ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС 08034

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
Щотижнева газета Бучанської об'єднаної громади

46

Афіша | ТВпрограма | Кримінал | Інтерв`ю | Спорт | Бізнес | Традиції | Економіка | Регіональні новини

(869) 19 листопада 2021 року «Бучанські новини»– ваш путівник у житті громади, друг і порадник на кожен день! | Тел.: (04597) 48305 | buchanews@ukr.net

На часі

Освіта

Особистість

Спорт

Чи готові бучанські
комунальники до
першого снігопаду?

Переможці олімпіад
з української
в громаді

Ігор Кожемяка:
«Культура – це
душа людини»

У Бучу зі всієї
країни

Стор. 2

Стор. 4

Стор. 7

головна тема

Стор. 12
СПІВПРАЦЯ

т
е
ж
д
ю
б
Рекордний
–
и
д
а
м
о
р
г
розвитку
н
р
г
н
л
м
2
45

Завдяки ефективній взаємодії всіх гілок влади – державної, обласної, місцевої – вдалося
залучити додаткові кошти для розвитку Бучанської територіальної громади.
На позачерговій сесії міської ради депутати прийняли до місцевого бюджету державну
субвенцію на соціально-економічний розвиток на суму понад 71 млн грн.
аким чином бюджет розвитку Бучанської
«Плануємо використати природні переваги
МТГ за 2021 рік сягнув рекордних 452 млн села, щоб втілити екологічний, туристичний
грн. Для порівняння, у сусідній Ірпінській гро- та водночас бізнесовий проєкт – створення
маді, яка є значно більшою за кількістю насе- зони відпочинку навколо озер. Він має стати
лення, на 2021 рік він становить 395 млн грн.
туристичним магнітом нашої громади, сприяДодаткові кошти субвенції з державного бю- тиме зайнятості сільського населення та забезджету планується спрямувати на такі проєкти: печить додаткові надходження до бюджету», –
• Будівництво амбулаторії загальної практики роз’яснив секретар БМР Тарас Шаправський.
сімейної медицини в селищі Бабинці, що має • Капітальний ремонт дороги комунальної
бути на вулиці Травневій, 66, за планом – уже
власності в межах вул. І.Руденка, М. Мурашка,
наступного року.
сім’ї Забарило із влаштуванням кільцевої
• Будівництво зони відпочинку із влаштувантранспортної розв’язки по бульвару Богдана
ням спортивних багатофункціональних майХмельницького із під’їздом до центру надання
данчиків біля озера на вул. Тараса Шевченка
соціальних послуг «Прозорий офіс» у м. Буча.
в селі Мироцьке.
• Капітальний ремонт дороги комунальної
власності по вул. Григорія Вірьовки в Бучі.
• Капітальний ремонт пішохідної зони між
вул. Леха Качинського та пров. Богдана
Ступки (біля будинку № 129) в м. Буча.
Під час сесійного засідання Бучанський міський голова Анатолій Федорук зазначив, що
можливе корегування в останніх пунктах переліку запланованих робіт, але загальна сума
субвенції для Бучанської громади, будівництво
амбулаторії і зони відпочинку в Мироцькому
залишиться незмінною.
Депутати також затвердили необхідні у зв’язку з цим зміни до Програми соціально-економічного розвитку Бучанської МТГ на 20212023 роки і до місцевого бюджету.

Від меморандуму – до розвитку
територій

Ще один історичний момент відбувся цього
тижня у Бучанській громаді.
Територія пріоритетного розвитку «Bucha
Techno Garden» вже набирає обертів: депутати на позачерговій сесії підтримали текст
Меморандуму про співпрацю щодо реалізації
будівництва виробничих потужностей Групи
компаній Ecosoft BWT.
Закінчення на стор. 2.

Єдина родина

Т

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Розпочинається будівництво
амбулаторії

Відповідно до розпорядження Кабміну, на
соціально-економічний розвиток Бучанської МТГ спрямовано додаткові кошти. 19,3
мільйона гривень передбачено на будівництво ще одного медичного закладу в громаді.
Закінчення на стор. 3.

Індекс видання
1 місяць – 29,57 грн
3 місяці – 83,71 грн
6 місяців – 161,42 грн
1 рік – 316,84 грн
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Офіційно

ОБГОВОРЕННЯ

Тарифи,
правоохоронна
діяльність, кошториси

Виконком

−−стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території обслуговування м. Буча
Бучанським відділенням поліції Ірпінського
ВП ГУНП в Київській області;
−−про виконання місцевого бюджету Бучанської
міської територіальної громади за 9 місяців
2021 року;
−−встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену на альтернативних видах палива, які надаються ТОВ «Енерго Ресурс Плюс»;
−−встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену на альтернативних видах палива, які надаються ТОВ «Укртеплогенерація»;
−−встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які
надаються ПКПП «Теплокомунсервіс»;
−−надання погодження Комунальному підприємству громадського харчування «Продсервіс»
Бучанської міської ради на придбання автомобіля за кредитною програмою АТ «ПриватБанк»;
−−затвердження кошторисної частини зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва
«Будівництво зони відпочинку навколо озера
по вул. Т. Шевченка в с. Мироцьке Бучанського

району Київської області»;
−−затвердження кошторисної частини зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва «Будівництво зони відпочинку з облаштуванням спортивних багатофункціональних
майданчиків біля озера по вул. Тараса Шевченка
в с. Мироцьке Бучанського району Київської
області»;
−−фінансування видатків на заходи із запобігання
та ліквідації надзвичайних ситуацій;
−−видалення аварійних, сухостійних дерев та зелених насаджень;
−−відзначення подяками міського голови з нагоди
Дня Збройних сил України;
−−про фінансування видатків на проведення молодіжних заходів;
−−визначення місця проведення новорічних і
різдвяних святкових заходів;
−−вшанування пам’яті загиблих у зоні АТО/ООС
у межах Бучанської територіальної громади;
−−визначення місця проведення лоточної торгівлі та торгівлі з автомашин на території
Ворзельського та Гаврилівського старостатів.
Розглянуто низку інших важливих питань та
ухвалено відповідні рішення.

Співпраця

Бучанський міський голова Анатолій
Федорук:
«Цей крок сприятиме розвитку місцевої економіки та впровадженню інноваційних проєктів. Це
своєрідний зелений сигнал для вітчизняних і зарубіжних інвесторів про готовність співпрацювати, вести діалог з партнерами»

Відбулося чергове засідання виконавчого
комітету Бучанської міської ради, на якому
присутні розглянули понад сто важливих питань, серед яких:

Від меморандуму –
до розвитку територій
Закінчення. Початок на стор. 1.

Б

удівництво виробничих потужностей на території Бучанської громади означає:
• створення додаткових робочих місць;
• залучення інвестицій;
• збільшення надходжень до місцевого бюджету;
• розвиток транспортно-логістичного центру
(хабу);
• технологічного та індустріального кластерів.
Група компаній Ecosoft BWT зацікавлена в розміщенні виробничих, складських потужностей та
створенні індустріального парку на земельних ділянках території Бучанської громади.

Планується розпочати будівництво в термін, що
не перевищує три місяці після отримання необхідних для цього дозвільних документів.
На початку наступного року заплановано внести
зміни до Генерального плану, зонінгу с. Мироцьке
та врахувати необхідні умови, згідно з якими земельні ділянки будуть знаходитись у функціональній зоні промислової забудови.

Як Україна опинилася у енергетичній кризі і чи є вихід?

Д

есь із серпня експерти звідусіль говорили про те, що газ суттєво дорожчає. Але влада чомусь не закупила
газ влітку, коли він коштував копійки
і його буквально не було куди подіти.
Справа у тім, що країни, які добувають
блакитне паливо, іноді його спалюють,
тому що тиск не можна збільшувати – він є граничний у
трубах, а видобувається газ на постійній основі і кудись
його треба дівати. Тож, улітку газ можна було купити максимум за 200$, зараз, нагадаю, він коштує більше 1000$. При
тому, що ми маємо унікальну можливість закачати газ наперед – тільки у нас та в Росії є підземні сховища, у Європі
їх немає. Об‘єм наших сховищ – 38 млрд куб м, ми ж цього
року закачали у них лише 10. До того ж нам говорили, що
«Нафтогаз» має близько 2$ млрд доларів на рахунках, уряд
це теж підтвердив, чому тоді не закачали газ – це величезне
питання.
Втім, в Україні не тільки дефіцит блакитного палива, у
нас закінчується й вугілля. Це значить, що вартість електроенергії підніматиметься. Закономірно до влади виникає низка запитань: Чому не відремонтували атомні станції? Чому зрештою ми знову просимо електроенергію в

Білорусії? Чому не закачали газ у сховища? Але президент
Зеленський і його оточення продовжують вперто заперечувати енергетичну кризу, яку вони самі й створили.
Ми, члени фракції «Батьківщина», усіма можливими способами доносили до представників влади меседж: «рятуймо
країну, енергетика в небезпеці». Все-таки уряд та президент
Зеленський нас почули і дали хоч якусь надію на стабільність: газ для населення буде 7 із копійками (з ПДВ та транспортуванням – 9 грн), також практично врятували якусь
частину комунальних підприємств та бюджетних організацій. Бюджетникам гарантували вартість газу у 13 грн, але
знову ж таки без транспортування, а також без ПДВ. Втім
і тут не обійшлося без великого «АЛЕ» – через те, що наш
Кабмін працює несистемно, ми маємо великі перекоси на
місцях. Наприклад, ОСББ. Останні роки всі будинки заганяли в ОСББ для того, щоб заощадити тепло і уникнути величезних втрат на теплотрасах, і закликали ставити котли.
У підсумку люди створили ОСББ, самі себе обслуговують
та купують газ. Так ось в меморандумі, який Кабмін підписав із мерами міст, про ОСББ забули, тому вони мають купувати газ по ринковій ціні, а це від 30 до 50 грн за куб. Де
тут соціальна справедливість? Ми піднімаємо зараз усі ці
питання, бо, звичайно, це все результат непрофесіоналізму.

Новий бренд Бучанської
громади

З метою упорядкування та модернізації візуального образу
Бучанської міської територіальної громади група дизайнерів
і фахівців з креативу розробила новий візуальний стиль для
наших населених пунктів, який
пропонуємо для широкого обговорення. Основний автор і виконавець – Лесик Панасюк, графічний дизайнер, що мешкає в Бучі.
снова графічної частини логотипа – це стилізовані два зелені
листки, які нагадують перетин шляхів та межі новоутвореної території
громади. Тобто він поєднує в собі
природні мотиви: паросток, птах, що
розправив крила, бджола під час роботи; перетин шляхів і дороги, що будуються; обриси території Бучанської
громади.
Це графічне зображення символізує
ріст, розвиток, працелюбність, стабільність і рівновагу. Основними кольорами обрано зелений, білий і чорний.
Зелений – це колір фону, колір заголовків, основного тексту та ілюстрацій на
білому фоні. Білий – колір фону та колір основного тексту на зеленому фоні.
Чорний – колір основного тексту на білому фоні. Додаткові кольори: жовтий,
червоний і синій можуть використовуватися для додаткових акцентів.
Бренд Бучанської громади свідомо
виконано у стилі мінімалізму, адже
одним із завдань розробників було
збереження символіки кожного із 14
населених пунктів, які нині об’єднані в Бучанську громаду. Тобто стиль
громади органічно доповнюється
логотипами населених пунктів та
буде доопрацьовано шляхом розробки іконок для впізнаваних архітектурних форм, які вже показано в
презентації на прикладі Бучі. Також
збережено символіку кожного зі старостатів Бучанської громади, а саме
затверджені раніше прапор і герб.
Щоб ознайомитися із повною версією розробки, зайдіть на офіційний
сайт Бучанської міської ради, в рубриці оголошення знайдіть новину
«Триває онлайн-обговорення нового бренду Бучанської громади» і за
посиланням на Презентацію бренду
Бучанської громади.
Зауваження та пропозиції присилайте на електронну адресу: gromada@
bucha-rada.gov.ua з поміткою в темі
«Бренд Бучанської громади».

О

Політика
Але найстрашніше, що далі відбуватиметься – це закриття бізнесу? Підприємці мають купувати газ за ринковими
цінами. На Київщині вже одна теплиця закрилася, я думаю,
в країні за лічені дні закриються всі. Найгірше у цій ситуації
те, якщо теплиця закриється і взимку там не буде тепла, то
вона просто зруйнується, бо її конструкція не передбачає
навантаження від снігу на даху. Якщо швидко за день, два,
максимум тиждень до першого снігопаду уряд не дасть якоїсь пільгової ціни на газ, то у нас більше не буде теплиць. З
іншим бізнесом так само. Ви уявляєте, яка кількість підприємств задіяна, наприклад, у будівництві багатоповерхового
будинку? А у всіх цих підприємств є електроенергія, є тепло, а є ще й паливо, мастило тощо. Це говорить про те, що
вся економіка звужуватиметься, компанії закриватимуться.
Я вважаю, що це стратегія колонізації нашої країни зовнішнім світом. Навіщо Україні мати підприємства, які
виробляють свою продукцію? Звичайно, треба все завозити, а навіщо тут працездатне населення – звичайно, воно
має поїхати кудись до Польщі, Німеччини чи ще кудись.
Інакше увесь цей хаос пояснити не можна.
Костянтин Бондарєв,
народний депутат України,
фракція «Батьківщина»

єдина родина

Щомісяця відбувається засідання комісії з надання
матеріальної допомоги.

Щ

оразу кожну заяву детально розглядають, аби допомогти тим, хто потребує матеріальної підтримки у складні часи
для себе чи родини.
Ось і цього разу одностайно вирішено надати кошти:
• на лікування – 28 жителям;
• вирішення соціальнопобутових потреб –15;
• на поховання – 1.

У разі суттєвого погіршення
погодних умов, комунальники планують залучати додаткову техніку для очищення доріг.
Відомо, що вже закуплено 3500
тонн піскосуміші.
– Вже розвезено піщано-сольову
суміш по закладах освіти громади: школах та садочках. На цьоСніг і перші морози, які щороку приходять несподівано, ста- му тижні повністю буде вирішеють своєрідним іспитом для дорожників та працівників кому- но питання по старостинських
округах, – запевняє керівник кональних служб.
мунальників.
ро те, як комунальні служби
За його словами у випадку поготуються до прибирання
гіршення погодних умов пергромади від снігу, говорили на
шочергово будуть розчищені
апаратній нараді, яку щопонезаклади освіти та медицини і,
ділка проводить Бучанський місьзвичайно, траси та головні вуликий голова Анатолій Федорук.
ці, щоб дати змогу безперешкодУ КП «Бучасервіс» звітують
но рухатись маршрутному таксі
про готовність до погіршення
та власникам автомобілів.
погодних умов.
У підсумку, у разі перших опаЗа словами керівника комудів снігу комунальники готові
нального підприємства Сергія
оперативно приступити до приМостіпаки, підготовлено та одиниць спецтехніки – це чоти- бирання вулиць громади.
обов’язково буде задіяно сім ри трактори та три розкидачі.

Чи готові бучанські
комунальники до першого
снігопаду?

П

◆◆ Бабинці

Розпочинається будівництво амбулаторії

◆◆ Синяківський старостат

Оновлення дороги
Закінчення. Початок на стор. 1.

Я

к повідомила депутатка БМР, директорка КП «Бучанський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Оксана Джам,
уже відбувся тендер і визначено переможця виконання робіт.
Тому ще один будівельний майданчик з’явиться днями у громаді.
Нагадаємо, що торік відкрила двері новозбудована амбулаторія
в Луб’янці.
Нинішнього року запрацювали ще дві нові амбулаторії – у
Мироцькому і Бучі (на вул. Катерини Білокур, де розташовується
центр масової вакцинації).
Завершується капітальний ремонт Ворзельської амбулаторії.
Медична галузь у громаді була й надалі залишається пріоритетною у роботі влади.

◆◆ Луб’янка

Толерантні змагання
16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили
Декларацію принципів толерантності, яка серед іншого підтверджує, що толерантність є не поступкою, а розумінням
мультикультурності нашого світу, проявом поваги та терпимості. Всі люди за своєю природою різні, але рівні у правах.

У

Луб’янському ЗЗСО № 7 з
нагоди цієї дати влаштували
веселі змагання учнів 5 і 8 класів.
«Толерантність вимагає справедливості та неупередженості
від законодавства, надання кожній людині рівних можливостей
для розвитку, проте закони
хоча і є потрібними, проте цього часто недостатньо для виховання толерантного суспільства.
Найбільш ефективним методом, згідно з декларацією, є виховання
терпимості один до одного!» – нагадують у школі.

Чергове дорожнє покриття у громаді, тепер на виїзді із
Синяка, стає рівним і зручним для проїзду автомобілів. Повністю оновлено покриття дороги.

О

перативно та якісно виконує роботу «Автомагістраль»!
Разом зробимо більше», – розповів депутат Бучанської міської
ради Микита Геращенко.

Якісне харчування для школярів
Зі здоровим харчуванням та новим харчоблоком продовжать навчальний рік у Синяківському ліцеї.

П

роведення капітального
ремонту шкільного харчоблоку за новими сучасними
стандартами HACCP допоможуть суттєво поліпшити санітарно-гігієнічні умови харчування та приготування їжі
для школярів та сприятимуть
зручності і комфорту роботи
кухарів.
Столи, холодильні камери,
овочерізки, ванни для обробки та переробки харчових
продуктів уже встановлено.

Нове сучасне обладнання для
харчоблоку буде більш енергоефективним та багатофункціональним.
Оновлюють і саме приміщення їдальні, змінюють кольори
саме для комфорту школярів.
Створені умови для приготування безпечного та якісного
харчування є запорукою здоров’я наших дітей.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Допомога у скруті
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Освіта
Вітаємо найкращих!

Переможці олімпіад
з української
в Бучанській громаді
Результати проведення ІІ (міського)
етапу олімпіади з української мови та
літератури, які проведено в онлайн-режимі, оприлюднив відділ освіти Бучанської міської ради.
авідувач центру роботи з обдарованими дітьми Ірина Жучкова розповіла,
що переможців оголосили за підсумками
роботи членів журі, які перевіряли конкурсні роботи учнів 7 – 11 класів закладів
освіти Бучанської МТГ, учасників олімпіади з української мови та літератури.
Тож знайомтеся з кращими у громаді
знавцями рідної мови:
7 клас:
• І місце Ангєліна Мітряну,
Бучанська Українська гімназія;
• ІІ місце Надія Білокінь,
Бучанська ЗОШ № 1;
• ІІІ місце:
Аліса Распопова,
Ворзельський ОЗЗСО № 10;
Марія Кушнір, Бучанський НВК № 4;
Жанна Авраменко,
Бучанська СЗОШ № 5;

З

8 клас:
• І місце Дарина Зінченко,
Бучанська СЗОШ № 5;
• ІІІ місце:
Ірина Муханова, Бучанський НВК № 4;
Еліна Закревська,
Бучанська Українська гімназія;
Вікторія Держанівська,
Бучанська ЗОШ № 1;
9 клас:
• І місце Анастасія Олексієнко,
Бучанська Українська гімназія;
• ІІ місце Анастасія Топчанюк,
Синяківський ліцей № 15;
• ІІІ місце:
Арина Комарова, Бучанська ЗОШ № 1;
Анна Резніченко, Бучанський НВК № 3;
10 клас:
• І місце Дар’я Романенко,
Бучанська СЗОШ № 5;
• ІІ місце:
Анастасія Розмариновська,
Бучанський НВК № 4;
Дар’я Колесник, Бучанська ЗОШ № 1;
• ІІІ місце Шаповал Софія,
Бучанська Українська гімназія;
11 клас:
• І місце Анастасія Ніколаєва,
Бучанська СЗОШ № 5;
• ІІ місце Дмитро Васьков,
Бучанський НВК № 4;
• ІІІ місце:
Марія Куделіна,
Ворзельський ОЗЗСО № 10;
Альона Капацин, Бучанська ЗОШ № 1.

Шкільний психолог допомагає пізнати дружбу
У початкових класах вкрай важливо навчити дітей спілкуватися, вміти розуміти
один одного, тому практичний психолог Бучанської школи № 1 Олександра Анатоліївна Петрова на своїх заняттях обирає для цього дієві вправи.
Дослідження свідчать, що між дітьми молодшого шкільного віку існують доволі
складні стосунки. Ця проблема дуже значуща для сьогодення.
- Саме тому, такі години важливі у житті
кожного школяра. Сьогодні вони зрозуміли, що
взаємодопомога, чуйність та ввічливість –
неодмінні ознаки дружного класу! – ділиться
своїми спостереженнями психолог.
Це цікаво!

Дружба з точки зору психології виокремлює такі рольові форми прояву:
• «Товариш» – об’єднують спільні інтереси,
спільна робота, спільні проєкти, діяльність.
• «Дзеркало» – допомагає пізнавати себе,
говорить, як виглядаєш, сприяє розумінню власної особистості на психологічному
рівні.
• «Співчувальник» – прекрасний помічник
у важких ситуаціях, підтримує морально,
виконує функцію психотерапевта, лікує
душевні рани.
• «Співрозмовник» – цікавий для спілкування, є багато спільного для обговорення,
високий рівень взаєморозуміння, можливість розкритися, бути почутим.
• «Альтер-его» – внутрішнє відчуття схожості на психологічному рівні, прагнення
бути схожим на одного.
• «Ідеал» – людина, яка виступає зразком
для наслідування, прагнемо перейняти
певні якості, навчитися нового ставлення
Разом з психологом учні вчаться
до життя або отримати нові знання.
пізнавати себе
• «Підзарядка» – допомагає відновлювати
Протягом минулого тижня діти знайомиенергію, настрій, надихає на нові звершенлися з поняттям «дружба» та «друг», складаня, має позитивний характер, завжди підли модель дружби.
бадьорить і подарує чудовий настрій.
- Так учні розвивають комунікативну компетентність, набувають навичок ефективної взаємодії у групі. Також вчаться слухати
один одного, регулювати свою поведінку, виражати емпатію, визначати перешкоди у
спілкуванні, розрізняти пасивну та агресивну поведінку, застосовувати на практиці основні принципи толерантної поведінки.
Водночас раннє виявлення конфліктів запобігає розвитку інших деструктивних процесів. Тож психолог не лише допомагає з труднощами, а й за потреби скеровує дітей до інших
спеціалістів. Ще Олександра Анатоліївна
впевнена, що правильно побудована взаємодія у системі «вчитель-батьки-діти» здатна забезпечити досить потужну синергію.
А основними методами роботи шкільного
психолога залишаються тренінги, семінари,
лекції, практичні завдання, заходи на певну
тематику – окремо для школярів і вчителів.

Здоров’я

Профілактична зарядка для очей

Багато батьків стикаються з проблемою, коли в дитини починає падати зір. Причин для цього достатньо: генетика, часті ігри на планшеті, часові перегляди мультфільмів, а тепер ще й дистанційне навчання, що тісно пов’язане з комп’ютером.
Щоб у майбутньому дитині не потрібно було купувати окуляри, офтальмологи рекомендують дітям робити профілактичну зарядку для очей!

П

ояснити дитині, чому їй потрібно робити зарядку, не так просто, але якщо
виконувати її граючись, малюк із задоволенням братиме участь у цьому процесі!
П’ять вправ для підтримки здорового зору
дитини під час дистанційного навчання:
• Подивіться в міжбрів’я і затримайте погляд на кілька секунд. Поверніться в початкове положення і на кілька секунд закрийте очі.
• Зведіть очі до кінчика носа і затримайте
погляд на кілька секунд. Поверніться в
початкове положення і закрийте очі.
• «Праворуч-ліворуч». Не повертаючи голови, відведіть очі максимально праворуч, поверніться в початкове положення.
Так само відведіть очі максимально ліво- • «Циферблат». Уявіть, що ваші очі – це
руч, потім поверніться в початкове пологодинникова стрілка. Не повертаючи гоження.
лови, подивіться максимально вниз, по• «По діагоналі». Не повертаючи голови,
вільно повертайте очі за годинниковою
подивіться праворуч і вверх, поверніться
стрілкою, на 12 год. зупиніться, потім
в початкове положення. Потім подивіться
продовжуйте за годинниковою стрілкою
ліворуч і вниз, знову поверніться в початвниз. Зробіть два круги, потім закрийкове положення. Закрийте очі на кілька
те очі на кілька секунд. Повторіть впрасекунд. Повторіть вправу, починаючи –
ву, повертаючи очі проти годинникової
ліворуч і вверх, потім – праворуч і вниз.
стрілки.

Понеділок, 22 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Земля, наближена до неба.
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.
8:05,9:05,0:35,2:55,5:20 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».
13:10,1:35 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10,21:35,0:30,2:45,5:50 Спорт.
15:20 Концерт.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Дикi тварини».
19:35 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Дика природа Аргентини».
21:45 «Зворотнiй вiдлiк».
23:30 Перша шпальта.
0:40 Т/с «Округ Дюрем».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,
16:45,19:30 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «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».
0:10 Драма «Вiкторiя та Абдул».
2:35 «Танцi з зiрками».

Iнтер

3:25 Драма «Не стрiляйте в бiлих
лебедiв», 2 с.
3:40 «Подробицi» - «Час».
4:10,10:05,18:00,19:00 «Стосується
кожного».
4:45,5:05 «Телемагазин».
5:15,22:05 «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 «Ти умiєш зберiгати
таємницi?»
14:25 «Речдок».
16:05 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Джунглi».
2:00 Х/ф «Остання битва».

ICTV

5:20 Служба розшуку дiтей.
5:25,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:50,13:15 Х/ф «Тремтiння землi 6».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:15 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,1:50 Прихована небезпека.
21:25 Т/с «Пес 6».
22:45 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Схильнiсть».

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:15 Орел i решка.

9:25 Т/с «Надприродне».
12:55 Х/ф «Бар «Бридкий койот».
14:55 Х/ф «Розлучення по-американськи».
17:00 Хто зверху?
19:00 Пекельна кухня.
21:00 Х/ф «Лiга видатних джентльменiв».
23:10 Х/ф «Клаустрофоби: Новий
рiвень».
1:00 Вар`яти.
2:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:25 Т/с «Коли ми вдома».
5:55 Т/с «Комiсар Рекс».
8:50,11:50 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 «Рiдна мачуха».
23:20 Т/с «Наречений».
1:25 Т/с «Провiдниця».

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 «Серце матерi».
0:10,2:00 Т/с «Експрес-вiдрядження».
1:30 Телемагазин.
2:50 Гучна справа.
3:45 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»,
3 i 4 с.
11:45,16:45,18:30 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00,23:15 «Акули бiзнесу».
18:00 Євромакс.
19:00,20:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 28 с.
19:55 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 6 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
0:00 Т/с «SuperMansion».
1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
2:30,4:30 Лiкар знає.
6:30 Життя в цифрi.

Вівторок, 23 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Земля, наближена до неба.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05 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.
15:10,21:45,0:10,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Дика природа Аргентини».
22:00 Полюси.

Відповіді
на сканворд
у № 45

23:00 Бiгус Iнфо.
0:25 Т/с «Округ Дюрем».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:
30 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «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».
22:50,23:55 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:30 Драма «Френкi та Елiс».
2:40 Комедiя «Весiлля Вайлд».

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 «Один шанс на двох».
14:40,15:40 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,4:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Бувай, дитинко, бувай!»
2:00 Х/ф «Таємниця в їхнiх очах».
3:45 «Подробицi» - «Час».
5:00 «Телемагазин».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Факти.
4:40,20:20,1:55 Громадянська
оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:15 Х/ф «Схильнiсть».
12:10,13:15 Т/с «Розтин покаже».
12:45,15:45 Факти. День.
14:45,16:20 Т/с «Пес».
17:35 Т/с «Юрчишини 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.

21:25 Т/с «Пес 6».
22:40 Т/с «Пес 2».
23:45 Х/ф «Холодна помста».
2:50 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:30 Орел i решка.
9:30 Т/с «Надприродне».
12:10 Любов на виживання.
14:15 Х/ф «Земля майбутнього: Свiт
за гранню».
16:55 Хто зверху?
19:00 Екси.
21:05 Х/ф «Острiв фантазiй».
23:30 Х/ф «Таємницi райських
пагорбiв».
1:10 Вар`яти.
2:40 Зона ночi.
4:50 Абзац.

СТБ

3:10 Найкраще на ТБ.
5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
8:00,11:50 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 «Рiдна мачуха».
23:20 Т/с «Наречений».
1:25 Т/с «Провiдниця».

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 «Серце матерi».
0:10,2:00 Т/с «Експрес-вiдрядження».
1:30 Телемагазин.
2:50 Гучна справа.
3:45 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»,
5 i 6 с.
11:45,16:45,18:30 NewsRoom. Головне.

12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00,23:15 «Акули бiзнесу».
18:00,6:30 Європа у фокусi.
19:00,20:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 29 с.
19:55 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 7 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
0:00 Т/с «SuperMansion».
1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
2:30,4:30 Лiкар знає.

Середа, 24 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Земля, наближена до неба.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05 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.
15:10,21:45,0:10,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. ВIА «Кобза».
16:25 Буковинськi загадки.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Дикi острови».
22:00 Полюси.
23:00 Перша шпальта.
0:25 Т/с «Округ Дюрем».
2:45 Вiзуальний код.
3:15 Д/ф «Висота 307.5».
4:20 Крутi тiтоньки.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,
16:45,19:30 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «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 Т/с «Джек & Лондон».
21:45,23:05,23:55 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:35 Драма «Бiля моря».
3:00 «#Гуднайт_Клаб».

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 «Наречений напрокат».
14:40,15:40 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,4:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Довiра».
1:45 Х/ф «Людина без обличчя».
3:40 «Подробицi» - «Час».
5:05 «Телемагазин».

ICTV

4:00 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Факти.
4:40,10:10 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 «Холодна помста».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55 Т/с «Розтин покаже».
14:50,16:20 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Юрчишини 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,1:40 Прихована небезпека.
21:25 Т/с «Пес 6».
22:45 Т/с «Пес 2».
23:45 Х/ф «Початковий код».
2:40 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:30 Орел i решка.
9:35 Т/с «Надприродне».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ТЕЛЕПРОГРАМА 22–28 листопада 2021 року

5

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

19 листопада 2021 року

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

№ 46 від 19 листопада 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6

Творчість – це життєва філософія

ОСвіта

Перед закладами освіти постає надважливе завдання – активно розвивати дитячу фантазію, яка є двигуном майбутнього.
Займатися творчістю – це не просто процес, що приносить
задоволення, а життєва філософія. Про свої напрацювання у
виховній роботі, співпраці з батьками нам розповіла Світлана
Вікторівна Юхно, заступниця директора з виховної роботи та
вчителька української мови та літератури Бучанської Української гімназії.

П

овертаючись
думками
у
свої шкільні роки Світлана
Вікторівна згадує, що їй дуже подобалось вчитися, а отримувала
вона лише гарні оцінки. Займалась
дівчина на відмінно і в музичній
школі.
– Сам процес навчання дуже подобався. До мене часто звертались
однокласники, щоб я допомогла розібратись, і завжди казали, що в мене
це виходить навіть краще, ніж у деяких вчителів. Напевне, це і вплинуло
на вибір професії. Але це ж зовсім не
означає, що в мене не було вибору.
Ще був варіант – консерваторія, там
мене хотів бачити вчитель музики.
Ще мріяла спробувати журналістику. Але врешті-решт стала педагогом – це був мій свідомий вибір.
Я вирішила вступати в університет
імені М. Драгоманова на факультет
російської мови та літератури. Після
закінчення пішла працювати у київський коледж.
Потім стало зрозуміло, що сьогодення вимагає більшого, тому молода вчителька вирішила здобувати
ще одну освіту. Вступила на факультет української мови та літератури
в університет імені Б. Грінченка.
– З огляду на те, з яким захопленням ви розповідаєте, як стали вчителькою і як горять ваші
очі, ви дуже любите свою роботу.
– Якби не любила, я б точно не затрималась у школі. Жодного разу не
засумнівалася в тому, що займаюся
чимось не тим. Коли помічаю, що
мої дії роблять дітей радісними та
усміхненими, відчуваю себе цілком
щасливою.
– Світлано Вікторівно, а чого
потрібно навчати майбутніх педагогів?
– Якщо вчитель поєднує в собі
любов до справи і до учнів, то він –
досконалий учитель. Отож майбут-

ній учитель має бути саме таким.
Але зауважу, творчого, талановитого, креативного вчителя треба мотивувати. Знаєте, говорять, що вчитель – це не професія, а стан душі.
Повністю з цим погоджуюся. Якщо
в душі в тебе немає цього покликання, ти не зможеш справитися з
професією.
– Як, на Вашу думку, можна мотивувати педагога?
– Справедливою оплатою та гідними умовами праці. Хоча ми знаємо, що наразі будується великий
корпус Бучанської школи №1, хотілось б цей процес пришвидшити
та будувати ще нові заклади освіти.
Це дасть можливість зменшувати
наповнюваність класів до норми та
уникати другої зміни, тим самим
полегшуючи працю вчителям і навчання – дітям.
А стимулювати працю педагогів
потрібно ще збільшивши надбавку
для вчителів міста до максимально
можливої – 30%, адже вони працюють у надскладних умов з великими
класами.

– Скільки років ви працюєте в
гімназії?
– З 1995 року. Знаєте, я завжди
вважала роботу вчителя творчою
і цікавою, хоча дуже довго вона не
приносила фінансового забезпечення. Мені навіть доводилось підробляти у вашій газеті «Бучанські
новини» протягом кількох років. Я
була відповідальна за певні рубрики: культура, освіта, спорт. Це було
зручно, адже я у цьому «варилась».
Коли у гімназії Світлані Вікторівні
запропонували посаду заступниці
директора з виховної роботи, вона

вирішили піти з газети, адже тепер
в неї, як адміністратора, був дуже
насичений графік роботи.
– Розкажіть, хто такий заступник з виховної роботи? Які завдання стоять перед ним кожного дня?
– Це людина, яка розв’язує дуже
багато завдань, відповідає за всю
позакласну роботу в освітньому
закладі – це всі заходи у класах чи
загальногімназійні. Це і допомога, і
поради, і контроль.
Світлана Юхно сама створює багато заходів, пише авторські сценарії. Із її подання формують традиції
у Бучанській українській гімназії.
Крім того, вся організація роботи
гуртків теж на Світлані Вікторівні.
– До прикладу, з 1995 року у нас
діє театральна студія, яку веде Ліда
Борисівна Хуторян. За освітою вона
актриса, тому навчає дітей всіх нюансів професії. Щоб її постановки
були ще цікавішими, потрібно долучатись і нам, колективу. Я написала
вірші, вчитель музики створив музичне оформлення, декорації – художня студія, вчителі праці – костюми. Щоб це все відбулось, потрібно
людей захопити цією роботою. Я намагаюсь завжди всіх залучити.
Незважаючи на велику кількість
роботи, Світлана Вікторівна ще
викладає свій фаховий предмет –
українську мову та літературу.
– Також, якщо у закладі виникають проблемні питання – за це теж
відповідає заступник з виховної
роботи. Наприклад, конфлікти чи
непорозуміння між учнями, порушення статуту гімназії. Ще дуже
багато роботи з документами, яка
не надихає, але теж потрібно її виконувати.

Згодом – День вчителя, який цього року припав на запровадження
«помаранчевої» зони. І щоб не збирати всіх учителів в актовій залі, у
гімназії зробили оригінальне свято
у коридорах школи.
Все у різних місцях: на першому поверсі грали на фортепіано,
на другому – співали, навпроти
спортзалу – танцювали. Вчителі отримали маршрут, у якому було чітко вказано, на якій перерві і де на
них чекає локація, і мали змогу без
скупчень насолодитись всіма виступами.

Традиції

Листопад розпочинається фестивалем «Таланти твої гімназія».
Зимові свята: свято від старшокласників до Дня Святого Миколая,
Новий рік – це казкові театральні
виступи і, звичайно, КВК чи новорічна Ліга Сміху.
Ще одне з важливих свят «Віват,
гімназія», на якому нагороджують
дітей за всі їхні досягнення.
Відчувається, що пані Світлана
віддає всю себе роботі і живе
Бучанською Українською гімназією.
Це надзвичайно приємно, що такі
люди працюють у нашому місті з
нашими дітьми.
– Мені дуже імпонує вислів Оскара
Уайльда: «Найкращий спосіб виховати дітей хорошими – це зробити
їх щасливими», – завершує розмову
з нами Світлана Вікторівна.
Записала
Ірина Паясь

Креативний підхід до проведення
заходів у гімназії відчувається навіть
у найменших дрібницях. Світлана
Юхно розповіла про найважливіші
дні та підготовку до них.
– Звичайно, День знань. Так, він є
у всіх, але свято по-різному проходить. Гімназія відмовилась від традиційної лінійки і цього року проводила квести для дітей. Ще є обряд
гімназійної каші – коли старшокласники варять новоприбулим гімназистам солодку кашу с цукатами, щоб
з’їсти її і стати однокашниками.
Вересень також розпочинається
олімпійським тижнем, коли вся гімназія виходить у ліс чи парк на змагання, а в кінці співають пісні під гітару чи влаштовують флешмоб. Раніше
виходили всі разом, цього року кількість дітей набагато збільшилась і
тому розділилися на три групи.

– Далі слідує посвята в гімназисти. Так як у закладі працює клубна система самоврядування, кожний
клас ще представляє свій клуб. Через
карантинні обмеження цього року
все відбувається у відеоформаті, –
зазначає заступниця.

громади

ОСОБИСТІСТЬ

«Культура – це душа людини»

Художній керівник Центрального будинку культури Ігор Геннадійович Кожемяка всі сторінки
свого життя вважає цікавими і з радістю згадує, хоч то армія чи гастролі, робота в їдальні чи виступи на великій сцені. Впевнений, що щастило в житті, адже доля звела з видатними людьми. І
хоч цю професію обрав не одразу, та завжди його супроводжували спів, танці і театр.

В

ін з дитинства жив у
Михайлівці-Рубежівці
на
Київщині. Змалечку Ігор ходив до
танцювального колективу. Також
закінчив музичну школу по класу баяна, навчався у прекрасного
педагога, закоханого у творчість
Григорія Подольського, який 47
років був незмінним керівником
знаних колективів: народного муніципального чоловічого вокального
ансамблю «Ясени» та камерного колективу «Благовіст».
Закінчив кулінарний технікум,
відслужив в армії, потім працював
кухарем. А у вільний час ходив в
будинок культури на всі гуртки, що
там були: спів, танці, театр. І хоч робота на кухні вимагала багато сил,
та всі думки юнака були про творчі
заняття у БК. І так дорога плавно перевела від однієї професії до іншої. А
доля допомогла зробити вибір.
Під час гастролей у Севастополі
місцеві керманичі побачили його талант і запропонували роботу в
культурній галузі, навіть квартиру обіцяли. Та він не мав бажання залишати рідну домівку.
Але зробив висновок і вступив
до Київського обласного культурно-освітнього училища на
спеціальність хореографія.
Це був 1988 рік. Ігор
Геннадійович робить один із
головних виборів у своєму житті: полишає кулінарію і обирає
культуру. Іде працювати в Забуччя
завідувачем клубу, який ще називали
хата-читальня. Стара будівля, пічне
опалення, необхідність ремонту…
І прямі обов’язки: показ фільмів, виступи з артистами в санаторіях, на
полях, перед колективами, у Палаці
культури «Україна».
Працює, навчається і займається
концертною діяльністю як учасник

колективу «Рідні наспіви», який організувала неймовірно творча людина – кавалер ордена Дружби народів Антоніна Цимбал.
У 1990 році, закінчивши училище,
вступив до Київського інституту
культури ім. Корнійчука на режисера театралізованих масових свят.
І, не полишаючи клубу в Забуччі,
влаштовується культорганізатором
у санаторій «Україна» у Ворзелі.
– Вирішив спробувати себе, адже
це новий напрям: вечори відпочинку,
екскурсії, розваги для відпочивальників, організація концертів «тут
і зараз», – каже художній керівник.
У новому амплуа – ведучого, Ігор
вперше спробував себе у 1992 році
в ансамблі пісні і танцю «Тиса».
Учасники «Тиси» – професори
Аграрного університету та артисти
Київської філармонії. І саме співпраця з цими видатними, творчими
людьми навчила молодого чоловіка
вести концерти і будь-які заходи.

– Це було цікаво, – згадує пан
Кожемяка, – мені було 30 років. Думаю,
треба спробувати. Погоджуюсь і
звільняюсь із Забуччя. Я побачив, що
таке адміністративна робота. Дуже
різка зміна від творчості, у якій перебував з головою. А тут мав 200 співробітників у штаті.
І саме як керівник відділу познайомився з Анатолієм Федоруком, якого у 1998 році обрали Бучанським
селищним головою. У 1999-му
Анатолій Петрович запрошує Ігоря
Геннадійовича стати директором
Центрального будинку культури
Ігор Геннадійович у ролі Діда Мороза
в Бучі.
вітає бучанців з Новим роком
– Ігоре, чому ви погодились?
Для вас це було досить значне
пониження в посаді?
– Анатолій Петрович з перших
кроків на своїй посаді привернув
до себе увагу. Молодий, прогресивний. У Бучі почали відбуватися неабиякі зміни, за що йому низький
уклін. Я зрозумів, що мені з таким
У 1996 Ігор Кожемяка стає арти- керівником буде дійсно цікаво. І знаєстом «Благовісту». З цим колекти- те, те що він обіцяв, так і сталося.
Новий завідувач БК разом із севом гастролює по світу. Згадує, що
в Польщу їхали мінімум на місяць. лищним головою почали спільно
Як хор, що має духовний напрям, створювати відділ культури в Бучі.
– На той час такого не було, щоб
виступали в костелах.
За рік його запросили обійняти селище міського типу мало віддіпосаду начальника відділу культу- ли у місцевій раді, – згадує Ігор.
ри і мистецтв Ірпінського міськви- – Коли ми зверталися до облдержадміністрації, нам відповідали:
конкому.

Народний муніципальний чоловічий
вокальний ансамбль «Ясени»

дай вам таку можливість, то зараз всі села захочуть. Але за 10 місяців ми створили відділ культури
при Бучанській селищній раді! А на
той час вже функціонувала дитяча
школа мистецтв під керівництвом
Пінчука Анатолія Петровича. І в
нас пішла робота.
Художній керівник згадує, як ще
не було окремого місця для підрозділу, сиділи гуртом у невеличкому
приміщенні та працювали дружно і
потроху набирали кадри.
– Запросив на посаду головного спеціаліста фахівця, знану людину в галузі
культури регіону Лідію Симончук, –
розповідає Ігор Кожемяка. – Разом
ми багато зробили!
Відділ своїми силами вже організовував різні заходи у громаді. Свята, змагання «Мама, тато і
я – дружна сім’я», Івана Купала...
Згадує, як на Новий рік стояла на
перехресті вулиць Енергетиків і
Героїв Майдану велика, ошатна
ялинка, навколо якої влаштували
театралізоване веселе свято.
У 2003 році керівник санаторію «Україна» у Ворзелі Андрій
Липовецький, нині староста селища, запросив Ігоря Геннадійовича
на посаду заступника головного лікаря з культурно-масової та педагогічної роботи.
– А ця робота, спілкування, постійний потік людей звідусюди, для мене
найрідніше, це моє. Після розмови з
Анатолієм Федоруком домовилися,
що я залишаюся в Бучі на посаді культорганізатора з ведення культурно-масових свят і працюю у Ворзелі.
Яскрава сторінка історії Ігоря в
санаторії «Україна» тривала до 2015
року. Після чого він знову присвятив свою діяльність Бучі.
– Чому не претендували на керівну посаду?
– Я віддаю перевагу творчості,
саме так велить моя душа. Я спробував і те, й інше. Ціную керівників адміністративного напряму, це складна робота. Важливо сказати, що
два місяці тому ми нашим відділом
зустріли нового начальника, якого
хочемо й надалі бачити в нашій команді: Томнюка Віталія Ігоровича.
Буча гідна мати гарного, фахового,
інтелігентного керманича відділу.
Обов’язково будемо допомагати.
– На вашу думку, в чому важливість культурної галузі?
– Культура – це душа людини. На
мою думку, втратимо культуру – зачерствіє все. Як восени опадає лист,
так і наші душі втрачатимуть найцінніше.
Ми з колегами не просто відпрацьовуємо свої години, ми дуже хочемо, щоб цей напрям жив, розвивався, був цікавим іншим, адже ми
створюємо і влаштовуємо заходи в
першу чергу для жителів громади.
Хочемо зберегти пам’ять і традиції,
принести радість і задоволення, залишити гарні спогади про проведений час. Мабуть, якби зникла культура, зникли б і ми…
Записала
Ірина Левченко
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:15 Любов на виживання.
14:20 Х/ф «Сходження Юпiтер».
16:55 Хто зверху?
19:00 Дiти проти зiрок.
20:40 Х/ф «Воно».
23:35 Х/ф «Вони».

СТБ

5:25 Т/с «Комiсар Рекс».
7:20,11:50 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 «Рiдна мачуха».
23:20 Т/с «Наречений».
1:20 Т/с «Провiдниця».

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 «Серце матерi».
0:10,3:00 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи», 7
i 8 с.
11:45,16:45 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00,23:15 «Акули бiзнесу».
18:00 Погоджувальна рада.
19:00,20:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 30 с.
19:55 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 8 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
0:00 Т/с «SuperMansion».

Четвер, 25 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Земля, наближена до неба.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00
,23:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05 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 Країна пiсень.
15:10,21:45,0:10,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Квартет Гетьман.
16:25 Буковинськi загадки.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Дикi острови».
22:00 Полюси.
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
0:25 Т/с «Округ Дюрем».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,
16:45,19:30 «ТСН».
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих

людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20:26 «ПроCпорт».
20:28 «Чистоnews».
20:35 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
0:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:55 Драма «Гiркi жнива».
2:50 «#Гуднайт_Клаб».

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 «Любов з перешкодами».
14:40,15:35 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,2:55 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Рекрут».
2:00 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Факти.
4:40,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:40 Х/ф «Початковий код».
12:30,13:20 Т/с «Розтин покаже».
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Юрчишини 2».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,1:50 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Пес 6».
22:45 Т/с «Пес 2».
23:50 Х/ф «Без компромiсiв».
2:45 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:25 Kids` Time.
6:00 М/с «Том i Джерi».
7:30 Орел i решка.
9:30 Т/с «Надприродне».
11:15 Любов на виживання.
13:25 Х/ф «Темний лицар. Вiдродження легенди».
17:00,19:00 Хто зверху?
21:10 Х/ф «Брайтберн».
23:00 Х/ф «Щасливий день смертi».
1:00 Вар`яти.
2:35 Служба розшуку дiтей.
2:40 Зона ночi.
4:50 Абзац.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:50 Т/с «Комiсар Рекс».
8:35,11:50 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 «Рiдна мачуха».
23:20 Т/с «Наречений».
1:25 Т/с «Провiдниця».

Канал «Україна»
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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».
14:10,15:30,0:50 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00,23:50 Т/с «Серце матерi».
23:10 Слiдами львiвського смiття.
Довгобуд столiття.
1:50 Телемагазин.
2:20 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»,
9 i 10 с.
11:50,16:45,18:30 NewsRoom.
Головне.
12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00,23:15 «Акули бiзнесу».
18:00 Глобал 3000.
19:00,20:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
19:10 Т/с «Картковий будинок», 31 с.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 9 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
0:00 Т/с «SuperMansion».
1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
2:30,4:30 Лiкар знає.
6:30 Дотик з Ч. Стенлi.

П’ятниця, 26 листопада
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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
,23:30,2:10,5:10 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 «Дикуни».
13:10,0:20 Прозоро: про актуальне.
14:00 Країна пiсень.
15:10,21:45,0:05,2:45,5:45 Спорт.
15:20 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi».
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Дикi острови».
22:00 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
22:55 Д/с «Дикi тварини».
1:05 Д/с «Тваринна зброя».
3:00 «Зворотнiй вiдлiк».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:
30 «ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20:13 «ПроCпорт».
20:15 «Чистоnews».
20:20 Бойовик «П`ятий елемент».
23:00 Драма «Поганi дороги».
1:45 Драма «Гiркi жнива».
3:40 Д/ф «Рональдо».

Iнтер

22–28 листопада 2021 року

5:15,23:15 «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 «Колишня з того свiту».
14:30,15:25,1:05 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
18:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «007: Завтра не помре
нiколи».
3:00 «Подробицi» - «Час».
3:35 «Вiйна усерединi нас».

ICTV

4:05 Служба розшуку дiтей.
4:20,23:50 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.
11:40 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 «На трьох».
13:55 Т/с «Розтин покаже 2».
14:55,16:25 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45 Факти. Вечiр.
0:25 Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
3:20 Секретний фронт.

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.
13:35 Дiти проти зiрок.
15:05 Х/ф «Лiга видатних джентльменiв».
17:25 Х/ф «Код да Вiнчi».
20:25 Х/ф «Янголи i Демони».
23:10 Х/ф «Глибинне зло».
1:00 Х/ф «Здобич».
2:45 Служба розшуку дiтей.
2:50 Зона ночi.
3:00 Х/ф «Вальхалла: Рагнарек».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:05,19:00,22:50 Холостячка Злата
Огнєвiч.
10:35,0:00 Як вийти замiж.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
11:50,14:50,18:05 Т/с «Слiпа».
0:55 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.
10:30 Т/с «Утiкачка 2».
14:20 Т/с «Майже вся правда», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Майже вся правда».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Д/ф «Вбиваючи ката».
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Вiдважнi».
4:15 Т/с «Бiйся бажань своїх».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
10:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»,
11 i 12 с.
10:30,16:00 NewsRoom. Головне.
11:15,23:15 «Акули бiзнесу».
12:00,17:00,0:00,1:30 Київ. Вдень.
18:00 Т/с «Картковий будинок», 32 с.
19:00 Київ-Talk.
20:00,3:30,5:00 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 10 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
2:30,4:30 Лiкар знає.

Субота, 27 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:30 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:00,3:35,5:
35 Новини.
7:05 М/ф «Пригоди Тайо».
7:45 Еко-люди.
7:50 Буковинськi загадки.
7:55,4:00,5:30 Погода.
8:05 Д/с «Дикi Дива».
8:25 Вiдтiнки України.
9:10 Телепродаж.
9:45 Д/ф «Будинок «Слово».
11:10,1:25 «Скiльки жертв голодомору i чи був вiн штучним?»
11:20 «Спогади свiдка голодомору: як
виживали».
11:30,22:00 Бабусю, розкажи про
Голодомор.
12:00 Хвилина мовчання.
12:01,21:25 Спецпроєкт «Дiти великого голоду».
12:35 Бiатлон. Кубок свiту. I етап.
Вiдкриття сезону. Iндивiдуальнi перегони, 15 км, жiнки.
14:40 Спецпроєкт «Голокост. Засвiдчений злочин».
15:50 Бiатлон. Кубок свiту. I етап.
Вiдкриття сезону. Iндивiдуальнi перегони, 20 км, чоловiки.
18:00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».

20:00 Д/с «Колапс. Як українцi зруйнували iмперiю зла».
22:25 «Голодомор. Свiт знав, але
мовчав».
23:00 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
0:25 Д/ф «Iспит на людянiсть».
1:35 #ВУкраїнi.
2:25 Бiгус Iнфо.
2:50 Перша шпальта.
3:20 Земля, наближена до неба.
4:05 Д/с «Дикi тварини».

Канал «1+1»

7:00,10:00 «Свiт навиворiт».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
17:30,18:30 «Свiт навиворiт 13.
Еквадор».
19:30 «ТСН».
20:13 «ПроCпорт».
20:15 Бойовик «Механiк».
22:00 Бойовик «Механiк: Воскресiння».
23:55 Драма «Цiна правди».
2:10 Драма «Поганi дороги».

Iнтер

6:55 Х/ф «Розпрями крила».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Все для тебе».
11:00 Х/ф «Крiстiна».
13:05,5:00 Х/ф «З тобою i без тебе...»
14:50,3:00 Х/ф «Калина червона».
17:00,20:30 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20:00 «Подробицi».
22:05 Т/с «Таїсiя», 1-4 с.
2:30 «Подробицi» - «Час».

ICTV

5:30 Скарб нацiї.
5:40 Еврика!
5:45 Факти.
6:15 Секретний фронт.
7:50 Громадянська оборона.
9:45 Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «Ефект колiбрi».
14:55 Х/ф «Смертельнi перегони».
16:55 Х/ф «Захисник».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мумiя».
21:10 Х/ф «Боги Єгипту».
23:40 Х/ф «Правило бою».
1:20 Х/ф «Межа».
3:30 Я зняв!

Новий канал

5:00 Х/ф «Таємниця Рагнарока».
7:00 Х/ф «Учень Мерлiна».
10:45 Х/ф «Надзвичайна подорож
Мерi Браянт».
14:45 Х/ф «Ель Дорадо: Храм Сонця».
16:45 Х/ф «Ель Дорадо: Мiсто
золота».
18:40 Х/ф «Конг: Острiв черепа».
21:00 Х/ф «Армагеддон».
0:05 Х/ф «Воно».
2:35 Зона ночi.

СТБ

3:05 Т/с «Джейн Ейр».
7:05,10:55 Т/с «Рiдна мачуха».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
19:00 Україна має талант.
22:00 Т/с «Одне серце на двох».

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Бiйся бажань своїх».
9:00 Зоряний шлях.
10:35 Т/с «У минулого у боргу», 1-4 с.
15:20 Т/с «У минулого у боргу», 5-8 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Маска 2.
23:30 Що? Де? Коли?
1:00,2:15 Т/с «Бiля причалу».
1:45 Телемагазин.
4:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

7:30,22:00 Київ. Проfile.
8:25 Драма «Клятва».
10:00,2:30,4:30 Лiкар знає.
10:15 Крим. Реалiї.
11:00,14:00,19:00,1:30,3:30,5:00 Київ.
Вихiдний.
13:00 Київ-Talk.
15:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 6 с.
15:50 Т/с «Лiкарка мафiї», 7 с.
16:35 Т/с «Лiкарка мафiї», 8 с.
17:25 Т/с «Лiкарка мафiї», 9 с.
18:10 Т/с «Лiкарка мафiї», 10 с.
20:00 Драма «Любий Джон».
21:40 Служба порятунку.
22:55 Лото.
23:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»,
7 i 8 с.
0:00 Т/с “SuperMansion”.

Неділя, 28 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:10 Енеїда.
7:00,8:00,8:55 Новини.
7:05 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 Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13:30 «Торговцi мрiями».
14:35 Бiатлон. Кубок свiту. I етап.
Спринт, 10 км, чоловiки.
16:20 Студiя «Дорога до Пекiна».
16:50 Бiатлон. Кубок свiту. I етап.
Спринт, 7,5 км, жiнки.
18:40 На вiстрi ножа.
19:45 Мiста та мiстечка.
20:00 Д/с «Колапс. Як українцi зруйнували iмперiю зла».
21:00,0:25,5:05 Тиждень на Суспiльному.
22:00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23:55 #@)?$0 з Майклом Щуром.
1:20 Х/ф «Страченi свiтанки».
2:55 Д/ф «Якого любили всi».

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,2:50 «Свiт навиворiт».
16:30,17:30 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим».
18:30 «Свiтське життя».
19:30,4:50 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».
0:20 Бойовик «Росомаха: Безсмертний».

Iнтер

6:55 Х/ф «Вiйна гудзикiв».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00,12:00 «Iнше життя».
13:00 «Речдок. Велика справа».
17:45 Х/ф «007: Завтра не помре
нiколи».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 Х/ф «Пасажир».
0:05 Х/ф «Винний».
1:45 «Речдок».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:15 Факти.
5:40,8:35 Секретний фронт.
6:45 Прихована небезпека.
7:35 Анти-зомбi.
9:30 Громадянська оборона.
10:35 Х/ф «Професiонал».
12:45 Факти. День.
13:05 Х/ф «Паркер».
15:25 Т/с «Пес».
18:45 Факти тижня.
20:40 Х/ф «Хеллбой 2: Золота армiя».
23:05 Х/ф «Хеллбой: Вiдродження
кривавої королеви».
1:55 Х/ф «Сiкарiо 2: Проти всiх».
3:45 Я зняв!

Новий канал

6:00,23:40 Вар`яти.
6:50,8:20 Kids` Time.
6:55 М/ф «Як зловити перо Жарптицi».
8:25 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2».
10:25 Х/ф «Могутнiй Джо Янг».
12:50 Х/ф «Конг: Острiв черепа».
15:10 Х/ф «Армагеддон».
18:15 Х/ф «Скарб нацiї».
21:00 Х/ф «Скарб нацiї: Книга таємниць».

СТБ

5:30 Невiдома версiя. Вiрнi друзi.
6:05 Невiдома версiя. Бiлоруський
вокзал.
7:20 Х/ф «Дачна подорож сержанта
Цибулi».
8:55 Х/ф «В бiй iдуть лише «старi».
10:50 Х/ф «Знахар».
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.
6:50,4:20 Реальна мiстика.
9:05 Т/с «У минулого у боргу».
17:00 Т/с «Крила метелика», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Крила метелика».
23:00,2:00 Т/с «Бiйся своїх бажань».
3:50 Гучна справа.

ТК «Київ»

8:00 Детектив «Американськi гiрки».
10:00 Київ Tour.
10:15 Армiя сьогоднi.
11:00,14:00,1:30,3:30,5:00 Київ.
Вихiдний.
13:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»,
11 i 12 с.
15:00 Т/с «Картковий будинок», 28 с.
15:50 Т/с «Картковий будинок», 29 с.
16:35 Т/с «Картковий будинок», 30 с.
17:25 Т/с «Картковий будинок», 31 с.
18:10 Т/с «Картковий будинок», 32 с.
19:00 Київ. Тижневик.
19:50 Київ. Тижневик. Спорт.
20:30 Комедiя «Життя по Джейн
Остiн».
22:30 Легко-шоу.
23:15 Лото.
23:20 Т/с «SuperMansion».
0:20 ProMuz.
1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
2:30,4:30 Лiкар знає.

ТОВ «ТРАК ЦЕНТР ЛТД» розташоване за адресою: Київська обл., смт Гостомель, вул.
Центральна, 1, має намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Виробничий майданчик виконує функції ремонтної бази вантажних автомобілів.
Для здійснення технологічних процесів організовані дільниці технічного обслуговування та поточного ремонту, де розміщені пости комплексної діагностики, ПО і ТО автомобілів; пост ремонту електрообладнання, діагностики та регулювання ходових вузлів; шиномонтажу та балансування, мийка автотранспорту. Опалення виробничих приміщень
здійснюється за допомогою газових випромінювачів.
Під час діяльності підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини як: оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, вуглеводні насиченні С12-С19(розчиник ПРК – 26611 і ін.) у перерахунку
на сумарний органічний вуглець, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на
діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих
за складом, манган та його сполуки (у переpахунку на діоксид мангану), залізо та його
сполуки (у переpахунку на залізо) та та парникові гази - оксид(1) азоту (N2O), метан,
діоксид вуглецю (25,1 т/рік) - загальною кількістю 25,585 т/рік.
Нормативна СЗЗ підприємства (50м) витримана.
Концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ не перевищують значень ГДК.
Відгуки і пропозиції надсилати до Бучанської райдержадміністрації протягом 30 днів
за адресою: 08293, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, та тел.:(044) 330-04-65,
093-447-88-15
Повідомлення про оприлюднення
проекту «Схеми санітарного очищення населених пунктів
Бучанської міської територіальної громади»
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку «Схеми санітарного очищення населених
пунктів Бучанської міської територіальної громади»
а виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою Бучанської міської ради оприлюднює
проект «Схеми санітарного очищення населених пунктів Бучанської міської територіальної громади» та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Схеми санітарного очищення
населених пунктів Бучанської міської територіальної громади».
1. Повна назва документу державного планування, що пропонується, та стислий
виклад його змісту: проект «Схема санітарного очищення населених пунктів Бучанської
міської територіальної громади» (надалі - Схема санітарного очищення).
Схема санітарного очищення спрямована на впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження
роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними
відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної
сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населеного пункту,
яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Виконавчий комітет Бучанської міської ради.
3. Передбачувана процедуру громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається
19.11.2021 року і триває до 23.12.2021 року включно.
б) способи участі громадськості: зауваження і пропозиції до проекту «Схеми санітарного очищення населених пунктів Бучанської міської територіальної громади» та звіту про
стратегічну екологічну оцінку «Схеми санітарного очищення населених пунктів Бучанської
міської територіальної громади» подаються в письмовому та електронному виді;
в) проведення громадських слухань: громадські слухання у зв’язку з карантинними
обмеженнями не передбачаються;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування: Відділ житлово-комунальної інфраструктури Бучанської міської ради;
д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна
адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Відділ житлово-комунальної інфраструктури Бучанської міської ради, 08292, Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча,
вул. Енергетиків, буд. 12.
Строк подання зауважень і пропозицій 30 днів: з 19.11.2021 до 23.12.2021 року.
е) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Департамент
екології та природних ресурсів Київської ОДА (01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,
тел.: +380 44 279 01 58) та Департамент охорони здоров’я Київської ОДА (04053 м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 45, тел.: +380 44 482 07 81).
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа
державного планування: не передбачається.
Відділ житлово-комунальної інфраструктури Бучанської міської ради
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22.11.2021 о 10:00 відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр.
Тибулевича Вадима Валентиновича за адресою: Київська область смт. Гостомель вул.
Бучанське шосе 1. Прошу власника суміжної ділянки Гордійчука Р. І. з’явитися для погодження меж та встановлення межових знаків.
Бірюк Микола Володимирович, Старцева Людмила Володимирівна просять з’явитись 21.11.2011 року на 11 годин ранку власників земельних ділянок за кадастровими
номерами: 3210945900:01:078:4345, 3210945900:01:078:4343, 3210945900:01:078:4330,
3210945900:01:078:0204 на території Гостомельської селищної ради для встановлення та
погодження межі земельної ділянки Бірюк М.В., Старцева Л.В.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія №108740, видане Управління персоналу штабу військової частини А4583 на ім’я Луговська Дана Володимирівна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення інвалід з дитинства, серія ААБ №128561, видане Управлінням соціальної політики БМР на
ім’я Чекан Олена Володимирівна, вважати недійсним.
Втрачену довідку №258\04, видану Бородянським РВК Київської області 16.06.2004 року на ім’я Купрій
Володимир Іванович, вважати недійсною.
Втрачений державний акт на право приватної власності на землю, виданий на ім’я Буханенко Михайло Миколайович
та Буханенко Микола Миколайович (серія ІІІ – КВ № 039675 від 24.07.2002 р.), зареєстровано в Книзі записів державних
актів на право приватної власності на землю за № 547, вважати недійсним.

Тарифи на газ за новими правилами
Перехід на нову систему розрахунків
за газ – не в кубометрах, а в енергетичних одиницях – населенню однозначно
буде вигіднішим. Споживач нарешті
зможе платити менше за газ, якщо він
низької якості.

Т

аке роз’яснення дав перший заступник голови правління Асоціації постачальників
енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.
Крім того, споживачеві буде зручніше, коли
спожиті газ та електроенергія будуть рахуватися в однакових одиницях. «Споживач зможе порівняти і вибрати, чим йому вигідніше опалювати свій будинок», – додав Нацвін-Степанов.
З переходом на нову систему у квитанціях за газ та в онлайн-кабінеті споживача кількість спожитого газу вказуватиметься в кіловат-годинах. Проте передавати щомісячні
показання лічильника потрібно буде в кубометрах. Перерахунок проводитиме оператор
газорозподільних систем. Повністю відмовлятися від кубів поки що не планують. В оператора ГТС облік вестимуть паралельно у двох одиницях вимірювання.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ «АВТОЦЕНТР НА КІЛЬЦЕВІЙ», розташоване за адресою: Київська обл.,
Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Толстого, 2, має намір одержати дозвіл
на викид забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря.
Призначенням автоцентру є продаж легкових автомобілів вітчизняних і зарубіжних
виробників, передпродажна підготовка, діагностика технічного стану, а також гарантійне сервісне обслуговування та ремонт легкових автомобілів. На підприємстві обладнані
пости зварювання, підфарбовування, мийки, технічного ремонту та обслуговування автомобілів. Опалювання виробничих та адміністративних приміщень здійснюється газовими котлами та модулями нагріву.
Під час діяльності підприємства в атмосферне повітря виділяються такі ЗР: речовини
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,72 т/рік),
оксид вуглецю (1,915), оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (0,065), сірки діоксид
(0,032), марганець та його з’єднання (0,0001), хром шестивалентний (0,000004), ксилол
(0,0102), етилацетат (0,056), толуол (0,11), бутилацетат (0,106), спирт бутиловий (0,022),
бензин (0,0225), заліза оксид (0,0015), уайт-спиріт (1,04), вуглеводні насичені С12-С19
(0,215), 2-метокси-1метилетилацетат (0,009), 4-метилпентан-он (0,004), ртуть металева
(0,7х10-5) та парникові гази: оксид(1) азоту (N2O) (0,0007), метан (0,007), діоксид вуглецю (425,03). Загальний викид становить 429,37 т/рік.
Вклад забруднюючих речовин в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря
не перевищує значень гранично-допустимих концентрацій.
Санітарно-захисна зона підприємства (50 м) витримана.
Відгуки і пропозиції надсилати до Бучанської райдержадміністрації протягом 30 днів
за адресою: 08293, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, та тел.(044) 330-04-65,
093-447-88-15.
29.11.2021 року о 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки гр. Самойленка Миколи Анатолійовича за адресою: Київська обл., Бучанський
р-н, с. Мироцьке, вул. Дружби, 45.
Запрошуємо сусідніх землевласників гр. Гриценко О. Г. та землекористувачів суміжних
земельних ділянок для погодження меж.
29.11.2021 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки гр. Кондратенко Людмили Петрівни за адресою: Київська обл., Бучанський р-н,
с. Мироцьке, вул. Дружби, 111.
Запрошуємо сусідніх землевласників гр. Черненко В. О., гр. Кравченко В. М. та землекористувачів суміжних земельних ділянок для погодження меж.
29.11.2021 року о 12-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки гр. Самойленко Тетяни Миколаївни за адресою: Київська обл., Бучанський р-н,
с. Мироцьке, вул. Дружби, 45-а.
Запрошуємо сусідніх землевласників гр. Гриценко О. Г. та землекористувачів суміжних
земельних ділянок для погодження меж.
29.11.2021 року о 13-00 год. відбудеться встановлення (відновлення) та погодження меж земельних ділянок гр. Гриценко Олени Григорівни за адресою: Київська обл.,
Бучанський р-н, с. Мироцьке, вул. Дружби, 43.
Запрошуємо сусідніх землевласників гр. Пономаренко О. О. та землекористувачів суміжних земельних ділянок для погодження меж.
Втрачений диплом бакалавра з додатком КХ 36583501 (р.н. 4742/09) від 05.06.2009, виданий Національним університетом державної податкової служби України на ім’я Вовченко Галина Петрівна, вважати недійсним;
Втрачений диплом магістра з додатком КХ 37787396 ( р.н. 1911/10) від 07.05.2010, виданий Національним університетом державної податкової служби України на ім’я Вовченко Галина Петрівна, вважати недійсним;
Втрачений диплом бакалавра з додатком КХ 39597177 (р.н. 379/2010 від 24.06.2010, виданий Національним університетом державної подаькової служби України на ім’я Беркут Галина Петрівна, вважати недійсним;
Втрачений диплом магістра з додатком КХ 41387517 (р.н. 618/2011 від 09.06.2011, виданий Національним університетом державної подаькової служби України на ім’я Беркут Галина Петрівна, вважати недійсними.
Втрачений атестат з додатком КХ 25483120 від 20.06.2004 року, виданий вечірньою (змінною) загальноосвітньою
школою 2-3 ступенів №6 м. Біла Церква Київської області на ім’я Беркут Галина Петрівна, вважати недійсним.
Втрачену картку водія UAD0000117776000, видану на ім’я Бондар Олександр Васильович, вважати недійсною.
Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 667068, виданий на підставі розпорядження Києво-Святошинської райдержадміністрації від 05 грудня 2007 року № 814 на ім’я Зубань Тетяна Іванівна,
вважати недійсним.
Втрачене Свідоцтво про право власності на житло, видане групою приватизації УСВРУ згідно розпорядження № 435 від 5 жовтня 2000 року на ім’я Ляхова Надія Матвіївна, Ляхов Микола Миколайович, Ляхов Петро
Миколайович, вважати недійсним.
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ПРОЄКТ

Порядок денний пленарного засідання 23 сесії VIIІ скликання
25 листопада 2021 року
1. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань правової політики, депутатської діяльності, запобігання корупції та контролю за виконанням рішень ради
2. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань планування, бюджету,
фінансів та податкової політики
3. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань реалізації та впровадження реформ, планування забудови територій, містобудування та архітектури
4. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, екології та природокористування
5. Про роботу Управління соціальної політики Бучанської міської ради щодо виконання
міської Програми «З турботою про кожного»
6. Про внесення змін до штатного розпису Управління соціальної політики Бучанської
міської ради
7. Про затвердження комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «
Назустріч дітям»
8. Про списання необоротних активів з балансу Управління соціальної політики Бучанської
міської ради
9. Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради № 116-5-VIII від 24.12.2020 «Про
затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки» (зі змінами)
10. Про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської
міської територіальної громади на 2022 - 2023 роки
11. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік, та плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності
прийнятих регуляторних актів Бучанською міською радою на 2022 рік.
12. Про виконання місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року
13. Про внесення змін до рішення 5 сесії Бучанської міської ради VІII скликання від 24
грудня 2020 року за № 124 -5-VIII «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік»
14. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей з балансу Бучанської міської ради на
баланс відділу освіти Бучанської міської ради
15. Про затвердження Програми озеленення та благоустрою Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки .
16. Про внесення змін до Статуту КП «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради
17. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу КП «Бучазеленбуд» на баланс
Бучанської ЗОШ I-III ступенів № 1
18. Про безоплатну передачу необоротних активів та запасів з балансу Відділу освіти
Бучанської міської ради на баланс Бучанського ліцею №9
19. Про безоплатну передачу необоротних активів та запасів з балансу Бучанської
Української гімназії на баланс Бучанського ліцею №9
20. Про затвердження штатного розпису Блиставицької філії Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти Бучанської міської ради
21. Про внесення змін та затвердження штатного розпису структурних підрозділів відділу
освіти Бучанської міської ради
22. Про затвердження Програми розвитку та фінансування системи освіти Бучанської
міської територіальної громади на 2022-2024 роки
23. Про затвердження в новій редакції Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Бучанської міської територіальної громади на 2022-2023 роки
24. Про затвердження в новій редакції Порядку виділення та використання коштів на поворотну фінансову допомогу для впровадження заходів з енергозбереження (підвищення
енергоефективності) у Бучанській міській територіальній громаді на 2022 рік
25. Про списання основних засобів з балансу відділу культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради
26. Про внесення змін до Місцевої програми розвитку фізичної культури і спорту у
Бучанській міській територіальній громаді на 2021 – 2023 рр.
27. Про внесення змін до штатного розпису комунального закладу «Спортивний комплекс
«Академія спорту» відділу молоді та спорту Бучанської міської ради
28. Про затвердження «Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» в новій редакції
29. Про затвердження «Програми забезпечення оборонно-мобілізаційної готовності та територіальної оборони Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»
30. Про затвердження «Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Бучанської міської територіальної громади на
2022-2024 роки»
31. Про затвердження штатного розпису Комунального некомерційного підприємства
«Бучанський консультативно-діагностичний цнтр» Бучанської міської ради на 2022 рік
32. Про ліквідацію громадських формувань з охорони громадського порядку
33. Про передачу в оренду нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: вулиця
Травнева,64А, смт. Бабинці, Бучанського району Київської області (загальною площею
46,0 кв.м)
34. Про затвердження детального плану території, орієнтовною площею 14,3 га, в тому числі
розділ «Звіт про стратегічну екологічну оцінку» для реконструкції та розширення території існуючого кладовища з розташуванням адміністративних будівель ритуально-поховальної служби поза межами села Мироцьке в адміністративних межах Мироцького
старостинського округу в Київській області
Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
35. Про укладення з гр. Мацейком Володимиром Олександровичем договору оренди земельної ділянки к.н. 3210800000:01:115:0180 по пров. Залізничний, 9 в м. Буча, Бучанського
району, Київської області, на новий строк
36. Про надання дозволу гр. Горшкову О.П. на укладання договору особистого строкового сервітуту на земельну ділянку 127 м.кв. поруч земельної ділянки з к.н.
3210800000:01:143:0003 для провадження підприємницької діяльності в м. Буча,
Бучанського району, Київської області
37. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Лич Р.В. земельної ділянки к. н.

3210800000:01:113:0050 по вул. Садова, 43-а в місті Буча, Бучанського району, Київської
області (існуюча садиба)
38. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Мурга В.П. земельної ділянки к. н.
3210800000:01:113:0051 по вул. Садова, 43 в місті Буча, Бучанського району, Київської
області (існуюча садиба)
39. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Войташевському І.С. земельної ділянки к.
н. 3210800000:01:120:0013 по вул. Яблунська, 152 в місті Буча, Бучанського району,
Київської області (існуюча садиба)
40. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Волкову Д.Г .земельної ділянки к. н.
3210800000:01:069:0009 по вул. Гамалія Миколи, 25 в місті Буча, Бучанського району,
Київської області (існуюча садиба)
41. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Міщені М.Б. земельної ділянки к. н.
3210800000:01:015:0015 по вул. Островського, 1 в місті Буча, Бучанського району,
Київської області (існуюча садиба)
42. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Баранюк Н.А. земельної ділянки к. н.
3210800000:01:074:0006 по вул. Ново-Яблунська, 33 в місті Буча, Бучанського району,
Київської області (існуюча садиба)
43. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Сєрогородській О.Д. земельної ділянки к. н.
3210800000:01:001:0045 по вул. Ново-Лермонтова, 34 в місті Буча, Бучанського району,
Київської області (існуюча садиба)
44. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Долгополу В. А. земельної ділянки к. н.
3222484801:01:028:5008по вул. Степова, 2 в селі Мироцьке, Бучанського району, Київської
області (існуюча садиба)
45. Про затвердження проекту землеустрою.
Про передачу у приватну власність гр. Боженко Г. О. земельної ділянки к. н.
3221084001:01:004:0074 по вул. Жовтнева в селі Луб’янка, Бучанського району, Київської
області для осг
46. Про затвердження проектів землеустрою.
Про передачу у приватну власність гр. Швидкій Н.І. земельних ділянок к. н.
3221082500:05:001:0538, к. н. 3221082500:03:003:0136 на території Здвижівського старостинського округу, за межами села Здвижівка, Бучанського району, Київської області для осг
47. Про розгляд заяви гр. Філоненка В.Л. та гр. Нарцової Г.Ф.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Козацька, 46в селищі Бабинці, Бучанського району,
Київської області (існуюча садиба)
48. Про розгляд заяви гр. Філоненка В.Л. та гр. Нарцової Г.Ф.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по вул. Козацька,
46 в селищі Бабинці, Бучанського району, Київської області (існуюча садиба)
49. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в спільну сумісну власність гр. Петренку В.В. та Петренко Т.В. земельної
ділянки к. н. 3222484801:01:013:0021 по вул. Миру, 8 в селі Мироцьке, Бучанського району, Київської області (існуюча садиба)
50. Про затвердження технічної документації із землеустрою.
Про передачу в спільну сумісну власність гр. Дячковій М.В. та Дячкову М.Д. земельної
ділянки к. н. 3221055300:02:019:0130 по вул. Козацька, 49 в селищі Бабинці, Бучанського
району, Київської області (існуюча садиба)
51. Про затвердження проекту землеустрою.
Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності (к.н.
3221080501:02:002:0079) в селі Блиставиця, Бучанського району, Київської області власник: гр. Тюліна Л.В. з осг на будівництво ж/б
52. Про затвердження проекту землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Бриль О. М. земельної ділянки к. н.
3221055300:02:023:0445 по вул. Центральна, 71 в селищі Бабинці, Бучанського району,
Київської області для будівництва ж/б
53. Про затвердження проекту землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Воробій Є.О. земельної ділянки к. н.
3210800000:01:027:0044 по вул. Києво-Мироцька в місті Буча, Бучанського району,
Київської області для будівництва ж/б
54. Про затвердження проекту землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Мойсак З. М. земельної ділянки к. н.
3222484801:01:035:0001 по вул. Польова, 24 в селі Мироцьке, Бучанського району,
Київської області для будівництва ж/б
55. Про затвердження проекту землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Омельченку В. А. земельної ділянки к. н.
3221055300:02:021:0071 по вул. Шевченка, 26 в селищі Бабинці, Бучанського району,
Київської області, осг
56. Про затвердження проекту землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Копачовець В. П. земельної ділянки к. н.
3221082500:03:003:0185 в селі Здвижівка, Бучанського району, Київської області, осг
57. Про затвердження проекту землеустрою.
Про передачу в приватну власність гр. Білошицькій Н. Х. земельної ділянки к. н.
3210945600:01:057:0002 по вул. Кленова, 37-б в селищі Ворзель, Бучанського району,
Київської області, будівництва гаража
58. Про розгляд заяви гр. Яригіної І.М. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ж/б в сел. Ворзель
Бучанського району, Київської області
59. Про розгляд заяви гр. Бублика М.О. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення осг в межах міста
Буча, Бучанського району, Київської області

В

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 містобудівної документації місцевого рівня «Детальний план території, орієнтовною площею 10,3 га, для розміщення
багатоквартирної мало- та середньо - поверхової житлової забудови з об’єктами адміністративного та громадського призначення, в межах села Гаврилівка Бучанської міської
територіальної громади Бучанського району Київської області»
Детальний план території розробляється ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ
ПЛАНУВАННЯ» на замовлення Бучанської міської ради та відповідно до рішення
Бучанської міської ради Київської області №572-8-VIIІ від 25 лютого 2021 року.
Площа детального плану території – орієнтовно 10,3 га.
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 ДПТ – Бучанська міська рада.
Розробник ДПТ – ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ»
Головний архітектор проекту - О.В.Грановський
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 - строк подання зауважень та пропозицій з 19.11.2021 р. по 20.12.2021 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,
Відповідальна особа з розгляду пропозицій - керівник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
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 20.12.2021 р.

Увага!

МВС нагадує:
перевзута
автівка –

це безпека
на дорозі
З початком сезону, коли заморозки, негода і слизька дорога
стануть нашими супутниками чи не щодня, сервісний центр
МВС наголошує, що варто змінити шини на зимові:

«П

еревзута автівка – це гарантія не тільки гарного зчеплення,
а й безпеки усіх оточуючих. І хоч би який був ваш стаж, мокра дорога, або снігові замети мають свої аргументи. Тому не гай
часу, та перевзувай улюблене авто. Ти не ти, коли не перевзутий!»
Тим паче, що наші дороги вимагають повної концентрації і зосередженості. Кожна хвилина вирішальна, кожен рух важливий.
«Безпека на дорозі — це наша спільна справа. Коли особиста відповідальність кожного є запорукою безпеки усієї великої автомобільно-пішохідної родини, – наголошують у СЦ МВС. – З початком сезону негоди нагадуємо, що водійські навички — це ще не все!».
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60. Про розгляд шести клопотань адвоката Романюка І.М., що діє в інтересах гр. Велетнюка
В.І. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки на території міста Буча Бучанського району, Київської області
61. Про розгляд клопотання гр. Медьзвецького Д.В. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва ж/б в
селі Мироцьке, Бучанського району, Київської області
62. Про розгляд заяви гр. Романенко С.М. про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва ж/б в місті Буча,
Бучанського району, Київської області
63. Про розгляд клопотання Кравець Р.С. про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою по вул. Шевченка в с. Луб’янка Бучанського району Київської області
64. Про розгляд клопотань адвокатського об’єднання «Казачук та партнери», що діє в
інтересах гр. Данилової А.М., гр. Кастеріної К.Д., гр. Колісника А.І., гр. Кушнір О.М.,
Славського М.Г про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення садівництва, що розташована на території
Здвижівського старостинського округу, Бучанського району, Київської області
65. Про розгляд заяви гр. Романенко Ю.О. від імені якої за довіреністю діє Каліновський
Л.А. про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельної
ділянки за к.н. 3221887500:05:040:0153 для ведення осг на території Синяківського старостинського округу Бучанського району Київської області
66. Про розгляд клопотання гр. Сидорук І.В. про затвердження документації із землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки за к.н. 3221055300:05:001:0026 для індивідуального садівництва на території Бабинецького старостинського округу Бучанського
району Київської області
67. Про розгляд заяви Степанова Е.Ю. від імені якого за довіреністю діє Матеуш Т.М. про
затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки за
к.н. 3221882000:06:181:0004 для ведення осг на території Гаврилівського старостинського округу Бучанського району Київської області
68. Про розгляд заяви гр. Степанюка А.В. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для осг за межами села Синяк на
території Синяківського старостинського округу старостинського округу, Бучанського
району, Київської області
69. Про розгляд заяви гр. Санду С. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки для осг за межами села Синяк на території Синяківського старостинського округу старостинського округу, Бучанського району,
Київської області
70. Про розгляд клопотання гр. Колесника І.О. про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва ж/б, по
вул. Курортна в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області та
71. Про розгляд заяви гр. Кузьменка В.В. про надання дозволу на розробку документації із
землеустрою щодо передачі у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.
Соснова, 38 в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області
72. Про розгляд заяви гр. Ситникової Н.І. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва ж/б, по вул.
Нестора Потєхи в селищі Ворзель, Бучанського району, Київської області
73. Про розгляд заяви гр. Губайдуліна Р.М. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва ж/б в селищі
Ворзель, Бучанського району, Київської області
74. Про розгляд заяви гр. Семенюка Б.Ю. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва ж/б в межах міста Буча,
Бучанського району, Київської
75. Про внесення змін до рішення шостої сесії сьомого скликання Здвижівської сільської
ради від 24.05.2016р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Меліхову Руслану Миколайовичу»
76. Про розгляд чотирьох заяв гр. Ткачевського М.О. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального
дачного будівництва в межах міста Буча, Бучанського району, Київської області
77. Про розгляд трьох заяв гр. Криленко О.І. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального дачного
будівництва в межах міста Буча, Бучанського району, Київської області
78. Про розгляд клопотання гр. Яриша В.В. про надання дозволу на відведення земельної
ділянки у власність для будівництва ж/б в м. Буча Бучанського району Київської області
79. Про розгляд заяви гр. Головка Д.О. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва ж/б в селищі
Ворзель, Бучанського району, Київської області
80. Про розгляд заяви гр. Лепехи Л.С про надання дозволу на відведення земельної ділянки
у власність для будівництва ж/б в м. Буча Бучанського району, Київської області
81. Про розгляд клопотання гр. Прокопчук Г.В. про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва ж/б в селі Мироцьке,
Бучанського району, Київської області
82. Про розгляд заяви гр. Михальчука В.М. про надання дозволу на відведення земельної
ділянки у власність для будівництва ж/б в межах м. Буча Бучанського району, Київської
області
83. Про розгляд заяви гр. Шегери О.Л. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва ж/б в місті Буча,
Бучанського району, Київської області
84. Про розгляд клопотання (заяви) гр. Хайрутдінова Е.О. про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність для будівництва ж/б, в межах села Блиставиця
Бучанського району, Київської області
85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки яка визначена для продажу на земельних торгах.
Про включення земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером
3210945600:01:055:0144до переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині
землеоціночних робіт, до продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону.
86. Про розгляд звернення відділу освіти Бучанської міської ради
Про передачу в постійне користування земельної ділянки к.н. 3221055300:02:020:0072
87. Депутатські запити
88. Різне
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Поезія

Спорт

Не мани,
чаклунко...

Не мани, чаклунко, у полон,
У твої обійми я не хочу.
Ще голубить літечко теплом,
Спогадом так серденько лоскоче.
Двері ти мені не відчиняй,
Не запрошуй в золоту світлицю.
Уночі вітрами не співай,
Дай мені ще снами вдовольниться.
Під вікном дощами не ридай,
Світлим небом ти мені всміхайся.
В позолоті, в дорогій парчі,
Довго в моїй пам’яті лишайся.
Не мани, принцесо золота,
Білий іней не кидай на скроні.
Бо душа моя ще молода,
Не бажає бути у полоні.
На зупинці Осені стою
І пристойно з панною вітаюсь.
Листопад гарцює на коні,
Я дивлюсь, я просто забавляюсь.
А навколо тиша розлилась
І здається, небо задрімало.
Я малюю Осені етюд,
Та здається, кольорів замало.

У Бучу зі всієї країни
13 листопада в Бучі пройшов чемпіонат
України з черлідингу. Змагання відбулись в Академії спорту.

В

же не перший раз федерація черлідингу
довіряє проведення чемпіонату бучанській спортивній арені.
Усі охочі могли дивитись онлайн-трансляцію на сторінці Академії спорту в соціальній мережі в Інтернеті.

Автор
Алла Шаламай

Дошкільнята

Д

іти вивчали тему «Повітря». «У гостях
«Бабуся Ягуся» допомогла дітям дізнатися більше про властивості повітря,
за допомогою досліду розвивали наочнообразне мислення, дихання. Виховували
бажання досліджувати, експериментувати», – розповіла керівник гуртка.
Діти із задоволенням та користю проводили час. Відтепер вони більше розуміють,
чим дихають, як дме вітер, і те, що порожня
кімната насправді наповнена повітрям.

Рецепт

Угорський бограч
Усі, хто бував на Західній Україні, чув, а більшість куштувала неймовірно смачний національний угорський суп бограч.

Малюки проводили
досліди

«Бограч – це важка артилерія в боротьбі з клятим холодом. Це пуховик у світі супів. Тарілочка
цієї угорської страви прогріває кожну клітинку організму. А паприка в супі відповідає за відчуття комфорту. І зігрились, і поїли», – так презентує страву
відмий кулінар Євген Клопотенко.
Бограч у перекладі означає «казан», і дійсно, найсмачніше він виходить у казані на відкритому вогні.
Але Євген розповів, як приготувати бограч у жаровні на звичайній кухонній плиті.
ІНГРЕДІЄНТИ
50 г сала
800 г яловичини (лопатка або задня частина)
500 г картоплі
2 томати
2 солодких перці
1-2 цибулі
10 г перцю чилі
1 ч. л. паприки
1 ч. л. копченої паприки
до смаку сіль

У дошкільному закладі освіти «Золота
рибка» с. Блиставиці під час гурткової
роботи вихователька Насадюк Л.І. провела зі своїми малюками пошуково-дослідницьку діяльність.

Толерантність – це привілей сильних і розумних!

Під таким гаслом учні Бабинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13 відзначили в закладі освіти
Міжнародний день толерантності.
реба пам’ятати, що в житті змінюється все. Не підвладні часові тільки загальнолюдські
цінності – любов, добро, чесність, справедливість, людяність. «Бути толерантним – це
досягнення взаєморозуміння, взаємоповаги, злагоди між громадянами, – вважають у школі
№ 13 і закликають – Будьмо добрішими! Будьмо терпимими! Будьмо толерантними один до
одного! І буде всім нам щастя».

Т

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
1. Поріжте сало на слайси, а потім на кубики.
2. Яловичину наріжте щедрими шматками.
3. Закиньте сало в жаровню і обсмажте його.
Навздогін закиньте м’ясо.
4. До м’яса з салом додайте картоплю.
5. Наріжте овочі для супу і закиньте в жаровню.
6. Додайте паприку.
Залийте овочі з м’ясом водою, але так, щоб вода
покривала їх не повністю. Якщо любите більш рідкий суп, можете трохи збільшити кількість води.
Посоліть і поперчіть за смаком. Якщо готуватимете
бограч у духовці, накрийте його кришкою і поставте на 1,5 години в духовку при 180 градусах. Якщо
готуєте на плиті, то варіть на маленькому вогні таку
саму кількість часу.
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