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тарифи, платні
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Віктор Брунарський:
«Бути лікарем – це постійно
навчатися, адже світ
Стор. 4
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ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Шана
рятівникам
у білих
халатах

Шановні медичні працівники!

Вітаємо з професійним святом лікарів, медсестер,
лаборантів, санітарів, чия робота у надскладних умовах – безцінна. Ви – команда професіоналів, якими пишається Бучанська громада.
Ще Гіппократ сказав: «Любов до медицини йде плічо-пліч з любов’ю до людини». Ваша професія – особлива, адже вона повністю присвячена служінню людям.
Щодня ви проявляєте безмежне терпіння, співчуття,
стійкість і душевну щедрість.
Незважаючи на вихідні і святкові дні, ви допомагаєте з'являтися на світ новонародженим, стоїте за операційним столом, рятуєте тяжкохворих, надаєте цілодобово невідкладну медичну допомогу. Ваші умілі руки
та чуйні серця творять добро, а інколи і справжні дива.
Переживаючи період пандемії, Україна, як і увесь
світ, зрозуміла неоціненну роль медицини та медперсоналу у житті людства. Ви протидієте поширенню
коронавірусної хвороби на території громади, боретеся за життя та здоров’я, ризикуючи власним.
Робочий день кожного із вас – це спілкування з людьми,
надання допомоги: до вас ідуть не тільки за лікарською
допомогою, але й за розумінням і співчуттям. Добре слово
помножене на досвід і знання – запорука успіху в роботі.
Приємно наголосити, що у громаді розширюється
мережа амбулаторій сімейної медицини, які оснащені
сучасним обладнанням, проводяться капітальні ремонти, будуються нові приміщення.
Висловлюємо подяку за ваше терпіння, турботу, за
щирі хвилювання за кожного із нас.
Бажаємо миру, щастя, достатку, благополуччя і
найголовнішого – того, що ви даруєте людям – міцного здоров'я!

П

рофесія медика завжди була
надскладна і надважлива, та
зараз, у часи пандемії коронавірусу, саме ці люди, віддані своєму
професійному обов’язку, стали на
захисті людського здоров’я і життя. Вони без вагань перебувають
на передовій боротьби із підступною хворобою, лікують нас, захищають, ще і вмовляють берегтися
та робити щеплення.
Знання, мудрість, витримка – ці
риси є основою наших захисників
у білих халатах. Додаються до них
доброта і співпереживання, адже у
них великі серця. І їм потрібна наша
підтримка, розуміння і повага.
У Бучанській громаді завжди
намагаються підтримувати медичну галузь. За проєкти її розвитку
депутатський корпус зазвичай
єдиний у голосуванні. Згадаємо,
нещодавно відкрили нові сучасні
амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Мироцькому, і
в Бучі у мікрорайоні Мельники, у
минулому році – в Луб’янці, трохи раніше – на Новій Бучі. Адже
послуги мають бути ближчими!
Придбано три автомобілі. За час
пандемії коронавірусу на медичну
галузь виділили понад 10 мільйонів коштів з місцевого бюджету,

ФЕСТИВАЛЬ

«О-FEST» –
яскравий
фестиваль

З

овсім скоро відбудеться
свято, яке ми очікували два роки – фестиваль
опери, оперети і мюзиклу
«О-FEST». Поцінувачі музики вже відмітили цей
день у календарі й очікують
із нетерпінням. А організатори тим часом готують
цікаві локації.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук запрошує відвідати яскравий
фестиваль, що відбудеться
у нашій громаді.

завдяки чому лікарі, медсестри,
фельдшери мали захист, а пацієнти – впевненість у якості.
Матеріальна база галузі весь час
покращується, вдосконалюється.
Наприклад, ми повідомляли, що
у консультативно-діагностичному центрі вже функціонує мамограф, і жінкам немає необхідності їздити кудись на дослідження.
А у Ворзелі незабаром приміщення амбулаторії капітально відремонтують: кошти вже виділені.
І сьогодні ми хочемо привітати медиків, які самовіддано
борються за наше здоров’я!
Щасливої вам долі!

«Друзі, два тижні залишається до проведення у
Бучі свята музики, пісні, зустрічей, традицій, відкриттів – «О-FEST»!
У суботу 26 червня центральний парк перетвориться на величезну сцену під
відкритим небом, а літній
театр увімкне яскраві вогні

вечірнього гранд- концерту, де провідні виконавці з
дев’яти країн даруватимуть
свою творчість глядачам.
30 країн та 113 іноземних
вокалістів вже вписали свої
яскраві імена в історію міжнародного фестивалю.
Усі сім попередніх фестивалів були пронизані

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Анатолій Федорук,
Бучанський міський голова
Тарас Шаправський,
секретар Бучанської міської ради

ПОСЛУГИ СТАЮТЬ БЛИЖЧИМИ

Інфо-бокс у ЦНАПі

безмежною щирістю та
неповторним колоритом і
вже стали символом відродження духовної світової
спадщини, єднання культур, країн і континентів.
Фестиваль щороку збирає не лише відомих виконавців, а й початківців і дає
можливість юним талантам заявити про себе.
Різні локації парку пропонуватимуть відвідувачам долучатися до різноманітних заходів. Тут усі
секрети не повідомлятиму: приходьте і ви точно
знайдете цікавинки для
всієї родини. Запрошуйте
друзів: разом святкувати і
відпочивати цікавіше.
Подія, що об’єднує світ
музикою, чекає на кожного!
Зустрінемося у парку!»

Наближення послуг, отримання значної частини в
режимі онлайн – наступні кроки з поліпшення якості
обслуговування.
Два місяці відвідувачі зможуть отримати необхідну
інформацію про послуги, що надаються адміністраторами Центру надання адміністративних послуг.
Тут важлива інформація про всі структурні підрозділі Бучанської міської ради, актуальні телефони.
У перспективі такі бокси планується встановити у
всіх старостинських округах громади.
Пресслужба БМР
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ОФІЦІЙНО
НА ЧАСІ

Центр Дія.Бізнес –
важлива новація
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук із заступницею міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерією Іонан та керівницею
платформи соціальних проєктів BeCity
Aнною Страховською провели зустріч,
головною темою якої стало відкриття
центру для бізнесменів.
Нагадаємо, у Бучі планують відкрити сучасний офіс, у якому бізнесмени
матимуть змогу отримати безкоштовні
консультації, відвідувати бізнес-події та
навчатися, шукати інвесторів і партнерів –
Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес.
Валерія Іонан наголосила, що сьогодні малий і середній бізнес стає драйвером економічних змін у громаді.

Обговорювали також нові можливості, які підприємці Бучанської громади
зможуть отримувати.
Навчання, безкоштовні консультації, відвідування бізнес-подій, пошук
інвесторів і партнерів – це та багато
інших можливостей зможуть знайти
ділові люди у Центрі.
Крім того, у планах спеціальна
pop-up-локація, де кожен зможе тестувати свій продукт, зібрати відгуки на
товар і допрацювати його перед виходом на ринок.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук наголосив на важливості такої роботи, адже створення центру у
громаді допоможе представникам бізнесу об’єднатися на сучасній платформі і просувати свою продукцію.
Обговорено питання цифрової освіти
школярів, створення соціально корисних сервісів, IT- кластеру у складі амбітного проекту Bucha Tehno Garden тощо.

ВИКОНКОМ

Кошториси, тарифи,
платні послуги
На черговому засіданні виконавчого
комітету Бучанської міської ради розглянули понад 100 питань.
Серед головних:
Про результати проведення двомісячника по санітарній очистці та благоустрою в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді;
Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів у населених пунктах Луб’янка,
Блиставиця, Гаврилівка, Тарасівщина,
Буда-Бабинецька,
Вороньківка,
Здвижівка, Мироцьке, Раківка, Червоне,
Бабинці, Синяк Бучанської міської територіальної громади, що надаються
КП «Бучасервіс»;

Про затвердження
кошторисної частини проектної документації
«Капітальний ремонт благоустрою території комунальної власності по вул.
Польова в м. Буча Київської області»;
Капітальний ремонт-озеленення по
вул. Київська в с. Синяк;
Про затвердження тарифів на платні
медичні послуги в Комунальному некомерційному підприємстві «Бучанський
центр первинної медико-санітарної допомоги»;
Про затвердження кошторисного звіту щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по робочому
проекту «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини комунальної
власності по вул. Європейська, № 4-д в
сел. Ворзель Київської області»;
Про розгляд питань містобудування
та архітектури та ряд інших.
Пресслужба БМР

У ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» ВІДПОВІЛИ НА
КРИТИКУ ЗАКОНОПРОЄКТУ ПРО ОЛІГАРХІВ
ПОЛІТИКА
Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси надто багатьох впливових осіб у
політиці та бізнесі. Тому не дивно, що його свідомо намагаються дискредитувати.
«Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років
незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так – цього
більше не буде», – заявив Володимир Зеленський у
своєму відеозверненні.
Президент окреслив свою позицію: бізнес має
бути прозорим і розвиватися не за рахунок державних інтересів. Має платити податки, а не «відкати».
Фінансувати благодійні проєкти, а не групи депутатів
у парламенті.
«Усіх, хто готовий працювати так і тільки так – ласкаво просимо.
А ті, хто не захоче жити й працювати за новими й
чесними правилами гри, – опиняться поза грою», –
попередив Президент.
У керівництві політичної партії «Слуга Народу» наголошують, що бурхлива реакція деяких політиків та
представників великого бізнесу на законопроєкт про
олігархів показала, наскільки він є «незручним» для
багатьох впливових осіб – як у політиці, так і у бізнесі.
Голова політичної партії «Слуга Народу» Олександр
Корнієнко наголошує, що критика та спротив ухваленню цього законопроєкту – це деструктивна позиція опонентів, і суспільство її не підтримує.
«Ми хочемо створити нові правила, які змінять систему. Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання,
спрямоване на те, щоб в Україні було реальне верховенство права, а не верховенство грошей. Наші опоненти
зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив
олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйматиме», – переконаний Корнієнко.
А голова фракції політичної партії «Слуга Народу»
Давид Арахамія вважає, що критика законопроєкту
свідчить про намагання зберегти вплив олігархів на
соціально-політичні процеси в Україні.
«Ми побачили першу реакцію – впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати нама-

гання Президента позбавити Україну олігархічного
впливу. Дехто договорився вже й до того, що олігархи – це ледве не основа демократії в країні. Але влада
Януковича була вищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Усі бачили, чим це закінчилося», – нагадує Арахамія.
Він вважає, що через спротив олігархічних груп
впливу ухвалити цей законопроєкт буде нелегко. Але
запевняє, що парламентська більшість налаштована
довести справу до кінця.
«Після реєстрації у парламенті будь-який законопроєкт опрацьовують в комітетах, голосують у
першому читанні, потім працюють над поправками. Впевнений, що до законопроєкту про олігархів

ми побачимо тисячі поправок, можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але ми пройдемо цей
шлях та ухвалимо цей важливий закон», – прогнозує Арахамія.
Виборцям він пропонує дивитися на реакцію всіх
тих, кого закон може стосуватися. І робити відповідні
висновки. Це допоможе зрозуміти, хто в країні підіграє олігархам.
«Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як
коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею та не пропонують конкретних кроків
для того, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну у своїх інтересах, то це і є допомога
олігархам», – каже очільник фракції «Слуга Народу».

НА ЧАСІ

Надія
Новиченко
поділилася чудовою
новиною:
«Хочете дізнатися
разом з дитиною: «Що
добре, а що погано?»,
«Що таке щастя?»,
«Хто я?» – завітайте до
бібліотеки с.Блиставиця Бучанської ОТГ! А новинки книг «Крута математика, захоплююча алгебра, геометрія та фізика»
стануть у пригоді школярам. Такі книги отримали
за державними програмами.
До речі, бібліотекар запевнила, що і для дорослих
отримали чудові новинки, адже її мрії та побажання
читачів здійснилися: коштами місцевого бюджету
Бучанської громади придбано нову літературу!
Приходьте, читайте і отримуйте задоволення!

ЗДВИЖІВКА

На вулицях –
ямковий ремонт
Про те, що у цьому населеному пункті громади
триває ямковий ремонт, повідомив місцевий житель Олег Довголап у соцмережі.
«І на вул. Новоселів свято. Дякуємо Бучанській
міській раді за ямковий ремонт. Навіть і не пам'ятаю, коли останнього разу проводили ремонт доріг
в Здвижівці, а тут такий сюрприз», – написав Олег.
Кожен, хто намагався пройти чи проїхати (і тут
все рівно на автомобілі чи велосипеді) дорогами,
що «побиті» ямами, погодиться: рівна дорога – це
не лише зручність, це ще і особиста безпека.
Наш комфорт залежить від простих речей.

ОГОЛОШЕННЯ
В зв’язку зі зростанням вартості паливно-мастильних
матеріалів, запасних частин та збільшенням мінімальних
соціальних стандартів (відповідно до Закону України про
Державний бюджет України на 2021 рік), для можливості
надання якісних послуг, з метою забезпечення утримання
територій Бучанської міської територіальної громади в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, враховуючи
протоколи засідань конкурсної комісії № 1 від 20 травня
2021 року та № 2 від 24 травня 2021 року, відповідно до
рішення сесії Бучанської міської ради від 20.12.2020 № 1425-VIII «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в селах
Луб’янка, Блиставиця, Гаврилівка, Тарасівщина, БудаБабинецька, Бабинці, Вороньківка, Здвижівка, Мироцьке,
Раківка, Червоне, Синяк Бучанської міської територіальної громади», Закону України «Про відходи», постанови
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від
16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення
побутових відходів», відповідно до рішення виконавчого
комітету Бучанської міської ради за №388 від 15 червня
2021 року , КП «Бучасервіс» оголошує про зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
у населених пунктах Луб’янка, Блиставиця, Гаврилівка,
Тарасівщина, Буда-Бабинецька, Вороньківка, Здвижівка,
Мироцьке, Раківка, Червоне, Бабинці, Синяк Бучанської
міської територіальної громади, в наступному розмірі:
1. Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами – 262,56 грн. за 1 м3
в т.ч. для 1 мешканця одноквартирного будинку
з присадибною ділянкою з наявністю всіх видів благоустрою – 40,70 грн. в міс.
в т.ч. для 1 мешканця багатоквартирного та одноквартирного будинку з наявністю всіх видів благоустрою – 57,11 грн. в міс.
2. Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами – 204,50 грн. за 1 м3
Звернення
та
відгуки
громадян
надсилати до КП «Бучасервіс» за адресою: 08292, м.Буча,
вул. Енергетиків, буд. 2 та за телефоном (04597) 49-092

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

У бібліотеці
поповнення

ОСОБИСТІСТЬ

РОДЗИНКИ
УКРАЇНСЬКОГО
МАЙБУТНЬОГО
ПРОГРАМУВАННЯ
Андрій Щербаков – дев’ятикласник з Бучі, який створює нову соціальну мережу SpeechFeed, а в 14
років вже представляв Україну на
всесвітньому конкурсі. Соціальна
мережа найкраще підходить для
людей з вадами зору, проте буде
зручна для представників похилого віку. За словами розробника в
ній немає зайвих кнопок, вкладок,
а також не потребує багато конфіденційних даних від користувачів.
У сім’ї юнака ніколи не було науковців, тож як склався його шлях
до комп’ютерних технологій?
– Чому ти вирішив займатися
IT технологіями?
– Я цей напрямок визначив абсолютно випадково. Все почалося з
того, що в 3 роки я сів за комп’ютер
вперше, грав багато в ігри, а років з
8 чи 9 я почав щось шукати для себе,
що мені найбільше подобається, і
знайшов себе у програмуванні.
– Ти створив програму саме для
людей з вадами зору. Як у тебе виникла така ідея?
– Ідея з'явилася більше пів року
тому. Я орієнтувався на те, що реалізували мої конкуренти: на мікроблогінг (наприклад, Twitter) чи просто
соціальні мережі (Facebook) або відео (Yootube). Але я ніде не помічав
такого, щоб хтось реалізовував соціальну мережу із аудіо публікаціями.
– Як саме працює програма?Які у
неї можливості?
– Вона працює як звичайна соціальна мережа, наприклад Фейсбук,
але, замість текстових публікацій, у
ній аудіо публікації. Щоб записати,
треба натиснути на кнопку, і з’являється поле запису, де можна щось
говорити, а також відбувається переклад у текст. На основі цього з’явля-

ється публікація, яка потім доступна
усім іншим користувачам.
– Хто був координатором проекту?
– Технічну реалізацію я роблю повністю самостійно, а ось на участь у
різних конкурсах щодо цього спрямовує мій науковий керівник Ліпінська
Тетяна Миколаївна. Я написав наукову роботу про свою програму, як вона
працює і кому вона потрібна. З цим я
зайняв 3 місце у всеукраїнському конкурсі Малої Академії наук України.
– З чого почалося твоє ознайомлення з програмуванням?
– Спочатку я вивчав базові технології для створення веб-сайтів. У 4-5
класі намагався вивчити мови програмування, але нічого не виходило.
Я просто не розумів як усе працює.
Безкоштовний онлайн курс не дав
результату. Тоді я почав шукати відео-уроки, спілкувався у чатах з програмістами. У 9 років я попросив книжку
з уроками програмування. У 4 класі
книга привела до того, що я створив
сайт свого класу. Це був мій найперший проєкт, з яким я, до речі, зайняв
перше місце у Всеукраїнському конкурсі «iTalent». Це було моїм першим
великим досягненням.
– А як виглядав сайт?
– Це був сайт класу, і він зараз існує. Користувався особливо вели-

кою популярністю, бо там є розділ
«Домашнє завдання». Мої однокласники так розлінилися, що перестали
вести щоденники. До речі, я ніколи
не був ні старостою, ні лідером.
– Як ти сприймаєш кожну свою
перемогу?
– Нормально. Звичайно, я хвилююся над кожним своїм досягненням, намагаюся вижати з себе всі
сили, щоб отримати найкраще місце. Наприклад, у мене було 2 місце у
Всесвітньому конкурсі Google codein. Термін виконання завдань на програмування – максимально 5 днів.
Задачі були орієнтовані на внесок в
програмні продукти цієї організації
та інтерв'ю. Над роботою я працював
протягом 2 місяців вдень та вночі.
– Від якої країни ти б хотів
представляти програму?
– Я дуже люблю своє місто – Бучу.
Я вірю, що в Україні теж можна все
розвинути без проблем.
– Чи є допомога від держави?
Нагорода?
– Я претендую поки що на стипендіат від Бучанського міського голови.
(Нагадаємо, що у Бучанській громаді
щороку стипендію міського голови
отримують 35 молодих, талановитих,
обдарованих людей – ред.)
Валерія Томашевська

ПОЛІТИКА

Юлія Тимошенко: Влада
заблокувала референдум,
але «Батьківщина»
продовжить захищати
землю від розпродажу
Попри обіцянки про народовладдя, представники «слуг народу» у ЦВК зірвали проведення
«земельного» референдуму. «Батьківщина»
оскаржуватиме це рішення у суді.

Н

а цьому наголосила Голова партії «Батьківщина»
Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради.
«Як відомо, з 1 липня набирає чинності закон про
розпродаж сільськогосподарської землі – одразу з
правом володіння землею іноземними банками, з
правом зняття верхнього шару чорноземів, з припиненням державного контролю та позбавленням
наших фермерів землі, яка у них перебуває у постійному користуванні. Одним зі шляхів зупинення цього знищення держави був референдум», – зауважила
Юлія Тимошенко.
Вона нагадала про передвиборчі обіцянки влади
про те, що кожен українець – президент, що без рішення народу на референдумі не буде ухвалено жоден закон.
«Ми перевірили, як в реальності все це відбувається. Майже 12 тисяч людей, які склали ініціативну
групу, подали заяву в ЦВК для того, щоб розпочати
референдум проти продажу сільськогосподарської
землі. Все було зроблено чітко по закону, без будьяких відхилень. І ось в п’ятницю відбулося засідання
ЦВК, на якому «слуги» проголосували «проти», і таким чином зірвали проведення референдуму, за який

виступає абсолютна більшість громадян в нашій країні», – повідомила лідер «Батьківщини».
За її словами, це було зроблено навмисно, тому що
правляча більшість знає про те, що до 80% людей в
країні не підтримують обраний курс розвитку держави, виступають «проти» продажу землі іноземцям
і «за» проведення референдуму. Саме тому команда
«Батьківщини» оскаржуватиме у суді рішення ЦВК
про заборону людям проводити волевиявлення.
«Це був тест для влади на здатність слухати людей, працювати в інтересах українського суспільства,
на вміння реалізовувати народовладдя. Обіцянки
про народовладдя від «слуг народу» – це глибокий
обман. Вони віддають те, що належить українцям,
транснаціональним компаніям й іншим олігархічним структурам, з якими вони начебто «борються».
Наша команда буде пильною та буде боротися всіма
доступними методами, щоб не дозволити розпродаж
української землі. Ми станемо серйозною перешкодою для них», – запевнила Юлія Тимошенко.
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СУСПІЛЬСТВО
ОСОБИСТІСТЬ
У червні місяці всі професійні
медики відзначають своє головне свято. Робота медпрацівника дуже складна і вкрай
важлива для суспільства. До
професії лікаря завжди ставилися з великою повагою,
адже без них неможливий
розвиток людства, але у період пандемії коронавірусу
ми всі зрозуміли, наскільки
медики щодня ризикують
своїм здоров’ям заради лікарського обов’язку.

У

2021 році День медичного працівника випадає на
20 червня. До цього свята БН
вирішили поспілкуватись з
сімейним лікарем Мироцької
амбулаторії групової практики
сімейної медицини Віктором
Павловичем Брунарським.
Народився наш співрозмовник у Росії. У 9 класі разом із
батьками переїхав до України,
тут вже закінчив школу і вступив до Обухівського медінституту та вивчився на фельдшера.
– З дитинства чомусь мені
подобалися моменти, пов’язані з лікуванням, – каже Віктор
Павлович. – Так що це не спонтанне рішення.
Після армії та роботи на
станції швидкої допомоги
Віктор Павлович вступає в
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця на
факультет «Лікарська справа».
Успішно закінчивши виш молодий лікар проходить інтернатуру та продовжує свою професійну діяльність. Наразі медик
має за плечима більше 30 років
стажу. У Мироцькому працює
останні сім років.
Віктор – єдиний лікар в
новій сільській амбулаторії,

ВІКТОР БРУНАРСЬКИЙ:
«БУТИ ЛІКАРЕМ – ЦЕ
ПОСТІЙНО НАВЧАТИСЯ, АДЖЕ
СВІТ НЕ СТОЇТЬ НА МІСЦІ»
дуже енергійний та комунікабельний. Саме ці риси, а ще
відкритість, доброзичливість,
уміння ефективно працювати
і відсутність звички жалітися,
допомагають медику тримати
руку на пульсі більш ніж 1200
пацієнтів, з якими на даний
момент укладено декларації. Та ця цифра кожного дня
збільшується.

Кожного дня на прийом до
лікаря приходить багато людей.
Робочий день починається о
8:00, а закінчується… по різному.
– Я можу в 16:00 бути вільним, а можу до 00:00 заповнювати документи і відповідати на
телефонні дзвінки.
На жаль, в нашій країні бути
медиком – це означає не тільки
постійно вчитися, а й часто йти

ДАТА

Всесвітній День донора
крові – 14 червня
Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл
Ландштейнер відкрив групи крові людини.
Важливість цього свята перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Тому кожен донор,
який здає кров безоплатно, робить свій безцінний
внесок у добру справу – порятунок людських життів.

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ
Донором може бути кожна здорова людина у віці від
18 років, вагою від 50 кг, яка має паспорт громадянина України. Не допускаються до здачі крові особи, які
страждають гострими і хронічними захворюваннями
чи перебувають на обліку в наркологічному, шкірно-венерологічному або туберкульозному диспансерах.
Готуючись до дачі крові, дотримуйтесь таких
правил:
• вживайте побільше рідини;
• відмовтесь від вживання алкоголю за 48 годин до
процедури;
• утримайтеся від вживання ліків, що містять аспірин і анальгетики, за 72 години до процедури;
• для харчування рекомендується легка дієта: солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, відварні крупи, макарони на воді без масла, компоти, овочі, фрукти (крім
бананів).
Не можна палити за 2 години до та 2 години після
дачі крові та не бажано в цей день управляти транспортними засобами та займатись фізичними навантаженнями.
Дотримання цих вимог особливо важливе, якщо
ви здаєте тромбоцити або плазму. Не виконання цих
порад може зашкодити якісно провести сепарацію
Вашої крові (відділення необхідних компонентів) і
зробить неможливою здачу.
Колектив КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» заздалегідь дякує всім, хто є або бажає стати донором. Велике спасибі за ваше добре серце,
за чуйність! Ви даруєте і продовжуєте життя хворим.
Ольга Клоченко, заступник головного лікаря
КНП «БКДЦ» БМР

СУСПІЛЬСТВО

Щодо призначення
субсидії з травня
2021 року
без звернень
громадян!
У зв’язку зі збільшенням звернень
мешканців Бучанської міської територіальної громади з питань необхідності переоформлення житлової
субсидії з травня поточного року нагадуємо про умови її отримання.
Сім’ям, які отримували житлову
субсидію в опалювальному сезоні
2020-2021 років, на наступний термін
субсидію буде призначено автоматично без звернення громадян, окрім
деяких категорій, яким необхідно подати нові заяву та декларацію, а саме:
• сім’ям, яким субсидія надавалася
у грошовій безготівковій формі
(тобто, субсидія не виплачувалась
безпосередньо одержувачу готівкою, а перераховувалась на рахунки організацій – надавачів житлово-комунальних послуг через
АТ «Ощадбанк»);

вперед проти шаленого вітру,
навіть коли той вітер збиває
тебе з ніг.
Ще лікар каже, що бути медиком – це постійно навчатися,
адже світ не стоїть на місці.
– Це щоденний максимальний ризик і мінімальний захист!
Це мати час і сили для всіх, не
маючи ні сил, ні часу для себе!
Це жити з телефоном біля вуха,
вести війну з інтернет-експертами без медичної освіти і намагатись пояснити, чому твоя схема лікування краща ніж та, що
в інтернеті. Посміхатися, навіть
коли тобі відверто плюють в очі,
бо «гаряча лінія», скарги та інші
документи «не сплять».
Втім опускати руки не в характері сімейного лікаря.
– Незважаючи ні на що, мені
легко працювати з усіма. А
тим, хто сам собі ставить діагноз, розказую і доказую.
Звісно, були і скарги, всім
не вгодиш, але в усіх випадках
Віктор Павлович доводив свою
професійну правоту.
З карантином для медика
мало що змінилося, адже пацієнтів у нього завжди було дуже
багато. Змінилися діагнози. Усіх
пацієнтів з ковідом він приймає, далі спілкуються засобами
зв’язку, але при погіршенні стану наполягає на обов’язковому
візиті хворого на прийом.
На думку Віктора Бру
нарського, сімейна медицина – це добре, але в Україні
дуже не вистачає лікарів.
І через це не всі люди задоволені реформою.
Віктор Павлович наголошує,
що сімейні лікарі та лікарки
дуже важливі в житті кожної
родини.
Але потурбуйтесь трохи і про
тих, хто має турбуватись про
вас – поважайте медиків.
Спілкувалась Ірина Паясь

Робота медика
у селі – цілодобова

К

лара Сергіївна
Тарасенко, медична сестра загальної практики
сімейної медицини Луб’янської амбулаторії ПМСД.
Клара Тарасенко
має 49-ть років медичного стажу, із яких
32 рік – у Луб’янці.
Раніше жінка працювала у хірургії, потім влаштувалася у Луб’янку на загальну практику. Клара Сергіївна зізналася:
«Думала, що буде дуже легко у сільській
амбулаторії, а виявилося, що роботи багато і цілодобово люди потребують допомоги.» Про своє життя склала вірш:
49 років я пропрацювала,
Пізно я лягала, рано я вставала.
Та ніколи ще не пошкодувала,
Що в житті медичною сестрою стала.
Професій на світі дуже багато.
Тільки скажіть, хочу я знати:
Кого ще називають сестра,
Словом з душі і добра.
Медична сестра завжди перша всюди,
Тому так по-рідному звуть її люди.
Сестра милосердя біль усмиряла,
Вижить людині допомагала.
І зараз медсестри в нашій країні,
Рятують життя бійцям України.
В лікарнях у мирі працюють,
Діток дорослих лікують.
Втомилась сестричка, всміхнися щиро,
Бо добре діло зробила вміло.
Милуюсь новим поколінням,
Дивуюсь навикам їх, вмінням,
Космічна молодь в нас пішла,
Все осягла, перемогла.
Слава і честь поколінню новому,
Працюйте, любіть, живіть по-другому.
Та тільки шануйте старе покоління,
Майте в душі любов та терпіння.
Естафету передам сміливо,
Молоді красивій, розумній, кмітливій.

• сім’ям, яким субсидія призначалась за фактичним місцем проживання (орендарям житлових
приміщень; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо
переміщеним особам);
• сім’ям, яким субсидія призначалась
на фактично проживаючих осіб.
Права на житлову субсидію з
травня 2021 року не мають домогосподарства, якщо будь-хто із
складу домогосподарства або членів їх сімей:
• має на депозитному рахунку кошти
у сумі, що перевищує 100 тис. грн;
• будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сімей має у
власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок) – крім житлових приміщень,
які належать на правах спільної
сумісної або часткової власності,
розташовані у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення або непридатне для проживання;
• має у власності транспортний
засіб, з року випуску якого минуло
менше п’яти років або більше ніж
однин транспортний засіб, з року
випуску якого минуло менше ніж
15 років (крім мопеда і причепа);
• протягом 12 місяців перед призначенням субсидії без звернення здійснив на суму, яка перевищує 50 тис.
гривень, купівлю або оплатив
будь-які послуги (крім медичних,
освітніх та житлово-комунальних),
здійснив внески до статутного
капіталу, надав фінансову допомогу (позику), здійснив операції з
купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також
банківських металів.

Також, залишаються чинними обмеження, які діяли до внесених змін
до Порядку призначення субсидії, а
саме: житлова субсидія з травня 2021
року не буде призначатися у разі:
• якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів
для квартир, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових
приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок
місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей);
• безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, крім перебування на лікуванні, у відрядженні,
догляду за дитиною до трьох років;
• наявності заборгованості з оплати
житлово-комунальних послуг понад три місяці у сумі, що перевищує 340 грн.;
• відсутності доходів та сплати єдиного соціального внеску в періоді,
за який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії;
• заборгованості з оплати аліментів
понад три місяці;
• якщо субсидіант не повернув надміру перераховану субсидію.
ВАЖЛИВО! До 1 вересня 2021
року громадянам, яким житлова субсидія з 01.05.2021 року буде призначена без звернення, в автоматичному
режимі, необхідно повідомити про
наявність умов, за яких житлова
субсидія не призначається.
За детальною інформацією звертайтесь:
• за телефоном – 04597-49901;
• на електронну пошту: usp@bucha-rada.gov.ua
• Фейсбук УСП (в повідомлення)
Бережіть себе та будьте здорові!

Понедельник, 21 июня

10:00 М/ф «Том i Джерi: Втрачений дракон»
11:05 Х/ф «Красуня i чудовисько»
13:45 М/ф «Монстри на канiкулах» (16+)
15:20 М/ф «Монстри на канiкулах 2»
17:05 М/ф «Монстри на канiкулах 3»
19:00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу» (16+)
21:10 Х/ф «Царство небесне» (16+)
0:10 Х/ф «Мама!» (16+)
2:35 Служба розшуку дiтей
2:40 Зона ночi

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,1:10,3:55 Невiдомi Карпати
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Капiтошко»
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:15,5:20 Новини
7:05 Т/с «Гордiсть» (12+)
8:05 Д/с «Дикi дива. Дикi тварини
в зоопарку Сан-Дiєго»
8:30 Д/с «Боротьба за виживання»
9:05 Телепродаж
9:35 Х/ф «Бiлий птах з чорною ознакою»
11:20 Д/с «Свiт дикої природи»
11:45 Х/ф «Рiчард Левове Серце:
Повстання» (16+)
13:45 Дитинчата панди
14:45,17:15 Мiста та мiстечка
15:00 UA:Фольк. Спогади
16:05 Концерт. Арсен Мiрзоян
17:30 Д/с «Дикi тварини»
17:55 Т/с «Римська iмперiя» (12+)
19:30 Тi, що змiнили свiт. Микола Гоголь
19:55 Тi, що змiнили свiт. Серж Лифарь
20:25 Мiфи Другої свiтової
21:25,0:30,2:40,5:45 Спорт
21:35 «Зворотнiй вiдлiк»
23:30 Перша шпальта
0:35,1:25,4:05,5:55 Погода
0:40 Д/с «Суперчуття»
1:30,2:50 Суспiльна студiя. Головне
4:10 Д/ф «Бальний король»

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома»
5:45 Х/ф «Вiн, я i його друзi» (16+)
8:00 Т/с «Папаньки» (12+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа» (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
16:00,18:05 Т/с «Слiд» (16+)
20:15,22:50 Т/с «Як довго я на тебе чекала»
(12+)

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,21:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Каблучка з рубiном» (12+)
12:30 Агенти справедливостi (16+)
14:30,15:30 Iсторiя одного злочину (16+)
18:50 Футбол. ЧЄ. Україна – Австрiя
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Фiнляндiя – Бельгiя
0:00 Гучна справа
1:00,2:15 Т/с «Балерина» (12+)
1:45 Телемагазин
3:20 Реальна мiстика

Канал «1+1»

7:00 Мелодрама «Без тями вiд кохання»
8:30 Легенда з Романом Мухою.
О. Положинський
10:00 Феєрiя мандрiв. Норвегiя
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00,4:00 #ВУкраїнi
11:00 Т/с «Уряд», 25 с (16+)
12:00,14:00,19:00,1:30,4:30 Київ. Вихiдний
13:00 Про:Muz наживо
15:00,15:50,16:35,17:25,18:10 «Акули бiзнесу»
20:00 Х/ф «Iдеальний шторм»
22:00 Т/с «Останнiй кандидат», 1 с (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Київ. Вiдверто (18+)
0:10,5:30 Людина на мiльйон
2:30 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Вторник, 22 июня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Невiдомi Карпати
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Iвасик-телесик»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть» (12+)
8:05 Роздивись
8:30 Я вдома
9:05 Телепродаж
11:30 Край пригод
11:50 Заархiвоване
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 Країна пiсень
16:30 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дмитро
Андрiєць
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях
18:50,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк»
(16+)
19:55 Д/с «Боротьба за виживання»
22:00 Д/с «Дикi тварини»
23:00 Нашi грошi
1:30,3:05 Суспiльна студiя. Головне
4:05 Погода
4:10 Д/ф «Веронськi скарби»

ICTV

4:20 Скарб нацiї
4:30 Еврика!
4:35 Служба розшуку дiтей
4:40 Громадянська оборона
5:35 Факти тижня
7:40 Х/ф «Ной» (16+)
10:15,13:00 Х/ф «Код да Вiнчi» (16+)
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Янголи i демони» (16+)
16:10 Х/ф «Iнферно» (16+)
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Iлюзiя обману» (16+)
21:30 Х/ф «Iлюзiя обману 2» (12+)
23:55 Х/ф «Оверлорд» (18+)
2:00 Секретний фронт

Новий канал

5:55,7:45 Kids’ Time
6:00 М/ф
7:50 Орел i решка
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Білий ...
Чорне
вухо

А

Річка в
Африці

3:55 Скарб нацiї
4:05 Еврика!
4:10 Служба розшуку дiтей
4:15 Факти
4:35,14:05 Т/с «Таємнi дверi» (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi

Новий канал

5:55,7:55 Kids’ Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
8:00 Орел i решка
10:00 Т/с «Грiмм» (16+)
11:00 Х/ф «Земля тролiв»
13:05,19:00,20:00 Аферисти в мережах (16+)
15:15 Т/с «Надприродне» (16+)
17:00 Хто зверху? (12+)
21:05 Х/ф «Погана компанiя» (16+)
23:35 Х/ф «Конвоїри» (16+)
1:40 Improv Live Show (12+)
2:25 Служба розшуку дiтей
2:30 Зона ночi
5:00 Абзац!

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома»
6:35 Т/с «Комiсар Рекс»
10:30 Слiдство ведуть екстрасенси (16+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа» (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
15:55,18:05 Т/с «Слiд» (16+)
20:15,22:50 Т/с «Як довго я на тебе чекала»
(12+)

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:40 Т/с «Каблучка з рубiном» (12+)
12:40 Агенти справедливостi (16+)
14:40,15:30 Iсторiя одного злочину (16+)
20:10 «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Португалiя – Францiя
0:00 Гучна справа
1:00,2:15 Т/с «Балерина» (12+)
1:45 Телемагазин
3:20 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв. США
10:20 Olympic Battle

Зрізаний Спальний
шматок вагон

Знімок

Вузький
прохід

Основа
життя

8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11:05,13:15,21:30 Т/с «Пес» (16+)
12:45,15:45 Факти. День
15:05,16:15 Х/ф «Код да Вiнчi» (16+)
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20,3:15 Секретний фронт
22:50 Т/с «Заклятi друзi» (16+)
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6:00 Гiмн України
6:05,8:05 Роздивись
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Повертайся, Капiтошко»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
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Канал «1+1»

ТК «Київ»

UA:Перший

2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть» (12+)
8:30 Я вдома
9:05 Телепродаж
11:30 Край пригод
11:50 Заархiвоване
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:30 Концерт. Iво Бобул
17:30 Нашi грошi
18:50,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк»
(16+)
19:55 Д/с «Боротьба за виживання»
22:00 Д/с «Дикi тварини»
23:00 #@)?$0 з Майклом Щуром (16+)
1:30,3:05 Суспiльна студiя. Головне
4:05 Погода
4:10 Д/ф «Клiтка для двох»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:3
5 «ТСН»
9:25,10:20,3:15,5:35 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Анка з Молдаванки» (16+)
1:35 Комедiя «К-9: Собача робота»
Iнтер
5:35,22:05 «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»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Французький поцiлунок» (16+)
14:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
18:00,19:00,3:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Третього не дано»
1:40 Х/ф «Женя, Женечка i «Катюша»
4:25 М/ф
5:05 «Телемагазин»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв. Словаччина
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00,4:00 #ВУкраїнi
11:00 Т/с «Уряд», 26 с (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 27 с (16+)
18:00 Київ прийдешнiй
18:30 Д/с «Планета 2050», 5 с
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi
19:10 «Акули бiзнесу»
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Останнiй кандидат», 2 с (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Д/с «Як працюють мiста», 3 с
0:10,5:30 Людина на мiльйон
2:30 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Укр.
театр
ляльок

И

Н
К

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:40 Т/с «Каблучка з рубiном» (12+)
12:40 Агенти справедливостi (16+)
14:40,15:30 Iсторiя одного злочину (16+)
20:10 «Говорить Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. Чехiя – Англiя
0:00 Гучна справа
1:00,2:15 Т/с «Балерина» (12+)
1:45 Телемагазин
3:20 Реальна мiстика
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Новий канал

6:00 Х/ф «Таємниця Рагнарока» (16+)
8:10 Х/ф «Вальхалла: Рагнарек» (12+)
10:15 Х/ф «Царство небесне» (16+)
13:10 Х/ф «Червона Шапочка» (16+)
15:15 Т/с «Надприродне» (16+)
16:55 Х/ф «Гонщик»
19:10 Х/ф «Куля в лоб» (16+)
21:00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
23:40 Х/ф «Таємний агент» (16+)
1:40 Improv Live Show (12+)
2:25 Зона ночi
5:00 Абзац!
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4:00 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:15 Факти
4:40 Т/с «Таємнi дверi» (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:20,3:05 Громадянська оборона
11:00,13:15,21:30 Т/с «Пес» (16+)
12:45,15:45 Факти. День
14:00 Х/ф «С.В.О.Т: В облозi» (16+)
16:20 Х/ф «Нiчний втiкач» (16+)
18:45,21:05 Факти. Вечiр
1:00 Т/с «Заклятi друзi» (16+)

СТБ

6:40 Т/с «Комiсар Рекс»
10:35 Слiдство ведуть екстрасенси (16+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа» (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
16:00,18:05 Т/с «Слiд» (16+)
20:15,22:50 Т/с «Як довго я на тебе чекала»
(12+)
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Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30 «ТСН»
9:25,10:20,5:30 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,2:20 Драма «Зелена миля» (16+)
0:25 Т/с «Анка з Молдаванки» (16+)
Iнтер
5:35,22:05 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
7:00 «Марафон «Перший день вiйни»
9:50 Х/ф «Жiнки-агенти» (16+)
12:00,17:40 Новини
12:25 Х/ф «Дванадцятий» (16+)
15:00 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
18:00,19:00,3:15 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Янголи вiйни» (16+)
1:50 Х/ф «Алегро з вогнем»
5:05 «Телемагазин»

ICTV

ТК «Київ»

6:30,4:15,5:35 «Життя вiдомих людей»
9:00 «ТСН-Тиждень»
10:30 «Свiт навиворiт»
12:50,2:50 Комедiя «Пiнгвiни мiстера
Поппера»
14:45 Комедiя «К-9: собача робота»
16:50 Бойовик «Кiнгсмен: Таємна служба»
(16+)
19:30,4:50 «ТСН»
20:13 «ПроCпорт»
20:15 Бойовик «Кiнгсмен: Золоте кiльце»
(16+)
23:10 Т/с «Анка з Молдаванки» (16+)
Iнтер
2:45 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»
3:00 «Подробицi» – «Час»
3:40,8:45,18:00 «Стосується кожного»
4:15 М/ф
4:50,5:05 «Телемагазин»
5:20,22:05 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
6:55 «Речдок»
10:40 Х/ф «Любов без меж»
16:05 «Чекай на мене. Україна»
17:40 Новини
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Янголи вiйни» (16+)
1:40 Х/ф «За два кроки вiд «Раю»

21–27 червня 2021 року
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ПАНОРАМА ЖИТТЯ

ОЛЬГА ГУСЕВА –
ДОСЛІДНИЦЯ
ВИНОГРАДУ
З ГАВРИЛІВКИ
Вкотре Бучанська громада пишається своїми талановитими молодими
науковцями. Випускниця Гаврилівської школи № 8 Ольга Гусева посіла
перше місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України зі своєю роботою в
секції «Агрономія». В інтерв’ю «Бучанським новинам» дівчина розповіла про те, як готувалась до конкурсу і чому саме цю тему вирішила
дослідити.

Д

івчина згадує, що ідея написати
дослідницьку роботу виникла у її
класного керівника Тетяни Михайлівна
Савенко, вчителя біології Гаврилівської
школи.
– Взагалі я та вся моя родина вирізняємось тим, що постійно прагнемо до саморозвитку і постійного вдосконалення
не тільки себе, а і того, що нас оточує, –
зізнається Ольга.

СІМЕЙНА СПРАВА
Родина дівчини тримає виноградник
на 10 сотках землі у селі Гаврилівка
– Сімейний виноградник спочатку
був лише хобі батьків. Через деякий час
кількість ягід поступово збільшувалась,
і стали отримувати прибуток.
А почалось все з того, що близькі
люди з півдня України надіслали їм саджанець винограду, який прижився.

– Ось так почалось сімейне дослідження винограду довжиною 20 років, –
сміється учениця.

ДОСЛІДИ
Ольга згадує, що одного літнього дня
вони вирішили провести черговий експеримент.
– За задумом, одну половину виноградника ми замінили, тобто висадили,
дотримуючись інших правил, ніж зазвичай. Ми вирішили поміняти формування кущів та конструкцію шпалер.
Саме тоді дівчина і почала більш детально досліджувати це питання:
– Я хотіла визначити, чи вплинули
наші зміни на урожайність винограду.
Ольга підрахувала і зрівняла всі дані, і
вони приголомшили. Цього ж таки року

ПРО ПЕРЕМОГУ
Дослідженнями Ольга займається вже
три роки. Розповідає, що першого року
було неймовірно страшно брати участь
у такому конкурсі.
– Першого місця точно не очікувала,
навіть у мріях. Я ще три дні не могла повірити у перемогу. Хоча дуже старалась.
Я неймовірно рада тому, що все вийшло
саме так.
Ольга розповідає, що їй дуже приємна увага з боку Бучанської міської ради
та міського голови Анатолія Федорука.
Нагадаємо, що урочисто нагороджували кращих учнів за їх здобутки, і
Ольгу Гусєву також на сесії депутатів у
присутності співробітників міськради.
Неймовірно вдячна вона й своїм вчителям, директору школи, а особливо науковому керівнику Тетяні Михайлівні за
те, що вона повірила в неї та всіляко допомагала і підтримувала.
Ольга всебічно розвинена дівчина,
незважаючи на те, що багато часу в неї
займає навчання та написання наукових
робіт, вона дуже любить малювати та займається волейболом.
Своє професійне життя переможниця
планує провести, займаючись агрономією, але наразі ще не визначилась з навчальним закладом, в який у цьому році
вступатиме.
Ми бажаємо Ользі нових звершень і
досягнення цілей. Дуже пишаємось, що
такі діти живуть поруч з нами.
Спілкувалась Ірина Паясь
• Юрій Колесніков – серед ветеранів,
800 м – І місце.
З дартсу – Наталія Шевчук і Євген
Шестаков – у шістці кращих!
Традиційно до збірної команди
увійшли мужні, вправні, переможні
спортсмени та представники з громадської організації «Відгук».
З бігу на візках Богдан Мацик отримав І місце!
Відділ молоді та спорту Бучанської
міської ради щиро подякував всім
спортсменам за досягнуті результати,
за старання і любов до спорту!
Олімпійський день – вже історія,
перемоги, емоції, яскраві моменти у
пам’яті учасників.

СПОРТ

Успішні старти!
Команда Бучанської МТГ взяла
участь у проведенні Олімпійського
дня Київщини – 2021, що відбувся
вихідними у Борисполі.

С

вято спорту відкрили голова відділення Національного олімпійського
комітету України в Київській області Ігор
Малинський, голова Київської обласної
державної адміністрації Василь Володін,
заступник міністра молоді та спорту
України Ніна Уманець, Бориспільский
міський голова Володимир Борисенко,
начальник управління молоді та спорту
КОДА Сергій Тимофєєв.
Збірна команда громади виступала в новій формі, яка додала настрою
на перемогу, а попередні досягнення в
різних видах спорту й підтримка вболівальників додали сили для досягнення
кращих результатів.
Розпочали «силовим проривом» – в
гирьовому спорті посіли три І місця:
• «Силова
машина»
Володимир
Кульківський виконав 303 ривки гирі

було вирішено посадити всі кущі винограду саме за цією новою системою.
Виявилось, що удосконалення агротехніки вирощування цієї культури
збільшує урожайність на 25–40 відсотків, покращило якість ягід та їх смак.
Дівчина впевнена, що ця робота має
практичну цінність і може слугувати посібником для виноградарів.
– Маю надію, що вона буде корисною і
кожний знайде там, щось нове.

23 кг (найкращий результат дня серед
професіоналів)!
• неперевершений Юрій Колесніков,
серед ветеранів, виконав 244 ривки
гирі 23 кг.
Хоч змагання серед жінок не проводились, до майданчика наша прекрасна
Наталія Шевчук виконала 255 ривків
гирі 16 кг, серед жінок І місце.
Майстерність юних шахістів:
• 8-річний Захар Шевчук – ІІ місце,
• 10-річна Дарина Монько – ІV місце.
Легкоатлети:
• Фаїна Шестакова, наймолодша, семирічна спортсменка, подолавши 100 м
увійшла в десятку,
• Фадар Шестаков, 300 м – V місце,
• Дмитро Скакун, 300 м – IV місце,
• Софія Сергійко, 400 м – IV місце,
• Олександр Гулянський, 400 м –
IV місце,
• Володимир Кульківський, 800 м і
400м – IV місце,
• Наталія Шевчук, 800 м і 400м –
IV місце,

НАША ГОРДІСТЬ

Злива нагород
від спортсменки
з Мироцького
Юна
Варвара
Назіна
на
Всеукраїнських змаганнях із сучасних танців «Black & White» виборола
для Бучанської громади 7 призових
нагород.
У цьогорічному мистецькому заході, який проходив на столичному
паркеті, демонстрували свої хореографічні вміння та здібності більше
як 1000 учасників із усієї України.
Варвара – неодноразово сходила
на п’єдестал пошани. Дівчина була
оголошена в 7 номінаціях і завоювала
5 золотих і 2 срібних медалі.
Бажаємо Варюші подальших творчих успіхів та легких перемог!

І хоч це була перша спроба вийти на
такий високий рівень, результат танцівники отримали пречудовий:
• 1 місце у категорії Contemporary /
crew/ teens/ 12-15 років / beginners
• 1 місце – Contemporary / crew/ teens/
12-15 років/ skilled
Девіз фестивалю Proka4 Dence Fest –
Будь особливим, танцюй!
І бучанський «Пластилін» із хореографом Анною Сміль довели – вони
особливі!

Переможці
на татамі

«Пластилін»
яскраво виступив
на Proka4 Dence
Fest
Аматорськiй хореографiчний колектив
«Пластилiн» із Бучі продемонстрував кілька вражаючих, захопливих, професійно
виконаних композицій на Міжнародному
фестивалі Proka4 Dence Fest, який відбувся у Києві на культурно-мистецькому
комплексі «Співоче поле».
Також порадували дівчата-солістки
Анна Новічук і Софіко Остринська, які
стали фіналістками конкурсу.

Дзюдоїсти Бучанської ДЮСШ доводять свою спортивну майстерність
на татамі, повернувшись призерами
відкритого турніру з дзюдо по білим
паскам 2011-2012, 2013-2014 р.н..
ІІ місце:
• Божко Іван (в/к 28 кг).
ІІІ місце:
• Карпенко Руслан (в/к 38 кг),
• Опанасенко Матвій (в/к 28 кг),
• Петров Данило (в/к 30 кг).
Чудова командна робота!
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10:30,1:00,4:00 #ВУкраїнi
11:00 Т/с «Уряд», 27 с (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 28 с (16+)
18:00 Погоджувальна рада
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi
19:10 «Акули бiзнесу»
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Останнiй кандидат», 3 с (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Д/с «Як працюють мiста», 4 с
0:10,5:30 Людина на мiльйон
2:30 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Четверг, 24 июня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,17:20 Роздивись
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Як Петрик П’яточкiн слоникiв
рахував»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть» (12+)
8:05,11:30 Край пригод
8:20,11:50 Заархiвоване
8:30 Я вдома
9:05 Телепродаж
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:35 Концерт. Наталiя Валевська
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром (16+)
18:50,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк»
(16+)
19:55 Д/с «Боротьба за виживання»
22:00 Д/с «Дикi тварини»
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях
1:30,3:05 Суспiльна студiя. Головне
4:05,5:05 Погода
4:10 Д/ф «Хто створив Змiєвi вали?»

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:
40 «ТСН»
9:25,10:20,3:40,5:35 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:33 «ПроCпорт»
20:35 «Чистоnews»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу»
0:45 Т/с «Анка з Молдаванки» (16+)
1:45 Комедiя «Навколо свiту за 80 днiв»
Iнтер
5:35,22:05 «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»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «100 речей i нiчого зайвого» (12+)
14:40 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»

18:00,19:00,3:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Третього не дано»
1:40 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес»
4:25 М/ф
4:55 «Телемагазин»

ICTV

4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Факти
4:40,14:05 Т/с «Таємнi дверi» (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10 Т/с «Смертельна зброя» (16+)
11:05,13:15,21:30 Т/с «Пес» (16+)
12:45,15:45 Факти. День
15:30,16:15 Х/ф «Янголи i демони» (16+)
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,3:10 Анти-зомбi
22:50 Т/с «Заклятi друзi» (16+)

Новий канал

5:55,7:10 Kids’ Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:15 Орел i решка
9:20 Т/с «Грiмм» (16+)
11:00 Х/ф «Земля тролiв: У пошуках
золотого замку»
13:00,19:00 Аферисти в мережах (16+)
15:15 Т/с «Надприродне» (16+)
17:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «Грошi вирiшують все»
22:50 Х/ф «Метро» (16+)
1:10 Improv Live Show (12+)
2:10 Служба розшуку дiтей
2:15 Вар’яти (12+)
3:00 Зона ночi
5:00 Абзац!

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома»
6:55 Т/с «Комiсар Рекс»
10:35 Слiдство ведуть екстрасенси (16+)
13:30,14:50 Т/с «Слiпа» (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
16:00,18:05 Т/с «Слiд» (16+)
20:15,22:50 Т/с «Як довго я на тебе чекала»
(12+)

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:40 Т/с «Каблучка з рубiном» (12+)
12:40 Агенти справедливостi (16+)
14:40,15:30 Iсторiя одного злочину (16+)
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Тiнь минулого», 1 i 2 с (12+)
23:10 По слiдах
23:50 Т/с «Тiнь минулого» (12+)
1:45 Телемагазин
2:15 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв. Україна. Вилкове

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про початок процедури розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації:
«Генеральний план поєднаний з детальним
планом території в с. Мощун» на підставі
рішення Горенської сільської ради від 02 березня 2017 р. 18-та сесія 7-го скликання.
Генеральний план поєднаний з детальним планом території розроблений з
метою: визначення функціонального використання території; визначення містобудівних умов та обмежень; визначення
напрямів, черговості та обсягів подальшої
діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території;
створення транспортної інфраструктури
та розміщення місць паркування т/з;охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН – Б.1.1-14:2012 «Склад
та зміст детального плану території».
Замовник: Горенська сільська рада.
Розробник: ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»,
м. Київ.
Ознайомитися з проектом Генерального
плану поєднаного з детальним планом
території можливо на офіційному сайті
http://gostomel-rada.gov.ua/ та в приміщенні Гостомельської селищної ради.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій:
начальник управління відділу містобудування, архітектури та земельних
ресурсів Гостомельської селищної ради –
В.А. Єрмолаєв
Подання пропозицій з «18» червня
2021 р. по «16» липня 2021 р.
Громадські слухання та презентація
проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вул. Вишнева, буд.
2-А, с. Мощун, Київська область, приміщення клубу 16 липня 2021 р. о 12-00 год.

10:20 Olympic Battle
10:30,1:00 #ВУкраїнi
11:00 Т/с «Уряд», 28 с (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 29 с (16+)
18:00 Д/с «Планета 2050», 6 i 7 с
19:00,20:00,1:30,4:00 Київ. Ввечєрi
19:10 «Акули бiзнесу»
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Останнiй кандидат», 4 с (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Д/с «Як працюють мiста», 5 с
0:10,5:00 Людина на мiльйон
2:30 Життєвi iсторiї
6:00 Веселi саморобки
6:30 Дотик з Ч. Стенлi

Пятница, 25 июня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,17:20 Роздивись
6:30 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
6:50 М/ф «Котигорошко»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:40,
2:15,5:10 Новини
7:05,9:35 Т/с «Гордiсть» (12+)
8:05,11:30 Край пригод
8:20,11:50 Заархiвоване
8:30 Я вдома
9:05 Телепродаж
12:00,13:10,18:20 Суспiльна студiя
15:10,21:45,0:15,2:50,5:45 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:30 Концерт. Анатолiй Гнатюк
17:30 Перша шпальта
18:50,0:30 Т/с «Загадковий Доктор Блейк»
(16+)
19:55 Д/с «Боротьба за виживання»
22:00 Д/с «Дикi тварини»
23:00 #ВУкраїнi
1:30 Суспiльна студiя. Головне
3:05 «Зворотнiй вiдлiк»
4:40 Схеми. Корупцiя в деталях

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,4:
30 «ТСН»
9:25,10:20,3:50,6:05 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
20:13 «ПроCпорт»
20:15 «Чистоnews»
20:20 «Одруження наослiп 7»
22:20 Бойовик «Кiнгсмен: Золоте кiльце»
(16+)
1:10 Комедiя «Iнша жiнка» (16+)
3:05 «Розсмiши комiка»
5:15 «Свiтське життя»
Iнтер
5:25,23:30 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським»
5:30,4:20 «Орел i решка. Морський сезон»
6:20 М/ф
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про початок процедури розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації:
«Генеральний план поєднаний з детальним
планом території в с. Горенка» на підставі
рішення Горенської сільської ради від 02 березня 2017 р. 18-та сесія 7-го скликання.
Генеральний план поєднаний з детальним планом території розроблений з метою: визначення функціонального використання території; визначення містобудівних
умов та обмежень; визначення напрямів,
черговості та обсягів подальшої діяльності
щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури та розміщення
місць паркування т/з;охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН – Б.1.1-14:2012 «Склад
та зміст детального плану території».
Замовник: Горенська сільська рада.
Розробник: ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»,
м. Київ.
Ознайомитися з проектом Генерального
плану поєднаного з детальним планом
території можливо на офіційному сайті
http://gostomel-rada.gov.ua/ та в приміщенні Гостомельської селищної ради.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій:
начальник управління відділу містобудування, архітектури та земельних
ресурсів Гостомельської селищної ради –
В.А. Єрмолаєв
Подання пропозицій з «18» червня
2021 р. по «16» липня 2021 р.
Громадські слухання та презентація
проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вул. Івана Франка,
буд. 125А, с. Горенка, Київська область,
адміністративне приміщення 16 липня
2021 р. о 15-00 год.

7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Вiд сiм’ї не втечеш»
14:35,1:15 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «007: Золоте око»
2:45 «Чекай на мене. Україна»
3:55 «Україна вражає»
5:00 «Телемагазин»

ICTV

3:50 Скарб нацiї
4:00 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей
4:20,1:15 Факти
4:40,14:40 Т/с «Таємнi дверi» (16+)
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10:10,20:10 Дизель-шоу (12+)
11:40,13:15,0:15 «На трьох» (16+)
12:45,15:45 Факти. День
13:30 Т/с «Пес» (16+)
16:10 Х/ф «Iнферно» (16+)
18:45 Факти. Вечiр
23:00 «На трьох 10» (16+)
1:40 Х/ф «Оверлорд» (18+)
3:40 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:50 Kids’ Time
6:00 М/с «Том i Джерi»
7:55 Орел i решка
10:05 Т/с «Грiмм» (16+)
11:00 Хто проти блондинок? (12+)
13:00 Аферисти в мережах (16+)
15:00 Х/ф «Принц Валiант»
16:50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу» (16+)
19:00 Х/ф «Шанхайськi лицарi»
21:15 Х/ф «Шанхайський перевiзник» (16+)
23:10 Х/ф «Новi мутанти» (16+)
1:00 Improv Live Show (12+)
2:00 Служба розшуку дiтей
2:05 Зона ночi

СТБ

5:25 Т/с «Один обман на двох» (12+)
9:30 Т/с «Життя прекрасне» (12+)
14:20,14:50,18:05 Т/с «Слiпа» (12+)
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
20:15,22:50 Т/с «Коханка у спадок» (16+)
1:10 Х/ф «Смерть їй личить» (16+)

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:45 Т/с «Смак щастя» (12+)
14:40 Т/с «Сiмейний портрет», 1 i 2 с (12+)
15:25,23:10 Гра #1
15:30 Т/с «Сiмейний портрет» (12+)
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiрна подруга», 1 i 2 с (12+)
23:15 Т/с «Вiрна подруга» (12+)
1:15,2:15 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка»
1:45 Телемагазин
3:30 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
10:00 Феєрiя мандрiв. Францiя
10:20 Olympic Battle
10:30,1:00,4:00 #ВУкраїнi
11:00 Т/с «Уряд», 29 с (16+)
12:00,17:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Уряд», 30 с (16+)
18:00 Київ-Talk
19:00,20:00,1:30,4:30 Київ. Ввечєрi
19:10 «Акули бiзнесу»
19:55 Чарiвна книга
22:00 Т/с «Останнiй кандидат», 5 с (16+)
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 Київ. Вiдверто (18+)
0:15,5:30 Людина на мiльйон
2:30 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Суббота, 26 июня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:00 Енеїда
7:00,8:00,9:00,21:00,1:00,3:35,5:35 Новини
7:10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
7:20 М/ф «Як козаки кулiш варили»
7:30 М/ф «Як козаки у хокей грали»
7:40 М/ф «Як козаки прибульцiв
зустрiчали»
8:05,14:35 Д/с «Дикi дива. Дикi тварини
в зоопарку Сан-Дiєго»
8:30 Д/с «Боротьба за виживання»
9:05 Телепродаж
9:35 Вiзуальний код
10:15,1:50 #ВУкраїнi
10:40 Д/с «Найбiльшi мiграцiї в природi»
11:45 Х/ф «Книга Буття. Створення свiту»
(12+)
13:35 Таємницi Папи Iвана Павла
15:00 UA:Фольк. Спогади
16:05 Концерт. ВIА «Кобза»
17:00 Мiста та мiстечка
17:20 Д/с «Свiт дикої природи»
17:50 Т/с «Римська iмперiя» (12+)
19:30 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi»
21:25 Пишемо iсторiю. На шляху
до Незалежностi
21:50 Пишемо iсторiю. Чий насправдi Крим
22:05 Пишемо iсторiю. Скiфи. Воїни степiв
22:20 Пишемо iсторiю. Україна 1919 рiк
22:30 Д/с «Таємницi iсторiї. Портрети».
Марiя Стюарт – королева Францiї
та Шотландiї
1:25,5:05 Д/с «Дикi тварини»

2:20 Д/ф «Гiдра» (16+)
4:55 Роздивись
5:30 Погода

Канал «1+1»

7:00,3:45,6:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00,18:30 «Свiт навиворiт»
16:10,17:20 Т/с «Свати»
19:30,5:20 «ТСН»
20:10 «Чистоnews»
20:15 «Вечiрнiй квартал»
22:10 «Жiночий квартал»
23:20 «Свiтське життя»
0:20 Х/ф «Темнi уми» (12+)
2:10 «Одруження наослiп 7»
Iнтер
6:55 «Слово Предстоятеля»
7:00 Х/ф «Мiй друг мiстер Персiваль»
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «А зорi тут тихi...»
14:30 Х/ф «Завтра була вiйна»
16:15 Х/ф «Офiцери»
18:10 Х/ф «В бiй йдуть однi «старi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс»
22:10 Т/с «Платня за порятунок», 1-4 с (12+)
2:20 «Подробицi» – «Час»
2:50 Х/ф «Панi з папугою»
4:20 Х/ф «Мiльйон у шлюбнiй корзинi»
5:50 М/ф

ICTV

4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:50 М/ф «Зоряний десант: Вторгнення»
(16+)
6:40 Х/ф «Зоряний десант 3: Мародер»
(16+)
8:40 Х/ф «С.В.О.Т: В облозi» (16+)
10:25,13:00 Т/с «Нюхач» (12+)
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «План втечi» (16+)
21:35 Х/ф «План втечi 2» (16+)
23:25 Х/ф «План втечi 3: Диявольська
станцiя» (16+)
1:00 Х/ф «Законослухняний громадянин»
(18+)
3:00 Я зняв!

Новий канал

5:20 Вар’яти (12+)
7:55,9:55 Kids’ Time
8:00 М/ф «Смурфики 2»
10:00 Орел i решка. Земляни
11:10 Орел i решка. Чудеса свiту
12:10 Орел i решка
14:20 М/ф «Коко»
16:20 Х/ф «Крiстофер Робiн»
18:35 Х/ф «Ханна. Довершена зброя» (16+)
21:00 Х/ф «Анна» (16+)
23:10 Х/ф «Червоний горобець» (16+)
2:10 Improv Live Show (12+)
3:00 Зона ночi

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома»
6:35,10:55 Т/с «Папаньки» (12+)
7:55 Неймовiрна правда про зiрок
17:05 СуперМама (12+)
21:00 МастерШеф. Celebrity (12+)
23:10 Звана вечеря (12+)

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:25,5:10 Реальна мiстика
7:50 Т/с «Дружини на стежцi вiйни» (12+)
11:45,15:20,21:00 Т/с «Iнше життя Ганни»
(12+)
20:00 Головна тема
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу
0:00 Гучна справа
1:00,2:15 Т/с «Пробач» (16+)
1:45 Телемагазин

ТК «Київ»

7:00 Київ-Talk
8:00 Феєрiя мандрiв. Чорногорiя
8:30 Легенда з Романом Мухою.
О. Положинський
9:55 Olympic Battle
10:00 Лiкар знає
10:30 Армiя сьогоднi
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,4:30 Київ.
Вихiдний
12:00 Драма «Iдеальний шторм»
15:00,15:50,16:35,17:25,18:10 «Акули
бiзнесу»
20:00 Трилер «Брехня» (16+)
21:40 Служба порятунку (16+)
22:00 Київ. Проfile
22:55 Лото
23:00 Д/с «Мисливцi за скарбами», 1 с
0:00,5:30 Людина на мiльйон
3:00 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Воскресенье, 27 июня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:00 Енеїда
7:00,8:00,8:55,21:00,0:05,3:35,5:35 Новини
7:10 М/ф «Як козак щастя шукав»
7:20 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли»
7:40 М/ф «Як козаки у футбол грали»
8:10,0:30,3:30,5:30 Погода
8:15 Д/с «Дикi тварини»
9:00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi

13:30 Незвiдана Україна. Верховина
13:55 Незвiдана Україна. Iзмаїл
14:10 Незвiдана Україна. Холодний Яр
14:30 Телепродаж
15:05 Країна пiсень
16:20 Концерт. Хорея Козацька
17:20,23:30 Д/с «Свiт дикої природи»
17:50 Т/с «Римська iмперiя» (12+)
19:30 Д/ф «Весiльний спадок»
21:30 Дорога до Токiо
22:00 Тi, що змiнили свiт. Микола Амосов
22:30 Тi, що змiнили свiт. Iван Пулюй
23:00 #@)?$0 з Майклом Щуром (16+)
0:35 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi»
2:00 #ВУкраїнi
2:30 Перша шпальта
3:00 Схеми. Корупцiя в деталях
4:55 Роздивись

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
9:00 «Лото-Забава»
9:45,3:30 «Свiт навиворiт»
18:30 «Свiтське життя»
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень»
21:00 Бойовик «Шпигунка» (16+)
23:20 Комедiя «Упiймай шахрайку, якщо
зможеш» (16+)
1:45 Комедiя «Iнша жiнка» (16+)
Iнтер
6:15 Х/ф «Мiй друг дельфiн Луна»
8:00 «Вдалий проект»
9:00 «Готуємо разом»
10:00,11:00,12:00 «Iнше життя»
13:00 «Речдок. Випереджаючи час»
17:30 Х/ф «007: Золоте око»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «В бiй йдуть однi «старi»
23:55 Х/ф «Офiцери»
1:50 «Речдок»

ICTV

4:35 Скарб нацiї
4:45 Еврика!
4:55 Факти
5:20 Не дай себе ошукати
7:10 Бiльше нiж правда
8:00 Анти-зомбi
9:00 Секретний фронт
10:00 Громадянська оборона
11:00,13:00 Х/ф «Ной» (16+)
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Iлюзiя обману» (16+)
16:10 Х/ф «Iлюзiя обману 2» (12+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Термiнатор 5: Генеза» (16+)
23:10 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання
машин» (16+)
1:30 Х/ф «Зоряний десант 3: Мародер»
(16+)
3:10 Я зняв!

Новий канал

5:55,1:25 Вар’яти (12+)
6:20 Таємний агент (12+)
7:40,9:05 Kids’ Time
7:45 М/с «Том i Джерi»
8:05 М/ф «Том i Джерi: Втрачений дракон»
9:10 М/ф «Коко»
11:20 М/ф «Монстри на канiкулах» (16+)
13:00 М/ф «Монстри на канiкулах 2»
14:45 М/ф «Монстри на канiкулах 3»
16:40 Х/ф «Анна» (16+)
19:00 Х/ф «Агент Єва» (16+)
21:00 Х/ф «Падiння Олiмпу» (16+)
23:30,0:25 Improv Live Show (12+)

СТБ

5:30 Т/с «Папаньки» (12+)
12:50 МастерШеф. Celebrity (12+)
15:00 СуперМама (12+)
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси (16+)
20:00 Один за всiх (16+)
23:55 Я соромлюсь свого тiла (16+)

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi
6:50,4:45 Реальна мiстика
10:30 Т/с «Бабка» (12+)
15:00 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с (12+)
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою
21:00 Т/с «Шукаю тебе» (12+)
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. ЧЄ. 1/8 фiналу
0:00 Гучна справа
1:00,2:15 Т/с «Жива вода» (12+)
1:45 Телемагазин

ТК «Київ»

7:00 Київ. Проfile
8:00 Феєрiя мандрiв. Швейцарiя
8:20 Легенда з Романом Мухою. О. Скрипка
9:55 Olympic Battle
10:00 Kyiv Tour
10:15 Крим. Реалiї
10:40 Воїн
11:00,14:00,4:30 Київ. Вихiдний
12:00 Янамаракана. Про футбол Києва
13:00 Про:Muz наживо
15:00 Т/с «Останнiй кандидат», 1 с (16+)
15:50 Т/с «Останнiй кандидат», 2 с (16+)
16:35 Т/с «Останнiй кандидат», 3 с (16+)
17:25 Т/с «Останнiй кандидат», 4 с (16+)
18:10 Т/с «Останнiй кандидат», 5 с (16+)
19:00 Київ. Тижневик
19:45 Драма «Фаворит»
22:00 Київ. Тижневик. Спорт
22:30 #ВУкраїнi
22:55 Лото
23:00 Д/с «Мисливцi за скарбами», 2 с
0:00,5:30 Людина на мiльйон
1:00 Київ. NewsRoom. Тижневик
1:45 Тижневик. Спорт
2:15 Життєвi iсторiї
6:30 Веселi саморобки

Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

відповідно до статей 211-215 Закону України «Про культуру», статті 24 Закону України «Про бібліотеки», Закону
України № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми
роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», оголошує конкурс на заміщення посади керівника
закладу культури, а саме:
директор Публічної бібліотеки Бучанської МТГ
Керівником закладу культури може бути особа, яка має
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох
років, володіє державною мовою, персональним комп’ютером в режимі користувача та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня
оголошення конкурсу подає такі документи:
• заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних;
• автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості
про наявність чи відсутність судимості;
• оригінали та копії документів, що посвідчують особу, про
вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії
документів, засвідчені у встановленому законом порядку;
• два рекомендаційні листи довільної форми (за бажанням);
• мотиваційний лист довільної форми.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність
поданої інформації.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів
з дня опублікування оголошення з 14.06.2021року за адресою: 08292, Київська область, м Буча, вул. Героїв Майдану, 15
або на електронну адресу Kulturabucha@ukr.net з поміткою
«Резюме» тел (04597) 49743.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, матеріально-технічної бази закладів культури звертатись до відділу
культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.
Персональний склад конкурсної комісії формується з
14.06.2021 року.

відповідно до статей 211-215 Закону України «Про культуру», Закону України № 955-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», оголошує конкурс на заміщення посади
керівника закладу культури, а саме:
директор центру культури «Уваровський дім» смт
Ворзель
Керівником закладу культури може бути особа, яка має
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох
років, володіє державною мовою, персональним комп’ютером в режимі користувача та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня
оголошення конкурсу подає такі документи:
• заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних;
• автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості
про наявність чи відсутність судимості;
• оригінали та копії документів, що посвідчують особу, про
вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії
документів, засвідчені у встановленому законом порядку;
• два рекомендаційні листи довільної форми (за бажанням);
• мотиваційний лист довільної форми.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність
поданої інформації.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів
з дня опублікування оголошення з 14.06.2021року за адресою: 08292, Київська область, м Буча, вул. Героїв Майдану, 15
або на електронну адресу Kulturabucha@ukr.net з поміткою
«Резюме» тел (04597) 49743.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, матеріально-технічної бази закладів культури звертатись до відділу
культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.
Персональний склад конкурсної комісії формується з
14.06.2021 року.

Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

відповідно до статей 211-215 Закону України «Про культуру», статті 24 Закону України «Про бібліотеки», Закону
України № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми
роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», оголошує конкурс на заміщення посади керівника
закладу культури, а саме:
завідувач філії ім. Д.І.Бедзика Публічної бібліотеки
Бучанської МТГ смт Ворзель
Керівником закладу культури може бути особа, яка має
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох
років, володіє державною мовою, персональним комп’ютером в режимі користувача та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня
оголошення конкурсу подає такі документи:
• заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних;
• автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості
про наявність чи відсутність судимості;
• оригінали та копії документів, що посвідчують особу, про
вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії
документів, засвідчені у встановленому законом порядку;
• два рекомендаційні листи довільної форми (за бажанням);
• мотиваційний лист довільної форми.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність
поданої інформації.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів
з дня опублікування оголошення з 14.06.2021року за адресою: 08292, Київська область, м Буча, вул. Героїв Майдану, 15
або на електронну адресу Kulturabucha@ukr.net з поміткою
«Резюме» тел (04597) 49743.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, матеріально-технічної бази закладів культури звертатись до відділу
культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.
Персональний склад конкурсної комісії формується з
14.06.2021 року.

Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

відповідно до статей 211-215 Закону України «Про культуру», Закону України № 955-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», оголошує конкурс на заміщення посади
керівника закладу культури, а саме:
директор музею історії та культури «Уваровський дім»
смт Ворзель
Керівником закладу культури може бути особа, яка має
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох
років, володіє державною мовою, персональним комп’ютером в режимі користувача та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня
оголошення конкурсу подає такі документи:
• заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних;
• автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості
про наявність чи відсутність судимості;
• оригінали та копії документів, що посвідчують особу, про
вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії
документів, засвідчені у встановленому законом порядку;
• два рекомендаційні листи довільної форми (за бажанням);
• мотиваційний лист довільної форми.
Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність
поданої інформації.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів
з дня опублікування оголошення з 14.06.2021року за адресою: 08292, Київська область, м Буча, вул. Героїв Майдану, 15
або на електронну адресу Kulturabucha@ukr.net з поміткою
«Резюме» тел (04597) 49-743.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, матеріально-технічної бази закладу культури звертатись до Відділу
культури, національностей та релігій Бучанської міської ради.
Персональний склад конкурсної комісії формується з
14.06.2021 року.

Діє «гаряча лінія» для консультації
осіб з інвалідністю
З метою надання довідково-консультативної
допомоги громадянам, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації вартості за
самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, Фондом соціального захисту інвалідів
запроваджено роботу телефонної «гарячої лінії».
Вона працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00 за номером телефону:
+38 (096) 502-502-6.
30.06.2021 року о 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки
гр. Ковриги Лілії Анатоліївни за адресою: Київська
обл., Бучанський (Києво-Святошинський) р-н,
с. Бузова, вул. Поляна Лісова. Запрошуються сусідні землевласники: І. П. Разінков.
30.06.2021 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Самойленко Олександра Миколайовича
за адресою: Київська обл., Бучанський (КиєвоСвятошинський) р-н, с. Мироцьке, вул. Медова, 30.
Запрошуються сусідні землевласники: В. М. Бубон.
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ «ФАРКОС» повідомляє про наміри щодо
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкту, що розташований за адресою: 08290,
Київська обл., Бучанський район, смт. Гостомель,
вул. Свято-Покровська, буд. 360.
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є
три твердопаливні котли «Kalvis»: два котли «Kalvis-250»
потужністю по 0,25 МВт та один «Kalvis-500» потужністю 0,5 МВт, які працюють на дровах.
Передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)
у перерахунку на діоксид азоту – 0,516 т/рік, оксид
вуглецю – 0,697 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих
за складом – 0,0806 т/рік, азоту (1) оксид (N2O) –
0,038 т/рік, вуглецю діоксид – 960,2 т/рік, метан –
0,0475 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки
(НМЛОС) – 0,4274 т/рік.
Адміністрація ТОВ «ФАРКОС» зобов’язується
виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання.
Викиди забруднюючих речовин відбуваються в
межах допустимих норм. Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного
повітря внаслідок викидів даного підприємства не
перевищують нормативних значень ГДК.
Зауваження громадських організацій та окремих
громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Київської обласної державної адміністрації
за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1,
адреса електронної пошти: (zvern@koda.gov.ua).
Адміністрація ТОВ «ФАРКОС»
Втрачене свідоцтво про право власності
на житло № 85 від 05 жовтня 1999 р. видане Коцюбинською селищною радою на ім'я
Цівенко Олександр Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачено посвідчення бойових дій серія АА
№348390, видане Ірпінським МВК Київської
області на ім’я Гуцкало Георгій Васильович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових
дій, серія УБД №029068, видано Державною
фіскальною службою України від 28 березня
2017 року на ім’я Ємельянов Сергій Сергійович,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення УБД, серія номер
030336, видане Державною фіскальною службою України 28 листопада 2019 року на ім’я
Ільченко Юлія Павлівна, вважати недійсним.
Втрачено Атестат про повну загальну середню освіту НР №29308220 від 06.2006 виданий
Апостолівською ЗШ №3 на ім'я Василькова
Наталія Василівна, вважати недійсним.
Втрачено довідку, яка видана замість військового квитка Алчевським військкоматом
15.08.2013 року, серія АСБ №006321 на ім’я Муц
Дмитро Іванович, вважати недійсним.
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ОФІЦІЙНО
Порядок денний
ПРОЕКТ
пленарного засідання 13 сесії VIIІ скликання 24 червня 2021 року
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

19

20

21

22

23

Про роботу залізничного приміського транспорту та
залізничної станції Буча Південно-Західної залізниці
Про роботу КП «Бучабудзамовник» щодо здійснення технічного нагляду за об’єктами будівництва в
Бучанській міській територіальній громаді
Про списання шляхом продажу на аукціоні основних
засобів з балансу
КП «Бучабудзамовник»
Про роботу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження ефективних форм
управління багатоквартирними будинками
Про затвердження Положення про порядок присвоєння звання «Почесний громадянин» у населених
пунктах Бучанської міської територіальної громади
Про прийняття субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій
на капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів комунальної власності
Про внесення змін до рішення 5 сесії Бучанської
міської ради VІII скликання від 24 грудня 2020 року
за № 124 -5-VIII «Про місцевий бюджет Бучанської
міської територіальної громади на 2021 рік»
Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс комунального підприємства «Бучасервіс» Бучанської міської ради
Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс відділу освіти Бучанської міської ради
Про списання з балансу КП «Бучасервіс» основних
засобів.
Про створення Комунального закладу «Синяківський заклад дошкільної освіти №15 «Дивограй» Бучанської міської ради Київської області
Про встановлення ставок єдиного податку на території Бучанської міської територіальної громади
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Бучанської міської територіальної громади
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території Бучанської міської територіальної громади
Про встановлення ставок транспортного податку на
території Бучанської міської територіальної громади
Про встановлення ставок туристичного збору на території Бучанської міської територіальної громади
Про внесення змін до рішення Бучанської міської
ради № 116-5-VIII від 24.12.2020 р. «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2021 –
2023 роки» (зі змінами)
Про поновлення Приватному підприємству «Скейлз» Договору про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності в
м.Буча по вул. Вокзальна, 101
Про поновлення Приватному підприємству «Деліція» договору про встановлення особистого
строкового сервітуту на розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Буча по вул. Жовтнева (кінцева зупинка
маршруту №381)
Про розгляд звернень ТОВ «СІСІАР» та ТОВ «Центр
клінічних досліджень ЛТД». Про розірвання договору оренди земельної ділянки Про укладення договору оренди земельної ділянки кадастровий номер
3221084001:01:010:0133 площею 1629 кв.м, по вул.
1 Травня, буд.№1-а в с.Луб’янка
Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого
майна комунальної власності Бучанської міської
територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні (Перелік
першого типу)
Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бучанської міської територіальної
громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (Перелік
другого типу)
Про оголошення аукціону щодо передачі в оренду
об’єкта нерухомого майна комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, що розташований за адресою: с.Луб’янка, вулиця Шевченка,
100 (загальною площею 15,4 кв.м)

24 Про оголошення аукціону щодо передачі в оренду
об’єкта нерухомого майна комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, що розташований за адресою: с.Луб’янка, вулиця Шевченка,
100 (загальною площею 16,2 кв.м)
25 Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, що розташований за адресою: вулиця
Свято-Троїцька, 58, с. Гаврилівка (загальною площею
40,4 кв.м)
26 Про оголошення аукціону щодо передачі в оренду
об’єкта нерухомого майна комунальної власності
Бучанської міської територіальної громади, що розташований за адресою: вулиця Тарасівська, 12-а, м.
Буча (загальною площею 44,4 кв.м)
27 Про безоплатне прийняття в комунальну власність
Бучанської міської територіальної громади артезіанської свердловини №480, що знаходиться по вулиці
Вокзальній в м. Буча, розташованої на земельній
ділянці, кадастровий номер 3210800000:042:0011 та
передачу її в господарське відання та на баланс КП
«Бучасервіс»
28 Про скасування рішення Бучанської міської ради
№557-8- VIIІ від 25.02.2021 р.
29 Про проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки площею 0,1469 га., к. н. 3210800000:01:015:0007
в м. Буча по вул. Жовтнева, 80-а
30 Про ініціювання розірвання договору оренди земельної ділянки к.н. 3221055300:03:001:0239, що знаходиться на території Бабинецької селищної ради
31 Про розробку детального плану території, орієнтовною площею 1,5га, для розміщення індивідуальних
житлових будинків блокованого типу в межах вулиць Шевченка та Курортна в селищі Ворзель Бучанської міської територіальної громади Бучанського
району Київської області
Про вирішення питань регулювання земельних
відносин громадян, підприємств, установ та організацій
32 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель
(земельної ділянки) к.н. 3221080501:02:004:0147 пл.
0,4029га вул.Ярослава Мудрого,1-А село Блиставиця
(адмінбудівля)
33 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
цільове призначення якої змінюється яка визначена
для продажу права на неї на земельних торгах(у формі аукціону)
Про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону за кадастровим номером 3221084000:03:004:0016
пл. 0,73га с.Луб’янка та продаж права оренди на неї на
земельних торгах у формі аукціону
34 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку,встановлення стартової ціни та продаж земельної
ділянки у власність к.н 3210800000:01:052:0006 пл.
0,1161га на розі вул. Полтавська та Пушкінська в
м. Буча на земельних торгах у формі аукціону»
35 Про затвердження технічної документації із землеустрою. Про передачу у власність гр. Трикозі
Олександру Володимировичу земельну ділянку к.н.
3210945600:01:005:0110 пл. 0,1500га для будівництва
та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул.
Березова,20 селище Ворзель
36 Про затвердження технічної документації із землеустрою. Про передачу у власність гр. Божковій Тетяні Веніамінівні земельну ділянку к.н.
3210945600:01:036:0130 пл. 0,0988га для будівництва
та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.
Стражеска,7 селище Ворзель
37 Про затвердження технічної документації із землеустрою. Про передачу у спільну часткову власність
гр. Комісарчук Аллі Василівні(1/2) та Журавлю
Анатолію Васильовичу(1/2) земельну ділянку к.н.
3210945600:01:051:0001 пл. 0,0635га для будівництва
та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.
Яблунська,8/1 селище Ворзель
38 Про затвердження технічної документації із землеустрою. Про передачу у власність гр. Закревському Віталію Миколайовичу земельну ділянку к.н.
3221082501:01:008:0028 пл. 0,1184га для будівництва
та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.
Авіаторів,19 село Здвижівка

39 Про затвердження технічної документації із землеустрою. Про передачу у власність гр. Єрофеєнко Аллі Володимирівні земельну ділянку к.н.
3210800000:01:001:0042 пл. 0,0573га для будівництва
та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.
Ново-Лермонтова,34-А місто Буча
40 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у власність гр. Хохичу Віталію Валерійовичу
земельної ділянки к.н. 3210800000:01:090:0022 пл.
0,0268га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Патріотів б/н в місто Буча.
41 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у власність гр. Сидоренко Наталії Дмитрівні
земельної ділянки к.н. 3210800000:01:029:0060 пл.
0,0100га для будівництва та обслуговування індивідуального гаража по вул. Яблунська,320-А в місто Буча.
42 Про затвердження документації із землеустрою.
Про зміну цільового призначення земельної ділянки
приватної власності к.н. 3210945600:01:023:0051 пл.
0,0600га вул. Островського,1 селище Ворзель власник Тагайчинов Валерій Іванович.
43 Про надання дозволу гр. Дячковій Марині Володимирівна та Дячкову Максиму Денисовичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі(на місцевості) пл. 0,1500га вул. Козацька,49
село Бабинці (присадибна ділянка)
44 Про надання дозволу гр. Дідику Федору Анатольовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення існуючої присадибної ділянки у власність пл.
0,0700га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) вул. Квіткова,11 селище Ворзель
45 Про надання дозволу ФОП Кухаренку Вячеславу
Миколайовичу на укладання договору особистого
строкового сервітуту на з/д пл. 190кв.м вул. Вокзальна(поруч дитячого табору «Променистий» місто
Буча, для встановлення тимчасової споруди в блоці з
зупинковим павільйоном для провадження підприємницької діяльності
46 Про надання дозволу ФОП Кухаренку Вячеславу
Миколайовичу на укладання договору особистого
строкового сервітуту на з/д пл. 124кв.м вул. Вокзальна(поруч церкви) місто Буча, для встановлення тимчасової споруди в блоці з зупинковим павільйоном
для провадження підприємницької діяльності
47 Про надання дозволу ТОВ « Успішне місто» на укладання договору особистого строкового сервітуту на
з/д пл. 140 кв.м вул. Польова(поруч багатоквартирного будинку № 24)місто Буча, для встановлення
тимчасової споруди в блоці з зупинковим павільйоном для провадження підприємницької діяльності
48 Про надання дозволу Пупчику Максиму Вікторовичу на укладання договору особистого строкового
сервітуту на з/д пл. 30кв.м вул. Горького місто Буча,
для встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності .
49 Про надання дозволу Тимофеєву Андрію Євгенійовичу на укладання договору особистого строкового
сервітуту на з/д пл. 30кв.м вул. Горького місто Буча,
для встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності .
50 Про надання дозволу Захарченку Олександру Анатолійовичу на укладання договору особистого строкового сервітуту на з/д пл. 30кв.м вул. Горького місто
Буча, для встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
51 Про розгляд клопотання Голляк Віри Петрівни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)в м. Буча
52 Про розгляд клопотання Шалдаісової Олени Володимирівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)в м. Буча
53 Про розгляд клопотання Халімона Віктора Володимировича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)в селищі Ворзель

ОФІЦІЙНО
86 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл.0,0020 га к.н.
3221055300:02:002:0041 терміном на ____ років селище Бабинці вул. Шевченка (КТП-240)
87 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл. 0,0025га к.н.
3221055300:02:021:0057 терміном на ____ років селище Бабинці вул. Шевченка (КТП-81)
88 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл.0,0027га к.н.
3221055300:02:020:0063 терміном на ____ років селище Бабинці (КТП-283)
89 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл.0,0082 га к.н.
3221055300:03:001:0264 терміном на ____ років селище Бабинці вул. (КТП-297)
90 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл.0,0025га к.н.
3221055300:02:016:0081 терміном на ____ років селище Бабинці вул. Віти Камінської (КТП-377)
91 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл.0,0023 га к.н.
3221055300:02:023:0432 терміном на ____ років селище Бабинці вул. Лісова (КТП-188)
92 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл.0,0027 га к.н.
3221055300:02:021:0058 терміном на ____ років селище Бабинці пров. Молодіжний(КТП-475)
93 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл. 0,0016га к.н.
3221055300:02:027:0179 терміном на ____ років селище Бабинці вул. І.Франка (КТП-91)
94 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл.0,0033га к.н.
3221055300:02:001:0248 терміном на ____ років селище Бабинці вул. І.Франка (КТП-92)
95 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл.0,0029 га к.н.
3221055300:02:018:0089 терміном на ____ років селище Бабинці вул. І.Франка (КТП-285)
96 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл.0,0018 га к.н.
3221055301:01:003:0024 терміном на ____ років с.Буда-Бабинецька вул. Незалежності(КТП-86)
97 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл.0,0030 га к.н.
3221055301:01:007:0033 терміном на ____ років с.Буда-Бабинецька, вул. Лісова (КТП-261)
98 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл.0,3846 га к.н.
3221055300:02:019:0113 терміном на ____ років селище Бабинці вул. І.Франка 43-Г (ПС Бабинці 35/10 кВ)
99 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл. 0,1379 га к.н.
3221882001:06:086:6001 терміном на ____ років с.Гаврилівка вул. Промислова,9 (ПС Гаврилівка 35/10 кВ)
100 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл. 0,0143 га к.н.
3221882001:06:092:6013 терміном на ____ років с.Гаврилівка вул. Садова,12-А (ЗТП)
101 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл. 0,0151 га к.н.
3221882001:06:094:6001 терміном на ____ років с.Гаврилівка вул. Свято-Троїцька, 66-А (ЗТП 507)
102 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні
Електромережі земельної ділянки пл. 0,0093 га к.н.
3221084001:01:010:0140 терміном на ____ років с.
Луб’янка вул. Шевченка,17-А (ЗТП-416)
103 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ПрАТ ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл. 0,1 га к.н.
3210800000:01:049:0008 терміном на ____ років м.Буча вул. Яснополянська,2-Б (РП-107)
104 Депутатські запити
105 Різне

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

70 Про розгляд клопотання Різенко Анастасії Борисівни щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) пл. 0,1га вул. Л.Качинського,8-А м. Буча.
71 Про розгляд заяви Кожевникової Наталії Василівни щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) пл. 0,1га вул. К-Мироцька м.Буча
72 Про розгляд клопотання Кучеренко Любові Василівни щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) пл. 545 кв.м вул. Сілезька
м. Буча.
73 Про розгляд заяви Косцев’ят Марії Вікторівни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) пл. 310кв.м вул. м. Буча.
74 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради за № 1062-11-VІІ від 29.04.2021р заявник
Трубіна Марія Андріївна земельна ділянка к.н.
3210800000:01:136:5385
75 Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну
цільового призначення земельної ділянки приватної
власності к.н. 3210945300:01:015:0063 пл.0,074га вул.
Жовтнева,64/1власники Риков Володимир Вячеславович, Мартинюк Святослав Ігорович, Буравенко
Роман Миколайович.
76 Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну
цільового призначення земельної ділянки приватної
власності к.н. 3210800000:01:015:0063 пл.0,0582га вул.
Жовтнева,64/2, власник – Риков Володимир Вячеславович, Мартинюк Святослав Ігорович, Буравенко
Роман Миколайович.
77 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу
у власність гр. Алієву Самуілу Олександровичу земельної ділянки к.н. 3210945600:01:060:0004 пл. 0,0600га для
будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Композиторів,5/12 селище Буча.
78 Про розгляд заяви Зуб Сергія Григоровича щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) селище Ворзель
79 Про розгляд заяви Зуб Світлани Вікторівни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) селище Ворзель
80 Про розгляд заяви Соколової Олени Петрівни
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)
81 Про розгляд заяви Мосенко Стели Миколаївни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність пл. 0,
для будівництва та обслуговування індивідуального
гаража в м. Буча
82 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл. 0,0039га к.н.
3221055300:02:009:0039 терміном на ____ років селище Бабинці вул. Козацька (КТП-85)
83 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл. 0,0020 га к.н.
3221055300:02:019:0114терміном на ____ років селище Бабинці вул. Козацька (КТП-476)
84 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл. 0,0032га к.н.
3221055300:02:020:0062 терміном на ____ років селище Бабинці вул. Заводська (КТП-82)
85 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в оренду ДТЕК Київські Регіональні Електромережі земельної ділянки пл. 0,0028га к.н.
3221055300:02:018:0088 терміном на ____ років селище Бабинці вул. Заводська (КТП-397)
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54 Про розгляд заяви Ксьонжик Юлії Володимирівни
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського
господарства в місті Буча
55 Про розгляд клопотання Островської Валерії Григорівни щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)м.Буча
56 Про розгляд клопотання Чуйко Тетяни Григорівни
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) м. Буча
57 Про розгляд клопотання Чуйко Ігоря Зеноновича
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) м. Буча
58 Про розгляд заяви Шульги Лілії Миколаївни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с.Блиставиця та с. Луб’янка
59 Про розгляд заяви Українець Юлії Олегівни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с.Блиставиця
60 Про розгляд клопотання Черненка Олександра Миколайовича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) с.Мироцьке.
61 Про розгляд клопотання Красуленка Ігоря Вікторовича щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с.Мироцьке.
62 Про розгляд заяви Суботковського Олександра Миколайовича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
індивідуального гаража по вул. Яснополянська,17-А
63 Про розгляд клопотання Єрмолаєва Юрія Вікторовича щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення індивідуального садівництва
пл. 0,12 га по вул. Вокзальна,124.
64 Про розгляд клопотання Любченко Наталії Федорівни щодо надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Буча .
65 Про розгляд заяви Вакуленчик Раїси Юріївни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)пл. 330кв.м по вул. Котляревського м. Буча.
66 Про розгляд заяви Власової Алли Казимирівни щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по пров. Вишневецького в м. Буча.
67 Про розгляд (20) клопотань Гаріб Дарини Аменівни
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) м. Буча.
68 Про розгляд заяви Саламатіна Віктора Олексійовича
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) с.Синяк.
69 Про розгляд клопотання Антонюка Ігора Петровича
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,25га в с. Здвижівка вул. Центральна.
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ТА ВЕТЕРАНИ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
БУЧАНСЬКОЇ МТГ!
Вітаємо Вас з професійним
святом – Днем медичного працівника!
Професія лікаря – це, певно,
набагато більше, ніж просто
професія. Це дійсно покликання,
дар Божий, без якого неможливо
рятувати життя.
Ми від народження довіряємо
вам найдорожче – своє життя і
здоров’я. І Ви в будь-який час дня
і ночі приходите нам на допомогу: змушуєте хворобу відступити, повертаєте надію і життя.
Низький уклін Вам за світлий
розум, умілі і надійні руки, відданість обраній професії.
Бажаємо міцного здоров'я,
щастя, миру та спокою, благополуччя у Ваших родинах, невичерпної енергії та людської
пошани!

ПІВЧУК НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ,
начальника відділу культури, національностей та
релігій Бучанської міської ради

ГРЕБЕНЮКА АНАТОЛІЯ КОСТЯНТИНОВИЧА,
директора КП «Бучабудзамовник»

ВАСИЛЕВСЬКУ-СМАГЛЮК ОЛЬГУ
МИХАЙЛІВНУ,
народного депутата України

КУШНІРА ПЕТРА КИРИЛОВИЧА,
сторожа господарського сектору
Бучанської міської ради

ДОРОГІ КОЛЕГИ –
МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!
У день професійного свята хочеться сказати багато теплих та
лагідних слів на вашу адресу. Адже
ви віддаєте себе до останку, аби
зберегти здоров’я наших громадян
і протягнути руку допомоги у найтяжчі хвилини,
коли хвороба забирає сили.
Останній рік став перевіркою на стійкість і
мужність. Та ви не відступили: вдягали захисні
костюми і працювали у мобільних бригадах, приймали пацієнтів у кабінетах, йшли до них додому,
відповідали на численні дзвінки і повідомлення.
І не забували вчитися й отримувати нові знання,
вдосконалюватися і реалізовувати провідні ідеї.
Я пишаюся вами!
Низький уклін вам за вашу невтомну працю та
щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та
професійній майстерності у людини з'являється
віра та надія на одужання і це найголовніше. Здоров'я вам, щастя та безхмарного неба.

Головний лікар БЦПМСД
Оксана Джам

Депутати фракції
ВО «Батьківщина» у БМР

ПУТІВНИК ПО МІСТУ
ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!
Прийміть найщиріші слова вдячності як представники найгуманнішої професії в світі, за вашу благородну працю, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе
важкий тягар людського болю і страждань, оберігає
найцінніше, що є у людини – її життя.
Саме для Вас завжди були, є і будуть актуальними
такі розуміння, як доброта, гуманність благородність
і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та надію.
З нагоди свята шлю низький уклін усім працівникам
охорони здоров’я за сумлінну та невтомну працю.
Нехай сторицею повертається до вас добро, дароване людям. Нехай у ваших домівках завжди панують
щастя і мир. Міцного здоров’я, благополуччя і добра
вам та Вашим родинам!

Кулінарні новинки
маленького кафе

М

Головний
лікар
КНП «БКДЦ»
БМР
Любомир
Бучинський

ЛІКАР – одна з небагатьох професій, яка потребує
не тільки точних
знань,
відповідальності, мужності, терпіння,
витримки та мудрості, а й надзвичайної
самовідданості та служіння людям. Бог
дарує життя, лікар – допомагає зберегти та врятувати це життя.
Реалії сьогодення склалися таким чином, що зараз медики стоять на передовій нашої держави, виборюючи право
жити кожного українця. На них покладена
величезна відповідальність, яка потребує складних та
зважених рішень. Кожен українець щодня довіряє своє
життя медикам, які працюють незважаючи ні на що –
через труднощі, втому, піт і біль. Лікар – це справжній
герой, для якого немає нічого неможливого.
Ангели в білих халатах… Нехай у ваших домівках
завжди буде радість та взаєморозуміння, а в очах дорогих вам людей сяє щастя. Міцного здоров’я, невичерпної енергії та успіхів у вашому нелегкому ремеслі!
Спасибі, що допомагаєте, дорогі лікарі, медсестри і
всі працівники медичної сфери!
Ви найголовніші хранителі наших
життів! Низький уклін кожному з вас!
Зі святом!
З повагою,
депутат Київської обласної ради,
генеральний директор компанії
«Альянс краси»
Вадим ГЕРАЩЕНКО
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305;
(098) 468 14 96.

істо Буча дивує мешканців гастрономічними винаходами. В затишному місці торгового центру «Престиж»
кафе «Arancici Boom» пропонує смаколик
«Смажене морозиво». Новинку усі бажаючі можуть скуштувати за 45 грн.
В меню різні смаки: шоколад, ваніль,
лайм, манго та полуниця. Ласощі являють собою кульки морозива, що зовні
покриті пластівцями. Бармен та за сумісництвом повар Василь розповів про
дивну особливість приготування:
– Кульки підсмажують на олії при
температурі 180 градусів, щоб морозиво
встигло розтанути, але вся кулька не ставала гарячою. Також унікальність страви
у тому, що кулька хоч і обсмажена в олії,
проте зовсім не нудка. Хрумка скоринка
не дає олії потрапити всередину.
Таким чином відвідувач отримує ледь
теплу кульку всередині з морозивом,
яку за бажанням можна полити карамеллю різних смаків.
Також кафе пропонує відчути смак
сицилійської страви «Аранчині». Вона
являє собою кульки з хрусткою скоринкою, що зроблена з рису. В меню
закладу запропоновано різні начинки:
для любителів солодкого – Нутелла,
Мілкі вей, карамель з арахісу; для шанувальників морепродуктів – мідії, лосось, кальмар; для вегетаріанців – соус
«Песто», 4 сири, гриби. Щоб приємно
порадувати себе смачненьким, відвідувачу потрібно витратити 48 грн. До
речі, свою назву гастрономічна новинка отримала завдяки тому, що блюдо
схоже на маленькі апельсини, що з італійського перекладається як «arancini».
Директор закладу Анастасія Гром та
працівники запевняють, що «Смажене
морозиво» та «Аранчині» мешканці Бучі можуть знайти лише в кафе
«Arancini Boom». На разі очікується
поява страв в інших закладах.
Томашевська Валерія

e-mail: buchanews@ukr.net
www.buchanews.com.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №23726-13566ПР ВІД 06.02.2019

ЦІКАВИНА

Окраса Ворзеля
Тюльпанове дерево – дивовижне, рідкісне і надзвичайно гарне, дарує ворзелянам і їх гостям свою красу.
Дерево має дуже розкішну крону. Ви все ще не можете уявити собі розмірів цього дерева? Тоді саме час завітати у Ворзель.
А тепер найцікавіше!
Чому ж його
все-таки
назвали
«тюльпановим деревом»? Таку назву
розслина отримала
за дуже своєрідну
форму квітки. Коли
дерево цвіте, складається враження, що
на ньому багато-багато тюльпанів.
Це, справді, виглядає неперевершено і казково.
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