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головна тема

День гідності і
свободи у Бучі –
квіти і шана
Героям

Бучанська громада зібралася біля меморіалу Героям Небесної Сотні, аби ще раз згадати
подвиг усіх учасників двох революцій: Помаранчевої революції і Революції Гідності.

Д

ень Гідності і Свободи – свято відзна
чається щорічно 21 листопада. встанов
лено його на честь Помаранчевої революції
2004 року і Революції Гідності 2013 року.
Саме згуртованість
і єднання всіх укра
їнців задля боротьби
за свободу, демократію
і національну гідність визна
чили шлях України до євро
пейського майбутнього.

Цей день – символ боротьби і перемоги, з яко
го почалося пробудження національної свідомо
сті та власної ідентичності. Українці тепер мають
можливість самі вирішувати, якою країна буде
завтра, куди вона прямує.
Гідність, свобода, незалежність, суве
ренність, демократія, патріотизм,
мужність, героїзм – усі ці поняття ста
ли особливо близькі кожному українцю.

Вільні творити майбутнє

ВАЖЛИВО

Бучанський міський голова
Анатолій Федорук:
21 листопада – День Гідності
та Свободи
Цього дня ми вшановуємо Героїв Небесної
Сотні, воїнів, учасників двох революцій, які
змінили життя багатьох українців, погляди,
мрії та віру в наше європейське майбутнє.
Вони власним життям, жертовністю продемонстрували щире прагнення кожного
з нас жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в
пам’яті народу назавжди, стають гордістю і
прикладом для майбутніх поколінь.
Ми щодня є свідками того, як українська
нація перероджується, згуртовується, самоідентифікується.
Зробивши вибір, ми назавжди визначили
курс власного майбутнього. Обраний нами
шлях – непростий, але вже незворотний.
Ми – вільні люди і самі творимо наше майбутнє.
Ми єдині і згуртовані, а відтак – сильні і непереможні!
Нехай буде мирне небо над українською
землею, добробут й родинна злагода у домівках, а здоров’я і віра допомагають досягати мети!
Слава Україні!

Нові апарати ШВЛ
доставлено в лікарню

Два апарати штучної вентиляції легень,
які придбали за кошти з міського бюджету Бучанської МТГ, передано в інфекційне
відділення лікарні, що в Бучі. Відділення
заповнене на 100%, і нове обладнання
допоможе рятувати життя пацієнтів із
COVID-19.
Закінчення на стор. 2

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Індекс видання

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

08034

№ 47 від 26 листопада 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

2

Офіційно
ВАЖЛИВО

Новопридбані апарати ШВЛ
доставлено в лікарню
Закінчення. Початок на стор. 1

Н

ачальниця
відділу
охорони
здо
ров’я Бучанської міської ради Лариса
Матюшенко зазначила:
– Ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію не покращується. Люди у тяжкому стані продовжують поступати в стаціонари, – повідомила Лариса Анатоліївна. – У
Бучі найкраще інфекційне відділення в області. Крім того, у терапевтичному відділенні
лікарні також перепрофільовано ліжка для
хворих на коронавірус. Але, на жаль, цього замало. Міська рада не може залишатися осторонь таких проблем.
Після отримання нової інформації про пе
ребування тяжко хворих пацієнтів у COVIDвідділеннях лікарні Бучанський міський голо
ва Анатолій Федорук ініціював придбати ще
два апарати штучної вентиляції легень, щоб
покращити лікування і врятувати людей.
Рішення надати з бюджету громади майже
1 млн 700 тисяч гривень на придбання двох
апаратів ШВЛ ухвалили депутати Бучанської
міської ради на позачерговій сесії 3 листопада
2021 року, про що ми розповідали № 45 БН.

Обмін досвідом

Знайомство із напрацюваннями Агенції регіонального розвитку
Інвестиційний клімат у громаді покращується, тож познайомитися із впевненими кроками Бучанської МТГ на шляху
до розвитку територій, бізнесу, а відтак і
покращенням життя людей, до нас їдуть
гості з різних регіонів.

З

метою познайомитися із напрацюваннями
Агенції регіонального розвитку Бучанської
МТГ приїхали колеги з Коблевого на чолі з го
ловою правління «Агенції місцевого розвитку
Коблівської ОТГ» Сергієм Федосєєвим.
Делегації в першу чергу представили напра
цювання щодо території пріоритетного розвит
ку Bucha Techno Garden. Керівник Агенції регі
онального розвитку Бучанської МТГ Олексій
Мартинюк розповів про загальну концепцію і
співпрацю з компаніями, які наступного року
приступають до будівництва.
Під час зустрічі Бучанський міський голова
Анатолій Федорук наголосив, що у громаді реалі
зують амбітні проєкти на території усіх населених
пунктів. «Bucha Techno Garden» один із проєктів,
підтриманий на рівні Кабінету Міністрів України,
– підкреслив Анатолій Петрович. – Реалізація починається наступного року з будівництва на території Мироцького старостинського округу виробничих потужностей Групи компаній Ecosoft BWT».

Бучанський міський голова розповів, що також
заплановано будівництво індустріального хабу,
медичного кластера, грузового хабу та підписа
ний задля реалізації цих проєктів меморандум
між Бучанської міською радою і ДП «Антонов».
Також розпочалися проєкти будівництва тран
спортних артерій для збільшення інвестиційної
привабливості нашого регіону.
А депутат Бучанської районної ради Ганна
Страховська презентувала гостям проект «Дія
бізнес в Бучі».
Колегам із Коблевого показали, як буде реалі
зовано напрацювання у Мироцькому староста
ті. Потім вони оглянути нещодавно відкритий
спортивний комплекс Академія спорту, який
вже активно використовують навіть всеукраїн
ські федерації. А також інші принади громади.

Гостра тема

Про центральну площу і стадіон у Бучі

20 років тому бучанці щиро раділи стадіону «Ювілейний», який чекали не один десяток літ, і Київській площі (про це на той час навіть не мріяли). Та за 20 років світ змінився: сучасні технології
вражають не лише дизайном, а й комфортними можливостями. І Буча змінилася: населення зросло, стало більш вимогливим, прагне європейських стандартів. У кожній школі з’явилися зручні
стадіони, в мікрорайонах – спортивні майданчики.

Т

Директор КНП «Ірпінська міська лікарня»
Антон Довгопол зазначив, що останні кілька
тижнів інфекційне відділення завантажено на
90-100%:
– Якщо звільняються місця, вони відразу
заповнюються новими пацієнтами. Ми маємо зараз 120 ліжок для лікування пацієнтів
із COVID-19. Обслуговуємо прилеглі території – жителів Бучанського району. Та бувають
випадки, що привозять пацієнтів з інших регіонів Київської області. Очільник медзакладу
розповів, що за останній місяць вони додали
12 ліжок, які зробили стовідсотково киснево
забезпеченими. Та зараз категорії пацієнтів
і перебіг їх захворювань змінився, і гостро
постало питання забезпечення їх апаратами
штучної вентиляції легень.
– Приємно, що громада, яка також користується нашими послугами, відреагувала на
звернення, – зазначив Антон Довгопол. – Я
вдячний відділу охорони здоров’я Бучанської
громади і міському голові та міській раді, що
оперативно відпрацювали, виділили кошти
на сесії і придбали апарати ШВЛ. Ми широко
використовуємо обладнання саме цієї фірми в
нашому закладі, воно дуже гарно себе зарекомендувало.
Директор лікарні акцентував, що їх заклад
надає допомогу всім, хто цього потребує.
Нагадаємо, торік Бучанська громада актив
но долучилася до проведення капітального
ремонту інфекційного відділення Ірпінської
лікарні, що розташоване на території нашо
го міста. Також за кошти місцевого бюджету
було придбано два апарати ШВЛ, крім того
міська рада сприяла передачі ще двох апаратів
від благодійників.

е, що Київська площа вже не відповідає затишною алеєю, зоною фонтанів, відкритим для
вимогам бути центральною площею міста творчих ідей амфітеатром, спортивною зоною з
Буча, давно всім зрозуміло, тож бажання влади окремою територією для скейтерів і ролерів має
побудувати нову, яка стане сучасним просто стати тим рішенням, яке задовольнить жителів
ром для відпочинку, дозвілля і окрасою міста, різного віку. Також на цій території планується
подобається. І новий стадіон на 5000 місць, будівництво концерт-холу, що в комплексі стане
який відповідатиме міжнародним стандартам, центром культурного життя, улюбленим місцем
матиме комфортні роздягальні, душові, теж для дозвілля, візитівкою та окрасою нашого міста.
Одночасно, враховуючи ту кількість футбольніби до душі бучанцям. Але… Чомусь завжди
знаходиться причина обуритися й бути проти. них матчів на міському стадіоні, що проводять
У матеріалі не чутки, а детальне роз’яснення го нині, розпочато проєктування нового сучасного
ловного архітектора Бучанської громади Вадима спорткомплексу в районі вулиці Паркова, який
Наумова щодо запланованих у майбутньому змін буде відповідати вимогам проведення футбольних
чемпіонатів вищих категорій.
в архітектурі та благоустрою
Питання демонтажу стадіону
міста. «Останнім часом окремі Бучанський міський голова
«Ювілейний» буде виноситись
депутати Бучанської міської Анатолій Федорук:
«Стадіон «Ювілейний» у цен- лише за умови будівництва норади розповсюджують відверто
викривлену інформацію щодо трі Бучі не буде демонтований вого футбольного поля.
без будівництва ноЩодо підготовчих будівелькорегування Генерального пла- (закритий)
вого сучасного стадіону.
них
робіт на вулиці Вишневій
ну міста Буча в частині можЩоб припинити політичні
ливого перенесення стадіону спекуляції навколо довгостро- хочу поінформувати, що це
«Ювілейний» та розміщення на кових планів стосовно розвитку – приватна земельна ділянка,
його місці центральної площі мі- нашого міста, прошу звернути запланована під висотне будівувагу на детальні роз’яснення
ництво багато років тому, на
ста. Хочу зазначити, що зважа- головного архітектора.
ючи на розвиток Бучі, зростанБучі як молодому місту, що якій будується багатоповерхоня чисельності населення і зміну стрімко зростає, потрібні і но- вий комплекс відповідно до норвимог до сучасних спортивних вий стадіон, і нова простора мативів і чинного законодавспоруд, виникла об’єктивна необ- центральна площа, якої в нас ства. Ця будівельна компанія
досі не було. Саме це завдання
хідність як у побудові сучасного поставлено проєктувальникам дійсно готова сприяти в будівгромадського простору – цен- під час корегування генплану. ництві центральної площі та
тральної площі міста, так і в Під ці амбітні задуми ми роз- концерт-холу, тож нині напраповноцінному спорткомплексі на раховуємо залучити державне цьовується комплексне рішення
в найближчі двав межах проєктування по суті
5000 місць, спорудженому за євро- фінансування
три роки».
нового центру нашого міста».
пейськими стандартами. Перед
Нагадаємо, повідомлення про те, що в
проєктувальниками поставлено завдання задовольнити обидві ці потреби, – повідомив керівник Бучаській міській раді будуть громадські обго
відділу містобудування і архітектури Бучанської ворення з питань розгляду матеріалів «Внесення
міської ради. – Наразі в Бучі немає повноцінно- змін до генерального плану м. Буча Київської
го центру, здатного вмістити одночасно велику області», опубліковано у БН №45. Строк поданкількість людей. Центральна площа із зеленою ня зауважень та пропозицій до 14.12.2021 р.

єдина родина

Серед сотень тисяч українців на Майдані
були сотні бучанців. В обороні Майдану,
медичних пунктах, молитовних наметах,
на центральній сцені.
олаючи неймовірні труднощі, підво
зили шини і дрова, розбирали бруків
ку, роздавали лимони, вітаміни, теплий
чай з термосів, зимовий одяг. Ховаючись
від влади, надавали допомогу пораненим
у відділенні травматології. Сотнями ко
пій розходилися вірші за підписом Лани
Славіної. Допомагали фінансово, хто
скільки міг.

Д
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Герої серед нас

Хтось боявся і ховався на дивані, потер
паючи від жаху перед телевізором. А хтось
боявся, але вірив у перемогу і діяв, долаю
чи страх. Великим ризиком було створення
Громадської ради і блокпостів, але створи
ли, зупинивши мародерів з антимайдану.
Минають напружені роки після подій
2014 року, і боротьба триває далі – проти
зовнішніх і внутрішніх ворогів. Не з добро
го дива, а у відповідь на політичний тиск у
місті створена і діє Координаційна рада для
порятунку місцевого самоврядування.
Це не наша війна, вона нам нав’язана,
але перемога буде нашою.
Нагадуванням про рішучість народу слу
жить шолом і саморобний щит нашого зем
ляка, захисника Майдану, які зберігаються в
«Бучанській варті». Герої були, є і будуть!

◆◆ Ворзель

БЛАГОУСТРІЙ

Ліквідовують наслідки
негоди

Повалені дерева, стовпи, обірвані дроти, завалені тротуари і дороги – це все
наслідки сильних поривів вітру в різних мікрорайонах Бучі, Синяка, Червоного… Під натиском вітру деякі дерева
не витримали сильних поривів і зламалися.
рацівники КП «Бучасервіс» оператив
но ліквідовували наслідки, які зазнали
Доводилося розчищати автомагістралі,
кілька населених пунктів Бучанської гро тротуари від повалених дерев. Не обійшло
мади від природної стихії.
ся без обривів ліній електропередач.

Амбулаторія змінюється
до непізнаваності
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селищі Ворзель нещодавно мала вигляд старої втомленої
будівлі. Кілька тижнів триває капітальний ремонт, і… око милується від гарної картинки.

П

Новий майданчик для сміття –
чисто і комфортно

Біля будинку № 24 на вулиці Польовій
у Бучі компанія «Крамар Еко» завершує встановлення контейнерного майданчика для збору сміття.
ам облаштували майданчик поглибленого типу, який має огорожу. Відтепер доступ до
нього буде здійснюватися за індивідуальними ключами.
Щоб отримати картку доступу, бажаючі мають звернутися до офісу «Крамар Еко»
за адресою: м. Буча, бульв. Богдана Хмельницького, 4, оф.9
Додаткова інформація надається за телефонами:
+38 (067) 867-87-57, +38 (093) 867-87-57, +38 (095) 867-87-57, +38 (073) 867-87-57

Т

Політична реклама

«Ситуація критична», –
Юлія Тимошенко озвучила
План невідкладних дій задля
порятунку енергетики

В енергетичній сфері України склалась надзвичайна ситуація. На опалювальний сезон дефіцит вугілля складає мінімум 2,5 мільйона тонн,
дефіцит газу – щонайменше 3 мільярди кубів.
На складах залишилося 350 тисяч тонн вугілля.
Цього вистачить максимум до третьої декади
грудня. Тому «Батьківщина» не дозволить владі
обманювати суспільство, що все нормально.
а цьому наголосила Голова партії «Батьківщина»
Юлія Тимошенко під час робочого візиту разом
із командою до ТЕЦ №5.
Вона повідомила, що спільно з експертами команда
«Батьківщини» розробила план дій, який запобігає
енергетичній кризі. Його покладено в основу відпо
відного проєкту постанови Верховної Ради, яку вже
внесено на розгляд парламенту.
«Перше, що треба робити – це вводити енергетичний надзвичайний стан, як передбачено законом про

Н

ринок газу. Це допоможе створити баланси, розрахувати, що і як потрібно робити зі споживанням і поповненням енергетичних ресурсів. А по-друге, негайно
створити спеціальну урядову комісію, яка складатиметься з ексміністрів енергетики, екскерівників різних напрямів енергетичної галузі. Ця фахова команда
має бути поряд з урядом, навіть не обіймаючи ніяких
посад. Адже ті виклики, які постали перед Україною,
свідчать, що уряду не вистачає професіоналів», –
зауважила Юлія Тимошенко.
На її переконання, зараз, коли енергетична галузь
перебуває у відчутній кризі, терміново потрібно вря
тувати і зберегти енергосистему.
«Третє, на чому ми наполягаємо – треба внести всі
необхідні зміни до бюджету, проінвентаризувати гроші, які є на рахунку «Нафтогазу», та викупити 3 мі-

У

же можна уявити зручні кабінети, те
плі приміщення, яскравий вигляд су
часного медичного закладу.
Як повідомляє пресслужба Бучанської
міської ради, тут буде розміщуватися про
стора рецепція, кабінети лікарів, денний
стаціонар – усе це слугуватиме медичному
персоналу і жителям селища.
льярди кубів газу, які перебувають у газових сховищах і
належать приватним власникам, за договірною ціною.
Це може покрити одну частину дефіциту. Також ми
радимо негайно закупляти вугілля там, де тільки можна. Безумовно, крім тих територій, де ми політично не
можемо його купувати», – додала лідер «Батьківщини».
Також, за її словами, у ситуації, що склалася, по
трібно налагодити співпрацю з місцевими громадами
і спільно протистояти можливим викликам.
«Ми рекомендуємо всім громадам, де є генеруючі компанії, які їм належать, завантажити резервні потужності резервним паливом. Це ще один елемент, який
допоможе пом’якшити удар. Крім того, місцеві органи
влади мусять зараз вирахувати критичні точки, такі
як опорні лікарні, особливо по лікуванню ковіду, інші
важливі об’єкти, і подумати про локальні системи
кризового забезпечення електроенергією, ставити дизель-генератори тощо», – зазначила Юлія Тимошенко.
Вона констатувала, що для всебічного наведення
ладу в енергетиці необхідно прибрати корупційно
го посередника НАК «Нафтогаз» і змінити політику
управління країною.
«Якщо нам вдасться змінити стратегію, якою нас сьогодні ведуть, і людей, які цю стратегію здійснюють, то
Україна ніколи не матиме жодних криз і житиме спокійно
й абсолютно успішно», – резюмувала Юлія Тимошенко.
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Освіта
Здобутки

Переможці
конкурсу
Шевченка

Завідувач центру роботи з обдарованими дітьми відділу освіти Бучанської
міської ради Ірина Жучкова повідомила результати ІІ (регіонального) етапу
ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
Вітаємо талановитих дітей:
5 клас
ІІ місце Гулевата Тетяна,
Бучанська ЗОШ № 1;
ІІІ місце:
Король Єва, Бучанська
Українська гімназія;
Даценко Артем,
Блиставицький ЗЗСО № 6;
Онищенко Марія,
Бучанський НВК № 2;
6 клас
ІІ місце:
Демченкова Катерина,
Бучанський НВК № 4;
Райчук Артем,
Бучанська СЗОШ № 5;
ІІІ місце:
Кондратовець Емілія,
Синяківський ліцей № 15;
Топчанюк Марія,
Гаврилівський ЗЗСО № 8;
7 клас
ІІ місце Євтушенко Анна,
Бучанський НВК № 4;
ІІІ місце:
Теплюк Вячеслав,
Бучанський НВК № 3;
Сирветник Валентина,
Гаврилівський ЗЗСО № 8;
Охріменко Вероніка,
Бабинецький ЗЗСО № 13;
8 клас
І місце Лінчук Катерина,
Бучанська СЗОШ № 5;
ІІ місце Шаргородська Міа Марія,
НВК № 4;
9 клас
ІІ місце Топчанюк Анастасія,
Синяківський ліцей № 15;
ІІІ місце:
Томєєва Анна,
Бучанська Українська гімназія;
Гавриш Вікторія,
Бучанський НВК № 4;
10 клас
І місце Романенко Дар’я,
Бучанська СЗОШ № 5;
ІІ місце Чепурна Дарина,
Бучанська ЗОШ № 1;
11 клас
І місце Ніколаєва Анастасія,
Бучанська СЗОШ № 5;
ІІ місце Руднєва Еліна,
Бучанський НВК № 4;
ІІІ місце Григор’єва Діана,
Бучанська ЗОШ № 1.

Наша гордість
Загалом лауреатами стипендії Президента
України цього року стали 120 юних дослід
ників із різних регіонів держави. Всі вони
переможці Всеукраїнського конкурсу-за
хисту науково-дослідницьких робіт уч
нів-членів МАН.
Ці діти протягом року щомісяця отриму
ватимуть грошову винагороду за свої інте
Дев’ять талановитих жителів Київщини лектуальні досягнення.
отримають президенську стипендію.
Нагадаємо, що 35 жителів громади от
еред них і Ольга Гусева, випускни римують щомісяця стипендії Бучанського
ця Гаврилівської школи №8, про яку міського голови Анатолія Федорука. Ця
вже неодноразово писали «Бучанські но традиція відзначати кращих учнів, спортс
вини». Зокрема, у БН № 24 від 18 червня менів, лідерів молодіжного руху, перемож
2021р. опубліковано статтю «Ольга Гусева – ців фестивалів і конкурсів існує вже понад
10 років.
дослідниця винограду».

Стипендія
Президента
в Ольги
з Гаврилівки

С

◆◆ Бучанська українська гімназія

Юні бізнесмени:
гра і навчання

Протягом Тижня талантів у Бучанській
Українській гімназії в межах проєкту
«Школа як осередок розвитку громади»
учасники економічного клубу «Велика
сімка» провели з учнями 9-Б, 11-А класів
цікаву гру «Монополія».
імназисти приміряли роль підприємців
та спробували розвинути власний бізнес.
Нагадаємо, ми розповідали, що головними
завданнями економічного клубу є розвиток
економічної та фінансової грамотності гім
назистів; відпрацювання навичок роботи
учнів в команді, розподілення ролей між

Г

її учасниками; формування вміння співп
рацювати з різноманітними установами та
громадськими організаціями; розробка різ
нопланових проєктів для покращення еко
номічної ситуації в закладі та місті.
Навіть якщо ці дітки не стануть у майбут
ньому економістами чи бізнесменами, отри
мані навички обов’язково стануть у пригоді
в житті.

Безпечна країна

Цікаві правила
дорожнього руху
Повторюючи з дітками правила дорожнього руху, у Бучанській школі № 1 на
уроці за темою «Безпечна дорога додому» як завжди до заняття підійшли креативно. Учні не просто вивчали основні
правила безпеки для пішоходів – учасників дорожнього руху, а й проявляли
талант, інтелект і кмітливість під час цітати дорожні знаки, а також намагалися
кавих занять.
передати в малюнках свої знання з Правил
чні виготовляли дорожні знаки, маке- дорожнього руху», – розповіли у Бучанській
ти світлофорів, грали в тематичні школі № 1.
ігри розв’язували ситуативні задачі, кроЗдоров’я дітей і їхня безпека – найголов
сворди, відгадували загадки, навчилися чи- ніше у світі.

«У

◆◆ Блиставиця

Спорт на сучасному
майданчику

Новий стадіон на території школи у Блиставиці з радістю використовують і діти,
і дорослі.

Н

априклад, хлопці на перерві чи на занят
тях фізичної культури із задоволенням
визначаються, чия команда краща у футболі.
Нагадаємо, нещодавно в селі зробили бага
тофункціональний спортивний майданчик,
який має футбольне поле зі штучним по
криттям; бігові доріжки; сучасні тренажери.
Крім того, на території школи проведуть
додаткові роботи з благоустрою та створен
ня філіалу інклюзивно-ресурсного центру.

Понеділок, 29 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Невiдомi Карпати.
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.
8:05,9:05,0:40,2:55,5:20 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 «Дикуни».
13:10,1:40 Прозоро: про актуальне.
14:00 Країна пiсень.
15:10,21:35,0:30,2:45,5:50 Спорт.
15:20 Концерт. Арсен Мiрзоян.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Боротьба за виживання».
20:00 Д/с «Колапс. Як українцi зруйнували iмперiю зла».
21:45 «Зворотнiй вiдлiк».
23:30 Перша шпальта.
0:45 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».
9:25,10:20,3:50,5:35 «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».
20:45,21:25 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:50,22:55,23:55 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:10 Бойовик «Механiк».
1:55 Бойовик «Механiк: Воскресiння».

Iнтер

1:45 Х/ф «Чорта з два».
1:50 Х/ф «Любов на асфальтi».
3:30 М/ф.
4:45 «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 «Ранок з Iнтером».
9:20 Ранок з Iнтером.
10:00,18:00,19:00 «Стосується кожного».
12:25 Х/ф «Мiськi дiвчатка».
14:25 «Речдок».
16:05 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Пасажир».

ICTV

4:35 Служба розшуку дiтей.
4:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:25,13:15 Х/ф «Краще не чiпати
Зохана».
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:15 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Хто хоче стати мiльйонером?
21:25 Т/с «Пес 6».
22:45 Свобода слова.
0:00 Х/ф «Вiд заходу до свiтанку: Дочка
ката».

Новий канал

6:00,7:15 «Kids` Time».
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 «Орел i решка».

9:25 Т/с «Надприродне».
12:00 Х/ф «Острiв фантазiй».
14:20 Х/ф «Скарб нацiї».
17:00 «Хто зверху?»
19:00 «Пекельна кухня».
21:00 Х/ф «Синя безодня».
22:50 Х/ф «Весiльний погром».
0:55 «Вар`яти».
2:35 «Служба розшуку дiтей».

СТБ

4:35 Т/с «Комiсар Рекс».
8:30,11:50 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».
23:15 Т/с «Швабра».

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 Агенти справедливостi.
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 «Бiйся бажань своїх».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи», 9
i 10 с.
11:45,16:45,18:30 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 32 с.
18:00 Євромакс.
19:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 11 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».
0:00 Т/с “SuperMansion”.

Вівторок, 30 листопада

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Невiдомi Карпати.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05 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».
13:10,1:25 Прозоро: про актуальне.
14:00 Країна пiсень.
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».
20:00 Д/с «Колапс. Як українцi зруйнували iмперiю зла».
22:00 Полюси.
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».
9:25,10:20,3:05,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

Відповіді
на сканворд
у № 46

лана».
20:43 «ПроCпорт».
20:45,21:25 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:50,22:50,23:55 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:05 Х/ф «Кримiнальне чтиво».

Iнтер

3:45 «Подробицi» - «Час».
4:15,18:00,19:00 «Стосується кожного».
5:05 «Телемагазин».
5:35,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Тиха гавань».
14:40,15:40 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «13 годинника: Таємнi солдати Бенгазi».
2:30 Х/ф «Випадковий запис».

ICTV

3:55 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Факти.
4:40,20:15,1:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:25 Х/ф «Ультрафiолет».
12:10,13:20 Т/с «Розтин покаже».
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20 Т/с «Пес».
17:40 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:20 Т/с «Пес 6».
22:30 Т/с «Пес 2».
23:30 Х/ф «Вiд заходу до свiтанку».
2:30 Я зняв!

Новий канал

6:00,7:30 «Kids` Time».
6:05 М/с «Том i Джерi».
6:15 М/ф «Як зловити перо Жар-птицi».
7:35 «Орел i решка».
9:40 Т/с «Надприродне».
12:25 «Любов на виживання».
14:25 Х/ф «Скарб нацiї: Книга таємниць».

17:00 «Хто зверху?»
19:00 «Екси».
21:00 Х/ф «Синя безодня 2».
22:50 Х/ф «Дрейф».
0:45 «Вар`яти».
2:30 «Зона ночi».

UA:Перший

СТБ

3:00 Найкраще на ТБ.
5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:30 Т/с «Комiсар Рекс».
8:25,11:50 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».
23:15 Т/с «Швабра».
1:15 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 Агенти справедливостi.
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 «Бiйся бажань своїх».
1:30 Телемагазин.
2:50 Гучна справа.
3:45 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

Канал «1+1»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи», 11
i 12 с.
11:45,16:45,18:30 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 33 с.
18:00,6:30 Європа у фокусi.
19:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 12 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».
0:00 Т/с “SuperMansion”.

Середа, 1 грудня
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6:00 Гiмн України.
6:05 Невiдомi Карпати.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05,9:05,2:05 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».
13:10,1:25 Прозоро: про актуальне.
14:00 Країна пiсень.
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дмитро Андрiєць.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Дика природа Чилi».
20:00 Д/с «Колапс. Як українцi зруйнували iмперiю зла».
22:00 Полюси.
23:00 Перша шпальта.
0:25 Т/с «Округ Дюрем».
3:00 Вiзуальний код.
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».
9:25,10:20,2:45,5:35 «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».
20:45,21:25 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:50,22:50,23:55 Т/с «Свати».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:05 Бойовик «П`ятий елемент».

Iнтер

3:45 «Подробицi» - «Час».
4:15,18:00,19:00 «Стосується кожного».
5:05 «Телемагазин».
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».
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12:25 Х/ф «Краще в менi».
14:40,15:40 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Американець».
1:55 Х/ф «Далласький клуб покупцiв».

ICTV

4:15 Служба розшуку дiтей.
4:20 Факти.
4:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:10,13:15 Х/ф «Грошовий поїзд».
12:45,15:45 Факти. День.
13:55 Т/с «Розтин покаже».
14:50,16:20 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Хто хоче стати мiльйонером?
21:20 Т/с «Пес 6».
22:35 Т/с «Пес 2».
23:35 Х/ф «Вiд заходу до свiтанку:
Кривавi грошi Техасу».

Новий канал

6:05 М/с «Том i Джерi».
7:15 «Орел i решка».
9:20 Т/с «Надприродне».
11:55 «Любов на виживання».
13:55 Х/ф «Код да Вiнчi».
17:00 «Хто зверху?»
19:00 «Дiти проти зiрок».
20:40 Х/ф «Мiлина».
22:30 Х/ф «Бiлий гiгант».
0:40 Х/ф «Вiдкрите море».
2:20 «Служба розшуку дiтей».

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс».
8:05,11:50 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».
23:15 Т/с «Швабра».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
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Свято наближається

Ще трохи, і Зимове містечко
радісно засяє
Про те, що Новий рік наближається,
говорить не лише календар, а і яскраві
каруселі, атракціони, ковзанка та інші
цікавинки, що так радують дітей і дорослих протягом зимових свят. Новорічні локації вже почали монтувати. З
початку грудня ці розваги мають вже
запустити.

СПОРТ

Футбольний матч:
діти проти батьків

Ц

ього року святкові локації до ново
річно-різдвяних свят передбачено
встановити по всій громаді. Зокрема, зи
мове містечко – на Київській площі, як і
торік, а також частина новорічних експо
зицій буде в Бучанському міському парку.
Думки жителів щодо розміщення зи
мового містечка в Бучі на Київській
площі чи у міському парку розділилися
майже 50/50 %. Тож гуляння мають відбу
тися і там, і там.
ДОШКІЛЬНЯТА

Сортувати сміття потрібно вчити
з дитинства
Як навчити дітей не смітити на вулиці
та поважати природу? Цього вчать у
Бучанських садочках.

У спортзалі Бучанської школи № 4 пройшла незвична спортивна зустріч. У футбольному протистоянні грали команди
дітей і їхніх батьків. Татусі із синами визначалися, що переможе, досвід чи молодість.
икладач Бучанської дитячо-юнацької
спортивної школи, тренер футбольної
команди «Ніка» Ніна Полякова вважає, що
нічого не зближує так як спорт. Батьки за
звичай майже постійно дивляться, як грають

В

Новації

Консалтинговий центр для підприємців Дія.Бізнес у Бучі працює
Це перший центр Дія.Бізнес на Київщині. Поки що він функціонує у тестовому режимі. Офіційне відкриття заплановано на грудень.
280 квадратних метрів підприємці й май
бутні бізнесмени зможуть:
−−отримати безоплатні консультації з від
криття та розвитку бізнесу;
−−відвідувати бізнес-події та навчатися;
−−шукати інвесторів і партнерів;
−−познайомитися з іншими підприємцями;
−−скористатися безоплатним коворкінгом
чи «brainspace».

В

У

дошкільному закладі «Яблунька» ви
хователі влаштували малечі справжні
ігри, які допоможуть їм навчитись пра
вильного сортування сміття.
До відома: одна школа на 2 тисячі учнів
може щорічно збирати 40 тонн макулату
ри, що становить 80 000 грн (6-7 тис. грн
щомісячно) чистого прибутку! Якщо до
сортування долучаються батьки, родичі
та друзі, ця сума збільшується в 4-5 разів!
Виручені кошти можна спрямовувати
на розвиток навчального закладу: бла
гоустрій території та спортивного май
данчика, озеленення, впровадження енер
гоефективних технологій – встановлення
світлодіодних ламп чи лавок із сонячними
батареями тощо.
Так діти мають велику мотивацію зібра
ти якомога більше вторсировини.

їхні діти. І навпаки, менші майже не знають,
що зможуть показати на ігровому майдан
чику дорослі.
Силовий опір чинили як одні, так і інші,
що призвело до відчайдушної боротьби за
м’яч. Молодість перемогла досвід. Хлопці
виграли з рахунком 4:3.

ідтепер маємо у громаді сучасний про
стір для підтримки бізнесу, що вже діє,
та тих підприємців, які тільки хочуть його
відкрити.
«Зараз цей громадський простір працює
у тестовому режимі, але це вже добрий
сигнал для бізнесу нашої громади і всього
Бучанського району, який отримає фаховий
супровід та сучасне місце для зустрічей і заходів, – прокоментував подію Бучанський
міський голова Анатолій Федорук. – Я вдячний усім причетним до запуску проєкту».
Центр Дія.Бізнес у Бучі – сучасний, кре
«Тут також працюватиме спеціальна
ативний, зручний і комфортний. На площі pop-up-локація, де кожен може тестувати
власний продукт, отримати фідбек на свій
товар і пропрацювати всі аспекти перед
його виходом на ринок», – повідомив віце
прем’єр-міністр, міністр цифрової тран
сформації Михайло Федоров.
Адреса центру: м. Буча, провулок Олекси
Тихого, 4, офіс 230.
Ініціатива реалізовується ГО Be City платформа соціальних проєктів за підтрим
ки девелоперської компанії Strakhovskyi
Group, Caparol Україна, «Грильято», фа
брики м’яких меблів DLS-Меблі та OLX
Україна. Технічний партнер проєкту –
Huawei Ukraine, партнер з безпеки Ajax
Systems.

ОСОБИСТІСТЬ

може бути сильніша від удару. Але якщо по
трібно буде, зможу за себе постояти.
Чемпіон запевняє, що поза спортом не за
Учень 10-В класу Бучанської школи №5 Владислав Суворов уже три роки професій- стосовує силу, аби захиститися чи показати
но займається кікбоксингом. Нещодавно він повернувся з двох поїздок до Австрії з свою фізичну перевагу. У конфліктних си
туаціях у нього спрацьовує механізм само
титулом п’ятикратного чемпіона світу.
контролю.
ро свої успіхи та плани на майбутнє хло
За спиною кожного чемпіона завжди
пець та його тренер Богдан Галицький
стоїть талановитий тренер
розповіли в інтерв’ю «Бучанським новинам»
Стати переможцем неможливо без гарно
– Владе, розкажи про вид спорту, яким заго наставника, який навчить азів, проведе
ймаєшся.
повз перешкоди, допоможе підкорити спор
– Кікбоксинг – це як бокс, але з нога
тивний Олімп. Популярність кікбоксингу на
ми. Його започаткували десь у 80-х роках
теренах України зростає, з’являються нові
в Америці. Спочатку був лише один розділ
тренери, які готові, не покладаючи рук, за
«фул-контакт», який більш схожий на ка
йматися з юними спортсменами і ставати
рате. Потім кікбоксинг дуже стрімко почав
для них провідниками у світі спорту. Саме
розвиватися, і з’явилося багато різновидів.
таким наставником для Влада став Богдан
Наприклад, «лоу-кік», де можна бити ногами
Галицький.
як у ноги, так і в тулуб та голову, «фул-кон
– Богдане, як у вашому житті сталося,
такт», де не можна бити ногами в ноги, та
що Ви обрали саме спорт? І чому кікбоксинг
«К-1», де можна працювати колінами.
і бокс?
– Чому ти обрав саме кікбоксинг?
– Я, напевно, народився у спорті. Ще під
– Я сім років займався хокеєм, потім бать зовсім не так. Це велика праця над собою і
час новорічного свята у садочку сказав Діду
ко запропонував мені бокс чи щось схоже, не тільки фізична.
щоб «поставити удар». Я погодився, хоч і не
– Які змагання запам’яталися найбільше Морозу, що моя мрія стати гладіатором.
У секцію кікбоксингу Богдана привів друг.
мав великого бажання. Так і почав ходити та чому?
на кікбоксінг. Чесно кажучи, без захоплен
– Кубок світу, з якого приїхав нещодавно. Йому з першої хвилини тренувань усе спо
ня. Часто лінувався, але тато мене приводив, Міжнародні змагання, на них була така осо добалось. Тренер Микола Кижанов став для
щоб я розвивався фізично і мав заняття, ок блива атмосфера. Мені це дуже припало до нього, як батько, котрого хлопчина не мав.
З роками тренувань у бою він отримав
рім навчання.
душі.
Так, без особливого бажання Влад займав
– Як ти поєднуєш навчання та спорт? Не травму, тому з професійними виступами по
трібно було закінчувати.
ся рік. Його тренеру доводилось постійно заважає одне іншому?
– Микола Кижанов допоміг віднайти себе в
працювати з хлопцем, мотивувати його.
– Чесно – заважає. Коли тривають великі
Спортсмен пригадує свої перші кроки у змагання, потрібно чимось жертвувати. Але тренерстві, – зізнається Богдан.
Спортсмен згадує, що спочатку йому, зов
кікбоксингу й те, коли усвідомив, що хоче коли немає змагань, то особливих проблем
стати чемпіоном.
теж немає. В школі я навчаюсь гарно, раніше сім юному тренеру, було важко. Адже знайти
хлопців, котрі готові тренуватись і мають фі
– Після перших зборів, коли зрозумів, що був відмінником, наразі маю гарні оцінки.
нанси для цього, завдання не з легких, части
не найкращий і не найсильніший, вирішив,
– Як до цього ставляться батьки?
що таки потрібно докладати більше зусиль.
– Вони бачать, що я можу перемогти. І ду ну тренувань та виїздів Богдан оплачував сам.
Не так давно тренер змінив клуб на
Але саме розпочався карантин. Влад із маю, будуть мене підтримувати завжди.
Millennium
fitness і відчув велику підтримку
батьком тренувався вдома, потім разом із
– Чим ти займаєшся у вільний час?
тренером повернулись до занять на вули
– Насправді його не так багато. Останнім та змогу працювати і готувати хлопців.
Сюди він прийшов з чемпіонами, яких під
ці. Після відкриття спортзалів продовжили часом дуже щільно готуюсь до змагань.
тренування в Millennium fitness.
Також маю свій канал на YouTube, де в мене готував у своєму колишньому клубі.
Під пильним оком Богдана свою майстер
Згодом розпочались змагання. Владу спо велика кількість підписників. Ще намагаюся
добалось. І прикладені зусилля дали гарний проводити час з друзями – це теж необхідно ність продемонстрували багато його учнів.
– Пишаюся кожним із моїх хлопців.
результат: він став чемпіоном України і вирі для відпочинку.
шив, що буде й надалі виступати. Це неаби
– І останнє запитання до тебе: чи дово- Звичайно, не всі стануть величинами у спор
як мотивувало для подальшої роботи над дилося коли-небудь в житті застосовува- ті. Просто перебороти себе, спробувати свої
сили, навчитися спортивної дисципліни – це
собою.
ти силу поза рингом?
– Я раніше навіть не розумів, яка це важко.
– Ні, жодного разу. Якщо виникають кон вже корисно. За п’ять років виховав одного
Думав, що прийду на кікбоксинг, трохи по флікти, вирішую словами. Мене так вчать і майстра спорту України Андрія Труханова,
тренуюсь і стану чемпіоном, але виявилось тренер, і батьки. Я добре знаю, що сила слова він же призер чемпіонату Європи 2018 року,
та шість кандидатів у майстри спорту. Та са
мий титулований Влад Суворов, який виграв
Чемпіонат світу і Кубок світу в Австрії та
привіз в Бучу п’ять золотих медалей. Також
до міста повернулися з нагородами Кирило
Скочко – два «срібла» та «бронза», і Кирило
Мітяєв – «золото», два «срібла» та «бронза».
Влад прийшов до тренера в 11 років, тому
Богдан впевнено каже, що починати ніколи
не пізно. І додає, що цього спортсмена від
багатьох хлопців вирізняють справжні чем
піонські якості.
У нього дуже високі лідерські амбіції, адже
він хоче в усьому бути першим. Він завжди
хоче довести, що може досягти більше. Крім
того, його характеризує велика працелюб
ність, заради мети він може тренуватися 24
години на добу. Коли є бажання, така підго
товка не виснажує.
Зупинятися на досягнутому спортсмени
не збираються і вже готуються до здобуття
нових титулів. Адже їхня мета – олімпійське
золото. Щиро бажаємо здобути цю найвищу
нагороду.
Спілкувалась Ірина Паясь

П
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За кожною перемогою стоїть титанічна
праця спортсмена і його тренера
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
9:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Я везу тобi красу.
11:00 Агенти справедливостi.
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 «Бiля причалу».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи», 13
i 14 с.
11:45,16:45 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 34 с.
18:00 Погоджувальна рада.
19:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 13 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу», 53 с.
0:00 Т/с “SuperMansion”.
1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.
2:30,4:30 Лiкар знає.
6:30 Глобал 3000.

Четвер, 2 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Невiдомi Карпати.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,21:00,23:35,2:10,5
:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05 Т/с «Краща половина».
9:05,2:05 Погода.
9:15 Телепродаж.
9:50 Т/с «Серцебиття».
11:35 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикуни».
13:10,1:25 Прозоро: про актуальне.
14:00 Країна пiсень.
14:25 Буковинськi загадки.
14:35 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт, 7,5 км, жiнки.
16:30 Д/с «Суперчуття».
17:00 Прозоро: про головне.
17:20 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт, 10 км, чоловiки.
19:00 Д/с «Дика природа Чилi».
20:00 Д/с «Колапс. Як українцi зруйнували iмперiю зла».
21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт.
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».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
9:25,10:20,3:00,5:35 «Життя вiдомих
людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20:31 «ПроCпорт».
20:33 «Чистоnews».
20:40,21:20 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:45 «Право на владу».
0:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
0:55 Комедiя «Десять тисяч святих».

Iнтер

3:45,2:10 «Подробицi» - «Час».
4:15,18:00,19:00 «Стосується кожного».
5:00 «Телемагазин».
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 «Дорогий Джон».
14:35,15:35 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Солдат Джейн».

ICTV

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.
11:45,13:15 Х/ф «Прискорення».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Розтин покаже».
15:00,16:20 Т/с «Пес».
17:45 Т/с «Юрчишини».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15,2:05 Анти-зомбi.
21:20 Т/с «Пес 6».
22:40 Т/с «Пес 2».
23:40 Х/ф «Хеллбой: Вiдродження
кривавої королеви».

Новий канал

6:00,7:20 «Kids` Time».
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:25 «Орел i решка».
9:30 Т/с «Надприродне».
12:15 «Любов на виживання».
14:10 Х/ф «Янголи i демони».
17:00,19:00 «Хто зверху?»
21:00 Х/ф «Пункт призначення».
23:00 Х/ф «Пункт призначення 2».
0:55 «Вар`яти».
2:35 «Служба розшуку дiтей».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:25 Т/с «Комiсар Рекс».
8:20,11:50 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».
23:15 Т/с «Швабра».
1:15 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 Агенти справедливостi.
14:10,15:30 Т/с «Вiдважнi».
20:10 «Говорить Україна».
21:00,23:50 Т/с «Серце матерi».
23:10 Слiдами львiвського смiття.
Довгобуд сторiччя.
0:50,2:00 Т/с «Бiля причалу».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи», 15
i 16 с.
11:50,16:45,18:30 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,1:30,3:30 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 35 с.
18:00 Глобал 3000.
19:00,5:00 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 14 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».
0:00 Т/с “SuperMansion”.
1:05,3:00,6:00 Київ. Вголос.

П’ятниця, 3 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05 Невiдомi Карпати.
6:30 М/ф «Пригоди Тайо».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:30,2:00,5:10 Новини.
7:05 Енеїда.
8:05 Т/с «Краща половина».
9:05,1:55 Погода.
9:15 Телепродаж.
9:50 Т/с «Серцебиття».
10:45,19:10 Д/с «Дика природа Чилi».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикуни».
13:10,0:20 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк.
15:10,21:45,0:05,5:45 Спорт.
15:20 Концерт. Iво Бобул.
16:30 Д/с «Свiт дикої природи».
17:00,1:05 Прозоро: про головне.
20:00 Д/с «Колапс. Як українцi зруйнували iмперiю зла».
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13:20,1:55 «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.

Новий канал

6:00,8:00 «Kids` Time».
6:05 Х/ф «Кошлатий тато».
8:05 «Орел i решка».
10:10 «Пекельна кухня».
12:10 «Екси».
14:25 «Дiти проти зiрок».
16:00 Х/ф «Глибинний пiдйом».
18:00 Х/ф «Пункт призначення».
20:05 Х/ф «Пункт призначення 3».
22:00 Х/ф «Пункт призначення 4».
23:40 Х/ф «Пункт призначення 5».

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома».
6:10,19:00,22:50 Холостячка Злата
Огнєвiч.
10:35 Як вийти замiж.

Потрібні продавці на розлив пива
та в магазин алкогольних напоїв
Позмінний графік, стабільна заробітна плата.
Адекватне керівництво та гарний колектив.
Зручне розташування закладів
в місті Буча та місті Ірпінь.

0967687655 Вікторія
22:00 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
22:55 Д/с «Дикi тварини».
2:35 «Зворотнiй вiдлiк».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «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 Трилер «Той, що бiжить лабiринтом».
22:30 Трилер «Той, що бiжить лабiринтом
2».

Iнтер

3:10,18:00 «Стосується кожного».
4:05 М/ф.
4:45 «Телемагазин».
5:15,23:30 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Якщо я залишуся».
14:35,15:30,1:10 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «007: I цiлого свiту замало».

ICTV

4:05 Служба розшуку дiтей.
4:20,1:30 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.
10:45,0:05 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну».
12:45,15:45 Факти. День.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
(юр. адреса: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10), що знаходиться за адресою: Київська
область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, 4,
має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України – це
державна спеціалізована установа судової експертизи, що належить до сфери управління
Міністерства внутрішніх справ України та є головним підрозділом Експертної служби
Міністерства внутрішніх справ України.
Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: котельня, об
ладнана двома котлами та дизельні генератори (2 шт.).
В результаті діяльності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речови
ни: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 2,8·10-7; речовини у вигляді твердих
суспендованих частинок недиференційованих за складом – 2,4·10-5 т/рік; оксиди азоту
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,262007 т/рік; оксид вуглецю
– 0,048056 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки –
1,8·10-5 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,0002809 т/рік; метан – 0,0020011 т/рік; НМЛОС
– 0,000018 т/ рік; вуглецю діоксид – 172,623 т/рік.
Валовий викид забруднюючих речовин становить – 172,93540528 т/рік (в тому числі з
урахуванням парникових газів – 172,625282т/рік).
Всього налічується 4 стаціонарні організовані джерела викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря.
Згідно розрахунків рівень забруднення атмосфери у межах ГДК. Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня забруднення атмосфер
ного повітря на межі розміщення житлової забудови, допустимого санітарними нормами.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі
кації до Бучанської районної державної адміністрації Київської області, яка розміще
на за адресою: 08293, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 22, тел.: (044)330-04-65,
(093)447-88-15; е-адреса: zverng21@gmail.com.

Iнтер

3:20 «Подробицi» - «Час».
3:50 «Вiйна усерединi нас».
4:45 «Телемагазин».
5:15 «Орел i решка. Перезавантаження».
7:00 Х/ф «Три мушкетери: Пiдвiски
королеви».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Все для тебе».
11:00 Х/ф «Зорро».
13:20 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
15:15,20:30 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20:00 «Подробицi».
22:30 «Ювiлейний творчий вечiр Iгоря
Николаєва».
0:10 Х/ф «Якби я тебе любив...»
2:20 Х/ф «Iнтердiвчинка».

ICTV

5:10 Факти.
5:35 Прихована небезпека.
6:40 Анти-зомбi.
7:35 Громадянська оборона.
8:35 Т/с «Юрчишини».
11:40,13:00 Х/ф «Боги Єгипту».
12:45 Факти. День.
14:20 Х/ф «Хеллбой 2: Золота армiя».
16:35 Х/ф «Мумiя».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Смертельна зброя».
21:30 Х/ф «Смертельна зброя 2».
23:40 Х/ф «Два стволи».

Новий канал

11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
11:50,14:50,18:05 Т/с «Слiпа».
23:40 Битва екстрасенсiв.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:00 Зоряний шлях.
10:20,4:30 Т/с «Пташка спiвоча».
14:20 Т/с «Крила метелика», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Крила метелика».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00,2:15 Т/с «Вiдважнi».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»
11:50,18:50 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,0:00,1:30 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 36 с.
18:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи»,
19:00,3:30,5:00 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 15 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».

Субота, 4 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:30 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,15:00,18:00,21:00,0:20,5
:35 Новини.
7:05 М/ф «Пригоди Тайо».
7:45 Еко-люди.
7:50 Буковинськi загадки.
7:55,14:55,5:30 Погода.
8:05 Д/с «Дикi Дива».
8:25 Вiдтiнки України.
9:10 Телепродаж.
9:40 Д/с «Боротьба за виживання».
10:10 Х/ф «Тюльпани для Роуз».
11:45 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
13:20 #ВУкраїнi.
13:50 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Переслiдування, 10 км, жiнки.
15:10 Країна пiсень.
15:45 Мiста та мiстечка.
16:00 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Естафета 4х7,5 км, чоловiки.
18:15 Д/с «Дика природа Чилi».
19:00 Х/ф «Катерина», 1 i 2 с.
21:25 Х/ф «Катерина», 3 i 4 с.
23:20 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
0:45 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу».

Канал «1+1»

6:30,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
17:30,18:30 «Свiт навиворiт 13.
Еквадор».
19:30 «ТСН».
20:13 «ПроCпорт».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Вечiрнiй квартал».
22:15 «Жiночий квартал».
23:35 «Свiтське життя».

6:00 «Хто проти блондинок?»
7:20,10:00 «Kids` Time».
7:25 Х/ф «Пастка для батькiв».
10:05 «Орел i решка. Земляни».
11:00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
12:15 «Хто зверху?»
14:30 М/ф «Тачки».
16:50 М/ф «Тачки 2».
19:00 Х/ф «Мисливець на монстрiв».
21:00 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом».
23:30 Х/ф «Пiвнiчний експрес».
1:30 «Вар`яти».
2:25 «Зона ночi».

СТБ

4:50 Х/ф «Мiж небом i землею».
7:05,10:55 Т/с «Рiдна мачуха».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
19:00 Україна має талант.
22:00 МастерШеф.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30 Т/с «Пташка спiвоча».
8:30 Зоряний шлях.
10:30 Т/с «Вiддай мою мрiю», 1-4 с.
15:20 Т/с «Вiддай мою мрiю», 5-8 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Маска 2.
0:20,2:00 Концерт Олега Вiнника
«Роксолана».
1:30 Телемагазин.
3:10 Т/с «Вiдважнi».

ТК «Київ»

7:00,23:30 Київ. Проfile.
8:00,13:50,16:40,17:50,21:40 NewsRoom.
Головне.
9:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 11 с.
9:40 Т/с «Лiкарка мафiї», 12 с.
10:20 Т/с «Лiкарка мафiї», 13 с.
11:00,14:00,19:00,2:30,4:30 Київ.
Вихiдний.
13:00 Т/с «Картковий будинок», 32 с.
15:00 Драма «Любий Джон».
17:00 Т/с «Картковий будинок», 33 с.
18:15 Т/с «Картковий будинок», 34 с.
20:00 Комедiя «Замочити бабцю».
22:00 Т/с «Лiкарка мафiї», 14 с.
22:45 Т/с «Лiкарка мафiї», 15 с.
23:25 Лото.
0:30 Крим. Реалiї.

Неділя, 5 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,4:35 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,15:25,18:00 Новини.
7:05 М/ф «Пригоди Тайо».
7:45 Еко-люди.
7:50 Буковинськi загадки.
7:55,8:10,5:00 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 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Еста-

фета 4х6 км, жiнки.
15:40 Країна пiсень.
16:05 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Переслiдування, 12,5 км, чоловiки.
17:30 Студiя «Дорога до Пекiна».
18:15 «Сильна».
19:15 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:00,5:05 Тиждень на Суспiльному.
22:00 Х/ф «Дике поле».
0:15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
0:50 Х/ф «Катерина», 1-4 с.

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,2:45 «Свiт навиворiт».
16:30,17:30 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим».
18:30 «Свiтське життя».
19:30,4:50 «ТСН-Тиждень».
21:00 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».
22:50 Х/ф «Фортеця Хаджибей».
0:50 Х/ф «Вуаль».

Iнтер

5:05 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
7:00 Х/ф «Три мушкетери: Помста
мiледi».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00,12:00 «Iнше життя».
12:55 «Речдок. Велика справа».
17:25 Х/ф «007: Помри, але не зараз».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 Х/ф «Крутi заходи».
23:40 Х/ф «Рембо 4».

ICTV

5:45 Факти.
6:10 Прихована небезпека.
7:10 Секретний фронт.
8:10 Анти-зомбi.
9:05 Громадянська оборона.
10:05,11:00 Хто хоче стати мiльйонером?
12:00,13:00 Х/ф «Два стволи».
12:45 Факти. День.
14:20 Т/с «Пес».
18:45 Факти тижня.
20:40 Х/ф «Смертельна зброя 3».
23:05 Х/ф «Смертельна зброя 4».
1:40 Х/ф «Вiд заходу до свiтанку: Кривавi грошi Техасу».

Новий канал

6:00,0:00 «Вар`яти».
6:45,9:05 “Kids` Time”.
6:50 М/ф “Тачки”.
9:10 М/ф «Тачки 2».
11:15 М/ф «Тачки 3».
13:25 Х/ф «Аксель».
15:15 Х/ф «Мисливець на монстрiв».
17:25 Х/ф «Останнiй мисливець на
вiдьом».
19:50 Х/ф «Бладшот».
22:00 Х/ф «Boss Level: Врятувати
колишню».

СТБ

3:55 Х/ф «Шлях крiзь снiги».
6:05 Т/с «Тiнь кохання».
10:10 МастерШеф.
13:45 СуперМама.
18:40 Битва екстрасенсiв.
21:00 Один за всiх.
22:10 Таємницi ДНК.
23:20 Україна має талант.

Канал «Україна»

6:00 Сьогоднi.
7:00,4:45 Реальна мiстика.
9:05 Т/с «Вiддай мою мрiю».
17:00 Т/с «Хiба можна мрiяти про
бiльше», 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Хiба можна мрiяти про
бiльше».
23:00,2:00 Т/с «На качелях долi».

ТК «Київ»

7:00 Київ. Проfile.
8:00,13:45,17:50,18:45 NewsRoom.
Головне.
9:00,9:40,10:20,13:00 «Акули бiзнесу».
11:00,14:00,1:30,3:30,5:00 Київ.
Вихiдний.
15:00 Комедiя «Життя по Джейн Остiн».
17:00 Т/с «Картковий будинок», 34 с.
18:00 Т/с «Картковий будинок», 36 с.
19:00 Київ. Тижневик.
19:50 Легко-шоу.
20:35 Київ. Тижневик. Спорт.
21:10 Драма «Щоденник пам`ятi».
23:10 Лото.
23:15 Т/с “SuperMansion”.
0:15 ProMuz.

Опубліковані у № 46 від 19.11.2021р. оголошення про втрачені дипломи і додатки до них: ба
калавра КХ 36583501 і магістра КХ 37787396, видані Національним університетом державної по
даткової служби України на ім’я Вовченко Галини Петрівни; бакалавра КХ 39597177 і магістра
КХ 41387517, видані Національним університетом державної податкової служби України на ім’я
Беркут Галини Петрівни, вважати недійсними.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ДБ 360939, видане Бучанською міською радою
на ім’я Чередник Руслана Русланівна, вважати недійсним.
Втрачену картку водія, видану Дука Євген Сергійович, 03.08.1987р. н., № UAD0000004LIB000 ді
ючу до 07-04-2024року, вважати недійсною.
Втрачений військовий квиток ДО 1/453 від 07.04.2009 року, виданий Подільським РВК м. Києва,
на ім’я Засоба Олександр Миколайович, вважати не дійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та
Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громад
ських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною
площею 14,1 га, для розміщення багатоквартирної мало та середньо поверхової житлової
забудови з об’єктами адміністративного та громадського призначення, в межах вулиць
Київська, Овчаренко, Жовтнева та існуючої житлової забудови в с. Синяк Бучанської
міської територіальної громади Бучанського району Київської област», згідно рішення
Бучанської міської ради № 577- 8 - VІІІ від 25.02.2021р..
Площа детального плану території – орієнтовно 14,1 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 з 26.11.2021 р. по 27.12.2021 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 архі
тектури, 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 техноген
но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28.10.2021 р. № 28) та карантинни
ми 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 27.12.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення конференції, на якій буде розглядатися питання про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою
На виконання частини дев’ятої статті 38 Закону України «Про статус депутатів міс
цевих рад» повідомляємо про проведення конференції Київської обласної організації
політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», на якій буде розглядатися
питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата Ірпінської міської ради
Лавровського Дениса Віталійовича, обраного від цієї організації партії.
Конференція відбудеться «25» листопада 2021 року о 18 год. 00 хв. за адресою: Площа
Спортивна, 3-Б, офіс Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина», місто Київ, 01023
Порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференцію: для
отримання акредитації необхідно не пізніше ніж до
«24» листопада 2021 року подати заявку до Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» за адресою: Площа Спортивна,
3-Б, офіс Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», місто Київ, 01023. Днем подання заявки на акредитацію є день фактично
го її отримання вказаною місцевою організацією партії.
У заявці обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада
представника та назва засобу масової інформації.
Оформити заявку на акредитацію можна також засобами телефонного зв’язку за
номером: (063)726 26 58.
За результатами розгляду заявок на акредитацію складається список представників за
собів масової інформації, акредитованих на конференцію.
Заявка на акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, та/або подана поза ме
жами встановленого цим порядком строку, не розглядається.
Допуск представників засобів масової інформації на конференцію
Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» здійснюється відповідно до списку представників засобів масової інфор
мації, акредитованих на конференцію, за обов’язкової наявності редакційного посвід
чення та документа, що посвідчує особу.
Київська обласна організація політичної партії
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та
Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громад
ських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтов
ною площею 0,74 га для розміщення садибної забудови по вулиці Тюльпанова в селищі
Ворзель Бучанського району Київської області», згідно рішення Бучанської міської ради
№ 1747-16- VIІI від 26.08.2021р.
Площа детального плану території – орієнтовно 0,74 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
Розробник ДПТ – ТОВ «ЦЕНТР АПЛД»
ГАП - О.С. Перегон.
Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті Бучанської
міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 26.11.2021 р. по 27.12.2021 р.
Пропозиції можна реєструвати:
- на електроні пошти за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua, sad2010@ukr.net;
- на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292;
- на поштову адресу КП «Бучабудзамовник»: Київська область, м. Буча,
бульвар Богдана Хмельницького, 4, 08292.
Відповідальні особи з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович;
розробник містобудівної документації, ТОВ «ЦЕНТР АПЛД»
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 техноген
но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28.10.2021 р. № 28) та карантинни
ми 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 27.12.2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення громадських слухань щодо розробки детального плану терито
рії земельної ділянки площею 28.0 га для розміщення житлової садибної забудови
в с. Дмитрівка. Необхідні документи для ознайомлення щодо цього проекту знаходяться
у приміщенні Дмитрівської сільської ради по вул. Садова 2 с. Дмитрівка.
Усіх бажаючих просимо направляти пропозиції та побажання щодо розроблення де
тального плану до виконкому Дмитрівської сільської ради до 23.12.2021 року.
Місце проведення громадських слухань будинок культури с. Дмитрівка об 11-оо год.
28.12.2021 року.
ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення громадських слухань щодо розробки детального плану території зе
мельної ділянки площею 15.0 га для розміщення громадської забудови (для будівництва
та обслуговування будівель ринкової інфраструктури) в с. Мила. Необхідні документи
для ознайомлення щодо цього проекту знаходяться у приміщенні Дмитрівської сільської
ради по вул. Садова 2 с. Дмитрівка.
Усіх бажаючих просимо направляти пропозиції та побажання щодо розроблення де
тального плану до виконкому Дмитрівської сільської ради до 23.12.2021 року.
Місце проведення громадських слухань будинок культури с.Дмитрівка об 15-оо год.
28.12.2021 року.
04.12.2021 о 13:00 відбудеться погодження меж земельної ділянки Лебедєва В.Д. за
адресою: Київська обл., смт. Гостомель, ст. «Бучанка», вул. Зелена, 16. Запрошуються для
погодження меж власники суміжних земельних ділянок.
30 листопада 2021 року о 12:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж зе
мельної ділянки в натурі (на місцевості) за технічною документацією щодо встановлен
ня (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Винокурової Ніни
Павлівни за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Садова 8/2. Просимо власників
та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж.
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Суспвльство
Пневмонія – найбільший інфекційний убивця дорослих і дітей

75% смертей малюків до п’яти років і людей старших 65 років саме від цього захворювання.

Л

ікар-терапевт Бучанського центру первин
ної медико-санітарної допомоги Марта
Малевська розповідає, що варто знати про
пневмонію, фактори ризику та профілактику
хвороби. «Пандемія коронавірусу (COVID-19)
підкреслила небезпеку пневмонії, особливо серед
дорослих», – зазначає медик.
Пневмонія, або запалення легень, – це форма
гострої респіраторної інфекції, що вражає альве
оли (мікропухирці, через які відбувається поста
чання кисню і поживних речовин в легенях). У
здорової людини альвеоли наповнені повітрям,
а у хворого на пневмонію там накопичуються
слиз, гній та рідина, що ускладнює газообмін.
Головні збудники пневмонії – бактерії, віруси,
грибки та деякі найпростіші мікроорганізми. Існує
також аспіраційна пневмонія (спричинена вдихан
ням будь-якої рідини або твердих тіл, які не повин
ні потрапити в дихальні шляхи в звичайних умо
вах – блювотні маси, хімічні сполуки тощо).
Шляхи зараження
Найчастіше зараження відбувається повітря
но-крапельним шляхом під час контакту з хво
рою людиною – через вдихання частинок вірусів

чи бактерій або у разі контактування з предме
тами побуту хворої людини.
Рідше спрацьовує гематогенний шлях зара
ження, коли збудник потрапляє в легені з пото
ком крові (наприклад, у випадку сепсису чи ін
ших інфекційних хвороб).
Фактори, що сприяють розвитку пневмонії
Хронічні хвороби легень та носоглотки, за
хворювання серця, цукровий діабет, тривалий
постільний режим, імунодефіцит, куріння, злов
живання алкоголем.

Здоров’я
Основні клінічні прояви
Підвищення температури тіла, можлива лихо
манка, поява кашлю, іноді біль в грудній клітці,
задишка, втома, сонливість, пітливість.
Про тяжкість захворювання свідчать такі
симптоми пневмонії як: ступінь дихальної недо
статності, інтоксикація, декомпенсація супутніх
захворювань і наявність ускладнень.
«Пам’ятайте: самолікування, особливо використання антибіотиків, може значно ускладнити
діагностику пневмонії та подальшу тактику лікування! – наголошує Марта Малевська. – Якщо
за 3-4 дні явища ГРВІ не проходять – звертайтесь до свого лікаря!»
Профілактика:
−− вакцинація від пневмококу, Covid-19, вірусу грипу;
−−лікування хронічних вогнищ інфекції (тонзи
літ, фарингіт, карієс тощо).
«Іноді хвороба наростає швидко і перебіг не залежить від вас чи лікаря. Проте збалансоване
харчування, регулярна фізична активність на свіжому повітрі, дихальна гімнастика, тобто здоровий спосіб життя значно полегшують перебіг,
або взагалі попереджають це захворювання», –
розповідає лікар-терапевт.

Повідомляємо, що рішенням Бучанської міської ради від 28.10.2021 №2211-20-VIII затверджено ставки орендної плати за земельні ді
лянки комунальної власності на території Бабинецького, Здвижівського, Мироцького та Синяківського старостинських округів.
Рішення додається.
БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

28.10.2021
№ 2211-20-VIII
Про затвердження ставок орендної плати
за земельні ділянки на території Бабинецького,
Здвижівського, Мироцького,
Синяківського старостинських округів
Враховуючи відсутність затверджених ставок з орендної плати за землю в розрізі видів
цільового призначення земель на території окремих старостинських округів, що увійш
ли до складу Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської
області, з метою вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі, для створен
ня єдиного механізму справляння орендної плати за використання земель комунальної
власності, керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 12, 288 Податкового кодексу
України, ст. 21 Закону України «Про оренду землі», п. 24 ч.1 ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Бучанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки на території Бабинецького,
Здвижівського, Мироцького, Синяківського старостинських округів Бучанської місь
кої територіальної громади згідно з Додатком 1.
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022.
3. При укладенні договорів оренди земельних ділянок, внесенні змін до них розмір оренд
них ставок визначати з урахуванням даного рішення.
4. Направити копію рішення до ГУ ДПС у Київській області.
5. Оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та/або на офіцій
ному сайті Бучанської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань
планування, бюджету, фінансів та податкової політики.
Міський голова
Анатолій ФЕДОРУК

СТАВКИ

Додаток 1 до рішення
Бучанської міської ради
від 28.10.2021 № 2211-20-VIІI

орендної плати за земельні ділянкина території Бабинецького, Здвижівського, Мироцького,
Синяківського старостинського округу
Код згідно з
КВЦПЗ
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.09
02.10

Вид цільового призначення земельної ділянки
Землі сільськогосподарського призначення
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Для ведення фермерського господарства
Для ведення особистого селянського господарства
Для ведення підсобного сільського господарства
Для індивідуального садівництва
Для коллективного садівництва
Для городництва
Для дослідних і навчальних цілей
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
Для іншого сільськогосподарського призначення
Для надання послуг у сільському господарстві
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
Для іншого сільськогосподарського призначення
Землі житлової забудови
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадиб наділянка)
Для коллективного житлового будівництва
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
Для будівництва індивідуальних гаражів
Для колективного гаражного будівництва
Для іншої житлової забудови
Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговорозважальної та ринкової інфраструктури

Відсоткова ставка від
нормативної грошової
оцінки землі
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
3
3
3
6
6

Код згідно з
КВЦПЗ

Вид цільового призначення земельної ділянки

03
03.02
03.03
03.04

Землі громадської забудови
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького
обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних
будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються
для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)
Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного
призначення
Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є
природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і
використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які
використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)
Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів
Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
Для інших оздоровчих цілей
Землі рекреаційного призначення
Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення
Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту
Для індивідуального дачного будівництва
Для колективного дачного будівництва
Землі історико-культурного призначення
Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини
Для розміщення та обслуговування музейних закладів
Для іншого історико-культурного призначення
Землі лісогосподарського призначення
Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг
Для іншого лісогосподарського призначення
Землі водного фонду
Для експлуатації та догляду за водними об'єктами
Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами
Для експлуатації та догляду за смугами відведення
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами
Для догляду за береговими смугами водних шляхів
Для сінокосіння
Для рибогосподарських потреб
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
Для проведення науково-дослідних робіт
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд
Землі промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
будівельних організацій та підприємств
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води)
Землі транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства
Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та
допоміжних операцій
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу
Землі зв'язку
Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку
Землі енергетики
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії
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Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Суспільство

Грип та коронавірусна хвороба COVID-19
небезпечні тяжким перебігом, ускладненнями та ризиком померти. Людина із
будь-якою із цих хвороб навіть у легкій
формі може інфікувати інших.

Перші кроки собаки в новому будинку

Рекомендації людям, які нарешті вирішили розділити свою домівку з чотирилапим співмешканцем і стати для
песика добрими хазяями, надають спеціалісти кінологічного центру поліції в
Київській області.
остарайтеся приділити вашому но
вому улюбленцю достатньо часу. Це
допоможе йому звикнути до незнайомого
оточення. Також встановіть новий розпо
рядок дня. Робота вдома або кілька вихід
них дадуть змогу провести час поруч з ним.

П

Підберіть вашому собаці ім’я.

У

Бучанському центрі первинної медико-са
нітарної допомоги (БЦПМСД) поперед
жають, що наслідком грипу та коронавірусної
хвороби, серед іншого, може бути пневмонія
та серцева недостатність. Тому єдиним поря
тунком від цих ризиків є вакцинація.
Лікарі запевняють, що вакцинуватись від
грипу та COVID-19 можна одночасно, проте з
дотриманням спеціальних правил.
Відповідно до рекомендацій Національної
технічної групи експертів з питань імунопро
філактики ці два щеплення можна робити без
інтервалу, але в різні руки. У такому випадку
важливо зазначити руку, в яку провели вакци
націю проти COVID-19.
Щеплення від грипу не внесено до
Національного календаря профілактичних
щеплень. Проте вакцину можна придбати в
аптеках, а щеплення безоплатно зробити в
БЦПМСД. Всі доступні в Україні вакцини про
ти грипу є безпечними та ефективними проти
всіх штамів вірусу грипу.
Медики наголошують, що щеплення від
COVID-19 не захищає від грипу, як і щеплен
ня від грипу не захищає від коронавірусної
хвороби. Проте і та, й інша вакцини значно
зменшують ризик важкого перебігу та смерті
внаслідок хвороби.
Адреса Центру масової вакцинації: амбу
латорія загальної практики-сімейної медици
ни №5, м. Буча, вул. Катерини Білокур, 1-А
Графік роботи: щоденно з 9.00 до 15.00.

Взагалі вибір клички – це один з найпри
ємніших моментів після придбання нового
улюбленця. Щойно ви оберете те ім’я, яке
вам подобається найбільше, відразу поч
ніть використовувати його під час спілку
вання із собакою - і дуже скоро чотирила
пий друг звикне до своєї клички!

вашому чотирилапому другу. Тому спочат
ку намагайтеся завжди стежити за дітьми і
давати собаці від них відпочити, принайм
ні до тих пір, поки вона звикне до нового
оточення.

Розробіть особливі правила поведінки,
призначені для песика

Якщо ви взяли відпустку, щоб доглядати
за ним, постарайтеся підготуватися зазда
легідь і до того періоду, коли вийдете на ро
боту. Для цього протягом першого тижня
перебування песика у вашому будинку за
лишайте його одного на короткі проміжки
часу, потроху збільшуючи їх. Це вкрай важ
ливо: ви ж не хочете, повернувшись з ро
боти, побачити меблі, зіпсовані псом, який
заскучав на самоті.
Якщо ви взяли собаку з притулку, зазда
легідь обговоріть з його працівниками впо
добання і смаки обраного вихованця.
Цілком ймовірно, що ви зможете зробити
для вашого чотирилапого друга те, що доз
волить йому швидше звикнути до нової,
незнайомої обстановки.
Пам’ятайте, що спочатку ваш улюбленець
може дуже хвилюватися або виглядати при
гніченим. Не хвилюйтеся! Подібна пове
дінка собаки викликана надлишком нових
емоцій і переживань. Незабаром він звикне
до навколишнього оточення і усвідомить,
що став новим членом вашої родини.
Але якщо і після тривалого періоду соба
ка продовжує поводитися дивно, неодмін
но проконсультуйтеся з ветеринаром.

Дуже важливо, щоб всі члени сім’ї були
про них інформовані і обов’язково їх дотри
мувалися. В іншому випадку цуценя буде
бентежити те, що одна людина дозволяє
йому робити речі, які забороняють всі інші.
Пам’ятайте: новий вихованець може дуже
легко придбати шкідливі звички, якщо
його не контролювати. Наприклад, якщо
цуценяті один раз дозволили взяти їжу зі
столу, не дивуйтеся, коли це буде повторю
ватися постійно!
Крім того, деякі правила повинні бути вста
новлені і для членів вашої родини. Зокрема,
якщо ви знаєте, що ваш вихованець любить
все пробувати на смак, то не залишайте до
роге взуття або мобільний телефон в межах
досяжності гострих зубів цуценяти.
У будь-якій ситуації залишайтеся
спокійним

Оточити вашого нового вихованця в пер
ші дні його перебування в будинку надмір
ною турботою і любов’ю неважко (особли
во це стосується дітей), проте навряд чи
надмірний прояв почуттів буде корисний

Проводьте зі своїм новим вихованцем
якомога більше часу

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на придбання житла в комунальну власність Бучанської міської територіальної громади
Бучанська міська рада пропонує взяти участь у конкурсі на придбання житла за бюджетні кошти.
У зв’язку із проведенням закупівлі житла для тимчасового проживання вну
трішньо переміщених осіб відповідно до Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на схо
ді України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
2017 р. №769 (зі змінами згідно ПКМУ від 21.08.2019 р. №793) Бучанська міська
має намір придбати житло (квартири), яке розташоване на території населених
пунктів Бучанської міської територіальної громади.
Строк подачі пропозицій до 13 грудня 2021 року.
Основні умови конкурсу:
Запропоноване житло має відповідати наступним вимогам:
1. Об’єкти повинні знаходитись у житлових будинках, введених в експлуатацію,
чи на вторинному ринку виключно на території начелених пунктів Бучанської
міської територіальної громади;
2. Житло повинно бути придатним для проживання, благоустроєним (умебльо
ваному житлу надається перевага) та відповідати встановленим санітарно-тех
нічним вимогам;
3. Житло повинно бути без заборгованості по комунальних послугах та інших
платежах;
4. Житло повинно бути вільним від реєстрації в ньому громадян;
5. Оплата послуг по оформленню договору купівлі-продажу і з урахуванням ви

трат, пов’язаних з оформленням права власності та сплатою передбачених за
конодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), покладається на продавця.
У складі конкурсної пропозиції учасником надаються копії наступних документів:
−− для учасників-юридичних осіб: виписка з ЄДРПОУ;
−− для учасників – фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконан
ня відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат
ника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті);
−− документи, які посвідчують право власності продавця на житло;
−− технічний паспорт на житло;
−− звіт про незалежну оцінку майна та рецензія на звіт;
−− довідка з відповідної обслуговуючої організації про те, що житло вільне від ре
єстрації у ньому громадян;
−− довідка (або довідки) про відсутність заборгованості по сплаті всіх житлово-ко
мунальних послуг, чинна (чинні) на дату подання документів;
−− акт обстеження об’єкта щодо визначення його технічного стану, складеного
працівниками відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради
спільно з КП «Бучабудзамовник».
Пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо продажу житла подаються
особисто до Бучанської міської ради через управління Центру надання адміні
стративних послуг.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Щеплення проти грипу
і коронавірусу можна робити
в один день
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Якубенко Світлану Вікторівну,

заступницю начальника фінансового управління –
завідувачку відділом обліку та звітності
Бучанської міської ради

Геращенка Микиту Вадимовича,
депутата Бучанської міської ради

«З

усилля дорослих і дітей об’єднано задля благодійної мети – збору коштів
на лікування тяжко хворих дітей у межах
проєкту «Великі художники Київщини», –
розповіли в БЦПР. – А ще проєкт не лише
допомагає, а й активно реалізує творчий
потенціал дітей, надає можливість їм розкрити нові здібності і стимулює до творчого самовираження».
За підсумками
протоколів журі
обласної акції:
– І місце з робо
тою «I gonna visit
London» посіла
Анна Чорнобай,
вихованка гуртка
«Наші мрії – щасливе дитинство» – саме «Графіка та живо
така тема челенджу, до якого долучив- пис» Бучанського
позаш
ся Бучанський центр позашкільної ро- центру
кільної
робо
боти разом з іншим позашкіллям Київ- ти (керівник –
ської області.
Олеся Шевчук).

Творимо,
щоб допомогти!

Вітаємо з ювілейним днем
народження
Якубенко Світлану Вікторівну
завідувачку відділу обліку та звітності
Бучанської міської ради
Щиро бажаємо нескінченного
щастя в житті і безсумнівного здоров’я. Нехай кожен день приносить успіх
і удачу, цікаві ідеї та радісні миті, добрі усмішки і теплі зустрічі, а в
сім’ї панує благо.
Бучанська
міська рада,
виконавчий комітет,
депутати БМР
Професія

Взуття для сцени шиють вручну
Національна оперета України ознайомила із цікавим секретом закулісся:
для підготовки сценічних образів майстер з виготовлення взуття Олександр
Карпенко шиє його власноруч.

Пілотний проєкт

Збір органічних відходів

Сортуванням сміття займається більшість розвинених країн. Буча вкотре
доводить, що вона європейське місто:
на закритих майданчиках комплексного поводження з відходами розміщують
контейнери, спеціально виготовлені для
збору органічних відходів. Згодом їх передадуть на компостування.
ілотний проєкт стартує 25 листопада.
Компанія «Крамар ЕКО» повідомляє:
«Контейнери для органічних відходів від
різнятимуться кольором та міститимуть на
ліпки з детальним переліком відходів».
У спеціальні коричневі контейнери мож
на викидати: залишки їжі, яєчні шкаралупи,
залишки від кави та чаю, залишки овочів та
фруктів, залишки зрізаних і квітів у горщиках.
Для зручності жителів громади Крамар Еко
надає повний комплекс послуг поводження з
відходами на закритих майданчиках, а саме:

П

−−збір твердих побутових відходів;
−−збір великогабаритних ремонтних відхо
дів;
−−сортування вторинних відходів;
Нагадаємо, нещодавно компанія організу
вала вивезення опалого листя від приватних
домоволодінь. Цей проєкт став неочікува
но популярним і, щоб зібрати всі пакети з
листям і доправити його на компостування,
тривав три дні, а не запланований один.
Зробимо світ чистішим та красивішим ра
зом!

Запали свічку пам’яті

27 листопада –
День пам’яті жертв
голодоморів

Т

ож якщо потріб
ні черевички епо
хи ХVIII сторіччя, пан
Олександр сам розкроїть, пошиє, прокле
їть, обробить деталі.
Кожна пара – за індивідуальними розмі
рами з натуральної шкіри.
«Майже вінтажне взуття, яке легко
може бути в пригоді в сучасному фешн-показі - у театрі стане вбранням героїв
прем’єрної вистави «АМАДЕУС», – ко
ментують у національній опереті фото че
ревичок. – Взуття артистів має бути і
елегантним, і зручним!»
Оксана Лазепко, фото авторки
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Щороку в четверту суботу листопада в
Україні вшановують пам’ять мільйонів
жертв голодоморів. У ХХ столітті українці пережили їх тричі: 1921 – 1923, 1932
– 1933 і 1946 – 1947 роках.
ез крихти хліба, висушені голодом діти
і дорослі – трагічна сторінка історії, яка
не має терміну давності і забуття. Вона була
і залишається незагоєною раною генетич
ної пам’яті українського народу.
Ці роки можна осмислювати, вивчати й
досліджувати з використанням усього на
явного інструментарію наук: аналізувати
факти та історичні джерела, шукати філо
софські, соціологічні, економічні, психо
логічні причини загибелі мільйонів без
невинних людей, публікувати документи,
Проте ця катастрофа має інший – люд
абсолютно необхідні для розуміння того, ський вимір. І цей бік проблеми ще важли
що сталося.
віший.
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