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З надією і радістю – у будні і свята
У громаді з нагоди професійних свят щиро вітали працівників культури і майстрів народного мистецтва, а також співробітників соціальної сфери. Два різні напрями діяльності, які об’єднує одне дуже важливе в житті слово «Допомога». Соцпрацівники допомагають вижити у скрутних обставинах, а культурні діячі допомагають жити і відчувати
яскраві барви і радісні емоції.

Світла пам’ять переможцям!
Честь і слава героям!

У День визволення Київщини від німецько-фашистських загарбників покладанням квітів на
Алеї Слави і до монументів Невідомому солдату
в Бучанській громаді вшанували пам’ять захисників.
років тому, 6 листопада 1943 року, в результаті
масштабної наступальної операції від фашистів було визволено Київ і Київську область. Ця операція стала центральною подією в битві за Україну.
Впевнені, що Велика Перемога у тій війні була б неможливою без героїзму українців, які захищали свою
країну, виганяли загарбників із рідної землі, попри
те, що чимало їх так і залишилось на полі бою, віддавши життя.
Ми у вічному боргу перед їх самопожертвою, щиро
завдячуємо за мирне небо, вільну Батьківщину, свободу вибору. Схиляємо голови перед нашими дідами-прадідами і пам’ятаємо!
Сьогодні їхній приклад наслідують вірні сини
України, які захищають незалежність і суверенітет
держави на Сході.
Пам’ять про подвиг українських солдатів, їхню
мужність і звитяги не згасне ніколи.
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начимість соціальної роботи важко переоцінити. Це простягнута вчасно рука, яка не
дасть людині провалитися у прірву відчаю.
Продуктові набори в подарунок, увага,
торт і квіти до дня народження довгожителям, оформлена
субсидія, матеріальна допомога, куплена шкільна форма
і приладдя діткам багатодітних родин чи дітям-сиротам.
Перелік добрих справ соцпрацівників довгий. Віримо, що
вдячність людська не менша.
І зовсім інша сфера – культурна. Ці люди – свято,
культура та за їхніми

щирими усмішками ховається важка праця.
Влаштувати концерт, фестиваль, виставку, щоб
гостю-глядачу сподобалось, написати чи заспівати пісню, вигадати новий сюжет для картини
чи роману. Політ творчості цих працівників
нескінченний. І ми не можемо уявити наше життя без їхнього таланту,
який допомагає нам позбутися сірості і туги. Без
культури немає нації, без
культури немає Життя.
Щирі вітання всім причетним до цих свят. Більше
про працівників цих сфер
шукайте на сторінках видання.

ВАЖЛИВО

Апарати ШВЛ – для порятунку життя

Рішення надати з бюджету громади майже 1 млн
700 тисяч гривень на придбання двох апаратів
штучної вентиляції легень для лікування хворих
на Covid-19 прийняли депутати Бучанської міської ради на позачерговій сесії, яку провів міський голова Анатолій Федорук.

Н
Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

агадаємо, що торік на ці потреби також було
спрямовано кошти з місцевого бюджету на придбання двох сучасних апаратів, які рятують життя
тяжкохворих.
Ще один передали торік в інфекційне відділення,
отриманий від благодійної організації.
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Із сесійної зали

Екологічні та соціальні наслідки, що виникнуть у разі зупинки очисних споруд
ТОВ «Комплекс Агромарс» може передбачити кожен: підприємство зупинило виробництво, накопичує борги за
спожиту електроенергію і тим самим
робить заручниками ситуації жителів
багатоквартирних будинків Гаврилівки – колишніх працівників підприємства. Тому, очевидно, де у заголовку
треба ставити не кому, а знак оклику:
вирішити.

Н

Зупинити не можна, Очисні споруди і капітальні ремонти доріг
На позачерговій сесії Бучанської міської ради депутати розглянули кілька терміновирішити
вих, важливих для громади питань.

А

би не допустити виникнення надзвичайної ситуації, Бучанський міський
голова Анатолій Федорук ініціював проведення кількох нарад і зустрічей із представниками підприємства, аби не відкладати вирішення питання і спільно шукати
шляхи виходу.
Щомісячне зростання заборгованості і
непогашення боргів відповідно до графіків
реструктуризації призвело до критичної ситуації, вихід із якої вчергове шукали спільно з першим заступником голови Київської
облдержадміністрації Дмитром Назаренком
представники енергопостачальних компаній, товариства і представників комунальних підприємств Бучанської громади.
– Необхідно знайти вихід із ситуації,
аби не сталося екологічне лихо, – зазначив Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
Ситуація залишається на контролі у
Київській облдержадміністрації.
Пресслужба БМР

Робота на свіжому повітрі.
Хто бажає?
Комунальне підприємство
«Бучасервіс» запрошує
на роботу працівників
із прибирання
прибудинкових територій.
Заробітна плата від 6 тисяч гривень.
Звертатися за номером телефону:

(045 97) 490 92

а початку засідання йшлося про складну ситуацію з очисними спорудами, які
розташовано на підприємстві ТОВ «Комплекс Агромарс», що у Гаврилівському старостинському окрузі.
«На превеликий жаль «Агромарс» зупинив
свою господарську діяльність. Сподіваюся,
тимчасово. З огляду на те, що підприємство
не функціонує, виникла заборгованість перед
ДТЕК і енергопостачальними організаціями,
які фактично близько пів року виконують свої
обов’язки без оплати. І намагалися відключити від живлення комплекс «Агромарс», а відтак і очисні споруди», – розповів Бучанський
міський голова Анатолій Федорук.
Анатолій Петрович додав: щойно з’явилася загроза відключення, вони відразу звернулися до Київської обласної державної адміністрації. Було проведено багато робочих
нарад. У результаті БМР приймає рішення
взяти на умовах оренди в тимчасове користування комплекс очисних споруд, що розташовані в с. Гаврилівка та перебувають у приватній власності ТОВ «Комплекс Агромарс».
«Ми змушені брати на себе той комплекс
очисних споруд із всією енергетичною системою із забезпечення, аби не зупинити їхню
роботу, а відтак аби населений пункт мав
можливість правильно поводитися зі стоками», – роз’яснив Анатолій Петрович.
Виконавцем послуг з обслуговування цих очисних споруд визначили ПКПП
«Теплокомунсервіс», який заключить прямі
договори на постачання електричної енергії
з постачальником та забезпечить безперебійне функціонування очисних споруд.
Також депутати затвердили в новій редакції
програму відшкодування різниці між розмі-

ром тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та
розміром економічно обґрунтованих витрат
приватному комунально-побутовому підприємству «Теплокомунсервіс» 2021-2022.
«Беручи до уваги, що обслуговування таких
великих очисних споруд є доволі затратним
процесом, для забезпечення їх стабільної роботи та недопущення стрімкого зростання
тарифів на водопостачання та водовідведення для жителів Гаврилівського старостинського округу, передбачили компенсатори за
рахунок коштів місцевого бюджету. Наразі
це єдиний вихід із ситуації, яка склалась», –
зазначив секретар Бучанської міської ради
Тарас Шаправський.
Крім того, на позачерговій сесії рада внесла зміни до місцевого бюджету Бучанської
міської територіальної громади на 2021 рік і
передбачили додаткові видатки на:
• придбання двох апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 1 624 730,00
грн, які планують передати для потреб інфекційного відділення лікарні в Бучі;
• капітальні ремонти тротуарів, перехресть,
доріг.

Виконком

Житло для сироти і кошториси
Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Бучанської міської
ради, яке провів Бучанський міський
голова Анатолій Федорук.
озпочали засідання на приємній ноті:
Анатолій Петрович привітав з ювілеєм
старосту Луб’янки Ірину Петрушевську,
побажав успіхів у служінні громаді, міцного здоров’я, миру і благополуччя.
І одразу перейшли до розгляду запланованих питань.
Затверджено протокол комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання житла дітям-сиротам.
Раніше за цією програмою придбали житло двом таким дітям, що мали статус вну-
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трішньо переміщеної особи (100% фінансування з державного бюджету).
Нинішнього року за цією програмою (70%
з державного і 30% з місцевого бюджетів)
буде придбано житло для дитини-сироти.
Затверджено кошторисні частини проєктних документацій з ремонтів та благоустрою
тротуарів, доріг, вуличного освітлення.
Пресслужба БМР

Послуги стають ближчими

Відкрили куточок самообслуговування

Відтепер у Бучанському Центрі надання адміністративних послуг відвідувачі можуть самостійно працювати з документами. А фахівці їм у цьому допомагають: зручність і комфорт.
ареєструватися на державних онлайн-порталах, згенерувати там необхідний документ та роздрукувати його, – ці послуги молодь може зробити за кілька хвилин, а от старші люди, особливо пенсіонери, не завжди вправні у нових технологіях.
А ось і перший відвідувач, киянин, який одразу оцінив плюси нововведення: каже, що можуть
виникнути неточності в документі, а тут усе можна виправити на місці.
Сервіс стане у пригоді, насамперед тим, хто немає доступу до мережі Інтернет чи смартфону.
Нагадуємо: ЦНАП працює за попереднім записом у зв’язку із «червоною» зоною карантину!

З

єдина родина

Поліцейський громади
Максим Кожушко

КП «Бучасервіс»: прийом онлайн.
Телефони для зв’язку

З листопада у Бучанській МТГ заступив
на службу поліцейський офіцер громади Кожушко Максим Юрійович.

П

равоохоронець пройшов навчання і тепер
відповідатиме за правопорядок в населених пунктах
Гаврилівка, Синяк, Раківка, Воронківка, Червоне,
Тарасівщина та Луб’янка і
весь робочий час проводитиме серед жителів округу.
Головний напрям діяльності офіцера –
забезпечення належної взаємодії з жителями,
трудовими колективами організацій та установ, громадськими формуваннями на території обслуговування на засадах партнерства
згідно з принципом «Community police».
У повноваження входить
• забезпечення безпеки дорожнього руху,
• правил благоустрою,
• дотримання правил дозвільної системи,
• робота з дітьми та особами підоблікових
категорій,
• розгляд звернень (окрім розслідувань
кримінальних правопорушень),
• виконання інших повноважень, виключно у межах чинного законодавства.

Кабінет поліцейського
розташовується за адресою:
с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька 57,
у приміщенні старостату.
Графік роботи:
з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 18.00.
Контактний номер телефону:
068-51-92-630
Староста Гаврилівського старостату Олег
Покрасьон також рекомендує додаватись
до публічної групи в мобільному додатку
«TELEGRAM».
«Ви зможете висловити свої проблемні питання у сфері компетенцій поліцейського офіцера громади», – зазначив Олег
Покрасьон.

◆◆ Гаврилівка

У школі – про історію
визволення Київщини
4 листопада 1943 року в ході боїв за визволення міста Києва від німецьких окупантів звільнили село Гаврилівку.

Особистий прийом громадян працівниками та посадовими особами КП
«Бучасервіс» відбуватиметься за попереднім телефонним записом за номером: (04597) 490-92.
Також:
−−для отримання інформації щодо розрахунків:
(04597) 29-905;
−−диспетчерська служб: (04597) 25-790
(цілодобово), +380-67- 443-08-23;
−−служба ритуальних послуг
+380-67-952-31-12, +380-95-607-27-96;
−−через електрону пошту:
KP_Buchaservys@bucha-rada.gov.ua;
−−через скриньку для прийому кореспонденції, що розміщена біля адміністративного
будинку КП «Бучасервіс» за адресою: вул.
Енергетиків, 2, м. Буча, Київська обл.
Аварійна служба продовжує працювати в
штатному режимі.
Комунальне підприємство повідомляє,
що таке рішення прийнято відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 17
лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін
до деяких актів Кабінету Міністрів України» та
від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом «SARS-CoV-2» зі змінами та
доповненнями, у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, враховуючи протокол № 29 від
29.10.2021 р. позачергового засідання комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанської міської ради
від 17.03.2021, та згідно з наказом начальника
КП «Бучасервіс» № 66.
ДОВКІЛЛЯ

У

школі № 8 з нагоди пам’ятної дати провели тематичні екскурсії «Коли кипів
Дніпро-Славутич» для учнів початкових
класів, під час яких вчителька Луцишина
Юлія Володимирівна змістовно та цікаво
розповіла дітям історичні факти.
Також освітяни розмістили виставку зі
світлинами та документами воєнних років,
аби дітки мали можливість ознайомитися з
героїчною історією свого краю.

Свіжі рейтинги: «Батьківщина»
Тимошенко наздоганяє «слуг
народу» Зеленського

Шанси потрапити до парламенту сьогодні гарантовано мають 4 політичні сили. Різниця між
фаворитами – у межах статистичної похибки. Ще
три партії балансують на межі проходження.

Я

кби парламентські вибори відбувалися в кінці
жовтня, до Верховної Ради гарантовано пройшли б «Слуга народу», ОПЗЖ, «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Про це свідчать результати
опитування Київського міжнародного інституту соціології, які було оприлюднено сьогодні.
Політична сила Володимира Зеленського могла б
претендувати на 18,3% голосів тих, хто визначився
з вибором, опозиційна платформа Юрія Бойка – на
17%, команда Юлії Тимошенко – 15,4%, об’єднання
Петра Порошенка – на 15,1%.
Соціологи КМІС особливо наголошують, що різниця всіх чотирьох партій знаходиться у межах ста-

Опитування
тистичної похибки. А отже, у підсумку сьогоднішні
срібні чи бронзові призери цілком можуть посісти
перше місце.
Зайти у наступний парламент також мають шанси:
«Сила і честь», Радикальна партія та досі ще не створена партія Дмитра Разумкова. Рейтинг цієї трійки
другого ешелону коливається на рівні 5%.
Цим же опитуванням аналітики встановили, що
більшість українців підтримують проведення дострокових парламентських виборів. Дочасно змінити нинішню Раду бажають – 47,3%, проти розпуску – 37,7%.
Опитування було проведено 20-25 жовтня 2021
року методом особистого («face-to-face») інтерв’ю з
використанням планшета (CAPI, computer-assisted
personal interviews). Опитано 2028 респондентів,
що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів
України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій
областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Опале листя – на екологічно
чисте добриво
Три дні поспіль екіпажі п’яти сміттєвозів забирали упаковане в мішки листя
від приватних помешкань бучанців.
Загалом передали на переробку понад
1000 кубометрів сировини, якою тепер
займуться каліфорнійські черв’яки.

«Ж

ителі міста відповідально поставилися до питання екологічної
безпеки в регіоні, мішків з відходами було
виставлено неочікувано багато», – повідомили у компанії «Крамар ЕКО».
А бучанці завдяки цьому могли дихати
чистим повітрям без задушливого канцерогенного диму.
«Дякуємо жителям м. Буча за свідомий
підхід та чисте повітря!» – написали в
компанії, яка, усвідомивши проблему громадян, розв’язала її.
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БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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№ 45 від 12 листопада 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

Офіційно
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
«28» жовтня 2021 р.

№ 2165–20–VІІ

Про організацію звітів депутатів
Бучанської міської ради
VIIІ скликання за 2021 рік

На виконання ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту Бучанської міської ради VIIІ скликання, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити звіти депутатів Бучанської міської ради VІІІ скликання перед виборцями 20 та 27 листопада 2021 року (згідно з додатком).
2. Загальному відділу управління організаційно-документального забезпечення опублікувати графік проведення звітів депутатів
Бучанської міської ради VІІІ скликання на офіційному сайті та в газеті « Бучанські новини»
3. Старостам старостинських округів, керівникам підприємств, установ і організацій та посадовим особам виконавчих органів Бучанської
міської територіальної громади сприяти депутатам в організації звітів перед виборцями.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань правової політики, депутатської діяльності, запобігання корупції та контролю за виконанням рішень ради.
Міський голова
Погоджено:
Заступник міського голови
Начальник управління
юридично-кадрової роботи
Підготував:
Секретар ради

Анаталій ФЕДОРУК
Сергій ШЕПЕТЬКО

Людмила РИЖЕНКО
Тарас ШАПРАВСЬКИЙ
Додаток
до рішення № 2165–20–VIIІ
Бучанської міської ради
« 28 » жовтня 2021 р.

Графік проведення звітів депутатів
Бучанської міської ради VIІI скликання перед виборцями

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту Бучанської міської ради VIIІ скликання
№
ПІБ
з/п
1 Шаправський Тарас
Олександрович,
секретар ради

Місце проведення звіту
В актовій залі адміністративного
приміщення Бучанської міської
ради м.Буча, вул. Енергетиків, 12.

Дата
проведення
звіту

27.11.2021

2 Федорук Лариса

В приміщенні КЗ«Ворзельський
ОЗЗСО І-ІІІ ст. №10» смт.Ворзель,
вул. Курортна 37

27.11.2021

3 Хрокало Валентина

В приміщенні КЗ«Ворзельський
ОЗЗСО І-ІІІ ст. №10» смт.Ворзель,
вул. Курортна 37

27.11.2021

В приміщенні КЗ«Ворзельський
ОЗЗСО І-ІІІ ст. №10» смт.Ворзель,
вул. Курортна 37

27.11.2021

Петрівна,
виборчий округ № 1;
Олександрівна,
виборчий округ № 1

4 Риженко Людмила

Володимирівна,
виборчий округ № 1.;

В приміщені філії І ступеня
Ворзельського опорного закладу
середньої освіти І-ІІІ ст. №10 вул.
Березова,5

5 Ганаба Роман

Васильович, виборчий
округ №1

6 Сашко Тетяна

Миколаївна, виборчий
округ №1

7 Геращенко Микита

Вадимович, виборчий
округ №2

В адміністративному приміщенні
Бабинецького старостинського
округу, вул.Травнева 64 А, смт.
Бабинці
В приміщенні КЗ «Мироцька
гімназія № 12» с. Мироцьке, вул.
Соборна 127
В приміщенні КЗ «Синяківський
ліцей –№15» с. Синяк, вул.
Київська, 49-А
В приміщенні актової зали
сільського клубу с. Раківка, вул.
Гагаріна, 10-А
В приміщенні зали
фельдшерсько-акушерського
пункту с.Тарасівщина, вул.
Шевченка, 2-А
В приміщенні Будинку культури
«Поліський» с.Гаврилівка, вул.
Свято-Троїцька, 66

27.11.2021

Час проведення
звіту

14:00

14:00

14:00

9

Османов Музафар
Шамсединович, виборчий округ№2

10 Кушнірчук Анаталій

Юрійович, виборчий
округ №2

15:00

14:00

27.11.2021

14:00

староста-Деревинський
Олександр Володимирович,
відповідальна- Сашко Тетяна
Миколаївна, адміністратор

12:00

староста- Єрига Павло
Іванович, відповідальнийНеганов Віталій Вікторович,
адміністратор

20.11.2021
20.11.2021

27.11.2021

27.11.2021

14:00
12:00

20.11.2021

староста- Покрасьон Олег
Григорович, відповідальнаПокрасьон Олена Сергіївна,
адміністратор

14:00

14:00

староста- Микиша Світлана
Миколаївна,
відповідальнаВиногородська Наталія
Григорівна, діловод.

В приміщенні Бучанської
ЗОШ І-ІІІ ст.» № 1,
вул.А.Михайловського, 74.

27.11.2021

14:00

В приміщенні Бучанської
ЗОШ І-ІІІ ст.№1,
вул.А.Михайловського, 74.

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

староста-Козир Раїса
Іванівна,
відповідальна-Ільченко
Тетяна Вікторівна
адміністратор

27.11.2021

14:00

староста-Петрушевська
Ірина Миколаївна,
відповідальна-Кузьменко
Світлана Вікторівна,
адміністратор

В приміщенні Будинку культури,
с. Здвижівка, вул. Центральна 4

12 Олексюк Василь

В приміщенні Бучанський НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 4, вул.Енергетиків, 4

27.11.2021

14:00

13 Козак Ігор

В приміщенні Бучанський НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 4, вул.Енергетиків, 4

27.11.2021

14:00

14 Переяславська Анастасія В приміщенні Бучанський НВК
Анатоліївна, виборчий
округ № 3

староста-Липовецький
Андрій Микитович,
відповідальна- Воронкіна
Лариса Василівна,
адміністратор

27.11.2021

В приміщенні КЗ «Луб’янський
ЗЗСО І-ІІ ст.» №7 с. Луб’янка, вул.
Шевченка 17

Олександрович.,
виборчий округ № 3;

староста-Липовецький
Андрій Микитович,
директор- Волга Тетяна
Григорівна,
відповідальна- Строкач
Надія Юріївна, адміністратор

староста-Купраш
Андрій Олександрович,
відповідальна-Ліперт
Тетяна Володимирівна,
адміністратор

11 Сотніков Олег
Леонідович, виборчий
округ №2

Павлович,
виборчий округ № 3;

керуючий справамиГапченко Дмитро
Олександрович,
відповідальна-Левківська
Інна Олексіївна,
в.о.завідувача організаційноконтрольного сектору

14:00

8 Кухаренко Вячеслав

В приміщенні БК с.Блиставиця,
Миколайович,виборчий вул. Ярослава Мудрого, 1.
округ№2

Відповідальні особи

«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 4, вул.Енергетиків, 4

27.11.2021

14:00

Директор- Мохненко Ольга
Володимирівна, відповідальна- Вигівська Анастасія
Сергіївна, в.о. начальника
відділу ЖКІ

директор - Літкевич Алла
Миколаївна, відповідальна
– Пасічна Ірина Юріївна,
начальник управління
соціальної політики

№
ПІБ
з/п
15 Саврей Сергій

Вікторович,
виборчий округ №3.
16 Косенко Віталій
Вікторович,
виборчий округ №3;

Дата
проведення
звіту

Час проведення
звіту

Відповідальні особи

27.11.2021

14:00

директор- Веретнова Юлія
Миколаївна, відповідальний
– Бартків Ігор Степанович,
начальник архівного відділу

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

В приміщенні Бучанськ НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 2, вул.Шевченка, 14

27.11.2021

14:00

В приміщенні Бучанськ НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 2, вул.Шевченка, 14

27.11.2021

14:00

В приміщенні Бучанськ НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 2, вул.Шевченка, 14

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

12:00

27.11.2021

12.00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

27.11.2021

14:00

Місце проведення звіту
В приміщенні Центрального
будинку культури, вул.
Пушкінська, 61-в

17 Продан Ольга

Леонідівна,
виборчий округ №3;

18 Король Сергій

Васильвич, виборчий
округ №4;

19 Сорокіна Тетяна

Володимирівна,
виборчий округ №3
20 Матюшенко Лариса
Анатоліївна, виборчий
округ № 4

21 Янковой Роман

Васильович,
виборчий округ №4;

22 Ярмоленко Ірина

Василівна,
виборчий округ №4;

23 Єфимович Наталія

Володимирівна,
виборчий округ №4

24 Цимбал Олег Іванович,
виборчий округ № 4;

25 Квашук Олег Якович,
виборчий округ № 4

26 Джам Оксана Іванівна,
виборчий округ №4;

В приміщенні Центру творчості
ім. Л. Ревуцького, вул.М.Гориня, 2
В приміщенні Центру творчості
ім. Л. Ревуцького, вул.М.Гориня, 2

В приміщенні Бучанська СЗОШ
І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим
вивченням іноземних мов, вул.
Вокзальна, 104
В приміщенні Бучанська СЗОШ
І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим
вивченням іноземних мов, вул.
Вокзальна, 104
В приміщенні Бучанської
Української гімназії, вул.
Вишнева 1

27 Переяславська Анастасія В приміщенні Бучанської
Анатоліївна, виборчий
округ № 3
28 Мостіпака Сергій
Васильович, виборчий
округ № 5;

Української гімназії, вул.
Вишнева 1
В приміщенні Будинку культури,
вул.Яблунська, 15

29 Коротя Володимир

В приміщенні Будинку культури,
вул.Яблунська, 15

Геннадійович, виборчий
округ № 5
30 Кобринець Аркадій
Володимирович,
виборчий округ № 5;

В приміщені актової зали
адміністративного корпусу
Виробничого кооперативу
«Фірма «Агробудпостач», вул.
Яблунська,144
В приміщені актової зали
31 Українцева Катерина
Леонідівна, виборчий
адміністративного корпусу
округ № 5
Виробничого кооперативу
«Фірма «Агробудпостач», вул.
Яблунська,144
32 Валяр Наталія Василівна, В приміщенні Бучанський НВК
виборчий округ № 5;
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 3, вул.Вокзальна, 46-а
В приміщенні Бучанський НВК
33 Матковська Мар’яна
Анатоліївна, виборчий
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
округ № 5;
№ 3, вул.Вокзальна, 46-а

34 Рибальченко Юрій

В приміщенні Бучанський НВК
Анатолійович, виборчий «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
округ № 5;
№ 3, вул.Вокзальна, 46-а

35 Морозова Алевтина

Володимирівна,
виборчий округ № 5

Секретар ради

В приміщенні Бучанський НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.»
№ 3, вул.Вокзальна, 46-а

директор – Матерева
Людмила Василівна,
відповідальна – Правдива
Лариса Леонідівна, заступник
начальника фінансового
управління, начальник
бюджетного відділу
директор – Таран Ірина
Сергіївна, відповідальний
– Ілюхіна Ганна Вікторівна,
головний спеціаліст відділу
державного архітектурно –
будівельного контролю

директор–Наконечний
Михайло Петрович,
відповідальний – Вознюк
Ганна Адамівна, начальник
земельного відділу

директор – Сторожик
Лариса Яківна, відповідальна
– Грицаєнко Світлана
Олександрівна, завідувачка
сектору муніципальної
безпеки
директор – Борсученко Неля
Миколаївна., відповідальна
– Пронько Ольга Федорівна,
начальник загального відділу

заступник голови
правління – Терещенко
Микола Олександрович,
відповідальний - Артюшенко
В’ячеслав В’ячеславович,
завідувач сектору служби у
справах дітей та сім’ї

директор - Морозенко Любов
Олександрівна, відповідальна
– Додатко Наталія
Анатоліївна, начальник
відділу молоді та спорту

Тарас ШАПРАВСЬКИЙ
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В

Увага!

Без маски у транспорті – штраф
У МОЗ розповіли, скільки доведеться заплатити за відсутність маски
у транспорті.

З

а період з 23 вересня по
25 жовтня в Україні було
складено понад 40,5 тис. постанов через перебування громадян у громадських місцях без
захисних масок. При цьому
було складено майже 4,9 тис.
адміністративних протоколів
за порушення правил карантину, повідомляє пресслужба
Міністерства охорони здоров’я України. За відсутність захисної маски під час перебування в громадському транспорті загрожує
штраф у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Так, сума
штрафу за відмову носити маску становить від 170 до 255 гривень.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

ідповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555
повідомляємо про початок проведення громадських обговорень
з питань розгляду матеріалів «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», згідно рішення
Бучанської міської ради № 199-5-VIIІ від 24 грудня 2020 року.
Матеріали в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному
веб-сайті Бучанської
міської ради за посиланням: https://www.bucha-rada.gov.ua
-Замовник – Бучанська міська рада
- Розробник – ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя»
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному
веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 15.11.2021 р. по
14.12.2021 р.
Пропозиції можна реєструвати:
-на електроні пошти за посиланням gromada@bucha-rada.gov.
ua, arch@bucha-rada.gov.ua -на поштову адресу Бучанської міської
ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292,
Відповідальні особи з розгляду пропозицій :
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим
Юрійович;
розробник містобудівної документації, ДП «Український
державний науково-дослідний інститут проектування міст
«ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя»
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- інформація про місце і строки проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
В зв’язку з встановленням на території Бучанської міської територіальної громади «червоного» рівня епідемічної небезпеки (рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 28.10.2021 р. № 28) та карантинними
обмеженнями (рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.09.2021 р. № 24)
громадські слухання будуть проводитись у формі надання письмових зауважень та пропозицій в термін до 14.12.2021 р.

Мобільні номери
для запису до лікаря
Бучанський консультаційно-діагностичний
центр повідомляє:
Для зручності пацієнтів діють додаткові
телефонні номери
Реєстратура:

067 384-8020
Денний стаціонар:

067-328-6197
04597 40155.
АДРЕСА:
Україна, 08292, Буча,
вул. Польова, буд. 21/10,
Київська обл.

№ 45 від 12 листопада 2021 року
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До Дня працівника соціальної сфери

Вони підтримують і дарують надію

Знайомство зблизька

З поміж найголовніших завдань, які стоять пеСьогодні ми знайомимося зі службою, яку багато людей нашої громади дуже добре
ред соціальними працівниками – це не забути, не
знають, адже зверталися по допомогу й отримали увагу і підтримку. Це Управління загубити в щоденній метушні жодної людини, яка
соціальної політики Бучанської міської ради.
потребує допомоги, уваги та підтримки.
ерця цих працівників переповнені хвилюванням за інших, їхні думки про те, як допомогти вразливим чи незахищеним верствам населення, або тим, хто потрапив у скрутну законодавством, проходять через нашу устаноситуацію. Діти-сироти, багатодітні родини, люди з інвалідністю, учасники бойових дій та ву. Я думаю, що об’єднання сприяло поліпшенїхні сім’ї, ветерани, ліквідатори аварії на ЧАЕС, малозабезпечені – це не повний список тих, ню роботи соціальних служб.
– Крім того, управління, разом з усією грокому необхідна допомога соцслужб у сфері соціального захисту.

С

мадою, мало ще більше об’єднання – теритові досі працює головний бухгалтер Наталія ріальну громаду. І до вас долучилися нові співВікторівна Кухар, з Ірпінського управління робітники і нові підопічні.
– Так. У 2019-2020 роках, коли до міської теперейшло до Бучі. Інші працівники – нові, яких
потрібно було ще й навчати. Та в них все вийш- риторіальної громади було приєднано нові нало! Управління розпочинало свою роботу у селені пункти, нам вдалося зберегти фахівців,
складі 10 працівників, поступово набрали пов- які там працювали. Тепер це вже наші спеціаний штат – 33 співробітники.
лісти, у яких віддалене робоче місце, де вони
Місто впевнено розвивалося, громада зро- приймають документи адміністративних постала, поступово розширюючи свої межі. Після слуг соціального характеру. А раз на тиждень
проведення реформи децентралізації, коли приїжджають до УСП, консультуються, беруть
Бучанська громада стала налічувати, крім мі- відповідні нормативні документи тощо. У стаста Бучі, ще вісім старостинських округів, ростинських округах, де не було таких фахівців, працюють адміністратори
звичайно, і кількість відвідуваЖиття людини до тих пір Бучанської міської ради, яких
чів Управління зросла, і всім їм
мали надати якісне обслугову- має цінність, поки людина наділено обов’язками прийому
вання. Постала необхідність в може допомагати іншим.
документів наших соціальних
І розпочнемо ми знайомство з керівника – осучасненні та реорганізації підпослуг і тісно з нами співпрацюрозділу, який тепер налічує ють.
Ірини Юріївни Пасічної,
Центр надання адміністративних
84 працівники.
Враховуючи, що всі мають доступ до прояка працює у сфері соціпослуг соціального характеру
ального захисту 25 років, а
Із січня 2020 року грамного комплексу «Соціальна громада», де
Основним завданням є забезпечен- Ірина
розпочала свою діяльність
Пасічна очолила всі документи скануються, ми маємо можлиу галузі житлових субсидій ня виконання чинного законодавства Управління. А в грудні 2020 вість обробляти їх не чекаючи, коли їх привеБучанської селищної ради у в частині соціального захисту сімей з року було здійснено реорга- зуть в Бучу.
– Ви крокуєте в ногу з часом і запроваджу1996 році. Тоді фахівці служ- дітьми, осіб з інвалідністю, дітей з інва- нізацію. І змінилася не лише
би самі здійснювали прийом лідністю, одиноких матерів, внутріш- назва (тепер це Управління єте новації, які поліпшують надання послуг,
громадян і розрахунок при- ньо переміщених осіб, а також малоза- соціальної політики БМР). зокрема комплекс «Електронна черга».
значення житлових субси- безпечених сімей.
– Так, торік ми запровадили кіоск можливоДодалися нові напрями: секЗаймаються всіма видами державної тор служби у справах дітей сті попереднього запису – електронна черга.
дій.
2001 року її було переве- соціальної допомоги, компенсації, жит- та сім’ї і сектор соціальної Звичайно з допомогою Бучанської міської ради,
дено до відділу житлових лової субсидії та іншими виплатами від- роботи із сім’ями та діть- яка підтримала нашу ініціативу, надала фінансоми. А в структуру установи вий ресурс. І ця новація дала змогу оптимізувасубсидій Ірпінського регіо- повідно до чинного законодавства.
ну, але функції призначення
ввійшли три центри: Центр ти керування потоками відвідувачів, зменшити
житлових субсидій здійснюнадання адміністративних черги в місцях прийому громадян.
Центр соціальних служб
вала для громадян Бучі. За
Зараз у приміщенні установи відбувається
послуг соціального харакЗдійснює реалізацію державної потеру, Центр обслуговуван- реконструкція вхідної частини адміністрачотири роки зросла від спелітики з питань соціального захисту
ціаліста до начальника віддіня пільгових категорій на- тивної будівлі з добудовою вхідної групи, де
дітей та сім’ї, проводить соціальну
лу персоніфікованого обліку
селення, Центр соціальних розташовуватиметься Центр надання адмініроботу із сім’ями, дітьми та молоддю,
стративних послуг соціального характеру. Тут
пільгових категорій населен- які належать до вразливих груп насе- служб.
ня, до якого крім субсидій лення та/або перебувають у складних
–Ірино Юріївно, струк- буде сучасний прозорий офіс, в якому будуть
належала сфера управління життєвих обставинах, і надає їм со- тура підрозділу велика, має задіяні, крім наших, фахівці пенсійного фонду.
праці і соціального захисту. цпослуги, а також соціальні послуги багато напрямів. Ви у все Плануємо також укласти договір про співпраЦей досвід у різних напря- громадянам, які перебувають у склад- вникаєте, в курсі кожного цю з Центром зайнятості, щоб тут також був
мах соціальної сфери дуже них життєвих обставинах і потребують питання. Де берете енергію? їхній спеціаліст.
знадобився за кілька років.
–Ваша робота – це не лише розрахунки і па–
Можливо,
вдома.
сторонньої допомоги, за місцем проУ 2007 Буча стала містом об- живання, в умовах стаціонарного, тим- Звичайно, важко, але я пери. А в першу чергу спілкування з людьми. І
ласного значення й отримала часового або денного перебування.
маю, слава Богу, гарних по- в більшості випадків до вас приходять з промічників. Мій заступник блемами, а відтак не завжди в гарному гуморі.
шанс відкрити свої структурні підрозділи. Створюючи у
Тетяна Іванівна Дядюра Як з цим справляєтесь?
Бучі Управління праці, совзяла на себе значну части– Ставимося з розумінням. Ми маємо приЦентр обслуговування пільгових
ціального захисту та захину роботи – Центр надан- вітно зустріти людину. Вважаю, що відвідувач,
категорій населення
сту населення від наслідків
ня адміністративних по- який поспілкувався із будь-яким фахівцем наДо нього входять два підрозділи:
Чорнобильської катастрофи
• відділ персоніфікованого обліку та слуг соціального характеру. шої установи, має залишитися задоволеним і
Ганна Василівна Назаренко
соціальної підтримки пільгових ка- Так само очільник Центру отримати всі послуги, які в нашій компетенції,
тегорій населення;
соціальних служб Лариса та відповіді на свої запитання. Навіть якщо ми
запропонувала пані Ірині по•
відділ
з
обслуговування
ветеранів
саду заступника.
Петрівна Федорук. Плідно не змогли допомогти, ми зобов’язані роз’яснивійни та інших категорій населення.
Саме Ірина Юріївна разом
співпрацюємо з керівника- ти, порадити, куди варто звернутися, щоб виріми нових для нас підроз- шити питання.
із Ганною Василівною розробляли структуру підрозділу, набирали штат, ділів, які ввійшли в управління – В’ячеслав
– Ірино Юріївно, ваша посада зобов’язує
брали статистичні дані пільгових категорій, В’ячеславович Артюшенко і Ренчка Олена тримати все на контролі, тож ваш робочий
субсидіантів, одержувачів соціальної допомо- Олександрівна.
день виходить далеко за межі робочого часу.
ги, передавали особові справи з Ірпінського до
–Важко було взяти на себе нові функції?
Тим не менш, ви маєте прекрасну родину, чоБучанського управлінь. Займалися розрахун– Ми раніше вже співпрацювали з цими ловік з розумінням ставиться до вашої заком, звітністю усіх видів державних соцдопо- службами, тому що робота наша була суміжна. йнятості, виховали двох чудових, успішних
мог, пільг та житлових субсидій, налаштуван- Чимало питань стосується і їх, і нас. Наприклад, доньок. Як вдалося все поєднати?
ням баз, комп’ютерних комплексів, укладенням на їхньому обліку перебувають багатодітні сім’ї
– Я звикла з відповідальністю ставитися до
договорів.
чи діти під опікою і піклуванням. То всі держав- своєї роботи. І чоловік це відчуває, розуміє і підЛише чотири фахівці, серед яких в устано- ні виплати, які їм передбачено згідно з чинним тримує. Але просить, щоб я себе берегла. Родина
мене приймає такою, як я є, і знає, що якщо взяСьогодні в соціальній сфері України працює безліч людей, які дарують надію на краще, вчасно подають руку
лася за роботу, то маю довести її до кінця.
допомоги тим, хто цього потребує.
Записала Ірина Левченко

25 років служіння людям

Понеділок, 15 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Вiзуальний код.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,0
:05,2:20,5:25 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:55 Погода.
8:10 Т/с «Фаворитка короля».
9:15 Телепродаж.
9:50 Т/с «Серцебиття».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикi дива».
13:10,1:40 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10,21:35,0:30,2:45,5:50 Спорт.
15:20 Концерт. Наталiя Валевська.
16:05 Мiста та мiстечка.
16:30,19:10 Д/с «Дикi тварини».
17:00 Прозоро: про головне.
19:55 Д/с «Дика природа Канади».
21:45 «Зворотнiй вiдлiк».
23:30 Перша шпальта.
0:40 Т/с «Бальтазар».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:45 Т/с «Джек & Лондон».
22:45 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
23:55 Драма «Мандри блудницi».
2:25 «Танцi з зiрками».

Iнтер

1:35 Х/ф «Перш, нiж розлучитися».
2:35 «Подробицi» - «Час».
3:05 Х/ф «Раз на раз не випадає».
3:10 Х/ф «П`ять хвилин страху».
4:15,10:05,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
4:50,5:05 «Телемагазин».
5:20,22:05 «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».
12:25 Х/ф «Близнята».
14:30 «Речдок».
16:05 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Т/с «Хороша дружина».
0:45 Х/ф «Подруги мимоволi».

ICTV

6:00 Факти тижня.
6:25 Служба розшуку дiтей.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:45,13:15 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
12:45,15:45 Факти. День.
15:10,16:15 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,2:05 Прихована небезпека.
21:25 Т/с «Пес 6».
22:45 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Джек Раян: Теорiя хаосу».

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф «Ми - монстри!»
7:50 Орел i решка.
10:00 Т/с «Надприродне».

12:40 Х/ф «Гонщик».
14:55 Х/ф «Як вкрасти хмарочос».
17:00 Хто зверху?
19:00 Пекельна кухня.
21:00 Х/ф «Жiнка-кiшка».
23:10 Х/ф «Уїджа: Смертельна гра».
1:00 Х/ф «Пiвнiчний полюс».
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:55 Т/с «Комiсар Рекс».
8:45,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
12:05,14:50 Т/с «Слiпа».
15:40,18:05 Т/с «Слiд».
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23:05 Т/с «Другий шанс на перше
кохання».
1:10 Т/с «Невiрна».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
9:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Я везу тобi красу.
11:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
14:10,15:30 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00,23:10 Т/с «Грiм серед ясного
неба».
0:35,2:00 Т/с «Не смiй менi говорити
«прощай!»

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00,6:30 #ВУкраїнi.
10:30,1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
11:00,16:00 Телемагазин.
11:15,16:15 «Акули бiзнесу».
12:00,17:00,0:10,1:30 Київ. Вдень.
18:00 Д/с «На власнi очi», 10 с.
18:30 Д/с «На власнi очi», 11 с.
19:00,20:00,3:30,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 23 с.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 1 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Т/с «SuperMansion».
2:30,4:30 Лiкар знає.

Вівторок, 16 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Вiзуальний код.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05,5:05 Погода.
8:10 Т/с «Фаворитка короля».
9:15 Телепродаж.
9:50 Т/с «Серцебиття».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикi дива».
13:10,1:20 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16:25 Буковинськi загадки.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Дика природа Канади».
22:00 Полюси.
23:00 Бiгус Iнфо.
0:25 Т/с «Округ Дюрем».
3:00 #ВУкраїнi.
3:30 Антропологiя.
4:05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Відповіді
на сканворд
у № 44

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:45 Т/с «Джек & Лондон».
22:45,23:55 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:05 Драма «Спадок блудницi».
2:45 Драма «Мандри блудницi».

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».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Зведенi сестри».
14:35,15:35 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,4:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Т/с «Хороша дружина».
0:45 Х/ф «Четверо проти банку».
2:25 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:20 Факти.
4:40 Т/с «Контакт».
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,20:20 Громадянська оборона.
10:55,13:25 Х/ф «У пастцi часу».
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Т/с «Розтин покаже».
14:45,16:15 Т/с «Пес».
17:35,23:35 Т/с «Юрчишини 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:15 Т/с «Пес 6».
22:35 Т/с «Пес 2».
0:35 Х/ф «Тремтiння землi 5: Кровна
рiдня».
2:45 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:40 Kids` Time.
6:00 М/ф.
6:10 М/с «Том i Джерi».
7:45 Орел i решка.
9:50 Т/с «Надприродне».
12:30 Любов на виживання.
14:20 Х/ф «Острiв головорiзiв».
17:00 Хто зверху?
19:00 Екси. (прем`єра)16+.
21:00 Х/ф «Бетмен: Початок».
23:55 Х/ф «Уїджа: Походження зла».
1:55 Вар`яти.
2:30 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:30 Т/с «Комiсар Рекс».
8:30,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
12:00,14:50 Т/с «Слiпа».
15:35,18:05 Т/с «Слiд».
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23:05 Т/с «Другий шанс на перше
кохання».
1:10 Т/с «Невiрна».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Я везу тобi красу.
11:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
14:10,15:30 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Вiдбiр до ЧС-2022. Боснiя
i Герцеговина - Україна.
23:50 Т/с «Не смiй менi говорити
«прощай!»
1:50 Телемагазин.
2:20 Гучна справа.
3:20 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00,6:30 Європа у фокусi.
10:30,1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
11:00,16:00 Телемагазин.
11:15,16:15 «Акули бiзнесу».
12:00,17:00,0:10,1:30 Київ. Вдень.
18:00 Київ. Прийдешнiй.

18:30 Д/с «На власнi очi», 12 с.
19:00,20:00,3:30,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 24 с.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 2 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Т/с «SuperMansion».
2:30,4:30 Лiкар знає.

Середа, 17 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Вiзуальний код.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05,5:05 Погода.
8:10 Т/с «Фаворитка короля».
9:15 Телепродаж.
9:50 Т/с «Серцебиття».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикi дива».
13:10,1:20 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Пiснi про кохання.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Дика природа Канади».
22:00 Полюси.
23:00,3:00 Перша шпальта.
0:25 Т/с «Округ Дюрем».
3:30 Антропологiя.
4:05 Д/ф «Перехрестя Балу».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:45 Т/с «Джек & Лондон».
22:45,23:55 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».

0:05 Драма «Заповiт блудницi».
2:45 Драма «Спадок блудницi».

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».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш».
14:35,15:35 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,4:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Т/с «Хороша дружина».
0:45 Х/ф «Погана матуся».
2:25 «Подробицi» - «Час».
2:55 Х/ф «Полiт з космонавтом».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Факти.
4:40 Т/с «Контакт».
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Громадянська оборона.
11:20,13:25 Х/ф «Тремтiння землi 4:
Легенда починається».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55 Т/с «Розтин покаже».
14:50,16:15 Т/с «Пес».
17:40,23:35 Т/с «Юрчишини 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Прихована небезпека.
21:15 Т/с «Пес 6».
22:40 Т/с «Пес 2».
0:35 Х/ф «Тремтiння землi 6».
2:25 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:20 Орел i решка.
9:15 Т/с «Надприродне».
12:45 Любов на виживання.
14:45 Х/ф «Зелений Лiхтар».
17:00 Хто зверху?
19:00 Дiти проти зiрок.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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«Берізка»:

75 щасливих років
Радісну подію відзначив Ворзельський
дошкільний навчальний заклад «Берізка».

75

років тому маленькі дитячі рученята вперше відчинили двері дитсадка, а оченята
почали звикати до дивовижного світу, де оселилося безтурботне дитинство. За велику кількість
років заклад випустив не одну сотню діточок,
старанно підготовлених до школи.
Також гордістю закладу є його працівники: вихователі, няні, методисти, медики, кухарі, тобто всі
ті, хто постійно і з любов’ю дбає про комфорт маленьких вихованців і їхній повноцінний розвиток.
Свій ювілей, працівники на чолі з директоркою
закладу Раїсою Якуніною та їхніми вихованці
святкували в тісному колі друзів, адже карантинні вимоги не дозволяють зібрати багато гостей.

Дитячий затишок

Неймовірно величні та невимовно красиві сосни прикрашають територію
маленького, але дуже привітного дитячого садочка «Берізка», який ніби запрошує до себе на гостини.

Ч

астина великої території розташовується
біля Березового гаю, який ще висаджувала
графиня Уварова, тому заклад і отримав таку
назву.
Ворзельський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №11 «Берізка» відкрито у 1946
році. Хоча збереглись відомості, що у 1931-1937
роках, садочок теж працював.

Усе ж привітати іменинників завітали заступник Бучанського міського голови Сергій
Шепетько, начальник відділу освіти БМР Олег
Цимбал, староста Ворзеля Андрій Липовецький
та ветерани дошкільної освіти, ті хто працював
у цьому дитячому садочку довгі роки, та вклали в нього багато сил і праці: Тамара Петрівна
Бабекіна та Антоніна Іванівна Перуцька.
Сергій Шепетько від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука привітав увесь колектив та зазначив, що надзвичайно вражений
сімейною атмосферою, яка тут панує.
«Діти – це наше майбутнє, для них ми повинні жити, творити, дарувати їм щастя.
Ми, як представники влади, обов’язково маємо
допомагати дошкільному закладу, покращувати умови перебування малят», – сказав Сергій
Шепетько.
Вітаючи колектив, Олег Цимбал запевнив, що
відділ освіти і надалі підтримуватиме садочки
нашої громади. Адже саме тут діточки здобувають свій перший досвід спілкування у колективі,
стають дорослішими і самостійними.
Ну яке ж свято без подарунків? Заклад отримав:
прес для прасування, електром’ясорубку та біндер.
Також за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вірну та нелегку працю та
з нагоди 75-річчя працівників було нагороджено
почесними грамотами Бучанського міського голови Анатолія Федорука та відділу освіти БМР.

У сімейному архіві жителя селища знайшлись старовинні світлини, на яких зображено
вихованців того часу. Його бабуся Людмила
Миколаївна Халупська, яка стала жителькою
Ворзеля 1913 року, працювала в цьому садочку вихователькою. Там же виховувалися тато та
його брати.
Є дані, що приміщення сьогоднішнього дитсадка колись належало багатому торговцю. Був
час, коли тут навіть розташовувався магазин.
У роки Другої світової війни тут був філіал
військового госпіталю, де працювала санітаркою, доглядаючи за тяжко пораненими воїнами, майбутня вихователька Антоніна Іванівна
Величко.
З 1950-го року дошкільний заклад набув статусу санаторного і працював цілодобово.
У період 1955-1973 р. у приміщенні неодноразово проводили реконструкцію. У закладі лікувались і оздоровлювались діти з усього регіону.
Харчування було п’ятиразове. Готували їжу на
плиті, яку опалювали дровами. В групових кімнатах були грубки.
У 1973-му році на посаду завідуючої було
призначено Тамару Петрівну Поліщук. За час
її роботи підведено природний газ, збудовано
котельню, яка зігрівала приміщення. Тамара
Петрівна, окрім обов’язків завідуючої, була депутатом Ворзельського виборчого округу №75
та обрядовим старостою.

10 лютого 1987 року на посаду завідуючої
призначено Антоніну Іванівну Перуцьку.
У 1987-2001 роках проведено капітальний ремонт з перебудовою роздягальні, кабінету, залу,
прокладено 200 метрів трубопроводу, встановлено металеву огорожу, на ігрових майданчиках
з’явилися ігрові споруди.
2006 року завідуючою ДНЗ №11 стала Раїса
Петрівна Якуніна, яка тут працює й нині. За
час її керівництва проведено капітальний ремонт усіх груп, харчоблоку, обладнано сучасну
котельню, яка відповідає всім вимогам, збудовано павільйон, оновлено ігрові майданчики,
замінено меблі, обладнано медичний кабінет.
Раїса Петрівна розповідає, що на початку
2021-го заклад передано на баланс Бучанської
міської ради.
– На сьогодні в дитячому закладі виховується 90 дітей та працює 4 групи, хоч розраховано
заклад фактично на дві групи. Тому кімнати
обладнали п’ятиярусними ліжками, які розташовуються саме в ігровій кімнаті та на час сну
їх розкладають. Власний харчоблок забезпечує
малечу свіжоприготовленою їжею. У нас власна
найновіша у Ворзелі котельня, яка забезпечує
заклад теплом та встановлено сигналізацію, –
розповідає Раїса Петрівна.
Цього року за сприяння Бучанського міського голови Анатолія Федорука та мережі магазинів «Фора» на території закладу було висаджено фруктовий сад.
За словами директорки за час співпраці з
Бучанською міської радою, покращилось матеріальне забезпечення закладу: господарчими
товарами, миючими засобами, канцелярією.
Збільшено заробітну плату працівникам.
Садочок розташовується у курортній зоні з
чудовими краєвидами, поряд із затишним березовим гаєм, де діти безпосередньо контактують з природою, пізнають секрети її чарівності.
Вихователі прищеплюють дітям любов до свого
краю, рідної природи, бажання примножувати
її красу.
Персонал мріє про нову простору будівлю,
адже впевнені, що в такому місці мають рости і
виховуватись ще більше дітей.

Літопис закладу поповнився ще однією сторінкою, радісною подією в житті садочка. Хочеться
вірити, що заклад переживе ще не одну славну дату, а ті добрі справи, які вже зроблено за ці роки,
будуть справжнім скарбом для наступних поколінь педагогів.
Ірина Паясь

громади
СВЯТО

Без культури немає нації

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів
народного мистецтва у Бучанській міській раді привітали співробітників будинків культури і бібліотекарів, артистів і талановитих митців – працівників відділу культури, національностей і релігій.
формовані
віками
культурні
традиції,
властиві саме нашому народові образи, вбрання,
пісні і танці, мистецькі вироби, мова і написані нею
твори вирізняють нас від
всіх інших народів світу.
І сьогодні свято тих, хто
зберігає звичаї і несе накопичений віками культурний скарб нам усім –
українцям.
Відзнаки Бучанського місь
кого голови Анатолія Федорука
кращим працівникам вручив його заступник Сергій
Шепетько і привітав культурних діячів.
– Ви світло нашого дня. Ви даруєте свою творчість народові. Чудові пісні хорових гуртів,
свято танцю хореографічних
колективів і не менш значуща робота будинків культури, бібліотек, – сказав Сергій
Анатолійович. – Завдяки вам
про Бучанську громаду говорять не лише в Україні, а й за її межами – де ваші артисти здобувають переможні місця у конкурсах і фестивалях. Велика дяка вам і
побажання творчого натхнення.
Керівник відділу Віталій Томнюк зазначив:
– Незважаючи на те, що зараз є складні ситуації в галузі, у громаді,
завдячуючи Бучанському міському голові Анатолію Петровичу і міській раді, ми маємо можливості реалізовувати свій потенціал. Адже
Буча креативна, культурна, мистецька, фестивальна.
Також вручали подяки від Київської обласної ради, профільного
департаменту КОДА.

С

Слова вдячності і вітання соціальним
працівникам

Напередодні Дня працівника соціальної сфери, який відзначається у першу неділю листопада, у Бучанській міській раді
привітали співробітників Управління соціальної політики.
рацівники, які вирішують питання соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин
щодня на зв’язку з усією громадою, бо в будні і вихідні є категорії
громадян, що потребують підтримки, уваги і допомоги.
Хтось потрапив у складну життєву обставину, хтось у родині не
може без чарки, а від цього страждають діти – різні проблеми і
завжди необхідна і вчасна допомога.
Управління соціальної політики Бучанської міської ради – це
колектив професіоналів із великим серцем, які підтримують найвразливіших жителів кожного населеного пункту нашої громади,
переймаються долями дітей і людей похилого віку, самотніх і з
інвалідністю, опікуються питання усиновлення та оздоровлення.
Вітаючи від імені Бучанського міського голови Анатолія
Федорука, його заступник Сергій Шепетько звернувся до кращих
з кращих працівників Управління соцполітики:
– Кожен житель громади вдячний, що ви є. Ви постійно контролюєте, кому необхідна допомога, і поспішаєте приділити увагу і
зробити свою роботу якісно і вчасно. А реалізація проєкту соціального ЦНАПу дасть можливість більш якісно надавати послуги
й додасть зручності відвідувачам, адже більшість своїх питань
вони зможуть вирішити в одному місці.
Сергій Анатолійович подякував за працю, небайдужість, готовність завжди вислухати і допомогти.

П

Освіта

Креативний яскравий простір у гімназії

Поки учні середніх і старших класів Бучанської української гімназії вчилися дистанційно, педагоги вирішили приготувати для них креативний подарунок.
чителі після уроків працюють над
створенням креативного простору
для роботи з учнями, – розповіли директор Бучанської української гімназії Лариса
Сторожик. – Вже вимальовуються обриси
клубної кімнати, наповнюється творчим
духом кабінет англійської мови. Хочеться
подякувати за ініціативу Карабуту
Олексію, Левчукам Світлані та Дмитру.
Завдяки їхній праці мрії стають дійсністю».
Впевнені, що діти високо оцінять цікавий
задум педагогів.

«В

Спорт

Перемога юних спортсменів
«Футбольної Академії Алієва»
7-річні гравці бучанської «Футбольної
Академії Алієва» гідно виступили у
відкритому чемпіонаті «Зірочки Оболоні» і довели, що вони кращі!
ідна участь у змаганнях порадувала не
лише маленьких футболістів, а і їхніх
батьків, тренерів і всіх бучанців.
«Нехай ваші перемоги будуть вдалими,
а якщо й даватимуться важко, то це буде
лише досвідом, щоб перемагати все яскравіше та красивіше», – побажала мама одного з учасників команди.
А це старша група продовжує тренування на зимовій базі!

Г
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
20:40 Х/ф «Темний лицар».
23:50 Х/ф «Сонцестояння».
2:50 Служба розшуку дiтей.
2:55 Зона ночi.

СТБ

5:25 Т/с «Комiсар Рекс».
9:10,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
12:00,14:50 Т/с «Слiпа».
15:40,18:05 Т/с «Слiд».
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23:05 Т/с «Щастя за угодою».
1:05 Т/с «Невiрна».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
9:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Я везу тобi красу.
11:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
14:10,15:30 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Грiм серед ясного неба».
23:10 Т/с «Конюшина бажань».
1:30 Телемагазин.
2:00 Гучна справа.
3:00 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00,6:30 Глобал 3000.
10:30,1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
11:00,16:00 Телемагазин.
11:15,16:15 «Акули бiзнесу».
12:00,17:00,0:10,1:30 Київ. Вдень.
18:00 Погоджувальна рада.
19:00,20:00,3:30,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 25 с.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 3 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Т/с «SuperMansion».
2:30,4:30 Лiкар знає.

Четвер, 18 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Вiзуальний код.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05,5:05 Погода.
8:10 Т/с «Фаворитка короля».
9:15 Телепродаж.
9:50 Т/с «Серцебиття».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикi дива».
13:10,1:20 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Пiснi про кохання.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Дика природа Канади».
22:00 Полюси.
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
0:25 Т/с «Округ Дюрем».
3:00 #ВУкраїнi.
3:30 Антропологiя.
4:05 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,10:20,5:40 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:36 «ПроCпорт».
20:38 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Джек & Лондон».
21:45 «Право на владу».
0:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:55 Драма «Вiдьма та Осман».
2:40 Драма «Заповiт блудницi».

Iнтер

5:30,22:05 «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».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Все або нiчого».
14:40,15:35 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:25 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Т/с «Хороша дружина».
2:30 «Подробицi» - «Час».
4:20 М/ф.
4:45 «Телемагазин».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Факти.
4:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:00,13:25 Х/ф «Тремтiння землi 5:
Кровна рiдня».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50 Т/с «Розтин покаже».
14:50,16:10 Т/с «Пес».
17:40,23:35 Т/с «Юрчишини 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:15 Т/с «Пес 6».
22:35 Т/с «Пес 2».
0:35 Х/ф «Смерч».
2:40 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:15 Орел i решка.
9:15 Т/с «Надприродне».
11:55 Любов на виживання.
13:50 Х/ф «Повернення Супермена».
17:00,19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Темний лицар.
Вiдродження легенди».
0:35 Х/ф «Мама i тато».
2:05 Вар`яти.
2:30 Служба розшуку дiтей.
2:35 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:35 Т/с «Комiсар Рекс».
8:30,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.

12:00,14:50 Т/с «Слiпа».
15:35,18:05 Т/с «Слiд».
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23:05 Т/с «Щастя за угодою».
1:10 Т/с «Невiрна».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
9:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Я везу тобi красу.
11:00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
14:10,15:30 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Грiм серед ясного неба».
23:10 Слiдами українського лому, ч. 2.
23:50 Т/с «Конюшина бажань».
1:50 Телемагазин.
2:20 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Євромакс.
10:30,1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
11:00,16:00 Телемагазин.
11:30,17:00 «Акули бiзнесу».
12:00,18:00,0:10 Київ. Вдень.
18:30 Д/с «На власнi очi», 11 с.
19:00 Д/с «На власнi очi», 12 с.
19:10,22:00,1:30,3:30,5:00 Київ. Ввечєрi.
20:00 Т/с «Картковий будинок», 26 с.
22:30 Т/с «Лiкарка мафiї», 4 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Т/с «SuperMansion».
2:30,4:30 Лiкар знає.
6:30 Дотик з Ч. Стенлi.
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14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20:13 «ПроCпорт».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Лiга смiху».
22:40 «Вечiрнiй квартал».
0:40 Комедiя «Мiльйон способiв
утратити голову».
3:10 Драма «Вiдьма та Осман».

Iнтер

5:15,23:30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Позбав мене вiд сумнiвiв».
14:30,15:30,1:20 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «007: Золоте око».
3:20 «Подробицi» - «Час».
3:50 «Вiйна усерединi нас».
4:45 «Телемагазин».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20,1:15 Факти.
4:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10,20:05 Дизель-шоу.
11:45,13:25,22:55,1:40 «На трьох».
12:45,15:45 Факти. День.

9:10 Телепродаж.
9:40 #ВУкраїнi.
10:10,21:25 Д/с «Боротьба за
виживання».
10:40 Х/ф «Попелюшка», 1 i 2 с.
14:35 UA:Фольк. Спогади.
15:40 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
16:50 Х/ф «Вавилон ХХ».
18:50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
22:00 Д/с «Дика Iндонезiя».
23:05 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
0:30 Майдан Гiдностi.
1:35 Бiгус Iнфо.
2:35 Д/с «Тваринна зброя».

Канал «1+1»

7:00,5:20 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
18:30 «Свiт навиворiт 13. Еквадор».
19:30 «ТСН».
20:13 «ПроCпорт».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Вечiрнiй квартал».
22:15 «Жiночий квартал».
23:40 «Свiтське життя».
0:50 Х/ф «Вуаль».
2:30 Комедiя «Мiльйон способiв
утратити голову».

Iнтер

5:15 «Орел i решка.
Перезавантаження».
7:00 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Все для тебе».
11:00 Х/ф «Людина-оркестр».
12:40 Х/ф «Кохана жiнка механiка
Гаврилова».

П’ятница, 19 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,1:55 Земля, наближена до неба.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:30,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05 Погода.
8:10 Т/с «Фаворитка короля».
9:15 Телепродаж.
9:50 Т/с «Серцебиття».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикi дива».
13:10,0:20 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10,21:45,0:05,2:45,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Хорея Козацька.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00,1:05 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Дика природа Канади».
19:55 «Король-Слон».
22:00 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
22:55 Д/с «Дикi тварини».
3:00 «Зворотнiй вiдлiк».
4:40 Вiдтiнки України.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,10:20,6:00 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».

ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності магазину № 1106,
що знаходиться на вул. Вокзальній, 2-Г у м. Буча Київської області.
Предметом діяльності підприємства є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення
атмосферного повітря, та не потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
З метою отримання Дозволу нами була проведена Інвентаризація викидів забруднюючих речовин та розроблені Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювання побажань, Документи у яких обґрунтовуються обсяги
викидів, для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, буде надано для затвердження у відповідних Державних органах.
У результаті проведення вищевказаних робіт встановлено, що на підприємстві налічується 8 стаціонарних джерел викидів. Джерелами утворення викидів є обладнання
для приготування страв (м’ясних, борошняних кулінарних виробів), піц та установки
для холодопостачання та кондиціонування повітря.
Потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від магазину становить: 0,112 г/с та 0,538 т/рік, в т.ч: речовини у вигляді суспендованих твердих часток
недиференційованих - 0,004 т/рік, оксиди азоту - 0,004 т/рік; оксид вуглецю - 0,015 т/рік;
спирт етиловий - 0,432 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 - 0,009 т/рік; акролеїн - 0,0004
т/рік ацетальдегід - 0,008 т/рік; кислота оцтова - 0,042 т/рік ; фреон R-510 - 0,020 т/рік,
фреон R-410 А -0,004 т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона для даного виду діяльності не встановлюється.
Відповідно до проведених розрахунків розсіювання при одночасній роботі всіх джерел
викидів максимальні розрахункові концентрації у приземному шарі атмосфери в частках ГДК по всім речовинах біля житлової забудови магазину нижчі від допустимих (1
ГДК).
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Бучанської районної державної адміністрації Київської області за
адресою: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська, 22, тел. (044) 330-04-65, 093447-88-15.

20:00 Драма «Клятва».
21:40 Служба порятунку.
22:00 Київ. Проfile.
22:55 Лото.
23:00 Т/с “SuperMansion”.
0:10,4:30 Promuz.

Неділя, 21 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,2:35 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,0:05,2:10,3:30,5:3
5 Новини.
7:10 М/ф «Пригоди Тайо».
7:45 Еко-люди.
7:50 Буковинськi загадки.
7:55,8:10 Погода.
8:15 Д/с «Дикi тварини».
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30 Спецефiр до Дня Гiдностi та
Свободи.
16:00 Концерт. Гайдамаки.
17:20 Майдан Гiдностi.
18:30 Спепроект «Слов`янськ.
Незабуте».
19:00 Революцiя гiдностi. Майдан.
20:00 Новоросiя. Цiна проекту.
21:25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
0:30 Х/ф «Вавилон ХХ».

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,17:30 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим».
11:00 «Свiт навиворiт 13. Еквадор».
12:00,2:20 «Свiт навиворiт».
18:30 «Свiтське життя».
19:30,4:50 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
0:00 «Лiга смiху».

Iнтер

13:45 Т/с «Розтин покаже 2».
14:45,16:15 Т/с «Пес».
17:40 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45 Факти. Вечiр.
3:45 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:15 Орел i решка.
9:25 Пекельна кухня.
11:30 Екси.
13:30 Дiти проти зiрок.
15:05 Х/ф «Бетмен: Початок».
18:00 Х/ф «Темний лицар».
21:00 Х/ф «Асистент вампiра».
23:25 Х/ф «Пастка».
1:30 Вар`яти.
2:55 Служба розшуку дiтей.

СТБ

3:50 Х/ф «Ще одна з роду Болейн».
6:05,19:00,22:50 Холостячка Злата
Огнєвiч.
10:35,0:05 Як вийти замiж.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
11:50,14:50,18:05 Т/с «Слiпа».
1:00 Битва екстрасенсiв.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:20 Т/с «Три кольори любовi».
14:20 Т/с «Коли помре любов», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Коли помре любов».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00,2:00 Т/с «Вiдважнi».
1:30 Телемагазин.
4:45 Т/с «Експрес-вiдрядження».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Життя в цифрi.
10:30,1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
11:00,16:00 Телемагазин.
11:15,16:15 «Акули бiзнесу».
12:00,17:00,0:10,1:30 Київ. Вдень.
18:00 Київ-Talk.
19:00,20:00,3:30,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 27 с.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 5 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 Київ. Вiдверто.

Субота, 20 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:30 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:05,2:10,3:35,5:3
5 Новини.
7:10 М/ф «Пригоди Тайо».
7:45 Еко-люди.
7:50 Буковинськi загадки.
7:55,2:05,4:00,5:30 Погода.
8:05 Д/с «Дикi Дива».
8:25 Вiдтiнки України.

14:20 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
16:00 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20:00 «Подробицi».
20:30 «Мiсце зустрiчi».
22:05 Т/с «Несолодка пропозицiя», 1-4 с.
2:10 Х/ф «Наречена на замовлення».
4:10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:55 Факти.
5:20 Громадянська оборона.
6:25 Прихована небезпека.
7:25 Т/с «Юрчишини 2».
11:25,13:00 Х/ф «Джек Рiчер».
12:45 Факти. День.
14:20 Х/ф «Джек Рiчер 2: Не вiдступай».
16:45 Х/ф «Ефект колiбрi».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Захисник».
21:00 Х/ф «Смертельнi перегони».
23:00 Х/ф «Професiонал».
1:25 Революцiя Гiдностi.
2:20 Острiв Небайдужих.

Новий канал

6:00,2:20 Вар`яти.
6:20,9:55 Kids` Time.
6:25 Т/с «Подорож єдинорога».
10:00 Орел i решка. Земляни.
11:00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12:00 Орел i решка.
12:55 Хто зверху?
14:55 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах».
16:20 М/ф «Вiдважна».
18:05 Х/ф «Диво-жiнка».
21:00 Х/ф «Аквамен».
23:55 Х/ф «Чому вiн?»

СТБ

4:45,10:55 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
7:55 Неймовiрна правда про зiрок.
19:00 Україна має талант.
22:00 МастерШеф.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Експрес-вiдрядження».
9:00 Зоряний шлях.
10:30 Т/с «Утiкачка».
14:30 Т/с «Утiкачка 2», 1 i 2 с.
15:20 Т/с «Утiкачка 2».
20:00 Головна тема.
21:00 Маска 2.
23:30 Що? Де? Коли?
1:00,2:15 Т/с «Вiдважнi».

ТК «Київ»

7:20 Легенда з Р. Мухою. Гайтана, ч. 1.
8:20 Комедiя «Мiсто примар».
10:00,10:45 Телемагазин.
10:15,2:30 Лiкар знає.
10:25,23:45 Крим. Реалiї.
11:00,14:00,19:00,1:35,3:30,5:30 Київ.
Вихiдний.
13:00 Київ-Talk.
15:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 1 с.
15:50 Т/с «Лiкарка мафiї», 2 с.
16:35 Т/с «Лiкарка мафiї», 3 с.
17:25 Т/с «Лiкарка мафiї», 4 с.
18:10 Т/с «Лiкарка мафiї», 5 с.

4:40 Анiмац. фiльм «Острiв скарбiв».
7:00 Х/ф «Суперзять».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00,12:00 «Iнше життя».
12:50 «Речдок. Велика справа».
17:30 Х/ф «007: Золоте око».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 Х/ф «Джунглi».
0:25 Х/ф «Смертельна стежка».

ICTV

4:30 Факти.
4:55 Прихована небезпека.
5:55 Анти-зомбi.
6:50 Секретний фронт.
7:50 Громадянська оборона.
8:50 Х/ф «Фантастична четвiрка».
10:45,13:00 Х/ф «Загiн самогубцiв».
12:45 Факти. День.
13:15 Т/с «Пес».
18:45 Факти тижня.
20:40 Х/ф «Паркер».
23:05 Х/ф «Без компромiсiв».
1:00 Х/ф «У пастцi часу».

Новий канал

6:00,23:40 Вар`яти.
7:10,9:10 Kids` Time.
7:15 Х/ф «Каспер».
9:15 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах».
10:45 М/ф «Вiдважна».
12:40 Х/ф «Диво-жiнка».
15:25 Х/ф «Аквамен».
18:15 Х/ф «Земля майбутнього: Свiт за
гранню».
21:00 Х/ф «Сходження Юпiтер».

СТБ

4:15 Т/с «Одружити не можна
помилувати».
8:25 МастерШеф.
13:45 СуперМама.
18:40 Битва екстрасенсiв.
21:00 Один за всiх.
22:10 Таємницi ДНК.
23:20 Україна має талант.

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50,4:30 Реальна мiстика.
8:25 Т/с «Грiм серед ясного неба».
17:00 Т/с «Майже вся правда», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Майже вся правда».
23:00,2:00 Т/с «Утiкачка».

ТК «Київ»

6:30 Легенда з Р. Мухою. О. Пономарьов.
8:00 Трилер «Врятувати Харрiсона».
10:15 Армiя сьогоднi.
11:00,14:00,1:35,3:30,5:30 Київ. Вихiдний.
13:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи», 1 i 2 с.
15:00 Т/с «Картковий будинок», 23 с.
15:50 Т/с «Картковий будинок», 24 с.
16:35 Т/с «Картковий будинок», 25 с.
17:25 Т/с «Картковий будинок», 26 с.
18:10 Т/с «Картковий будинок», 27 с.
19:00 Київ. Тижневик.
19:50 Київ. Тижневик. Спорт.
20:30 Детектив «Американськi гiрки».
22:30 Легко-шоу.
23:15 Лото.
23:20 Т/с “SuperMansion”.

Оголошення щодо придбання приміщення
для розміщення Амбулаторії групової практики
в районі вулиць Амосова, бульв. Л. Бірюкова, Вишнева
Бажаний район розміщення – мікрорайон «МОДУЛЬ» в радіусі вулиць Амосова,
Вишнева, Депутатська.
Бажана площа приміщення – 250 м.кв. – 290 м.кв.
Обов’язково:
Зовнішні вимоги:
• Наявність паркінга для тимчасового розміщення автотранспорту
• Під’їзд для медичного спецтранспорту, передбачений ДБН
• Максимальне наближення до житлових будинків (бажано вбудовано-прибудоване в багатоквартирному житловому будинку або житловому комплексі)
• Безперешкодний доступ для маломобільних верств населення (інклюзивність)
• Зручна транспортна розв’язка, близькість до зупинок автобусних маршрутів загального користування
• 1 (перший) поверх будівлі
Внутрішні вимоги:
• Інсоляція приміщень згідно ДБН
• Кількість кабінетів – 6-10 секцій під кабінети з точками підключення до водопостачання та водовідведення
• Холл – від 50 м.кв. до 90 м.кв.
• Наявність окремого входу для розміщення ізолятору для розмежування потоків пацієнтів
• Наявність доступу до мережі Internet, телефонного зв’язку
• Наявність тепло-, енерго-, водопостачання та каналізування
• Наявність від 2-х до 3-х туалетів
Строк подачі пропозицій: до 01 грудня 2021р.
Розгляд пропозицій щодо придбання об’єкту нерухомого майна у власність Бучанської
міської територіальної громади здійснюється при наявності наступних документів, що
надаються власником об’єкта нерухомого майна:
−− Незалежний експертний Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
−− Рецензія до Звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), виконана на вимогу замовника
Звіту про оцінку майна;
−− Технічна документація на об’єкт;
−− Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на
які підлягають державній реєстрації;
−− Документи, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі придбання окремо розташованого об’єкта або об’єкта незавершеного будівництва) у відповідності до містобудівної документації;
−− Проектно-кошторисна документація та дозвільні документи на початок будівництва,
а також вихідні дані (містобудівні умови та обмеження, будівельний паспорт, технічне
завдання, технічні умови), у разі придбання об’єкта незавершеного будівництва;
−− Акт обстеження об’єкта щодо визначення його технічного стану, складеного працівниками відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради спільно з КП
«Бучабудзамовник».
Адреса подачі документів:
м. Буча, вул. Енергетиків, 12, управління Центру надання адміністративних послуг
22.11.2021 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки гр. Приходька Андрія Анатолійовича за адресою: Київська обл., Бучанський р-н,
Дмитрівська (раніше Бузівська) сільська рада.
Запрошуються сусідні землевласники: І. В. Проскуряков, А. Ф. Біляченко, О. М.
Сидоренко, О. В. Лиштва та О. В. Куркін.
22.11.2021 року о 12-00 год. відбудеться встановлення (відновлення) та погодження меж земельної ділянки гр. Ящука Анатолія Опанасовича за адресою: Київська обл.,
Бучанський р-н (Києво-Святошинський р-н), с. Стоянка, вул. Польова, 6.
Запрошуємо землевласників та землекористувачів суміжних земельних ділянок для
погодження меж.
22.11.2021 року о 09-00 год. відбудеться встановлення (відновлення) та погодження
меж земельної ділянки гр. Афанасьєва Михайла Авдійовича за адресою: Київська обл.,
Бучанський р-н, с. Бузова, ГО «СТ «БУЗОК-2», вул. Святкова, 47.
Запрошуються сусідні землевласники: О. В. Нікульшина та О. В. Рябінін.
Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Київської області на 2022 рік та
Звіту про стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документу державного планування
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2022 рік
(далі – Програма).
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування
Київська обласна рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
Дата початку та строки здійснення процедури – відповідно до ст. 12 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Програми та Звіту про її стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення, а саме з 10 листопада 2021 року
на сайті Київської облдержадміністрації (https://cutt.ly/kgNDIZc) і триватиме до 10 грудня
2021 року.
Способи участі громадськості – громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження
та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну
екологічну оцінку.
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, – Департамент економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації (пл. Лесі Українки, 1, м. Київ,
01196), електронна пошта: strategy@econkoda.gov.ua. Відповідальна особа: Бойко Олена
Альбертівна, телефон (044) 286-81-25. Строк подання зауважень і пропозицій – з 10
листопада до 10 грудня 2021 року.

ГРОШІ

В Україні змінять розмір пенсій

Зараз мінімальна пенсія в державі становить 1 854 грн, однак у 2022 році
розмір виплат буде змінено. Про це в інтерв’ю Thepage.ua заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

П

осадовець зазначила, що в 2022 році заплановано 12 етапів підвищення пенсій для
різних категорій.
«У нас встановлено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. За пенсійним законом
він же є мінімальною пенсією. Зараз це 1 854 грн, а з грудня буде 1 934 грн», – зазначила міністр.
За словами пані Лазебної, на сьогодні мінімальну пенсію в Україні отримують до мільйона осіб.
«У грудні цього року буде встановлено мінімальну пенсію в розмірі 2 600 грн для осіб
старше 65 років, які мають повний стаж роботи (чоловіки – 35 років, жінки – 30). Зараз
для цієї категорії вона становить 2 400 грн», – зазначила міністр.
За її словами, у наступному році середню пенсію буде збільшено.
«Ми розраховуємо, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4
000 грн. Це на 30% більше в порівнянні із січнем-2020. Зараз на 60% стало більше людей,
які отримують пенсії в діапазоні 3000 – 4000 грн, на 40% – від 4000 до 5000 грн. Нам ще
потрібно суттєво підняти виплати для людей з інвалідністю. Поки мінімальна пенсія для
них становить 2 200 грн», – зазначила пані Марина.
«У січні буде зроблено перерахунок для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю.
Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв’язку зі зростанням мінімальної
зарплати. Жінкам, які народилися в 1962 році, в майбутньому році почнуть нараховуватися пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку. Їхні пенсії можуть виявитися
менше тих, що нараховувалися рік тому. Тому ввели підвищувальний коефіцієнт 9%“, –
заявила міністр.
Також вона зазначила: «Буде індексація пенсій з 1 березня, а в жовтні ми плануємо вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію: людина старше 70 років, що має стаж 35 років
(чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менш як 3 000 грн».

Діджиталізація

Нові послуги в «Дії»
Для призовників та військовозобов’язаних

У

перше в історії Збройних сил України в тестовому режимі запрацював цифровий
онлайн-сервіс, який дозволяє військовозобов’язаним, резервістам і призовникам
онлайн змінити реєстрацію місця проживання. Про це вказано на сайті Міністерства
оборони.
Це нововведення насамперед стосується людей, внесених до Єдиного державного реєстру
призовників, військовозобов’язаних і резервістів, і в кого є наявні та правильно оформлені
всі необхідні документи. Зараз ця система доступна лише для власників ID-карток.
У Міноборони кажуть, що раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох
днів, а часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку
в одному місці та стати в іншому.
У Міноборони обіцяють, що через «Дію» вся процедура займає значно менше часу і не
потрібно особисто відвідувати жодну установу.

Як це працює?

Молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти заходять на портал «Дія».
Там треба заповнити електронну заяву, внести свої дані, обрати, зокрема, особистий номер реєстрації.
Відповідно до поданої заявки, «Дія» робить запит до вже сформованого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Після перевірки інформації дані про нове місце реєстрації автоматично передаються до територіальних
центрів надання адміністративних послуг.
Електронна послуга «Є-реєстрація» поки що працює у тестовому режимі в кількох територіальних громадах: у Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі та
Києві.
Паралельно функціонує чинний, паперовий варіант зміни реєстрації місця проживання.

Для реєстрації шлюбу

У

країнці відтепер можуть подати документи для реєстрації шлюбу на порталі «Дія» –
через застосунок також можна буде оплатити адміністративний збір.
Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Telegram Прем’єр Денис Шмигаль.
«В Україні з’явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн. Подати
документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу
відтепер можна буде через портал «Дія». Усі ці зміни спрямовано на те, аби взаємодія
людей із державою проходила максимально зручно та комфортно», – написав він.
22.11.2021 року о 14-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки гр. Павленка Віктора Гавриловича та гр. Флорчук Валентини Вікторівни (дівоче
прізвище Чупрун) за адресою: Київська обл., Бучанський р-н (Києво-Святошинський район), с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 32.
Запрошуються сусідні землевласники: Шундик Л. Г., Власенко В. С. та землекористувачі земельної ділянки кадастровий номер якої 3222484001:01:010:0025.
Опублікована у № 44 від 5 листопада 2021 року назва «Структура тарифу за одну гігакалорію теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРТЕПЛО ЧЕРНІГІВ" містить помилку, вважати правильну назву: «Структура тарифу за одну гігакалорію теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю
"УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ".

Втрачено довідку замість військового квитка серія ДО №19602, видану Миргородським ОМВК
Полтавської області на прізвище Черкаський В’ячеслав Михайлович, вважати недійсною.
Втрачену картку водія, видану на ім'я Семенюк Віталій Степанович, 1974 р. н.,
№ UAD0000003М6Н000 діючу до 28.08.2023 року, вважати недійсною.
Втрачене свідоцтво про здобуття базової середньої освіти /НЗСВ /023102, видане Луб’янською загальноосвітньою школою 1-2 ступенів 08.06.1996 р. №5 на ім’я Коханевич Світлана Миколаївна 10.12
1980 р.н., вважати недійсним.
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____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ - СБК»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові
код згідно з ЄДРПОУ: 38029157
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
07834, Київська обл., Бучанський район, Гостомельська селищна об’єднана територіальна громада, с. Озера, вул. Партизанська,
71.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
Промислова розробка Озернівського родовища глинистої сировини, в тому числі розширення кар`єру та зміна цільового призначення земельних ділянок.
Технічна альтернатива 1: Схема видобувних робіт передбачає багатоуступну розробку корисної копалини з внутрішнім розташуванням відвалів екскаваторами з одночасним навантаженням видобутої корисної копалини до автотранспорту. Допоміжні
роботи виконуються бульдозером.
Технічна альтернатива 2: Розроблення корисної копалини гідромоніторами.
Гідромонітор є водобійний снаряд, що служить для отримання струменя води, яка
подається під тиском. Вода розмиває ґрунт і перетворює в розріджену масу (пульпу). В установку для розробки, крім гідромонітору, входять водоприймач з насосною
станцією, трубопроводи для подачі води і відведення пульпи в відвал або відкриті
лотки. Ця технологія потребує великої витрати водних ресурсів, тому ця технічна
альтернатива не є оптимальним варіантом щодо здійснення планованої діяльності та досягнення позитивного результату.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде здійснюватися на земельних ділянках що знаходяться у приватній власності ТОВ
«ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ - СБК» в с. Озера Гостомельської селищної об’єднаної територіальної громади Бучанського
району Київської області з кадастровими номерами:
-3221087000:03:007:0013 площею 2,7501 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:007:0011 площею 2,8744 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:007:0015 площею 2,7500 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:002:0010 площею 2,7284 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:002:0016 площею 2,9538 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3221087000:03:002:0007 площею 6,1570 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:002:0006 площею 2,7184 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:002:0005 площею 2,7186 для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:003:0020 площею 2,6433 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3221087000:03:003:0018 площею 2,6032 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:003:0027 площею 2,6332 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3221087000:03:007:0002 площею 2,9535 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:007:0016 площею 2,9538 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:003:0019 площею 2,6931 га для ведення особистого селянського господарства;
-3221087000:03:003:0001 площею 2,6633 га для ведення підсобного сільського господарства;
-3221087000:03:003:0003 площею 2,6232 га для ведення особистого селянського господарства»;
-3221087000:03:002:0011 площею 2,7185 га для ведення особистого селянського господарства;
та земельних ділянок комунальної власності, які перебувають на праві оренди:
-3221087000:03:007:0101 площею 15 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов›язані з користуванням надрами
-3221087000:03:002:0001 площею 5,6971 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Місце провадження планованої діяльності територіально обумовлене місцем розташування розвіданого та вже частково розробленого родовища та обмежене в розмірі наявністю розвіданих запасів корисної копалини та правом на користування земельними ділянками. Відповідно, розгляд іншої територіальної альтернативи не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище можна оцінити як позитивне. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за користування надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною виробництво, зайнятості місцевого населення та працівників. В
цілому, вплив планової діяльності об’єкту на соціально-економічне середовище можна оцінити як допустимий.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Корисними копалинами на Озернівському родовищі виступають розвідані наглинки та глинистий мергель для отримання
керамічної цегли. Спільнозалягаючими корисними копалинами на родовищі виступають піски, які повністю відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-29-95 “Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій та робіт. Класифікація”.
Балансові запаси основної корисної копалини загальнодержавного значення – наглинку і глинистих мергелів Озернівського
родовища визначені протоколом ДКЗ України за №3407 від 13.08.2015 р. обсягом 17306 тис.м3. Балансові запаси пісків визначені
протоколом ДКЗ України за №3407 від 13.08.2015 р. обсягом 9863,0 тис.м3.
Планованою діяльністю передбачається розширення існуючого кар`єру ТОВ «ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ - СБК».
Розширення кар`єру буде здійснюватися в межах існуючого спеціального Дозволу на користування надрами №4251 від 14.05.2007
року. На земельних ділянках, на яких передбачається розширення кар`єру є необхідність зміни цільового призначення земельних
ділянок з земель для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, підсобного
селянського господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов›язані з користуванням надрами.
На земельній ділянці з кадастровим номером 3221087000:03:003:0003 розташовано майданчик, на якому розміщено тимчасові пересувні побутові вагончики для обігріву в зимовий час робітників кар’єру, надвірний туалет, септик, стоянка вантажного
транспорту.
На території майданчика знаходяться: Електроенергія подається існуючою повітряною ЛЕП -6кВ протяжністю 0,5 км від трансформаторної підстанції 35/6кВт.
Загальна площа земельних ділянок, на яких передбачається здійснення планованої діяльності складає 70,8300 га.
Розробку кар’єру планується проводити сучасною технікою з урахуванням досягнень в технології проведення розробки родовищ. Режим роботи кар’єру по видобуванню сезонний з 150 робочими днями при 5 денній робочій неділі з двома вихідними, в
дві зміни на добу по 8 годин роботи в кожну. Режим роботи кар’єра по розкривним роботам сезонний з 200 робочими днями при
5 денній робочій неділі з двома вихідними, в дві зміни на добу по 8 годин роботи в кожну. Річна потужність кар’єру встановлена
робочим проектом: глинистий матеріал – 200 тис.м3 гірничої маси в природньому стані та піску 150 тис.м3.
Система розробки прийнята суцільна з паралельним подвиганням фронту робіт, транспортна з внутрішнім відвалоутвореннням. Кількість видобувних уступів – 5, кількість розкривних уступів – 3. Приріст запасів за рахунок зовнішньої фіксації бортів
кар’єру: наглинок – 271,2 тис.м3, мергель – 37,5тис.м3, пісок – 0,0 тис.м3. Експлуатаційні втрати корисних копалин становитимуть:
наглинок 695,7 тис.м3, мергель – 770,7 тис.м3, піску – 1046,3 тис.м3.
Навантаження гірничої маси проводиться екскаватором HITACHI ZX 27LG, перевезення гірничої маси виконується кар`єрними самоскидами КрАЗ – 6510 та МАЗ - 55. Допоміжні роботи виконуються бульдозером NEW HOLAND D255. Розкривні роботи проводитимуться дизельним екскаватором HITACHI ZX 27LG та KOMATSU PC 400 LC, допоміжні роботи - бульдозером
Б10М.0111 – 1Е, перевезення розкривних порід у відвали виконується автосамоскидами КрАЗ – 6510 та МАЗ - 55.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні обмеження:
- при впроваджені планованої діяльності дотримуватись нормативів екологічної безпеки;
- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря повинні здійснюватися лише за наявності дозволу;
- дотримуватись розмірів санітарно-захисної зони.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами;
- концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД);
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99.
щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні обмеження:
- при впроваджені планованої діяльності дотримуватись нормативів екологічної безпеки;
- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря повинні здійснюватися лише за наявності дозволу;
- дотримуватись розмірів санітарно-захисної зони.
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами;
- концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД);
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99.
щодо територіальної альтернативи 1
Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

1

Границі розробки в плані повинні забезпечувати додержання вимог «Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів», затверджених наказом Мінохоронздоров’я України від 19.06.1996 р. №173.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
- вивчення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов родовища;
- дотримання технологій розробці кар`єру;
- запобігання пилоутворення;
- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних порід для використання при відновленні порушених гірничими
роботами земель;
- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх
впливу.
щодо технічної альтернативи 2:
- вивчення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов родовища;
- дотримання технологій розробці кар`єру;
- запобігання пилоутворення;
- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних порід для використання при відновленні порушених гірничими
роботами земель;
- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх
впливу.
щодо територіальної альтернативи 1
Для розробки родовища необхідне здійснити наступне:
- облаштування під’їзної дороги;
- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, інше.
- дотримання встановлених меж СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Вплив на клімат і мікроклімат: не значний.
Вплив на атмосферне повітря: під час планованої діяльності очікуються викиди забруднюючих речовин (суспендованих частинок, не диференційованих за складом, двоокис азоту, окис вуглецю та ін.) в атмосферне повітря при роботі автотехніки, технологічного та допоміжного обладнання в межах існуючих природоохоронних та санітарних вимог законодавства.
Утворення відходів: утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» та чинними
нормативами та актами.
Вплив на геологічне середовище: порушення земної поверхні. Відбувається формування техногенних форм рельєфу : відвалів
розкривних порід, гірських виробок.
Вплив на поверхневі та підземні води: земельні ділянки планованої діяльності не відносяться до земель зарезервованих для
заповідання, інших особливо цінних земель, водних об’єктів їх прибережних захисних смуг, заплав та басейнів малих річок. Вплив
на підземні води в районі розробки родовища внаслідок розробки родовища не передбачається. Скид стічних побутових та виробничих вод у природні поверхневі водойми не прогнозується.
Вплив на природно-заповідний фонд : земельні ділянки планованої діяльності не відносяться до територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Території планованої діяльності не зачіпає об’єкти Смарагдової мережі України.
Вплив на флору і фауну проявляється у зміні середовища існування при видобутку корисних копалин відкритим способом.
Вплив на ґрунти: у процесі видобутку корисної копалини земельні ресурси зазнають значного впливу, який виражається у
виведенні з обігу земель під об’єкти кар’єру, порушення шару ґрунту, порушенні природного рельєфу в межах земельного відводу.
При здійсненні планованої діяльності планується виконання розкривних робіт з подальшого рекультивацією відпрацьованих
ділянок. Особливо цінні землі в межах ліцензійної території відсутні. Всі роботи виконуються згідно вимог санітарних та природоохоронних норм.
Вплив на навколишнє середовища шуму, вібрації та сейсмологічний вплив відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм. 				
Вплив на соціальне середовище визначається як прийнятний: наявні робочі місця, надходження коштів у місцевий бюджет.
Негативний вплив на техногенне середовище відсутній.
Об’єкти культурної спадщини плановою діяльністю не зачіпаються
щодо технічної альтернативи 2: подібні до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності в межах планованої земельної ділянки не спричинить суттєвого негативного впливу на
оточуюче середовище та здоров’я населення та буде у межах діючого санітарного та екологічного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась		
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”)
Перша категорія (пункт 15, частина 2, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») – кар’єри та
видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 га.
Друга категорія (пункт 2, частина 3, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») – зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного
виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних
земель.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року та Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про
провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються
на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля та інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що
вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, орган, до повноважень
якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна особа)

Освіта

Учні навчально-виховного комплексу № 2 разом із педагогами зібрали для воїнів, що захищають незалежність і суверенітет України на Сході, приємні подарунки і передали їх
через громадських активістів.

Н

ещодавно волонтери повернулися в Бучу. Для рою «Січове
братство» Бучанської школи № 2, всіх учнів та викладачів закладу вони привезли щиру та сердечну подяку від Героїв.

Знайомство

Національні
страви
У 5-А, 5-Б, 5-Г та 5-Д класах
школи № 5 відбувся узагальнюючий урок-презентація
проєктів на теми «Їжа, традиції харчування в Україні та
англомовних країнах».

У

чні дізналися про улюблені
страви українців, англійців,
американців, про правила поведінки за столом під час вживання їжі. Цікаві і корисні знання, які точно стануть у пригоді
молоді.

Квести і диктант у гімназії

Цього року в День української мови й писемності було проведено вже 21-й Всеукраїнський радіодиктант національної
єдності. До його написання традиційно долучилися й учні
9-10-х класів Бучанської української гімназії з вчителькою
Валентиною Миколаївною Карпенко.
а радіодиктанті читав свій твір український письменник
Юрій Андрухович, повідомивши, що він є початком його нової книжки.
«Писати диктант було трохи складно, але цікаво, – зізнаються
гімназисти. – З нетерпінням чекаємо результатів».
Для семикласників гімназії вчителька Людмила
Сорока у цей святковий день провела мовознавчий квест. Це була
захоплива мандрівка з
маршрутними аркушами,
тематичними
станціями, де на учнів очікували різні завдання з мови
та літератури: загадки,
кросворди, логічні задачі,
вправи на відповідність
тощо. Під час гри учасники були активними, підтримували один
одного, раділи своїм досягненням.

Н

Рідна мова
День української писемності та мови традиційно відзначають 9 листопада вже понад два десятки років поспіль. З нагоди дати у Бучанській школі №4 провели цікаві заходи.

У

чні 3-Д класу з великим задоволенням виконували завдання
та брали участь у командній грі «Знавці рідної мови».
3-Г клас також долучився до цього свята. Діти переглянули відео
про Нестора-Літописця, дізналися цікаві факти про українську
мову, складали прислів’я та приказки про мову та розповідали
вірші.
Школярі старших класів та вчителі долучилися до написання
Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.
Учителі української мови та літератури провели презентаційний меседж «Рідна мова чиста, як роса…», а педагоги початкових
класів – лінгвістичний артмоб «Плекаймо мову!».
Школа розквітла від розмаїття вишиванок, у яких прийшли учні
та вчителі.

Квітни мово наша рідна

День української писемності та мови школа № 3 провела не
менш цікаво і насичено.
чні 3-Д класу, використовуючи цеглинки LEGO,
взяли участь у вікторині. За
допомогою букв українського
алфавіту розшифрували вислів
про мову відомого українського
письменника. А на завершення
творчо підійшовши до завдання: оживили букви, з якої починаються їхні імена.
Школярі 4-Б класу під керівництвом класного керівника Вікторії Мурашевої взяли
участь в олімпіаді з української
мови на освітній платформі
«Всеосвіта», створили колажі
«В моєму серці Україна», провели акцію «Вишиваночка» –
прийшли на навчання до школи
у вишиванках та вишитих платтях, дізналися цікаві факти про
історію української мови та її особливості, відгадували цікаві загадки. До речі, за відгадку отримували смачні соковиті яблука. На
завершення дітлахи зробили спільні фото на згадку.
Тому сьогодні учні 3-А класу
разом із класним керівником
Цис Альоною відкривали деякі
секрети-цікавинки про українську мову, досліджували перлини усної народної творчості,
відгадували мовні загадки, провели конкурс на кращого читця
віршів про мову.
«У День української писемності і мови хотілося звернути
особливу увагу на красу, багатство, унікальність рідної мови, на
важливість володіння державною мовою у сучасному житті», – зазначили у школі № 3.
Підсумком спільної роботи стало створення колективного лепбуку «Квітни, мово наша рідна!

У
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Суспільство
Пілотний проєкт

Команда підтримки дії в Бучі

У трьох населених пунктах Київщини – Бучі, Броварах і Нових
Петрівцях в центрах масової вакцинації почали працювати команди підтримки «Дії».
а черзі – Бориспіль, Фастів,
Білогородка та Біла Церква.
«Важливо не лише давати людям можливість імунізуватись
від коронавірусу, а й допомагати їм отримувати COVID-сертифікати. Особливо це актуально зараз, коли Київщина й
далі перебуває у «червоній» зоні
з посиленими обмежувальними
заходами. Знаємо, що в деяких
людей є проблеми із завантаженнями сертифікатів про вакцинацію. Наше завдання – допомогти їм. Будемо робити це спільно з
командою Мінцифри», – прокоментував голова Київської обласної
адміністрації Василь Володін.
Відтак у центрах масової вакцинації облаштували локації для роботи консультантів, які допомагатимуть жителям регіону генерувати
COVID-сертифікати у мобільному застосунку чи на порталі «Дія».
Загалом команда підтримки «Дії» може:
−−розповісти про види СOVID-сертифікатів та шляхи їх отримання;
−−проконсультувати або допомогти подати заявку на отримання
СOVID-сертифіката;
−−підказати, куди звернутись і які дані перевірити, щоб сертифікат
згенерувався, якщо проблема на боці лікаря (сімейного або того,
який проводив щеплення);
−−визначити помилку генерування сертифіката;
−−розказати, що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з
пів року до 365 днів;
−−допомогти увійти на портал «Дія»;
−−допомогти з отриманням КЕП для входу на портал «Дія».
Зазначимо, що команди підтримки «Дії» вже розпочали роботу в центрі масової вакцинації за адресою: м. Буча, вул. Катерини
Білокур, 1 А.

◆◆ Здвижівка

Екогалявина: перший об’єкт готовий

Здвижівська екогалявина вже має своє обладнане місце для
багаття.

Н

Х

оча на вулиці вже доволі прохолодно, та
саме біля вогнища можна
зібратись компанією однодумців і, підкидаючи хмиз
у багаття, розповідати одне
одному цікаві історії і ділитись власними думками.
Команда Здвижівки висловлює подяку за професійну роботу пану Валерію,
адже відтепер вогонь не
становитиме небезпеку лісові, а також вдячність всім
небайдужим за допомогу та
підтримку.

Шеринг документів: функціонал від Дії

діджиталізація

Відвідувачі сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністра- • копія документа, яка передається, містить
тивних послуг можуть пред’явити електронний паспорт у застосунку Дія та подімітку часу та інформацію про отримувача
копії, кому й коли вона була надана;
литися цифровою копією документа.
• копія документа вже підписана КЕПом
іджиталізація залишається одним із
Дії.
пріоритетних напрямів діяльності
Сервісні центри МВС постійно на зв’язсервісних центрів МВС. Ми впевнені, що шеку: із запитаннями, подяками та скаргаринг полегшить роботу нашим адміністрами до Головного сервісного центру МВС
торам та збереже час відвідувачам», – уваможна звертатися за телефоном (044) 290
жає перший заступник начальника ГСЦ
19 88. Також консультації надаються на
МВС Юрій Смольянінов.
офіційній сторінці в Facebook, а відповіШеринг документів – новий функціонал, заді на поширені питання та новини сервіспроваджений МВС спільно з Міністерством
них центрів МВС можна знайти на сайті.
цифрової трансформації України. Сервісні
Користуйтесь онлайн сервісами та викоцентри МВС продовжують працювати над
ристовуйте сучасні інформаційні технології
впровадженням інноваційних сервісів для
для замовлення й отримання послуг у серзабезпечення комфорту громадян під час отвісних центрах МВС.
римання адміністративних послуг.
Дія – це новий рівень взаємодії держави
«Застосунок Дія надає можливість діта громадян: зручний і людяний. На порлитися копіями цифрових документів, а
талі можна отримати онлайн понад 70
також перевіряти їх дійсність в декілька
державних послуг, у тому числі послуга
кліків. Просто, зручно та без паперових
Цифрова копія паспорта з е-підписом верифікації водійського посвідчення. А в
примірників або їхніх копій. Інтеграція з Дії передається до серверу МВС. Завдяки оновленому мобільному застосунку — доДією робить процеси зручнішими, і корис- шерингу виконуються відразу дві функції: ступ до 11 своїх цифрових документів та
тувачі більше не хвилюватимуться про за- електронна ідентифікація особи та переда- 12 послуг. Серед документів: ID-картка та
буті вдома документи», — зазначає керів- ча копій електронних документів адміні- закордонний біометричний паспорт, стуник команди Впровадження електронних стратору.
дентський квиток, посвідчення водія, свідопослуг Міністерства цифрової трансфорПереваги шерингу е-паспорта:
цтво про реєстрацію транспортного засобу,
мації України.
• копія документа передається одразу до страховий поліс транспортного засобу, поЩоб відвідувачам поділитися копією
інформаційної системи МВС, тому пра- датковий номер (РНОКПП), свідоцтво про
е-паспорта, необхідно:
цівнику сервісного центру не потрібно народження, довідка переселенця (ВПО),
• відкрити паспорт у застосунку Дія;
вручну вносити інформацію з наданих до- а також внутрішній та зовнішній COVID• натиснути на нього та обрати штрих-код;
кументів. Це скорочує час обслуговуван- сертифікати. Особливої уваги заслуговує
• надати штрих-код або продиктувати
ня та виключає внесення помилки;
революційна технологія Дія.Підпис — най13-значний код, який розташований під • документ передається лише після запиту ад- захищеніший електронний підпис просто у
штрих-кодом;
міністратора сервісного центру МВС та від- смартфоні.
• підтвердити запит для передачі даних.
повідного підтвердження з боку відвідувача;
Отримуйте послуги комфортно!

«Д

Суспільство

З

анадто сухе повітря негативно впливає
на наш імунітет, а також сушить слизові
оболонки носа, очей, носоглотки та дихальних шляхів, згубний влив має на стан
шкіри, а також на самопочуття, адже ми
відчуваємо втому та сонливість, – усе це в
сукупності робить нас менш захищеними
перед вірусними інфекціями та підвищує
ймовірність простуди.

Також в умовах більш сухого повітря (через опалення) загострюються негативні
алергічні, астматичні реакції.
Радимо скористатись порадами, як саме
підвищити вологість повітря:
1. Більше кімнатних рослин. Вони чудово
впливають на вологість в приміщенні,
окрім цього вони будуть індикатором:
сухі та зморщені листки свідчать про недостатню вологість повітря.
2. Заведіть рибок. Акваріум – ще один спосіб зробити повітря більш вологим, тільки не забувайте періодично міняти воду
в ньому.
3. Можна розставляти в приміщенні посуд
із водою. Ставити його потрібно неподалік від опалювальних пристроїв. Також у
воду ви можете додавати кілька крапель
ефірних масел, які не тільки наповнять
повітря приємним ароматом, а залежно
від обраного масла, заспокоять, вилікують чи збадьорять вас.
4. Навіть якщо на вулиці мороз, бажано
кілька разів на день провітрювати приміщення, а перед сном це робити обов’язково. За день у кімнаті осідає безліч
бактерій, які можуть стати збудниками
захворювань, щоб цього не сталось потрібно на кілька хвилин відкривати вікно. Також це сприятиме більш міцному
та здоровому сну.
5. Спеціальні зволожувачі повітря. Якщо
народним методам ви не довіряєте, можете купити зволожувач повітря, вибір є
великий, тому з ним проблем не виникне.

Цікаво знати

Книги рекордсмени

Публічна бібліотека Бучанської громади
презентує підбірку цікавих фактів за темою: «Книги – світові рекордсмени».
НАЙДОВША КНИЖКА У СВІТІ

Довжина понад 1856 метрів, зроблена з папірусу, намотаного на жердину. Цей рекорд
зареєстрував нотаріус 23.05.2009 року в місті
Кастелло. Його втілили в життя 400 хлопців
із навчального центру цього міста, їхні родиБіблію повністю або частково перекладено
ни та викладачі. Назва величезної книжки –
на 2377 мов народів світу, повністю видано
«Фантастично», вона складається з 11 казок.
на 422 мовах. Над її перекладом працювали
НАЙМЕНША КНИЖКА
більше трьох тисяч перекладачів із різних
У 1997 році Коненко видав Мікрокнижку країн. Щорічно в країнах світу продається
А. Чехова «Хамелеон» розміром 0,9 х 0,9 мм. і роздається безкоштовно близько 100 млн
У 2002 році супермікрокнижку було занесе- примірників Біблії.
но в Книгу рекордів Гіннесса.
Біблія зазнала багато випробувань: на неї
накладали заборони, її палили на вогнищах,
НАЙПЛІДНІШИЙ ПИСЬМЕННИК У СВІТІ
робили спроби зганьбити. Жодна з книг у
ФІЛІП М. ПАРКЕР
світі за всю історію не була так гнана і ненаВін створив і запатентував спеціальну висна. Тим не менш, вона збереглася і прокомп’ютерну програму «LongTail», яка сама довжує свій шлях.
збирає інформацію з Інтернету і різних баз
даних, і за допомогою спеціального шаблона НАЙВІДОМІША КНИЖКА У СВІТІ
Журнал Newsweek склав рейтинг найбільш
створює з неї легкі для читання книжки.
За словами Паркера, на їх створення йде 15 відомих книжок, заснований на об’єднаних
хвилин і собівартість такої продукції стано- даних із десяти престижних рейтингів кравить 25 центів. Створив він вже більше 107 000 щих літературних творів. Коли складали
книжок. Звичайно, більшість цих книжок ма- список, то опиралися рейтинги від Опри
ють дуже специфічний зміст. Але все ж, і до- Вінфрі, Вікіпедії, газет The Guardian і The
відники по червоним вугрицям на обличчі, і Telegraph і видавництва Modern Library, яке
словники за рішенням румунських анаграм спеціалізується на класиці.
Очолила список всім відома книжка в
і бланаграмм, і звіти по дерев’яних сидіннях
для унітазів за 2008 рік, і багато інших подіб- пострадянському просторі «Війна і мир»
Льва Толстого. Цей роман за популярнісних брошур, знаходять свого читача.
тю обійшов такі твори як: «1984» Джорджа
НАЙПОПУЛЯРНІША КНИГА ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ
Оруелла, «Улісс» Джеймса Джойса, «Лоліта»
Біблія. На сьогоднішній день її тираж налі- Володимира Набокова та «Шум і лють»
чує понад 6 мільярдів примірників.
Уїльяма Фолкнера.

Топ-10

Цікаві факти про українську мову
1. Сучасна українська мова має близько 256
тисяч слів.
2. Українську мову в різні історичні періоди
називали по-різному: проста, руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини XIX ст. була назва «руська мова».
3. В українській мові найбільша кількість слів
починається на літеру «П».
4. Найменш уживаною літерою українського
алфавіту є літера «Ф».
5. За різними даними, українська мова займає
25 або 32 місце за кількістю носіїв серед
найпоширеніших мов у світі. Для 36-37,5
мільйона осіб українська мова є рідною.
Загалом у світі 41-45 мільйонів осіб володіють українською мовою.
6. На мовному конкурсі, який пройшов у
Парижі у 1934 році, українську мову визнано третьою найбільш красивою мовою у світі (після французької та перської) за такими
критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія й будова речення.
7. Найстарішою українською піснею, запис
якої зберігся до наших днів, вважається пісня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»
8. Найбільшу кількість разів перекладений літературний твір – «Заповіт» Т.Г.Шевченка:
147 мовами народів світу.
9. Українська мова офіційно займає друге місце у світі за мелодійністю (після італійської).
10. За межами Європи українська мова має
напівофіційний статус у США (округ Кук
штату Іллінойс). Відомо, що округ Кук в
штаті Іллінойс – це 16-й із найбільших у
світі урядів місцевого самоврядування. В
цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйона населення, до складу округу входить
місто Чикаго разом із передмістями. А
українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у цьому районі.

Рецепт

Деруни з гарбуза

Інгредієнти:
гарбуз – 400 г;
борошно пшеничне – 0,5 склянки;
яйця курячі – 2 шт.;
кріп – 10-15 г;
соняшникова олія для смаження –
2 ст. ложки;
• часник – 2 зубчики;
• сіль, чорний мелений перець –
за смаком.
Спосіб приготування:
Очистити гарбузову шкірку ножем, прибрати
насіння, а овоч натерти на дрібній тертці. Зубчики
часнику подрібнити, кріп дрібно нарізати. У мисці змішати всі складові.
У сковороду налити олію, добре розігріти її.
Овочеву масу викладати невеликими коржами
ложкою. Кожен дерун обсмажувати протягом
1-2 хвилин на середньому вогні до тих пір, поки
не утворюється красива золотиста скоринка.
Після перевернути, обсмажити з іншого боку.
•
•
•
•
•

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

З настанням опалювального сезону в
наших домівках стало більш затишно
та комфортно. Чи все так гарно, як здається на перший погляд? Ми вирішили
дізнатись, як опалення впливає на наше
здоров’я та як можна зменшити його
поганий вплив.
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Як опалення впливає
на ваше здоров’я
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Янкового Романа Васильовича,
депутата Бучанської міської ради

Бишок Надію Юріївну,

адміністраторку
Ворзельського старостинського округу

Основні роботи в саду в листопаді:
завершальний етап перед зимою

Листопад – останній календарний місяць осені, але часто стає початком зими зі снігом та морозами.
14 листопада в день Кузьми і Дем’яна наші предки влаштовували проводи осені й зустрічали зиму.
Як правило, в цей час клопоти на ділянці з підготовки до зими завершено, але можуть ще залишатися
незначні справи. Які саме роботи потрібно неодмінно виконати, ми вирішили дізнатись у керівника
КП «Бучазеленбуд» Віктора Галущака.

Матюшко Юлію Миколаївну,

мотайте штамби або руберойдом (обов’язково
з прошарком), або хвойним гіллям, а краще –
спеціальними садовими бинтами багаторазового використання або нарізаним на смуги білим
агроволокном.
Віктор Михайлович упевнений, що всі ці роботи в листопаді допоможуть вашому саду пережити довгу зиму, а навесні прокинутися повним
сил і готовим до цвітіння.

прибиральницю господарського сектору
Бучанської міської ради

Кобринця
Аркадія Володимировича,
депутата Бучанської міської ради

Горенську Наталію Анатоліївну,
головну спеціалістку загального відділу
Бучанської міської ради

Роботи в саду в листопаді з трав’янистими
рослинами

– Основні роботи в саду в листопаді залежать
від примх і мінливості погоди, – каже нам Віктор
Михайлович. – Якщо не було проведено деякі роботи в жовтні, то їх завершують у листопаді.

Щиро вітаємо з нагоди ювілею

Ірину Миколаївну Яригіну,

завідувачку КЗ «Ворзельський заклад дошкільної
освіти комбінованого типу № 12 «Ластівка»

Бажаємо завжди залишатися життєрадісною людиною. Зичимо цікавих захоплень та неймовірних успіхів у
будь-яких справах. Нехай кожен день вашого життя буде
сповнений радістю та щастям, дзвінким сміхом та
яскравими барвами! А доля
дарує дивовижні сюрпризи!
Бучанська міська рада,
виконавчий комітет,
депутати БМР
ДОЗВІЛЛЯ

Осінніми стежками
міського парку

Якщо у вас у садку є старі дерева, то вони мають, як правило, грубу кору, яка відшаровується
і вкрита лишайниками. Саме в таких місцях люблять зимувати шкідники та спори збудників захворювань. Візьміть металеву щітку або циклю та
акуратно, намагаючись не пошкодити живі тканини, зчистіть усе старе і відмерле, зокрема й лишайники. Попередньо розстеліть під деревом тканину чи плівку, щоб зібрати всі відходи та опісля
спалити.
Санітарна обрізка

Санітарна обрізка дерев і чагарників допоможе позбутися засохлих, старих та хворих гілок.
У північних регіонах основну обрізку краще залишити на весну – тоді буде зрозуміло, що постраждало від морозів. Перед зимою не забудьте видалити кореневу поросль біля основи тих
культур, які її утворюють: слива, вишня, яблуня,
бузок тощо.
Перекопування ґрунту та внесення добрив

Учні 9-г Бучанського навчально-виховного комплексу № 3 під час канікул
милувалися чарівними барвами осені
в центральному парку.
раса поруч. Потрібно тільки вміти її
помічати!

К

Очищення кори

На початку листопада востаннє обробляють
землю та вносять добрива. Осіннє перекопування ґрунту в міжряддях і пристовбурних колах
сприяє кращому накопиченню вологи взимку та
захищає від гризунів. Копати треба досить глибоко, але так, щоб зберегти коріння. Поблизу
стовбура ґрунт розпушують на глибину 8-12
см, а далі – на 20 см. Особливо обережно слід
копати землю біля кісточкових: коренева система цих дерев розташована близько до поверхні.
Найкраще робити це все вилами, але можна й
лопатою, ставлячи її вздовж осі стовбура дерева.
Захист саджанців

Молоді саджанці страждають від морозобоїн
та гризунів. Щоб їх захистити, у кінці осені об-

Усі клопоти зводяться до того, щоб захистити
квітучі рослини від вимерзання та випрівання, а
листопад може подібні сюрпризи влаштовувати
хоч щодня. Тому доведеться подбати про наступне:
Ще на стадії облаштування квітника треба подбати про хороший дренаж, щоб уникнути застою вологи в період танення снігу, а потім вкрити рослини лапником або опалим листям.
Щоб цибулини не стали легкою здобиччю для
мишей, розкладіть засоби боротьби з гризунами.
Потрібно бути обережними, щоб ці приманки не
дісталися птахам та домашнім тваринам – їх поміщають у спеціальні коробки або присипають
землею.
Після невеликого підморожування ґрунту в
листопаді приступають до підзимового посіву
однорічних квітів. Це можуть бути дельфініуми,
іберіси, маки, матіола, чорнушка та багато інших.
Приділить особливу увагу газонам. Важливо
не ступати на замерзлу траву. Інакше в місцях, де
вона затоптана, можуть утворитися чорні плями, що призведе до її загибелі. Також не варто
ходити по газонах під час дощів – ґрунт ущільниться і сповільниться зростання зелені в майбутньому сезоні.
Трав’янисті ранні квіти (маргаритки і братки)
також потрібно захистити ялиновим гіллям, а
потім снігом. Навесні вони віддячать вам відразу, як тільки підуть у ріст.
Контролюйте температуру і вологість у приміщеннях, де зберігаються цибулини і бульби
(жоржини, гладіолуси, кали).
Забезпечте належні умови зберігання насіння,
зібраного у власному саду.
Якщо ви щасливий власник розарію, то основні роботи в саду в листопаді мають бути спрямовані на укриття цих аристократок. Це може бути
повітряно-сухий метод, а також використання
тирси, лутрасіла, агроволокна, руберойду, ґрунту, листя та інших матеріалів. Головне – це зорієнтуватися по погоді і не допустити випрівання
рослин, яке більш небезпечне і підступне, ніж
заморозки.
– Сподіваюсь, що ваш сад благополучно перезимує і зустріне оновленим чергову весну! – бажає читачам Віктор Галущак.

наша гордість

Гран-прі за пісочні композиції

На VII Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Етюдний вернісаж» учасники
Зразкової студії пісочної анімації «Sandplay» «намалювали»
картини на піску, які вразили журі.

В

ікторія Горчинська, Катерина Вигівська та
Маргарита Морева – талановиті художниці, які
здобули найвищу нагороду.
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