 Т/с «Лiнiя свiтла».
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
UA:Перший
(16+).
iсторiя».
6:00,6:35,7:05,8:25 М/с
«Легенда про Бiлоснiжку».
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15
:00,18:05,21:00,1:55 Новини.
7:30,8:04,8:20,8:50,10:55,16:35
Погода.
7:34 Вiд першої особи.
8:07 Ера бiзнесу.
8:10 Агроера.
8:15 Спорт.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:30 Т/с «Бодо».
11:05 Т/с «Епоха честi».
13:10,14:30 Радiо. День.
13:55 «Схеми» з Н. Седлецькою.
15:15 Свiтло.
16:45 М/с «Книга джунглiв».
17:50,1:10 Новини. Свiт.
18:20,21:30,1:25,2:35 Тема дня.
18:35,1:40 Новини. Культура.
19:00 Твiй дiм.
19:25 Д/с «Дикi тварини».
20:25 Перша шпальта.
21:50,2:20 Новини. Спорт.
22:15 ЧереЩур.
22:50 Як дивитися кiно.
23:15 Х/ф «Моя бабуся - Фанi
Каплан».
2:55 Д/с «Середземномор`я».
3:55 Д/с «Нью-Йорк».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,1
9:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
9:30,10:50 «Чотири весiлля».
12:20,13:45 «Мiняю жiнку».
15:00 Т/с «Свати 5».
16:00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання». (12+).
20:15 «Лiга смiху. Шлях до
фiналу 2017».
22:40 «Iгри приколiв».
23:40 «Вечiрнiй Київ».
1:40 Драма «Капоте». (16+).

Iнтер

6:00 М/ф.
6:20 «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».

13:00,14:00 «Життя на межi».
14:50,15:50,16:45 «Речдок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00,3:20 «Подробицi тижня».
22:00 Т/с «Нiмеччина 83». (16+).
0:00 «Стiна».
1:00 Х/ф «Лок». (16+).
2:00 «Чекай на мене».
3:40 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
4:40 Служба розшуку дiтей.

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:05 Еврика!
4:10 Служба розшуку дiтей.
4:15 Студiя Вашингтон.
4:20,2:10 Факти.
4:30 Т/с «Слiдчi». (16+).
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.
10:55,17:30 Т/с «Невиправнi».
(16+).
11:50,13:25 Х/ф «Взвод». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50 «На трьох».
15:05,16:15 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Антизомбi.
21:25 Дизель-шоу.
0:05 Комiк на мiльйон.
2:30 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Новий канал

3:00,1:45 Зона ночi.
5:10 Абзац.
6:55,8:10 Kids` Time.
7:00 М/с «Лунтiк i його друзi».
8:15,22:40 Половинки.
10:10 Любов на виживання.
12:00,21:40 Київ вдень i вночi.
16:15,19:00 Топ-модель поукраїнськи.
0:40 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
1:40 Служба розшуку дiтей.

СТБ

7:10 Х/ф «Крок назустрiч».
8:55,23:20 Х/ф «Не пiдганяй
кохання».
11:05 Х/ф «Провiдниця». (16+).
17:30,22:00 «Вiкна-Новини».

20:00,22:45 «Сюрприз, сюрприз!»

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.
9:30,5:10 Зоряний шлях.
11:30,3:35 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти
справедливостi. (16+).
16:00 Iсторiя одного злочину.
(16+).
18:00 Т/с «Лiкар Ковальчук».
(12+).
19:55 Футбол. Товариський
матч. Україна - Словаччина.
22:00 Т/с «Поки живу, люблю»,
1 с. (16+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Поки живу, люблю».
(16+).
0:50,2:20 Новини. Спорт.
1:15 ЧереЩур.
2:50 Як дивитися кiно.
3:15 Х/ф «Моя бабуся - Фанi
Каплан».
4:55 Д/с «Середземномор`я».
5:55 Д/с «Нью-Йорк».

ТК «Київ»

7:00 «Ранок по-київськи».
9:30 «Київ музика».
10:00,23:20 «Телемаркет».
13:00,15:00,17:00,21:00,23:00,
1:15,3:45 «Столичнi телевiзiйнi
новини».
13:10,18:10,4:05 «Сенсацiї ХХ
столiття».
14:00,15:10,1:35 «Громадська
приймальня».
15:55,21:25 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за днем».
17:10,20:20,1:05 «Ситуацiя».
17:20,0:20 «На часi».
19:00,22:30,2:30 «Київ Live».
20:30 «Мiсто добра».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:55 «Мультляндiя».
00:05,16:15 Т/с «Майор i магiя».
(16+).
1:45,21:05 Факти. Вечiр.
2:20 Антизомбi.
3:25 Дизель-шоу.
4:05 Комiк на мiльйон.
5:30 Т/с «Морська полiцiя. ЛосАнджелес». (16+).

Субота • 11 листопада
UA:Перший /

6:00,6:35,7:05,8:30,9:40 М с
«Легенда про Бiлоснiжку».
6:30,7:30,8:05,8:25,8:50,9:30
Погода.
7:00,8:00,9:00,21:00,1:10 Новини.
7:34 На слуху.
8:10 Свiт он-лайн.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
10:30 Поколiння Z.
11:00 Фольк-music. Дiти.
11:50 Лайфхак українською.
12:05 Хто в домi хазяїн?
12:55 Х/ф «Маленька Фадетта».
15:05 Д/с «Смак Дзяннаня».
15:35 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття».
20:25 Роздягалка.
21:35 Розсекречена iсторiя.
22:35 Вiйна i мир.
23:25 Мегалот.
23:30 Д/с «Блюз. Мартiн Скорсезе
представляє».
1:35 Свiтло.
2:30 Д/с «Кремнiєва долина».
3:55 Д/с «Нью-Йорк».

Канал «1+1»

6:00,19:30 «ТСН».
6:50 «Грошi».

8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:45,5:20 «Життя без обману».
11:20,23:10 «Свiтське життя».
12:20 «Модель XL».
14:15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту». (12+).
16:35,21:15 «Вечiрнiй квартал».
18:30 «Розсмiши комiка».
20:15 «Українськi сенсацiї».
0:10,1:35 «Вечiрнiй Київ».

Iнтер

6:20 М/ф.
7:00 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
9:00,2:30 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi».
11:00,4:00 Х/ф «Дачна подорож
сержанта Цибулi».
12:20 Х/ф «Максим Перепелиця».
14:15 Т/с «Сiльський романс»,
1-4 с.
17:40 Х/ф «Два Iвани», 1 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Два Iвани», 2 с.
22:00 Т/с «Нiмеччина 83». (16+).
0:00 Х/ф «Областi темряви». (16+).
2:00,5:10 «Подробицi» - «Час».
3:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
4:05 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
лютi». (16+).
5:35 Х/ф «Найманий вбивця».

(16+).
6:30 Х/ф «Судний день». (16+).
7:25 Провокатор.

ICTV

5:10 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:25 Факти.
5:45 Бiльше нiж правда.
7:20 Я зняв!
9:15,13:15 Дизель-шоу.
10:45,11:45 Особливостi
нацiональної роботи.
12:45 Факти. День.
13:00 «На трьох».
14:40 Комiк на мiльйон.
16:45 Х/ф «Я - легенда». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20:05 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
лютi». (16+).
22:35 Х/ф «Найманий вбивця».
(16+).
0:30 Х/ф «Судний день». (16+).
2:25 Провокатор.

Новий канал

3:00,1:40 Зона ночi.
4:40,6:25 Kids` Time.
4:45 Х/ф «Замбезiя».
6:30 Дешево i сердито.

7:50 Ревiзор.
10:30 Пристрастi за Ревiзором.
13:45 Вар`яти.
15:40 Зорянi яйця.
17:40 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту». (16+).
21:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах». (16+).
23:50 Х/ф «Корабель-примара».
23:30 Д/с «Блюз. Мартiн Скорсезе
представляє».
1:35 Свiтло.
2:30 Д/с «Кремнiєва долина».
3:55 Д/с «Нью-Йорк».

СТБ

6:10 Х/ф «Дiвчина без адреси».
8:00 «Караоке на Майданi».
9:00 «Все буде смачно!»
11:40 «Сюрприз, сюрприз!»
14:15 «Зваженi та щасливi 7».
17:00 «Хата на тата».

19:00 «Х-Фактор 8».
21:25,23:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова iсторiя».
22:35 «Х-Фактор 8. Пiдсумки
голосування».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00,4:00 Сьогоднi.
7:15,5:35 Зоряний шлях.
8:10 Т/с «Специ», 1-7 с.
15:20 Т/с «Специ», 8 с.
16:00 Х/ф «Мiльйонер».
18:10 Т/с «Пом`якшувальнi
обставини», 1 i 2 с. (16+).
19:40 Т/с «Пом`якшувальнi
обставини». (16+).
23:00 Т/с «Герократiя». (16+).
0:20 Реальна мiстика.
2:20 Т/с «Лист очiкування», 1 i 2
с. (16+).
4:40 Т/с «Лист очiкування», 3 с.
5:10,1:35 «Вечiрнiй Київ».

ТК «Київ»

8:00 «Ранок по-київськи».
10:30 «Київ музика».
11:00,23:35 «Телемаркет».
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї».
14:20,5:30 «Мультляндiя».
14:40 «Українська пiсня року».
16:15 «Київськi iсторiї».
16:50 «Паспортний стiл».
17:00,21:00,23:15 «Столичнi
телевiзiйнi новини».
17:10 «Служба порятунку».
17:40 «Якiсне життя».
18:05,4:45 «Людина - здобич».
19:00,3:20 «Київ Live».
20:30 «Життєвi iсторiї».
21:25 Х/ф «Вечiрка».
23:10 «Українська Нацiональна
Лотерея».
0:35 Х/ф «Страшенно красивий».
1:55 Х/ф «Смак романтики».

Недiля • 12 листопада
UA:Перший
/

6:00,6:35,7:05,8:30 М с «Легенда
про Бiлоснiжку».
6:30,7:30,8:05,8:25,8:50,9:30,16:25
,20:45,23:20 Погода.
7:00,8:00,9:00,
21:00,1:10 Новини.
7:34 На слуху.
8:10 Свiт он-лайн.
9:05 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi».
9:40 Д/с «Дика планета».
10:05 Д/с «Супервiдчуття».
10:50 Х/ф «Маленька Фадетта».
13:00 Д/ф «Смак Дзяннаня».
13:30 Фольк-music. Дiти.
14:25 Фольк-music.
15:30 Перший на селi.
16:35 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики».
17:35 Т/с «Бодо».
21:35 #@)?$0 з Майклом
Щуром.
22:15 ЧереЩур.
22:40 Лайфхак українською.
22:50 Книга.ua.
23:30 Богатирськi iгри.
0:10 Роздягалка.
0:40 Д/с «Орегонський путiвник».
1:35 Надвечiр`я. Долi.
2:30 Д/с «Блюз. Мартiн Скорсезе
представляє».
3:55 Д/с «Нью-Йорк».

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».
10:00 «Розсмiши комiка».
11:00 «Свiт навиворiт 9».
12:05,13:20 «Свiт навиворiт 6».
14:25,15:45 Т/с «Свати 5».
16:50 «Лiга смiху. Шлях до фiналу
2017».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Голос. Дiти 4».
23:20 Комедiя «Три телепнi».
(16+).
1:10 «Аргумент Кiно».
1:50 «Свiтське життя».

Iнтер

5:40 М/ф.
6:10 Х/ф «Максим Перепелиця».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Рай i пекло».
11:00 «Орел i решка. Перезавантаження».
12:00 «Орел i решка. Ювiлейний».
13:00 Х/ф «Приборкання
норовливого».
14:50 Концерт «Мiсце зустрiчi».
16:20 Т/с «Повернешся поговоримо», 1-4 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Вокзал для двох».
23:20 «Людмила Гурченко. Дочки-матерi».
0:20 Х/ф «Рецепт її молодостi».
2:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Факти.
4:50 Бiльше нiж правда.
6:15 Т/с «Слiдчi». (16+).
8:20 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:10,13:00 Х/ф «Я - легенда».
(16+).
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Найманий вбивця».
16:15 Х/ф «Шалений Макс:
Дорога лютi». (16+).
18:45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20:35 Х/ф «Елiзiум: Рай не на
Землi». (16+).
22:55 Комiк на мiльйон.
1:05 Х/ф «Судний день». (16+).
3:00 Провокатор.

Новий канал

3:00,2:30 Зона ночi.
4:40,5:55 Kids` Time.
4:45 М/с «Пригоди Кота у
чоботях».
6:00 Топ-модель по-українськи.
8:45 Х/ф «Хронiки Спайдервiка».
10:40 Х/ф «Спадкоємцi».
12:50 М/ф «Шрек назавжди».

14:45 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту». (16+).
18:00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах». (16+).
21:00 Х/ф «Олександр». (16+).
0:20 Х/ф «13-й воїн».

СТБ

6:55 «Хата на тата».
9:00 «Все буде смачно!»
10:10 «Караоке на Майданi».
11:05 «МастерШеф 7».
19:00 «Битва екстрасенсiв 17».
21:15 «Один за всiх».
22:30 «Х-Фактор 8».

Канал «Україна»

6:50 Сьогоднi.
7:45 Зоряний шлях.
9:00 Х/ф «Мiльйонер».
11:10 Т/с «Пом`якшувальнi
обставини». (16+).
15:10 Х/ф «Посмiхнися, коли
плачуть зiрки».
17:10 Т/с «Щоб побачити
веселку», 1 i 2 с. (16+).
19:00,4:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Щоб побачити
веселку». (16+).
22:00 Т/с «Люба. Любов». (12+).
1:20,4:50 Т/с «Лiкар Ковальчук».

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».
14:40,4:15 «Мультляндiя».
15:30 «Формула успiху М. Поплавського».
16:05 «Людина - здобич».
16:55 Х/ф «Вечiрка».
18:50,1:30 Х/ф «Снiданок у
Тiффанi».
21:00,0:40,3:25 «СТН-тижневик».
21:30,1:10,3:55 «СТН-спорт-тижневик».
21:50 Х/ф «Як злодiй у злодiя
палицю вкрав».
23:35 «Українська Нацiональна
Лотерея».

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

Всеукраїнська благодійна організація «Преображення України»

Допомога наркозалежним, алкозалежним, безхатченкам, людям, що потрапили в
складну життєву ситуацію, що звільнилися із місць позбавлення волі тощо. Спрощений
прийом та безстрокове перебування у реабілітаційних центрах України.

Безкоштовно! Безстроково! Анонімно!
Телефон довіри інформаційно-довідкової служби:

0-800-50-20-20, (097) 166-00-00, (050) 357-72-73
Виконавчий комітет Бучанської міської ради
оголошує конкурс на заміщення
вакантних посад:
• Головний спеціаліст з фізичної культури та спорту відділу культури;
• Головний спеціаліст відділу культури;
• Головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання.
Вимоги: наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи
на відповідних посадах на державній службі, органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж роботи на відповідних посадах в інших сферах управління не менше двох років, знання Конституції
України, законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»; знання основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному
комп’ютері.
• Директор центру надання адміністративних послуг – адміністратор;
• Завідувач відділом культури та спорту;
• Завідувач відділом містобудування та архітектури.
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
стаж роботи за фахом на керівних посадах державної служби, органах
місцевого самоврядування не менше трьох років, або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше п’яти років, знання
Конституції України, законів України: «Про запобігання корупції», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого
самоврядування»; знання основ діловодства та правил ділового етикету,
досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
До заяви про участь у конкурсі додаються наступні документи:
✓✓ заповнена особова картка за формою (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ
Національного агентства України з питань державної служби
05.08.2016 №156),
✓✓ копія паспорта;
✓✓ копії документів про освіту;
✓✓ 2 фотокартки розміром 3х4 см;
✓✓ декларація про доходи.
Документи необхідно подавати до сектору кадрової роботи
Бучанської міської ради, за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12.
Додаткова інформація відносно функціональних обов’язків, розміру
та умов оплати праці надається кадровою службою за телефоном 48-526
Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня
оголошення про проведення конкурсу).

На Київщині вшанували пенсіонерів та ветеранів
податкової служби

Зі словами вдячності з нагоди Дня ветеранів та пенсіонерів податкової служби звернувся до колишніх колег Олексій Кавилін – керівник фіскальної служби Київської області під час зустрічі з членами Місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів Державної податкової
служби України». За допомогою селекторного зв’язку до урочистостей долучилися колективи територіальних органів ДФС у Київській області.

У

заході взяла участь Голова ради ВГО
«Асоціація ветеранів Державної податкової
служби України» Ельвіра Єрмолаєва. До привітань також долучились Перший заступник
начальника Євген Азаров, заступник Голови
Київської обласної організації Всеукраїнської
професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби Володимир Гаркуша
та Голова Ради місцевого осередку ВГО
“Асоціація ветеранів ДПС України” в області
Надія Москаленко та працівники ГУ ДФС у
Київській області різних років.
«Сьогодні триває процес реформування податкової системи, кардинальна зміна підходів
до адміністрування та сплати податків, проте
досвід та мудрі поради ветеранів податкової
служби стануть в нагоді для досягнення пози-

Через аеропорт «Бориспіль» знову
намагалися вивезти живих соколів
Незаконне вивезення трьох соколів за межі
України знову попередили працівники Київської
митниці ДФС в пункті пропуску «Бориспіль».
Вивезти живих соколів намагався наш співвітчизник. Чоловік прямував до Катару і для проходження митного контролю обрав спрощену систему – «зелений коридор». Цим він автоматично
засвідчив, що не має предметів, заборонених до
переміщення через митний кордон України, або
обмежених до переміщення.
Птахів, які знаходилися в пластиковому ящику,
перекладені картоном та пакетами з льодом, було

Відділ освіти Бучанської
міської ради оголошує
про вакансіЇ:

• «Заступник начальника відділу
освіти з загальної середньої освіти».
• Провідний спеціаліст відділу освіти
з позашкільної освіти та виховної
роботи».
Вимоги:
✓✓Освіта, рівень кваліфікації:
Спеціаліст, магістр
✓✓Стаж роботи: від 5 років на аналогічній посаді;
✓✓Вільне володіння мовами: Українська;
✓✓Володіння ПК, ПЗ: Основні офісні
програми MS Office (обов’язково
MS Excel), спеціалізоване статистичне ПЗ.
Вся інформація про участь у конкурсі знаходиться на сайті відділу
освіти Бучанської міської ради у розділі «Вакансії».
Втрачене посвідчення інваліда дитинства на
ім я Григораш Владислава Васильовича 2005
р.н. Серія ААГ №117762. Вважати не дійсним.

тивних результатів. Для людей, які не один рік
життя віддали податковій службі, а зараз перебувають на заслуженому відпочинку, наші
двері завжди відкриті, і нинішнє керівництво
зі свого боку буде робити все можливе для підтримки та допомоги ветеранській організації.
Ми завжди будемо вдячні за великий внесок,
зроблений вами задля розвитку та становлення податкової служби та зобов’язуємося
зберегти та примножити все найкраще, що
створено було старшими колегами», - так відзначив внесок попередніх поколінь в розбудову податкової системи головний податківець
Київщини. Наприкінці урочистостей Олексій
Кавилін вручив гостям пам’ятні відзнаки з нагоди Дня ветерана податкової служби.
ГУ ДФС у Київській області

виявлено у дорожній валізі, яку громадянин здав
у багаж.
На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та
документів на право переміщення живих птахів,
а саме дозволу CITES, документів про набуття
тварин, ветеринарного свідоцтва, чоловік не мав,
до перетину митного кордону за консультацією
до працівників митниці не звертався.
Складено протокол про порушення митних
правил. Соколів вилучено і відправлено для відповідального догляду до одного з профільних закладів Бориспільщини – комплексу «Магнат».
ГУ ДФС у Київській області

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

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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здоров’я

Міфи про медичну реформу
Верховна Рада дала старт медичній реформі, яка розпочнеться
з 2018 року. Проте вже зараз поширюється чимало неправдивої
інформації щодо того, які саме зміни відбудуться в сфері охорони
здоров’я, і що чекає на лікарів та пацієнтів із впровадженням реформи. Надаємо спростування найпоширеніших міфів.

Міф 1. Медицина стане
платною і дуже дорогою
Безкоштовної медицини в Україні
не існує. Згідно з результатами опитування, 90% ліків українці купують за
власний кошт. За даними досліджень,
кожен другий відмовляється від лікування або відкладає його через брак
грошей. Тому неправильно говорити,
що медицина стане платною і дуже дорогою, бо вона вже є платною і дуже
дорогою.
Реформа передбачає введення державної програми медичних гарантій.
Всі послуги, аналізи, дослідження,
ліки, які надаються за цією програмою будуть для пацієнтів на 100%
БЕЗОПЛАТНИМИ. Пацієнти будуть
знати, що саме оплачує держава, і самі
обиратимуть лікарні, де вони отримають ці послуги. З 2018 року реформа
запрацює на рівні первинної допомоги, з 2020 — в усіх лікарнях.
Тарифи на медичні послуги, які розповсюджуються зараз деякими сумнівними виданнями, не мають нічого
спільного з реальністю. Це просто
фейк. Тарифи на кожну медпослугу
лише будуть розраховуватись. Це потрібно для того, щоб держава могла
оплачувати медичним закладам послугу, яку вони надали людині. Саме
таким чином буде запроваджено
принцип «гроші йдуть за пацієнтом»:
людина звернулась в лікарню, їй надали допомогу, після цього держава
заплатила за цю послугу згідно зі встановленим тарифом лікарні.
Буде визначено чіткий перелік послуг, які на 100% фінансуватиме держава: первинна допомога (сімейні
лікарі, терапевти, педіатри); екстрена допомога (різке погіршення стану здоров’я, серцевий напад, інсульт,
гострий апендицит, ниркова недостатність, запалення легенів тощо);
паліативна допомога (перш за все —
адекватне знеболювання); лікування у
вузьких спеціалістів за направленням
сімейного лікаря та планове лікування
у рамках програми медичних гарантій.
Обсяг послуг у рамках програми медичних гарантій залежить від обсягу
фінансування системи охорони здоров’я, однак включатиме всі основні
послуги, необхідні для якісного лікування, — набагато більше, ніж люди
можуть отримати безоплатно зараз.
Повний список послуг програми медичних гарантій буде у 2020 році, коли
реформа запрацює повністю. Для дороговартісного лікування, як і сьогодні, будуть існувати цільові програми,
продовжать діяти програми лікування
онкології, гепатитів, СНІДу та інші.
Міф 2. Медреформа призведе
до закриття лікарень і
звільнення медиків
У законі про медреформу немає
жодного слова про закриття лікувальних закладів чи скорочення медперсоналу. Національна служба здоров’я
укладе договори з УСІМА лікарнями,
щоб ніхто не залишився без медичної
допомоги.
Але з часом конкуренція і принцип
«гроші йдуть за пацієнтом» призведуть до впорядкування мережі медза-

кладів. Малопотужні, погано оснащені
і головне — мало завантажені лікарні,
у яких просто небезпечно лікуватись,
будуть перепрофільовані під реальні потреби населення, наприклад, на
реабілітаційні, діагностичні центри,
хоспіси. Найкращі лікарні будуть додатково технічно та кадрово підсилені,
щоб кожен, хто до них звертається,
мав можливість отримати якісну медичну допомогу.
Важливо, що впорядкуванням мережі лікувальних закладів опікуватиметься місцева влада. Саме громади
мають вирішити, які з лікарень потрібно підсилити, а які перепрофілювати. Держава тільки виставляє вимоги щодо максимального часу доїзду до
лікарні та її мінімального безпечного навантаження (кількість пологів,
оперативних втручань). Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають
достатньо коштів для того, щоб покращити мережу медзакладів, створити
належні умови для роботи лікарів, відремонтувати дороги до лікарень, оплачувати додаткові медичні послуги для
мешканців громади.
Що стосується можливого звільнення лікарів, то без роботи можуть
залишитись лише ті, до кого не захочуть звертатись люди. Хороший лікар завжди матиме багато пацієнтів
і достойні гроші від держави за свою
роботу. Реформа сприятиме тому, що
лікарі конкуруватимуть за пацієнта.

Міф 3. Села залишаться без
лікарів
Навпаки — в багатьох селах, нарешті, з’являться лікарі. При цьому
залишаться й фельдшери та ФАПи.
Фельдшери не замінятимуть лікаря,
але стануть його помічниками та забезпечать доступ до медичної допомоги у найвіддаленіших селах.
У 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн.
на одного пацієнта, у 2019 — 450 грн.
Практика у 2000 пацієнтів матиме річний дохід в 740 000 грн. у 2018 та 900
000 грн. у 2019. У цей бюджет входять
оренда, оплата роботи лікаря, фельдшера та медсестри, прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів.
Близько половини цих коштів — видатки практики, все інше — зарплата
працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів). Досі лікарі в селах ніколи не
бачили таких коштів.
Якщо місцева громада надасть лікарю медичний кабінет в оренду за 1
гривню, у нього залишиться ще більше
коштів на зарплати. Також буде значно легше знайти і запросити лікаря на
роботу, якщо громада побудує житло
для нього.
Розмір фінансування, яке буде виділятись з держбюджету на медичне обслуговування одного пацієнта, однаковий на всій території країни. Проте
життя в сільській місцевості дешевше,
ніж в місті, а отже за умови обслуговування однакової кількості пацієнтів,
сільський лікар матиме краще матеріальне становище, ніж міський. Окрім
того, на відміну від лікаря в місті, сіль-

ський фактично не матиме конкурентів. Обирати його будуть всією громадою і декларацію з лікарем укладуть
всі мешканці села, а лікар отримуватиме гроші за їх медичне обслуговування. Втім це не означає, що в селах зможуть працювати непрофесійні лікарі
і у мешканців не буде альтернативи –
громада може відмовитись від поганого лікаря і запросити іншого.

Міф 4. До лікаря-спеціаліста
можна буде потрапити тільки
через сімейного лікаря
Не відповідає дійсності. Кожна людина в разі необхідності зможе звернутись до будь-якого лікаря-спеціаліста без направлення сімейного лікаря
і отримати допомогу. Але в цьому випадку пацієнту доведеться сплатити
повну вартість послуг лікаря і лікування. Якщо ж ви звертаєтесь до нього за
направленням сімейного лікаря, вартість вашого лікування та необхідних
медичних засобів відшкодує держава.
Значну частину послуг, які зараз
надають вузькі спеціалісти, після донавчання зможуть надавати лікарі
первинної ланки — сімейні лікарі,
педіатри, терапевти. Буде також низка спеціалістів (наприклад, гінеколог,
психіатр тощо), візити до яких будуть
оплачуватись і без направлення сімейного лікаря.
Міф 5. Реформа суперечить
Конституції
Всі послуги, які оплачує держава за
лікування пацієнта, будуть оплачені на
100%, як цього вимагає Конституція.
Медична допомога завжди і в повному
обсязі надається громадянам за рахунок коштів державного бюджету.
На первинному рівні та в разі настання екстреної ситуації держава
оплачуватиме 100% всього необхідного лікування та, що важливо, медикаментів. Це покриватиме близько 80%
усіх звернень за медичною допомогою.
На вторинному і третинному рівнях
держава гарантує 100% оплату медичної допомоги, інших медичних послуг
та лікарських засобів, що входять до
лікування та визначені програмою медичних гарантій.
Міф 6. Всі медичні послуги
будуть зі співоплатою
У законі немає жодного слова про
співоплату з боку пацієнта. Медичні
послуги, що увійдуть до програми медичних гарантій, завжди і в повному
обсязі на 100% надаватимуться громадянам за рахунок коштів державного бюджету.
Проте будуть послуги, які держава
не оплачуватиме, наприклад, естетична
стоматологія, пластична хірургія тощо.
Міф 7. Реформа не передбачає
підвищення зарплатні лікаря
Тариф на медичні послуги з надання
первинної медичної допомоги складається з двох частин: ставки на оплату
медичної послуги та ставки на оплату
діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.
У 2018 році середній тариф за людину, яку обслуговує лікар первинної
ланки, складе 370 грн. на рік, тобто
це 740 000 гривень щорічного доходу
на медичний кабінет, який обслуговує
2000 пацієнтів. При цьому середній та-

риф коливається в той чи інший бік, залежно від різних факторів. Наприклад,
якщо серед пацієнтів будуть діти до 5
років або пенсіонери у віці 65+, тариф
буде майже вдвічі вищим за тариф для
молодих людей. Це означає, що лікар
первинної ланки буде отримувати в
рік від 740 тисяч до 1 мільйона гривень на свою практику, якщо набере
максимальну рекомендовану кількість
пацієнтів у 2 тисячі осіб. Десь половина цих коштів йде на видатки медичної
практики. На 2019 рік планується підвищити тариф до 450 гривень в рік за
кожного пацієнта.
Лікарем первинної ланки може бути
сімейний лікар, педіатр або терапевт.
Ці лікарі можуть стати фізичною особою-підприємцем (ФОП) та відкрити
власну практику, а також об’єднуватися з іншими лікарями, щоб оптимізувати витрати. Також лікарі первинної
медичної допомоги можуть бути найманими працівниками в комунальних
закладах первинної медичної допомоги. У цьому випадку лікар домовляється про заробітну плату з адміністрацією закладу, відповідно до кількості
пацієнтів, яких він задекларує. При
цьому в автономізованих медичних
закладах, які стали комунальними підприємствами, тарифні сітки, що діють
зараз, не будуть застосовуватися.
З 2020 року усі медичні заклади
вторинної і третинної ланки перейдуть на нову модель фінансування.
Національна служба здоров’я буде
перераховувати медзакладам гроші за
надану послугу за затвердженими тарифами, єдиними для всієї країни. У
тарифі за послугу закладені всі витрати на її надання, у тому числі — оплата праці медичного персоналу. Базою
для розрахунку компоненту оплати
лікаря в тарифі має бути 250% від середньої зарплати по країні за липень
попереднього року. У 2018 році базою
би стала сума 18 347 гривень (середня
зарплата в липні 2017 7339 грн.).

Міф 8. Національна служба
здоров’я — це фінансовий
«монстр», який
розпоряджатиметься
100 млрд.грн.
Національна
служба
здоров’я
України не володіє коштами. Гроші
знаходяться в державному бюджеті та
зберігаються на казначейських рахунках. НСЗУ є оператором, який контрактує закупівлю медичних послуг та
укладає договори з медичними закладами і лікарями-ФОП.
Окрім того, НСЗУ контролюватиме якість послуг на рівні дотримання
умов договору. Тобто НСЗУ укладає
договір і перевіряє його виконання,
так само, як страхова компанія перевіряє виконання умов страхового договору. Якщо йдеться про лікарську
помилку, то в цьому разі контроль
залишається за органом, який надає
ліцензію — за МОЗом.
Модель НСЗУ має найменші корупційні ризики, оскільки як центральний орган виконавчої влади
вона підконтрольна Рахунковій палаті, Державній аудиторській службі,
а також антикорупційним органам
— Національному антикорупційному
бюро та Нацагентству з питань запобігання корупції.
Департамент інформації
та комунікацій з громадськістю
Секретаріату
Кабінету міністрів України

МЕНЕДЖМЕНТ У ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
заробітної плати й інших державних фондів, які становлять майже % сукупних
видатків на охорону здоров’я.

Система Беверіджа
(універсалістська)
Це система організації охорони здоров’я, яка ґрунтується на фінансуванні
з державного бюджету і характеризується суттєвим обмеженням ринкових
відносин між лікарем та пацієнтом.
Медична допомога гарантується державою і надається всім громадянам
незалежно від соціального та майнового становища.
Система була запропонована англійським економістом Беверіджем. В її
основу покладено трансфертну систему звичайних принципів страхування.

Держава поширює трансфертні виплати тільки на людей, які не можуть забезпечити себе медичною допомогою.
Наприклад, на дітей.
На відміну від системи Бісмарка, в системі організації охорони здоров’я Беверіджа лікарі перестають бути суб’єктами на
ринку медичних послуг, а виступають як
наймані працівники. Система Беверіджа
зберігає конкуренцію між лікарями, проте це конкуренція не за кошти громадян,
а за кошти держави. Оплата праці медичного працівника залежить від обсягу
наданих медичних послуг та кваліфікації
лікаря та медичних сестер.
При організації системи охорони
здоров’я за системою Беверіджа пацієнти обмежені у виборі варіантів медичного обслуговування.

Чому ми хворіємо на грип
узимку?

До останнього часу точно не було відомо, чому ми більше хворіємо на застуди та грип восени та взимку. Відповідь на це запитання, схоже, пов›язана з тим, як віруси поширюються від однієї
людини до іншої.
Якщо пощастить – це буде лише нежить і біль у горлі (те «чудове» відчуття, ніби проковтнув тертку). Якщо ні – лихоманка, біль
у м’язах і висока температура можуть звалити вас із ніг на тиждень чи більше. Це грип.
езон грипу завжди приходить Той факт, що взимку просто холодніше, не пояснює щорічного
в один і той самий час і вражає спалаху епідемії грипу.

С

таку кількість людей щороку,
що не може не дивувати факт, що
донедавна науковці точно не знали,
чому холодна погода сприяє поширенню вірусів.
Утім, за останні п›яти років вони
таки знайшли відповідь, яка могла б
зупинити хвилю інфекції. Річ у тім,
якими шляхами віруси поширюються
в повітрі.
Щорічно вірусом грипу інфікуються майже 5 мільйонів людей у всьому
світі і близько чверті мільйона - помирають від нього. Частково це пов›язано з тим, що організм людини не
встигає пристосуватися до швидких
змін вірусу.
Віруси грипу можуть залишатися в
повітрі до кількох днів
«Антитіла від минулої хвороби не
визнають нових форм вірусу, і ми
втрачаємо імунітет», – каже Джейн
Мец із Брістольського університету.
Саме тому важко розробити ефективні вакцини від цієї хвороби. І хоча
цілком можливо розробити вакцину
від певного штаму грипу, важко переконати достатню кількість людей зробити щеплення.
Попередні теорії стосувалися переважно нашої поведінки. Взимку
ми перебуваємо більше часу в приміщенні, контактуючи з потенційними
носіями вірусу. Ми частіше користуємося громадським транспортом, де,
притиснуті один до одного, вдихаємо
бактерії з повітря. Здавалося б, усе це
пояснює, чому саме взимку починається період респіраторних захворювань і грипу.

Брак сонячного світла призводить
до зниження вітаміну D, що послаблює імунну систему людини.
Інша популярна думка стосується
нашої фізіології: холодна погода ослаблює захисні сили організму, а брак
сонячного світла знижує рівень вітаміну D, що робить нашу імунну систему більш уразливою.
Окрім того, коли ми вдихаємо холодне повітря, кровоносні судини в
носі звужуються, припиняючи втрату
тепла. Це заважає білим кров›яним
клітинам (воїнам, які борються з мікробами) досягати слизової оболонки
носа і вбивати віруси, які потрапляють у наш організм.
Щоразу коли ми чхаємо, з нашого рота
і носа вилітає хмара часток. У вологому повітрі вони опускаються
на підлогу. А в сухому - розпадаються на дрібні частки,
які можуть залишатися в
повітрі години чи навіть
дні. Тому взимку ви вдихаєте коктейль із мертвих
клітин, слизу і вірусів від
кожного, хто перебував у
приміщенні до вас.
Крім того, водяні краплі в
повітрі самі є токсичними для
вірусу. Зміна кислотності або концентрації солей у носовому слизу носа
деформує оболонку вірусу у вологому
повітрі, позбавляючи його зброї, за допомогою якої він атакує наші клітини.
Одне з пояснень стверджує, що в
особливо теплих і вологих умовах
тропічного клімату вірус, хоч і не за-

НАЙКРАЩИЙ ВІТАМІН ВІД
ЗАСТУД І ГРИПУ

Вчені заявили: люди з недоліком
цього вітаміну обов’язково повинні подбати про його поповнення в
організмі.
Провідний спеціаліст проведеного недавно дослідження, професор Едріан Мартіно з Лондонського
університету Королеви Марії, повідомив про те, що вітамін D допомагає не захворіти на грип та
застуду.
Згідно з даними, представленими в дослідницькому звіті, регулярне вживання вітаміну D дає
змогу вдвічі знизити ризик виникнення інфекцій.
Вчені констатували, що
під впливом цього вітаміну в дихальних шляхах активуються речовини, що проявляють
антивірусний і антимікробний ефект.
Особливо це спостерігається в людей,
організм яких до того
відчував дефіцит вітаміну D. За словами професора
Мартіно, для захисту від застуд
важливо вживати в їжу збагачені
цим нутрієнтом продукти.
Кращі джерела вітаміну Д – продукти тваринного походження:
риб’ячий жир, оселедець, сардини,
тунець, курячі яйця, молоко та молочні продукти, субпродукти.

Система Семашко
Система характеризується фінансуванням галузі з державного бюджету при строгому централізованому
управлінні та контролі з боку держави.
Модель заснована на заміні ринкової
організації охорони здоров’я на державно-адміністративну систему. Модель орієнтована на централізований механізм
формування бюджету галузі, організацію
матеріально-технічного та медикаментозного забезпечення на основі держзамовлення та фондового постачання за фіксованими цінами, формування та розвиток
лікувальної мережі відповідно до державних нормативів по штатах, ресурсах, заробітній платі тощо. Фінансування медичного обслуговування відбувається виключно
з держбюджету, що не залежить від надходжень з регіонів, тобто існує система єдиного замовника медичної допомоги в особі держави. В цій системі взаємодія лікарів
та пацієнтів регламентована в усіх аспектах та підпорядкована принципам планово-розподільчої організації господарства.
Нормативно-адміністративна форма організації системи охорони здоров’я усуває
недоліки ринкової системи.
Система управління охороною здоров’я не потребує окремої незалежної
структури замовника, що відповідає за
збір коштів та представляє інтереси населення в кожному регіоні. Вона фактично представлена вертикаллю виконавця,
що включає державний (Міністерство
охорони здоров’я), територіальні (в
СРСР - республіканські Міністерства
охорони здоров’я, в незалежній Україні
- обласні управління охорони здоров’я)
та місцеві органи управління охороною
здоров’я. Така система характерна для
країн з плановою економікою.
О.БАЄВА
лишається в повітрі, осідає на поверхнях у великій кількості, отже все, чого
ви торкаєтеся, містить віруси, і вони
швидко потрапляють в організм через руки.
Втім, у північній півкулі, де віруси
протягом деякого часу залишаються
в повітрі, можна запропонувати простий спосіб позбутися їх.
За допомогою зволоження повітря
можна було б загасити (майже буквально) й інші «гарячі точки» хвороби – зали очікування в лікарнях або
громадський транспорт.
«Це ефективний спосіб приборкати
великі спалахи епідемій, які відбуваються кожні кілька років, – каже
вчений. – Він критично зменшив би
витрати на лікарняні, шкільні карантини і лікування».

Чи захищає медична маска
від грипу?
Науковці, які й далі ведуть дослідження в цьому напрямі, зазначають,
що хоча вологе повітря і є шкідливим
для вірусу грипу, воно цілком сприятливе для інших патогенних мікроорганізмів, зокрема патогенної цвілі. «Отже,
зволожувати повітря треба з обережністю, бо воно може бути на лише
корисним», – каже Джефрі Шаман із
Колумбійського університету.
Між тим, науковці не втомлюються
нагадувати, що щеплення і правила особистої гігієни є найкращим способом захиститися, тоді як зволоження повітря
– додатковий захід. Але коли ви маєте
справу з таким небезпечним і всеосяжним ворогом, як вірус грипу, – будь-яка
зброя у вашому арсеналі важлива.
Австралійські науковці спробували
відповісти на це запитання. Вони спостерігали за родинами, які зверталися
до лікарні з грипом. Виявилося, що
родичі хворих, які носили хірургічні
маски, інфікувалися на 80% менше.
Хоча пізніші дослідження підтвердили результати, отримані австралійцями, вони показали, що маски є
ефективними лише разом із миттям
рук і дотриманням особистої гігієни.
В іншому разі - це як зачинити всі вікна в будинку, але залишити відкритими двері, тобто ігнорувати найважливіший аспект захисту від хвороби.
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Cистема Бісмарка
Система організації охорони здоров’я ґрунтується на фінансуванні галузі переважно за рахунок обов’язкового соціального страхування на випадок
хвороби. Ця система була вперше запроваджена в національному масштабі в Німеччині Отто фон Бісмарком у
1881 році. Історично це була перша державна система охорони здоров’я. Вона
слугувала зміцненню здоров’я простих робітників, яких розглядали як
потенціальних військовослужбовців.
Споконвічно створені фонди соцстраху
сплачували видатки на лікування, видавали допомогу по безробіттю, пенсії
тощо. Поступово виокремились лікарняні каси. Систему охорони здоров’я
ще називають німецькою моделлю або
континентальною моделлю.
За системою Бісмарка лікарі є вільними суб’єктами, які пропонують свої
послуги на ринку медичних послуг.
Держава законодавчим шляхом зобов’язує працедавців брати участь в оплаті
медичної допомоги працівникам через
лікарняні каси. Працедавці оплачують
тільки частину вартості медичної допомоги, що була надана працівникам.
Другу частину вартості медичної допомоги сплачують самі працівники.
За системою Бісмарка страхові компанії та структури, які є суб’єктами
ринку медичних послуг, зобов’язані
всі зібрані кошти використовувати
тільки на оплату медичної допомоги.
Характерною рисою системи Бісмарка
є існування незалежних страхових фондів, які керуються через державні або
приватні страхові компанії, їх діяльність строго регламентує держава.
За системою Бісмарка організована
система охорони здоров’я в Австрії,
Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Нідер
ландах, Франції та Швейцарії. Вона фінансується за допомогою відрахувань із

Система Беверіджа запроваджена в
Великобританії, Греції, Данії, Ірландії,
Італії, Іспанії, Канаді, Норвегії, Порту
галії та Фінляндії.
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Вітаємо з Днем
народження!
Саранюк Людмилу Павлівну,
голову Ірпінського міського суду

Горгана Олександра Любомировича,
голову Київської облдержадміністрації

Березинець Олену Едуардівну,
депутата Бучанської міської ради

Заброду Владислава Васильовича,
головного спеціаліст відділу державного
архітектурно–будівельного контролю

Османова Музафара Шамсединовича,
депутата Бучанської міської ради

Науменко Вікторію Ігорівну,
оператора комп’ютерного набору загального
відділу Бучанської міської ради

Савицьку Богдану Іванівну,
керуючого справами Ворзельської селищної ради

Панчук Валентину Сергіївну,
спеціаліста І категорії
служби у справах дітей та сім’ї
Бучанської міської ради

«А мотоцикл так просто шаленіє…»
28-29 жовтня під егідою Федерації мотоспорту України та за підтримки Бучанської міської
ради та ФМС Київської області відбувся фінал
кубка України з мотокросу.

У

змаганнях, які проходили на на території спортивно-технічного клубу «Сона», брали участь
понад 100 спортсменів. Серед них не лише чоловіки, а й «юні леді», підлітки та навіть діти від п’яти років.
Наймолодший - наш земляк із селища Ворзель на ім’я
Володя, який і презентував свій дебют. А от найстаршому - шістдесят чотири роки.
За першість змагалися такі класи – 50, 65, 85 кубічних
сантиметрів, а також Повітряне охолодження, МХ 2, МХ
1, Open, Хобі, Ветерани та Жінки.
Найскладнішим змагання було найменших (5-9 років), адже «доросла траса» і несприятливі погодні умови
випробували їх на міцність по-справжньому. Та маленькі мотокросовери мужньо долали повороти, намагалися
самостійно вибиратися з колій і вдало фінішували. Юні
спортсмени розповідають, що для них головне участь у
змаганнях і отримання досвіду задля більших досягнень
у майбутньому.
Захопливою була боротьба і серед підлітків. Одним із
перших був Семен Неруш, учасник із Дніпра, неодноразовий чемпіон Кубка України та призер чемпіонатів
Європи. У свої чотирнадцять років юнак має високі результати і не збирається зупинятися, адже попереду великі старти світових турнірів.

Щиро вітаєю з ювілеєм
Верес
Наталію
Олександрівну,

Депутата ради м. Буча
трьох скликань.
Бажаю міцного здоров’я,
щастя, довголіття,
добра і миру!

Марія Крижова

Работа в Польше, Чехии. Все оформление
за наш счет. Очень большой выбор вакансий.
З/п от 17 000 грн. Бесплатное проживание.
тел. 0981822929, 0663244522.

Персональна виставка графіки Михайла Заворотнього. Місце проведення: 1-й поверх будинку Це
нтру Української Культури та Мистецтва, м. Київ,
вул. Хорива, 19-В, тел. (044) 425-12-64/66. За підтримки Центру Української Культури та Мистецтва.
ихайло – молодий київський художник, учасник дванадцяти всеукраїнських виставок Національної спілки
художників України, трьох фестивалів мистецтв «Аполлонія»
(м. Созополь, Болгарія), багатьох молодіжних арт-проектів.
На виставці, що має назву «Чорнобілі сни», глядачі побачать роботи,
виконані цікавою технікою «пуантилізм». Ви першими споглядатимете
нові твори художника в його улюбленому стилі «символізм». Також будуть
представлені роботи з приватних колекцій. Філософська глибина та оригінальність тематики, гра тіні зі світлом,
симбіоз реальних образів із фантазіями митця – усе це підкорило серця
доволі вибагливих поціновувачів графіки не тільки в Україні, а й за її межами.
Гості перформансу матимуть чудову нагоду взяти участь
у благодійному аукціоні, а також придбати в подарунок
собі та друзям ексклюзивний сувенір – плід спільної творчої ідеї художника Михайла Заворотнього і веб-дизайнера
Ольги Горбатюк.
Романтичну атмосферу справжнього свята доповнять
легкі джазові композиції у виконанні неперевершеного саксофоніста Михайла Твердого, а лірична поетеса і Муза художника Вікторія Антонович подарує гостям свої нові вірші.
Вхід вільний!
Час роботи виставкових залів:
Пн.- Пт. – 10:00 – 19:00;
Сб. – 10:00 – 18:00;
Нд. – вихідний.
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Міста-побратими

«Вона пізно почала малювати…»
У ТЯЧЕВІ ВІДКРИЛИ ПЕРШУ ПЕРСОНАЛЬНУ ВИСТАВКУ ДРУЖИНИ ГАВРИЛА ГЛЮКА

Анонс

«Чорно-білі сни»

На змаганнях було представлено потужні класи, та
самими популярними і видовищними були МХ 1 та МХ
2 (двигуни 500 і 250 сантиметрів кубічних відповідно).
Представники цього виду досить молоді учасники, але
вже майстри спорту. Вони вміло демонстрували потужність моторів і свою спритність на великій швидкості
долати перепони на мототрасі довжиною 1700 метрів.
Учасники дякували одне одному за запеклу боротьбу
в перегонах і підкреслювали високий європейський рівень та чудову організацію чемпіонату загалом.
Не менш захоплюючими були заїзди ветеранів. Деякі
з них могли б посперечатися за перемогу і з більш молодими суперниками.
Особливо привертали увагу дівчата, які брали участь
у змаганнях. Адже, здавалося б, це зовсім не жіночий
вид спорту, та на перегонах вони не демонстрували свою
слабкість і запекло змагалися за можливість першими
перетнути лінію фінішу. Перемогу отримала кандидат у
майстри спорту Поліна Сахарієва.
Загалом, мотоциклетну карту України поділено на три
регіони: схід, центр і захід. На мотокросі можна було
простежити, що серед учасників змагань, більшість саме
із західних регіонів. Коментатор розповідає, що популяризація цього виду спорту відбувається в останньому
регіоні, адже там проходить і більшість змагань і, відповідно, вони мають більше спортсменів.
Гонка відбувалася за мірками європейських стандартів, а нагородження проходило відразу після кожного із
заїздів.
Змагання були надзвичайно видовищними. Сприяла
цьому і велика кількість глядачів, гостей і шанувальників.
Евгенія Макаренко

У

галереї імені Ш. Голлоші відкрили персональну виставку картин Раїси Глюк (1913 – 1999) – дружини
видатного закарпатського живописця Гаврила Глюка.
На виставці представлено 43 роботи мисткині. Як
розповів близький родич художниці Йосип Гомокі, це
картини різних періодів творчості, починаючи з 1965
до 1995 років.
«Вона пізно почала малювати, приблизно після 50-ти
років, – розповів пан Йосип. – Не мала художної освіти, ази малювання освоювала сама. І, звісно, її головним учителем та критиком був сам Гаврило Глюк».
За словами Й. Гомокі, у Раїси Глюк за життя ніколи
не було персональних виставок – вищезгадана експозиція стала першою. Малювала переважно натюрморти – вони, власне, і представлені
в тячівській галереї. На її полотнах зображено барвисті квіти,
овочі, фрукти. Художниця вміла
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бачити красу у звичних повсякденних
речах. Усі представлені на виставці
роботи виконано олією.
Йосип Гомокі також відзначив, що місце виставки
обрали не випадково, адже художник Гаврило Глюк
народився недалеко від Тячева, у румунському СігетуМармацієй. Цьогоріч шанувальники творчості митця
відзначають 105-ту річницю від дня його народження.
Організаторами виставки є родина та Благодійний
фонд імені Гаврила Глюка.
Виставка Раїси Глюк у Тячівській галереї імені Ш. Голлоші
триватиме місяць.
Денис Фазекаш
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