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З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: (044) 383 50 73; (066) 282 20 69

ПОВІДОМЛЕННЯ
про врахування пропозицій громадськості у проектах містобудівної документації щодо розробки «Детального плану
території з містобудівними умовами та обмеженнями житлового кварталу з розташуванням громадських закладів,
орієнтовною площею 4,0 га, що розташована в межах вулиць Шевченка, Гоголя, Революції та провулку Революції в
м.Буча Київської області» згідно рішення № 619-23-VІ від 29
березня 2012 року Бучанської міської ради та «Детального
плану території з містобудівними умовами та обмеженнями
кварталу житлової та громадської забудови з розташуванням виставкового центру, кафе та офісів в межах існуючого Бучанського міського парку по вул.Інститутській, 54-A,
ЗОШ №2 по вул.Малиновського, 74 та приватної садибної
забудови», згідно рішення № 776-29-VІ від 06 вересня 2012
року Бучанської міської ради.
Замовник: Бучанська міська рада.
Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування», м.Київ.
Ознайомлення з матеріалами ДПТ: на 2 поверсі будівлі
міськради, відділ архітектури та містобудування.
Відповідальна особа: зав.відділом містобудування та архітектури, гол.архітектор м.Буча, Ткаченко В.Г.
Подання пропозицій з 22 листопада по 22 грудня 2012 року.
Громадські слухання щодо врахування пропозицій громадськості відбудуться в приміщенні №12 по вул. Енергетиків, 12, м. Буча, 22 грудня 2012 року о 17:00 год.

РРО передаватимуть дані в
електронній формі
Встановлено технічні вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній
формі в реєстраторах розрахункових операцій (далі
- РРО) для різних сфер застосування та вимоги до модемів. РРО передаватимуть
дані в електронній формі
дротовими або бездротовими
каналами зв’язку згідно з технологією, розробленою Національним банком України.
Вимоги щодо створення
контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі
даних та Порядок передачі
електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО дротовими або бездротовими
каналами зв’язку до органів
державної податкової служби затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 08.10.2012р. №1057, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 17.10.2012р.
за №1743/22055.
Наказ набрав чинності з 5

листопада 2012 року.
Нагадаємо, що суб’єкти
господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в
безготівковій формі при
продажу товарів (наданні
послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити
розрахункові операції через
зареєстровані, опломбовані
у встановленому порядку та
переведені у фіскальний режим роботи РРО.
З 1 січня 2013 року подання
суб’єктами господарювання
до органів ДПС по дротових або бездротових каналах
зв’язку електронних копій
розрахункових документів
і фіскальних звітних чеків,
які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО,
відповідно до вимог Закону
України від 02.10.10 №265
(у редакції Закону України від 24.05.2012 №4834VI) є обов’язковим.

У рамках спільного проекту Київської обласної державної адміністрації з Державним агентством рибного господарства України на Вишгородщині відбулося зариблення Київського водосховища цінними видами
риб - щука, короп, рослиноїдні (амур
і товстолоб).
- Київське море - одне з найбільших водойм Київщини, де можна
само відтворювати рибні популяції.
Адже останнім часом є види, які почали масово зникати, - зазначив голова Київської обласної державної
адміністрації Анатолій Присяжнюк.
- Ми повинні не лише збільшувати
обсяги виробництва овочів та тваринництво, а також підтримувати на
належному рівні й рибопродуктивність. Зростання обсягів виробництва рибної продукції підвищить рівень забезпечення населення вітчизняною рибною продукцією.
З метою збереження та відтворення водного біорізноманіття у 2012
році на Київському водосховищі, в
рамках бюджетної програми «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському регіоні» заплановано
вселення цінних видів риб.
Упродовж акції було випущено 100

Клінічні ознаки грипу: головний
біль; біль у м’язах, горлі; підвищення
температури тіла; кашель, нежить,
закладання носа; в окремих випадках - блювота і понос.

Як можна заразитися вірусом
грипу?

Від іншої хворої людини повітрянокраплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки по повітрю переносяться від хворої людини до здорової
під час розмови, кашлю, чхання), при
тісному контакті (знаходження на відстані близько 2-х метрів).

Як довго є заразним хворий на
грип?

Інфекційний період (період, коли
хворий небезпечний для оточуючих)
при грипі може бути протягом 7 днів
від початку хвороби, але якщо клінічні симптоми хвороби зберігаються — то до їх зникнення.

Як попередити зараження грипом?

Уникати контакту з особами, що
мають прояви грипозної інфекції;
обмежити відвідини місць великого
скупчення людей; часто провітрювати приміщення; часто мити руки з
милом; прагнути не торкатися очей,
носа або рота немитими руками; уникати обіймів, поцілунків, рукостискань; прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою
серветкою, яку одразу ж після використання потрібно викинути; якщо у
людини є симптоми грипу, необхідно
триматися від неї на відстані не менше двох метрів.

- навчити дітей часто мити руки з
милом протягом 20 секунд;

Українським чиновникам заборонили лаятися та підвищувати голос - відповідну постанову ухвалило Національне агентство України з питань державної служби.
Відтепер вони мають бути
ввічливими,
толерантними
й спокійними. У документі
йдеться про те, що держслужбовці повинні «уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під
час спілкування», та ще й повідомляти про подібні випадки
керівництву. За недотримання нових правил каратимуть з
усією суворістю - передбачені
дисциплінарна, адміністративна й навіть кримінальна відповідальність.
- На нашу думку, рівень
культури чиновників недостатньо високий. Є звернення людей з цього приводу. Це
й спонукало до таких заходів,
- пояснює Андрій Заболотний, заступник начальника
юридичного управління На-

ціонального агентства України з питань державної служби. - Думаю, що ця постанова
стимулюватиме наших держслужбовців. Адже, окрім доган і звільнення, грубіян
може потрапити й за грати.

До речі, прецедент, коли чиновника звільнили за грубу
поведінку, в Україні вже був.
Торік один із держслужбовців
неналежним чином спілкувався з пенсіонерами в приймальні голови Харківської
ОДА Михайла Добкіна, за що
й поплатився посадою.
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У Київське море було
випущено понад
100 тисяч штук риби

тисяч штук риби, з якої майже десята частина - стерляді, 5 тисяч - щуки,
70 тисяч рослиноїдних, 20 тисяч коропа. Всього до кінця року у Київське
водосховище буде випущено майже

2,3 млн. екземплярів риби водних біоресурсів, що на 1,5 млн. екземплярів
більше ніж в минулому році.
Загалом зариблення зросте і в наступному році. Та не менш важливим завданням є охорона і збереження випущеного зарибку.
- Підрозділи Київрибохорони вже
мають наказ щодо посилення режиму патрулювання акваторії водосховища протягом декількох тижнів
після зариблення, а це в свою чергу
дасть можливість рибі адаптуватися з меншими витратами, - зазначив
голова Держрибагенства України Віктор Дроник.
Розведення молодої риби - найпоширеніший засіб підвищення рибопродуктивності внутрішніх водойм.
У свою чергу, це дозволяє забезпечити більш повне та раціональне використання біологічних ресурсів водосховищ, здійснювати біологічну меліорацію та отримувати високоякісну товарну рибну продукцію.

Пам’ятка щодо боротьби з грипом

Що повинні знати батьки, щоб
попередити зараження дітей
грипом?

За брудний рот чиновники
отримають по руках

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

- навчити дітей кашляти і чхати в
серветку або руку;
- батьки також повинні виконувати
ці процедури, що буде добрим прикладом для дітей;
- навчити дітей не підходити до
хворих ближче, ніж на півтора-два
метри;
- хворі діти повинні залишатися вдома (не відвідувати дошкільні
установи та школи);
- утримуватися дітям і батькам від
відвідин місць скупчення людей.

Які ознаки захворювання у
дитини повинні примусити
негайно звернутися за медичною
допомогою?

Прискорене або утруднене дихання; синюшність навколо рота, інших
шкірних покрові поява на тілі дитини крововиливів (навіть дуже маленьких), носові кровотечі; висока температура тіла; відмова дитини від пиття; неможливість розбудити дитину або відсутність її реакції на звертання; надмірне збудження
дитини або поява судом; поява блювоти, частого рідкого стільця; скарги дитини на сильний головний біль;
відсутність сечовипускання або сліз
під час плачу.

Що робити, якщо дитина
захворіла на грип?

- при перших ознаках захворювання дитину необхідно покласти у ліжко і викликати лікаря;
- залишити хвору дитину вдома,
окрім тих випадків, коли їй потрібна
термінова медична допомога. Не відправляти дитину в школу або до дошкільної установи;
- хворі на грип небезпечні для оточуючих і повинні бути негайно ізольовані;

Щодо операцій
з іноземною валютою
Верховна Рада України
відклала розгляд
законопроекту «Про
внесення змін до деяких
законів України щодо
операцій з іноземною
валютою» на
невизначений час.
За це рішення
парламент не голосував. Так запропонував голова Верховної Ради України
Володимир Литвин.
Перед цим фракція КПУ та група
«Реформи заради
майбутнього» заявили, що не будуть
голосувати за включення до порядку денного
даного законопроекту.
Коли народні депутати почали наполягати, щоб проголосувати за включення
документу до порядку денного з тим, щоб це рішення
не було ухвалено, В.Литвин
зазначив, що цього не по-

трібно робити, оскільки не
виключена ситуація, що 4
грудня даний законопроект
буде внесений до порядку
денного і проголосований.
Тому на даний час включення до порядку денного законопроекту перенесено на

невизначений термін.
Як відомо, даним законопроектом передбачалося запровадження збору до Пенсійного фонду у розмірі 15%
від суми операції з продажу
іноземної валюти.

- неприпустима їх поява в громадському транспорті, дитячих колективах та інших місцях масового перебування людей;
- хворого необхідно розташувати в
окремій кімнаті або огородити ширмою, виділити йому індивідуальний
посуд, рушник, предмети особистої
гігієни;
- не допускати контакту хворого із
здоровими членами сім’ї, окрім тих,
хто доглядає за ним;
- особа, що доглядає за хворим, повинна носити двошарову марлеву пов’язку або разову маску, яку потрібно змінювати кожні 4 години.
Після кожного контакту з хворим необхідно ретельно мити руки з милом;
- маска повинна бути або одноразовою, яку після зміни викинути в корзину, або багаторазовою, яку після
прання необхідно ретельно прасувати гарячою праскою;
- проводити провітрювання приміщень декілька разів на добу;
- щодня робити вологе прибирання
приміщень оселі;
- повітря в приміщеннях повинне
бути достатньої вологості;
- мати разові носові серветки і корзину для використаних серветок в
межах досяжності хворого;
- створити хворій дитині комфортні умови. Вкрай важливим є спокій,
постільний режим;
- якщо у дитини лихоманка, то їй
необхідно дати жарознижувальні
ліки (препарати парацетамолу), після цього викликати лікаря;
- до приходу лікаря давати дитині
пити багато рідини (сік, негазовану
воду, морс, компот);
- не слід займатися самолікуванням. Відповідне медикаментозне лікування хворому призначає тільки лікар.
Оксана Джам, завідувач
педіатричним відділенням
Бучанської міської поліклініки

Подяка депутату
На адресу редакції надійшли відразу дві подяки депутату Бучанської міської
ради Євгену Олексієнку.
Люди вдячні народному обранцю за гарне ставлення до
виборців, допомогу моральну та матеріальну. Ось що
кажуть про цього чоловіка.
«Ми дуже вдячні нашому
депутату Євгену Олексієнко. Він багатьом допомагає.
Подзвониш – завжди приїжджає, вислухає, підвезе
додому. Це – душевна людина.
Наприклад мені, Ганні
Оніщенко, - 81 рік. Я після
інсульту, виходити кудись
нелегко. Попросила допомоги в оформленні документів
– так Євген Олександрович
це питання вирішив. І сусідам також допомагає. Не
відмовляє. Та й просто з ним
приємно поговорити.
Побільше б таких людей!»
Підписи: Ганна Оніщенко, Ганна Рубанова, Галина
Омельченко.

«Я– жителька Бучі Людмила Леонідівна Свєрцова,
і моя сусідка висловлюємо
щирі слова вдячності депутату Євгену Олексієнку.
Ми з нею – люди похилого віку і без сторонньої
допомоги доводиться нелегко вести господарські
справи. Та й пенсії ледь
вистачає, щоб придбати
найнеобхідніше.
Поблизу двору стояли два
аварійних дерева, які загрожували от-от впасти і пошкодити майно, або навіть
завдати шкоди здоров’ю
людей.
Звернулися до депутата по
нашому виборчому округу
Євгена Олексієнка. Чоловік
дуже допоміг. Він відразу
відреагував на прохання і за
власні кошти зняв ці сосни.
Дуже вдячні йому за таку
допомогу і небайдужість до
проблем виборців. Він у нас
хороший депутат, прислухається до потреб людей. Спасибі за це!»

