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ІЗ сесійної зали

Актуально

Культурний простір

Сад–Город

Бюджет, комплексні
програми...

Всеукраїнська акція
«16 днів проти
насильства»

Вечір пам’яті
Назарія Яремчука

Обрізка
дерев
восени

Стор. 2

Стор. 4

Стор. 6

Чемпіонат Бучанської МТГ з футболу

Стор. 11
Міська рада

Нагороди і вітання футболістам-аматорам

Депутати звітували перед
громадою

Підбиваємо підсумки шостого відкритого чемпіонату Бучанської
міської територіальної громади з
футболу серед команд-аматорів.
І одразу оголошуємо: сьомому
чемпіонату бути!

З

В

сі матчі зіграно, бали пораховано. І настала урочиста мить: вручення медалей, статуеток і кубків найбільш вправним і стійким
учасникам турніру. Хвилююча подія відбулася
і в бучанській Академії спорту.
Нагадаємо, що Бучанська громада першою
в Україні започаткувала кубок, після якого
ще тривав процес її створення. Але футбол
цементував громаду – до карантину чимала
група підтримки з кожного населеного пункту
їхала вболівати.

Як ми і повідомляли, дві суботи поспіль
відбувалися звіти обранців до Бучанської міської ради. Рік тому вони стали
депутатами територіальної громади,
тож прийшов час прозвітувати про зроблене, а також поінформувати, які плани
у діяльності мають на майбутнє.
вітування – обов’язок депутатів, який
вони мають виконувати щорічно, але можна й частіше, якщо цього забажають виборці.
У цілому розповідали про:
−−свою діяльність у міській раді та депутатських комісіях;
−−роботу у виборчому окрузі;
−−прийняті радою та її органами рішення, хід
їх виконання;
−−особисту участь в обговоренні, ухваленні
та організації виконання рішень ради, її
органів, а також доручень виборців свого
виборчого округу.
Обранці розповідали, що крім роботи у
своєму виборчому окрузі займалися зверненнями і проханнями жителів всієї громади.
Більшість депутатів ставлять за мету працювати в команді та постійній взаємодії з
виборцями. За підсумками першого року
таку роботу вже налагоджено.

Громада вкотре довела, що вона спортивна.
Щойно завершився цей турнір, як розпочався новий – Чемпіонат Бучанської громади з
футзалу. Тепер затяті гравці мають таку можливість: у будь-яку пору року проводити змагання. Адже в їхньому розпорядженні новий
спортивний комплекс – Академія спорту.

ДАТА

Горить свіча.
Ми пам’ятаємо

Закінчення на стор. 7.

27 листопада, у День пам’яті жертв голодоморів, громада зібралася біля Центрального будинку культури, аби віддати шану українцям, що постраждали від
страшних штучних голодів.

Щ

ороку 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.

Закінчення на стор. 6.

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
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Офіційно
Міська рада

Депутати звітували перед громадою

ІЗ сесійної зали

Бюджет, комплексні програми...

Відбулося пленарне засідання 23 сесії VIIІ скликання Бучанської міської ради, яку
проводить міський голова Анатолій Федорук.

Б

учанська міська рада розглянула більше 220
питань порядку денного, які раніше були детально вивчені на відповідних депутатських комісіях та погоджувальній раді.
Серед питань, за які голосували:

Закінчення. Початок на стор. 1.

П

оряд зі спільними питаннями, що лунали
під час діалогу та обміну думками, були й
загальні питання:
−−підтримка застарілого житлового фонду;
−−підготовка до зими;
−−спрощення комунікацій депутат-виборець;
−−частіші зустрічі з громадянами;
−−розвиток соціально-економічний, покращення транспортних мереж, будівництво сучасних територій для відпочинку і дозвілля;
−−збільшення кількості освітніх і медичних закладів.
Звісно, за наступний рік усі озвучені питання
вирішити неможливо, але присутні зазначали
про ті позитивні зміни, що відбуваються у центральній садибі і населених пунктах громади.
Насамкінець про важливу деталь: на зустріч
із депутатами прийшло обмаль жителів, та в
тих, хто мав бажання, була нагода поставити
запитання, почути відповіді, у процесі діалогу
напрацювати шляхи вирішення питань.
Пресслужба

• Про заслуховування звіту про роботу постійних комісій
−−з питань правової політики, депутатської діяльності, запобігання корупції та контролю за
виконанням рішень ради.
−−з питань планування, бюджету, фінансів та податкової політики.
−−з питань реалізації та впровадження реформ,
планування забудови територій, містобудування та архітектури.
−−з питань регулювання земельних відносин,
екології та природокористування.
• Про роботу Управління соціальної політики
Бучанської міської ради щодо виконання міської Програми «З турботою про кожного».
• Про виконання місцевого бюджету Бучанської
міської територіальної громади за 9 місяців
2021 року.
• Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ
та організацій.
Зокрема, затвердили 7 питань про відведення земельних ділянок ветеранам АТО/ООС та
ще двом ветеранам передали земельні ділянки у
власність.
З початку цієї каденції, Бучанська міська рада
вже виділила 51 земельну ділянку ветеранам
АТО/ООС та членам їхніх родин.

Затвердили

ӹӹ Комплексну програму підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям».
ӹӹ Програму розвитку малого і середнього підприємництва Бучанської міської територіальної громади на 2022 - 2023 роки.
ӹӹ Про затвердження Програми озеленення та
благоустрою Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
ӹӹ В новій редакції Програму поводження з
твердими побутовими відходами на території
Бучанської міської територіальної громади на
2022-2023 роки.
ӹӹ В новій редакції Порядок надання та використання коштів на поворотну фінансову допомогу
для впровадження заходів з енергозбереження
(підвищення енергоефективності) у Бучанській
міській територіальній громаді на 2022 рік.
ӹӹ Місцеву програму розвитку фізичної культури
і спорту у Бучанській міській територіальній
громаді на 2021-2023 роки.
ӹӹ Цільову програму захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» в новій редакції.
ӹӹ Програму забезпечення оборонно-мобілізаційної готовності та територіальної оборони
Бучанської міської територіальної громади на
2022-2024 роки».
ӹӹ Комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку
на території Бучанської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки».
Пресслужба БМР

благоустрій

Бучанський міський голова Анатолій Федорук:
Шановні мешканці Бучі!
Зверніть увагу, що Бучанська міська рада почала процес внесення змін до генерального
плану міста. Це плановий процес, який орган місцевого самоврядування має проходити
щоп’ять років. З оновленими матеріалами можна ознайомитися на сайті Бучанської
міської ради у розділі «Оголошення: Відділ містобудування і архітектури», а також у
приміщенні ради по вулиці Енергетиків, 12 за умов дотримання карантинних обмежень,
передбачених для «червоної зони».
Дав доручення всім відповідним службам провести процес максимально прозоро і відкрито з урахуванням як містобудівного законодавства, так і побажань приватних власників земельних ділянок, інтересів жителів Бучі.
Переконаний, що така співпраця та суспільний діалог допоможуть нам всім не лише
прийняти виважені стратегічні рішення, а й разом зробити наше місто красивішим,
затишнішим, зеленішим та комфортнішим.

Зміни до генплану Бучі обговорили в клубі урбаністів
Щосереди в клубі урбаністів, який зазвичай збирається у коворкінгу Portal Освіта і
Бізнес, спілкуються про важливі для міста
і громади теми. Бучанські урбаністи обговорювали зміни до генерального плану
Бучі. На зустріч завітали Бучанський міський голова Анатолій Федорук і головний
архітектор громади Вадим Наумов.
бговорили зміни до генплану. Зокрема,
зупинилися на основних показниках,
які закладаємо в перспективний план розвитку міста на найближчі 15-20 років», – сказав
начальник відділу містобудування та архітектури Бучанської міської ради Вадим Наумов.
Він наголосив, що Буча як місто має
чіткі, встановлені межі – це 2658,1 га.
Розробляючи зміни, посадовці передали
державному науково-дослідному інституту
«Діпромісто» 63 детальні плани території,
які затвердила Бучанською міська рада за
попередні п’ять років.

Зелені зони збільшуються майже вдвічі

«Ми майже удвічі збільшуємо ландшафтно-рекреаційну та озеленену територію –
із 140 до 266,2 га. Площа зелених насаджень
загального користування зросте з 49,7 до
370,6 га, але зникнуть сільгоспугіддя, які
були в селищі, тому що їх не може бути в
місті. Приводимо містобудівні документи у
відповідність до чинного законодавства», –
наголосив Вадим Наумов.
Зросте кількість закладів освіти

Головний архітектор зазначив, що розподіл житлового фонду збільшиться в бік багатоквартирної забудови на підставі затверджених детальних планів. Але в кожному
такому кварталі додадуть кількість садочків
і шкіл.
У дошкільних закладах має бути 4880 замість нинішніх 2305, а закладах середньої
освіти 12215 замість 4745.
Дороги стануть ширшими

«О

Ці матеріали фахівці наклали на план існуючого використання територій. Буча і надалі розвиватиметься планово, а не хаотично, шляхом компактної забудови в межах
детальних планів, де передбачено об’єкти
соціальної сфери, зелені зони, спортивні,
громадські споруди тощо.

Також розширюються дороги до 15 метрів, як цього вимагають сучасні ДБНи з
розрахунком на облаштування тротуарів
та велодоріжок. Довжина міських вулиць
збільшиться на 20 кілометрів: з 40 до 60 км.
«Таким чином нинішні зміни соціально орієнтовані та вносяться з урахуванням чинних державно-будівельних норм, схвалених у
2019 році», – наголосив Вадим Наумов.
Пропозиції та побажання можна надсилати на електронні пошти gromada@
bucha-rada.gov.ua або arch@bucha-rada.
gov.ua та на поштову адресу Бучанської
міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12.

єдина родина

До уваги керівників підприємств, установ, організації, ОСББ, ЖБК, торговельних закладів!
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Прибирайте свою територію взимку!

◆◆ Бабинці

Стартувало будівництво
амбулаторії
У Бабинецькому старостаті почали
будувати нову сучасну амбулаторію
загальної практики сімейної медицини.

«П
З

метою сталого проходження зимового періоду 2021-2022 інспекція з
благоустрою Бучанської територіальної
громади наголошує на необхідності заключення договорів на прибирання та вивезення снігу, у разі неможливості зробити це самостійно; забезпечити наявність
піщано-сольових сумішей.
Також в інспекції нагадали про обов’язки протягом зимового періоду на приватній території, а також на прилеглій, виконувати такі роботи:
−−не менше ніж двічі на день забезпечувати прибирання під час снігопаду;
−−проводити негайне сколювання льоду і
видалення сніжно-крижаних утворень у
разі їхньої появи;
−−проводити посипання пішохідних доріжок, під’їзних шляхів піском або піщано-сольовою сумішшю;
−−не допускати утворення бурульок на покрівлях споруд та водостоках, на архітектурних формах, що виступають;
−−забезпечувати вільний доступ спеціалізованого транспорту під час прибирання вулично-дорожньої мережі.
Забороняється скидати сніг з тротуарів
на проїзну частину вулиць.
***

39 контейнерів для паперу,
пластику і скла з’явиться у громаді
Бучанська МТГ продовжує заходи
з охорони природи. Збір опалого
листя на компостування, встановлення контейнерів для органічних
відходів, а тепер ще й додаткові різнокольорові баки для роздільного
збору побутових відходів розмістять по всій громаді.

Б

учанська міська рада повідомляє
відповідно до програми охорони довкілля та раціонального використання
природних ресурсів Київської області
на 2019-2022 роки, для населених пунктів Бучанської громади було придбано
та передано на баланс КП «Бучасервіс»
39 нових контейнерів для роздільного
збору побутових відходів».
У Бучі, Ворзелі та Гаврилівці їх вже
встановлено. Незабаром оновлені контейнери з’являться майже на всіх облаштованих контейнерних майданчиках
для твердих побутових відходів.

ісля приєднання Бабинець та БудиБабинецької до Бучанської територіальної громади нарешті почався розвиток наших населених пунктів, – розповідає
Роман Ганаба, депутат Бучанської міської
ради. – Нині зроблено площу перед старостинським округом, відремонтовано
пам’ятник Невідомому солдату. Активно
будують тротуар на вулиці Заводська.
Головне: розпочалося будівництво амбулаторії – сучасного медичного закладу, на який
так довго чекали жителі нашої громади».
Нагадаємо, за рік відкрито нові приміщення у Луб’янці, Мироцькому та по вул.
К. Білокур, де діє центр масової вакцинації.
У Ворзелі триває капітальний ремонт амбулаторії. Будівля змінюється на очах жителів селища до невпізнання. Вже утеплено
фасад медичного закладу. Також розпочато
роботи з оздоблення приміщення. Триває
ремонт у кабінетах лікарів. Ведуться роботи з облаштування зручної рецепції.

«13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини діє у громаді: п’ять
обслуговують жителів Бучі, решта –
населення старостинських округів, – акцентував Бучанський міський голова Анатолій
Федорук. – У центральній садибі працюємо
над тим, аби у кожному мікрорайоні були
медичні заклади: сучасні, комфортні послуги наближаємо до жителів».
Після побудови нового мед закладу у
Бабинцях жителі старостату зможуть отримувати якісні медичні послуги у пристосованому для цього приміщенні.
«Будівництво йде ударним темпом, і ми
сподіваємося, що у найближчий термін завершиться», – зазначив Роман Ганаба.

Профілактичний рейд

Діти мають зростати в належних умовах
У Гаврилівському старостинському
окрузі до родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, завітали гості: працівники Центру соціальних служб
– В’ячеслав Артюшенко, Олена Ренчка,
Ольга Хомицька спільно зі старостою
Олегом Покрасьоном і поліцейським
офіцером громади Максимом Кожушко.

В

ізитери перевірили умови проживання
сімей, як батьки виконують свої обов’язки, чи діти доглянуті, ситі, мають змогу вчитися і розвиватися.
Поліцейський офіцер громади – це офіцер
Національної поліції України. Він і живе, і
працює у своїй територіальній громаді. Його
головні завдання: забезпечувати порядок і
запобігати правопорушенням у межах території його обслуговування.
Велика увага має приділятись профілактично-роз’яснювальній роботі серед місцевого
населення.

Також соцпрацівники підтримали продуктовими наборами у межах програми «З турботою про кожного» три родини, які зараз
перебувають у скруті, а також привезли речі,
які передали благодійники.

Співробітники соцслужби зазначають, що
подібний рейд провели вперше із поліцейським офіцером громади, якого нещодавно
призначили. Правоохоронець познайомився із сім’ями, роз’яснив батькам їхні обов’язки та попередив про відповідальність за їх
неналежне виконання.
У планах соцслужб і поліції також рейди
по інших старостинських округах.
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Актуально
Круглий стіл

Протидіяти насильству

Щорічно з 25 листопада до 10 грудня в
нашій державі розпочинається Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».
Бучанська громада також долучається, і
сьогодні у міській раді відбувся круглий
стіл, на якому були присутні старости
населених пунктів, працівники Управління соціальної політики, відділів освіти та охорони здоров’я.

Г

оловна мета акції: привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав
жінок.
Заступник Бучанського міського голови
Сергій Шепетько зазначив у вітальному
слові про те, що такі заходи вкрай важливі
для нашого суспільства.

На круглому столі спілкувалися про:
−−системи запобігання та протидії домашньому насиллю;
−−презентація «Новели українського законодавства»;
−−міфи і факти про домашнє насилля;
−−послуги для постраждалих;
−−приклади вирішення питання.

(Не)дитячі стосунки онлайн

У сучасному світі поруч із добром та радістю вистачає місця для жорстокості та насильства. Насильству дорослих над
дітьми, жорстокості одних дітей по відношенню до інших…
Змінити наш світ і зробити його лише добрим за один день
не вдасться нікому, але можна принаймні спробувати зменшити прояви зла.
орічно у Бучанській школі № 1 з 25 листопада по 10 грудня, в
межах Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства»,
проводяться заходи з метою привернення уваги суспільства до
проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з
дітьми, протидії торгівлі людьми, захисту прав жінок, запобігання насильству та експлуатації дітей в цифровому просторі.
Для підвищення обізнаності
учасників
освітнього
процесу
психологічна служба
навчального закладу
проводить
інформаційно-просвітницькі
та профілактичні заходи, використовуючи довідкові матеріали, розміщені на сайті
Міністерства освіти і
науки України.
Проведені заходи спонукають до аналізу власних дій, вчинків, переосмислення цінностей.
Сприяють вихованню в
учнів людяності, відповідальності, любові до
ближнього, поваги до
гідності іншої людини,
свідомого ставлення до
своїх прав та обов’язків, а також шанобливе
ставлення до людей (дітей) з інвалідністю.

Головними спікерами виступили представники ВБО «Конвіктус Україна»: керівник групи по роботі з постраждалими від
насильства та торгівлі людьми Наталія
Решетова і гендерна експертка Лілія Гук.
Інформація «БН»

Школярі проти насильства
З метою попередження проявів жорстокості та насилля
серед учнівської молоді у Бучанському навчально-виховному комплексі №2 теж триває Всеукраїнська акція «16 днів
проти насильства».

Щ

Безпека в інтернеті

З кожним роком кількість користувачів всесвітньої мережі неухильно зростає. Інтернет-технології вже стали невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. Та більшість дітей не володіють
інформацією про небезпеку інтернету й не мають сформованих навичок онлайн-культури.
В межах цієї кампанії у школі № 1 провели заняття з елементами тренінгу в 7-Б та 9-А класах на тему: «(Не)дитячі стосунки
онлайн» з метою сформувати в учнів знання про актуальні ризики в інтернеті, пов’язані з надсиланням власних інтимних фото, а
також зі шляхами звернення по допомогу у разі виявлення ризикованої ситуації.

Д

нями з учнями 7 класу провели годину психолога на тему:
«Зупинимо насилля». На занятті учні дізналися, чому символом протидії насильству є синя стрічка.
Її початок поклала історія, що відбулася навесні 1989 року.
Жителька Норфолка (США) Бонні Фіней довідалася про загибель
свого чотирирічного онука Майкла, який став жертвою насилля в
родині. Під час похорону онука вона прив’язала синю стрічку до
антени свого фургона, тим самим хотіла привернути увагу людей
до цієї проблеми.
Бонні Фіней пояснює це тим, що вона не може забути синці на
тілі свого онука. Синій колір служить постійним нагадуванням
про те, що необхідно боротися з насильством і захищати дітей від
насилля.
Злагоджена праця учнів

Працюючи в групах,
учні
виконали
вправу
«Визнач вид насильства».
Аналізуючи подані їм життєві ситуації, діти визначили агресора, жертву, спостерігачів та запропонували
варіанти протидії насильству. Окрім цього семикласники виконали вправу
«Сила руки» та дійшли висновку, що конфліктні ситуації можна вирішити без використання фізичної сили,
конструктивним шляхом.
Також було повідомлено,
куди потрібно звертатися та що робити у випадку
проявів насильства. Учні
записали необхідні «телефони довіри».

Понедiлок, 6 грудня

UA:Перший

06:00 Гiмн України.
06:05,02:45 Невiдомi Карпати.
06:30 М/ф «Пригоди Тайо».
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,18:00,21:00,00:
05,02:10,05:25 Новини.
07:05 Енеїда.
08:05 Т/с «Краща половина».
09:05,00:40,02:40,05:20 Погода.
09:15 Телепродаж.
09:50 Офiцiйнi урочистостi до Дня Збройних
сил України.
11:00 «Спадок».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикуни».
13:10 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк.
15:10,21:35,00:30,02:35,05:50 Спорт.
15:20 Концерт. Наталiя Валевська.
16:05 Мiста та мiстечка.
16:30 Д/с «Свiт дикої природи».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 ЧС зi стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, дiвчата, фiнали.
19:50 ЧС зi стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн 1 м, юнаки. Фiнал А. Вишка 10 м,
юнаки. Фiнал В.
21:45 «Зворотнiй вiдлiк».
23:30 Перша шпальта.
00:45 Перша Вiтчизняна: Другий фронт.

Канал «1+1»

06:30,07:10,08:10,09:10 Снiданок з «1+1».
07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,
16:45,19:30 «ТСН».
09:25,10:20,04:10,05:35 «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».
20:45,21:10 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Твiй вечiр».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
23:55 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».

Iнтер

01:30 Х/ф «Iнспектор карного розшуку».
03:20 Х/ф «Стежки-дорiжки».
04:45 «Телемагазин».
05:15,22:00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40 Новини.
07:10,08:10 «Ранок з Iнтером».
09:20 Ранок з Iнтером.
10:05,18:00,19:00 «Стосується кожного».
12:25 Х/ф «Корсиканець».
14:20 «Речдок».
16:05 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:45 Х/ф «Крутi заходи».

ICTV

04:15 Скарб нацiї.
04:25 Еврика!
04:30 Служба розшуку дiтей.
04:35,10:05 Громадянська оборона.
06:30 Факти тижня.
08:45 Факти. Ранок.
09:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:10,13:15 Х/ф «Вуличний боєць».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:15 Т/с «Пес».
17:40 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:20 Хто хоче стати мiльйонером?
21:05 Т/с «Пес 6».
21:25 Свобода слова.
00:00 Х/ф «Шiсть куль».
02:10 Прихована небезпека.

Новий канал

05:55,07:50 Kids` Time.
06:00 М/с «Том i Джерi».
07:55 Орел i решка.
10:05 Т/с «Надприродне».
12:45 Х/ф «Крок вперед».
14:50 Х/ф «Крок вперед 2: Вулицi».
16:50 Хто зверху?
19:00 Пекельна кухня.
20:55 Х/ф «Робот Чаппi».
23:30 Х/ф «Готель Артемiда».
01:10 Вар`яти.
02:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

05:20 Т/с «Комiсар Рекс».
08:05,11:50 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 «Швабра».
23:05 Т/с «Нiконов i Ко».

Канал «Україна»

06:30,07:10,08:15 Ранок з Україною.
07:00,08:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
09:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30 Т/с «Вiдважнi».
17:00 Т/с «Дитячий охоронець».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я заберу твою сiм`ю».
23:10 Т/с «Вiддай мою мрiю».
01:25 Телемагазин.
01:55 Гучна справа.
02:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

07:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
11:45,16:45,18:30,22:45,06:00 NewsRoom.
Головне.
12:00,17:00,01:00,02:00 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 37 с.
18:00 Євромакс.
19:00,03:30,04:30 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Нiчна змiна», 1 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».
00:00 Т/с “SuperMansion”.
03:00,05:30 Лiкар знає.

Вiвторок, 7 грудня

UA:Перший

06:00 Гiмн України.
06:05 Роздивись.
06:30 М/ф «Пригоди Тайо».
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:
35,02:10,05:10 Новини.
07:05 Енеїда.
08:05 Т/с «Краща половина».
09:10 Телепродаж.
09:40 Т/с «Серцебиття».
10:35 Т/с «Любов та помста».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикуни».
13:10,01:25 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк.
15:10,21:45,00:10,05:45 Спорт.
15:20 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16:25 Буковинськi загадки.
16:30 Д/с «Свiт дикої природи».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 ЧС зi стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн 3 м, юнаки. Фiнал В.
22:00 Полюси.
23:00 Бiгус Iнфо.
00:25 Т/с «Округ Дюрем».
02:05,02:40,05:05 Погода.
02:45 Невiдомi Карпати.

Відповіді
на сканворд
у № 47

Канал «1+1»

06:30,07:10,08:10,09:10 Снiданок з «1+1».
07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
09:25,10:20,04:25,05:35 «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».
20:45,21:10 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Твiй вечiр».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
23:55 Трилер «Той, що бiжить лабiринтом».
02:05 Трилер «Щелепи 2».

Iнтер

01:30 Х/ф «За вовчими законами».
03:25 М/ф.
03:45 «Подробицi» - «Час».
04:15,18:00,19:00 «Стосується кожного».
05:05 «Телемагазин».
05:35,22:00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40 Новини.
07:10,08:10,09:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
14:40,15:40 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:45 Х/ф «Убити гiнця».

ICTV

03:55 Скарб нацiї.
04:10 Еврика!
04:15 Факти.
04:35,10:10,20:20 Громадянська оборона.
06:30 Ранок у великому мiстi.
08:45 Факти. Ранок.
09:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:00,13:25 Х/ф «Мiцний захист».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:20 Т/с «Пес».
17:50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:20 Т/с «Пес 6».
22:30 Т/с «Пес 2».
23:35 Т/с «Схованки».
02:30 Я зняв!

Новий канал

05:55,07:50 Kids` Time.
06:00 М/с «Том i Джерi».
07:55 Орел i решка.
10:00 Т/с «Надприродне».
12:40 Суперiнтуїцiя.
14:50 Х/ф «Крок вперед 3».
17:00 Хто зверху?
19:00 Екси.
20:55 Х/ф «Перевага».
23:30 Х/ф «Репродукцiя».
01:35 Вар`яти.

СТБ

03:05 Найкраще на ТБ.
05:20 Т/с «Коли ми вдома».
06:00 Т/с «Комiсар Рекс».
07:55,11:50 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 «Швабра».
23:05 Т/с «Нiконов i Ко».

Канал «Україна»

06:30,07:10,08:15 Ранок з Україною.
07:00,08:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
09:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий охоронець».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я заберу твою сiм`ю».
23:10 Т/с «Вiддай мою мрiю».
01:25 Телемагазин.
01:55 Гучна справа.
02:50 Реальна мiстика.

ТК «Київ»

07:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
11:45,16:45,18:30,22:45,06:00 NewsRoom.
Головне.
12:00,17:00,01:00,02:00 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 38 с.
18:00 Європа у фокусi.
19:00,03:30,04:30 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Нiчна змiна», 2 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».
00:00 Т/с “SuperMansion”.

ереда, 8 грудня

UA:Перший

06:00 Гiмн України.
06:05 Роздивись.
06:25 М/с «Пiнгвиня Пороро».
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:
35,02:10,05:10 Новини.
07:05 Енеїда.
08:05 Т/с «Краща половина».
09:10 Телепродаж.
09:40 Т/с «Любов та помста».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикуни».
13:10,01:25 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк.
15:10,21:45,00:10,02:45,05:45 Спорт.
15:20 Концерт. Пiснi про кохання.
16:30 Д/с «Свiт дикої природи».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 ЧС зi стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, юнаки, фiнал.
20:10 ЧС зi стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн, 3 м, дiвчата. Фiнал В.
22:00 Полюси.
23:00 Перша шпальта.
00:25 Т/с «Округ Дюрем».
02:05 Погода.
03:00 Невiдомi Карпати.
03:25 Д/с «Дикi тварини».

Канал «1+1»

06:30,07:10,08:10,09:10 Снiданок з «1+1».
07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН».
09:25,10:20,04:50,05:35 «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».
20:45,21:10 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Твiй вечiр».
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
23:55 Трилер «Той, що бiжить лабiринтом 2».

Iнтер

01:55 Х/ф «Пароль: Хаус».
03:45 «Подробицi» - «Час».
04:15,18:00,19:00 «Стосується кожного».
05:05 «Телемагазин».
05:35,22:05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».

07:00,08:00,09:00,12:00,17:40 Новини.
07:10,08:10,09:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Лашкаво прошимо».
14:40,15:40 «Речдок».
16:30 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Серед бiлого дня».

ICTV

04:00 Скарб нацiї.
04:10 Еврика!
04:15 Служба розшуку дiтей.
04:20 Факти.
04:40,10:10 Громадянська оборона.
06:30 Ранок у великому мiстi.
08:45 Факти. Ранок.
09:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:20,13:25 Х/ф «Таємний агент».
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:20 Т/с «Пес».
17:50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Хто хоче стати мiльйонером?
21:20 Т/с «Пес 6».
22:35 Т/с «Пес 2».
23:40 Т/с «Схованки».
02:35 Я зняв!

Новий канал

05:55,07:15 Kids` Time.
06:00 М/с «Том i Джерi».
07:20 Орел i решка.
09:25 Т/с «Надприродне».
13:00 Суперiнтуїцiя.
15:00 Х/ф «Крок вперед: Революцiя».
17:00 Хто зверху?
19:00 Дiти проти зiрок.
20:45 Х/ф «Не такi».
22:50 Х/ф «Знаки».
01:00 Х/ф «Boss Level: Врятувати колишню».
02:35 Служба розшуку дiтей.

СТБ

05:30 Т/с «Коли ми вдома».
06:00 Т/с «Комiсар Рекс».
08:50,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
12:00,14:50 Т/с «Слiпа».
15:35,18:05 Т/с «Слiд».
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Швабра».
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ДАТА

Горить свіча. Ми пам’ятаємо
чини загибелі мільйонів безневинних людей,
публікувати документи, абсолютно необхідні для розуміння того, що сталося.
Проте ця катастрофа має інший – людський вимір. І цей бік проблеми ще важливіший.
Спільно з отцем Андрієм, протоієреєм
Храму Святого Апостола Андрія Первозваного
в Бучі, помолилися за душі невинних жертв.
Вічний спокій і царство небесне всім загиблим!
Ірина ЛЕВЧЕНКО

Шановна Бучанська громадо!
Щороку в четверту суботу листопада
в Україні вшановують пам’ять мільйонів
жертв голодоморів. У ХХ столітті українці пережили їх тричі.
Не можу повірити, що таке могло бути
в Україні, яка в усі часи славилася щедрими
врожаями. І ось раптово зник хліб, люди
залишились без зернини…
Загальнонаціональна хвилина мовчання, запалена у вікні своєї домівки свічка як
символ пам’яті та віри в майбутнє. Це
знак нашої скорботи. Це святий вогник,
який зігріє душі загиблих. Це світло очищення задля нашого майбутнього!
Схилімо голови в глибокій жалобі за тими,
хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму.
Збережімо правду та пам’ять, мир та
суспільну злагоду в соборній незалежній
Україні!
Бучанський міський голова
Анатолій Федорук

Закінчення. Початок на стор. 1.

Б

ез крихти хліба, висушені голодом діти
і дорослі – трагічна сторінка історії, яка
не має терміну давності і забуття. Вона була
і залишається незагоєною раною генетичної
пам’яті українського народу.
Ці роки можна осмислювати, вивчати й досліджувати з використанням усього наявного інструментарію наук: аналізувати факти
та історичні джерела, шукати філософські,
соціологічні, економічні, психологічні приКультурний простір

Вечір пам’яті Назарія Яремчука

Український естрадний співак, автор-виконавець, композитор, народний артист
України Назарій Яремчук залишив по собі чудову спадщину. Його українські пісні
облетіли весь світ і живуть у кожному з нас.
ришталево чиста в мистецтві людина», – сказав про нього український
поет, автор пісні «Чорнобривці» Микола
Сингаївський.
І сьогодні, як багато років тому, пісні
Назарія Яремчук звучать і не залишають
байдужими нікого.

«К
П

’ять пісень легендарного
Назарія Яремчука, які
знає кожен, стали справжнім символом української
пісні.
«Червона рута»
«Родина»
«Стожари»
«Водограй»
«Я піду в далекі гори»

Бучанська дитяча школа мистецтв
ім. Левка Ревуцького зробила великий
подарунок громаді: на вечорі пам’яті видатного культурного діяча кожен із
великим задоволенням слухав чудові пісні
Назарія Яремчука.
Приємні емоції, родинна атмосфера, незабутній вечір творчості і таланту.

70

-річчя від дня народження легендарного українського співака, народного артиста, Героя України, лауреата
Шевченківської премії Назарія Яремчука у
Бучанській дитячій школі мистецтв імені
Левка Ревуцького відзначили творчо.
Спогади-розповіді про видатного діяча
естради тісно сплелися з яскравими концертними виступами. Талановиті діти разом із вчителями виконали відомі музичні
твори, які з роками не старіють. Коли звучать музичні шедеври, які живуть роками
і житимуть століттями, перехоплює дух.
Фото Яна Гордієнко

громади
Чемпіонат Бучанської МТГ з футболу

Нагороди і вітання футболістам-аматорам

Цим командам хоч і не дістались перші
місця, та грамоти і подяку за участь вони
отримали. Вітаємо і бажаємо перемог:
ФК «КАтаН» Бабинці, ФК «Курсор» Буча,
ФК «Буча-Квартал» Буча, ФК «Фортуна»
Буча, ФК «Зірка» Ворзель (5 місце), ФК
«Арсенал» Буча (4 місце).
Окремо відзначили гравців, без участі
яких не можлива якісна гра. За вправність
і жагу до перемоги їм щастило: найкрутіші
голи, найкращий захист воріт…
Вітаємо переможців номінацій:
• Олександр Гомоюнов – кращий воротар
чемпіонату (ФК «Стальпрофіль»)
• Олександр Лебединець – кращий захисник (ФК «Skidkа»)
• Влас Приймак – кращий півзахисник
(ФК «Олімпік»)
• Ігор Петриченко – кращий нападник
(ФК «Олімпік»)
• Олександр Овчинніков – кращий гравець (ФК «Стальпрофіль»).
Вітаємо всіх причетних!

Закінчення. Початок на стор. 1.

З

доровий спосіб життя, азарт, вболівання
і переживання під час участі в чемпіонаті переросли у місток єднання між громадами. Головне – збільшувати кількість команд, розмінявши першу десятку учасниць.
Перемоги чергувалися з поразками, але
наступна субота чи неділя – і всі спортсмени на полі з новими силами і бажанням вириватися вперед.
Від імені Бучанського міського голови
Анатолія Федорука футболістів-аматорів
привітав його заступник Сергій Шепетько
та голова Бучанської міської асоціації футболу Василь Олексюк.

10 команд змагалося за першість на стадіонах близько пів року. Вболівальники щиро
хвилювалися на трибунах, поки гравці виборювали м’яч і забивали голи у ворота суперника на футбольному полі. Тож зустрічайте переможців:
• бронзові призери чемпіонату –
ФК «Олімпік» Буча;
• срібні – ФК «Skidka» Ірпінь;
• «золото» виборола ФК «Стальпрофіль»
Буча.

Освіта

Вчилися спілкуватися, висловлювати бажання

У Бучанській СЗОШ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
провели захопливий тиждень з нагоди Міжнародного дня толерантності.
икладачі і психолог освітнього закладу
головну мету заходу – формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей,
трансформували в цікаве і корисне спілкування, коли діти самі мали можливість зрозуміти
важливість толерантного ставлення до інших.
«Робота соціально-психологічної служби
школи була спрямована на формування в учнів
поваги до інших людей, їхніх думок, підвищення настрою учасників навчального процесу,
створення ситуації успіху для невпевнених учнів та розкриття творчого потенціалу обдарованих дітей», – поділилися у школі.
План проведення заходів був насичений та різноманітний. Психолог
школи Ліна Мариніч провела бліцопитування «Чи живе в моїй школі
толерантність», флешмоб «Долонька толерантності» та бесіди на
тему: «Що таке толерантність та толерантне ставлення до людей»?
Класні керівники провели години спілкування «Що таке толерантність?», під час яких учні дискутували, наводили приклади толерантного ставлення.
Підсумком тижня був «Віночок побажань для всієї школи».
«Сподіваємось, що заходи всім сподобались та залишили свій слід у душі
кожної дитини, допомогли зрозуміти, що тільки повага одне до одного,
взаєморозуміння, дружба, взаємодопомога, насправді врятують світ», –
висловили педагоги школи після закінчення Тижня толерантності.

В

◆◆ Ворзель

Польща – Україна – Уваровський: культура і співпраця

Міжнародна українсько-польська зустріч відбулась у музеї історії та
культури «Уваровський дім» у Ворзелі. Захід приурочили до цьогорічних ювілейний свят країн – 30-ї річниці Незалежності України та
103-ї річниці Незалежності Польщі.
ості, численні представники культури та громадськості обговорювали питання українсько-польського співробітництва, зокрема в галузі
культури, особливо відновлення побратимських відносин між Ворзелем і
польським містом Гура-Кальварія.
Вела зустріч її ініціатор – заслужений діяч культури Республіки Польща,
голова ГОТ «Полонія-Київщина» Людвіка Ніжинська.
Після офіційної частини відбувся концерт популярної польської пісні та
джазових мелодій польських композиторів, який приємно порадував слухачів високою майстерністю виконавців та чарівним звучанням.
Організатори: музей історії та культури «Уваровський дім», ГОТ «Полонія –
Київщина»,
відділ
Консульства
Республіки Польща при Посольстві
Республіки Польща в Україні, Бучанська
міська рада, Ворзельський старостат.
На зустріч прибули з польської сторони: Дорота Дмуховська – керівник
Консульського відділу Посольства
Республіки Польща в Києві та Яцек Гословський – радник Посольства
Республіки Польща до справ поляків в Україні. Від духовенства: о.
Ігор Скоморовський, духовний настоятель Вищої духовної семінарії
Пресвятого Серця Ісуса Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької
церкви в Україні, настоятель костелу св. Йоана Павла ІІ (Ворзель) та о.
Рішард Борковський – професор, викладач семінарії.

Г
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Канал «Україна»

06:30,07:10,08:15 Ранок з Україною.
07:00,08:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
09:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий охоронець».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я заберу твою сiм`ю».
23:10 Т/с «Вiддай мою мрiю».

ТК «Київ»

07:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
11:45,16:45,22:45,06:00 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,01:00,02:00 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 39 с.
18:00 Погоджувальна рада.
19:00,03:30,04:30 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Нiчна змiна», 3 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».

Четвер, 9 грудня

UA:Перший

06:00 Гiмн України.
06:05 Роздивись.
06:25 М/с «Пiнгвиня Пороро».
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,18:00,21:00,23:
35,02:10,05:10 Новини.
07:05 Енеїда.
08:05 Т/с «Краща половина».
09:10 Телепродаж.
09:40 Т/с «Любов та помста».
11:35,18:20 «По-людськи».
12:35 Д/с «Дикуни».
13:10,01:25 Прозоро: про актуальне.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10,21:45,00:10,02:45,05:45 Спорт.
15:20 Концерт. Пiснi про кохання.
16:30 Д/с «Свiт дикої природи».
17:00 Прозоро: про головне.
19:10 ЧС зi стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн, 3 м, дiвчата, фiнали.
19:55 ЧС зi стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, юнаки, фiнали.
22:00 Полюси.
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00:25 Т/с «Округ Дюрем».
02:05,03:00,05:05 Погода.

Канал «1+1»

06:30,07:10,08:10,09:10 Снiданок з «1+1».
07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,
16:45,19:30 «ТСН».
09:25,10:20,05:35 «Життя вiдомих людей».
11:15,12:20,14:15 «Твiй день».
14:45 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20:33 «Чистоnews».
20:38 «ПроCпорт».
20:40,21:05 Т/с «Рiзниця у вiцi».
21:45 «Право на владу».
00:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
00:55 Трилер «Екс Махiна».

Iнтер

05:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40 Новини.
07:10,08:10,09:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Клуб неодружених».
14:35,15:35 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Велика справа».
23:50 Х/ф «Афера по-американськи».

ICTV

04:20 Факти.
04:40,10:10 Громадянська оборона.
06:30 Ранок у великому мiстi.

08:45 Факти. Ранок.
09:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:40,13:25 Х/ф «Людина пiтьми».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05,16:25 Т/с «Пес».
16:50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:20 Т/с «Пес 6».
22:40 Т/с «Пес 2».
23:45 Т/с «Схованки».
01:50 Х/ф «Таємний агент».

Новий канал

05:55,07:15 Kids` Time.
06:00 М/с «Том i Джерi».
07:20 Орел i решка.
09:20 Т/с «Надприродне».
12:45 Суперiнтуїцiя.
14:45 Х/ф «Крок вперед: Все або нiчого».
17:00,19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Фантом».
22:50 Х/ф «Колiр з iнших свiтiв».
01:00 Вар`яти.
02:35 Служба розшуку дiтей.

21:45,00:05,02:35,05:45 Спорт.
22:00 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
22:55 Д/с «Боротьба за виживання».
00:20 Прозоро: про актуальне.

Канал «1+1»

06:30,07:10,08:10,09:10 Снiданок з «1+1».
07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,16:45,
19:30 «ТСН».
09:25,10:20,05:55 «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 Комедiя «1+1».
22:35 «Вечiрнiй квартал».

15:30 Т/с «Хiба можна мрiяти про бiльше».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
00:00,02:00 Т/с «Вiддай мою мрiю».

ТК «Київ»

07:00 Київ. Вранцi.
11:00,18:00,06:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
11:50,16:45,18:50,22:45 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,01:00,02:00 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 41 с.
19:00,03:30,04:30 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Нiчна змiна», 5 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».

Канал «Україна»

06:30,07:10,08:15 Ранок з Україною.
07:00,08:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi.
09:00 Мисливцi за чудесами.
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий охоронець».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Я заберу твою сiм`ю».
23:10 Слiдами президентської медiаiмперiї.
23:50,02:15 Т/с «Вiддай мою мрiю».

ТК «Київ»

07:00 Київ. Вранцi.
11:00 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
11:50,16:45,18:30,22:45,
06:00 NewsRoom. Головне.
12:00,17:00,01:00,02:00 Київ. Вдень.
16:00 Т/с «Картковий будинок», 40 с.
18:00 Глобал 3000.
19:00,03:30,04:30 Київ. Ввечєрi.
22:00 Т/с «Нiчна змiна», 4 с.
22:55 Погода.
23:00 Київ. Вночi.
23:10 Лото.
23:15 «Акули бiзнесу».

П`ятниця, 10 грудня

UA:Перший

06:00 Гiмн України.
06:05 Роздивись.
06:25 М/с «Пiнгвиня Пороро».
07:00,08:00,09:00,15:00,18:00,21:00,23:30,02:
00,05:10 Новини.
07:05 Енеїда.
08:05 Т/с «Краща половина».
09:15 Телепродаж.
09:45 Д/с «Дикуни».
10:15 Т/с «Любов та помста».
11:15,18:20 «По-людськи».
12:15 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Спринт, 10
км, чоловiки.
14:00 UA:Фольк. Спогади.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Спринт,
7, 5 км, жiнки.
16:40 Д/с «Свiт дикої природи».
17:00,01:05 Прозоро: про головне.
19:10 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
20:00 Д/с «Дика природа Чилi».

Iнтер

05:15,23:00 «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40 Новини.
07:10,08:10,09:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,11:00 «Корисна програма».
12:25 Х/ф «Без комплексiв».
14:30,15:30,00:50 «Речдок».
16:25 «Речдок. Особливий випадок».
20:00 «Подробицi».
21:00 Х/ф «Законопокiрний громадянин».

ICTV

04:20,01:15 Факти.
04:40 Громадянська оборона.
06:30 Ранок у великому мiстi.
08:45 Факти. Ранок.
09:15,19:20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10:10,20:05,21:30 Дизель-шоу.
11:40,13:15,17:40,23:00,01:40 «На трьох».
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,16:25 Т/с «Пес».
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

05:55,07:25 Kids` Time.
06:00 М/с «Том i Джерi».
07:30 Орел i решка.
09:30 Пекельна кухня.
11:35 Екси.
13:35 Дiти проти зiрок.
15:10 Х/ф «Репродукцiя».
17:20 Х/ф «Бладшот».
19:30 Х/ф «Зоряний десант».
22:00 Х/ф «Дум».
00:00 Х/ф «Фантом».
01:30 Вар`яти.
02:00 Служба розшуку дiтей.

СТБ

05:25 Т/с «Коли ми вдома».
06:45,19:00,22:50 Холостячка Злата Огнєвiч.
10:30,11:50,14:50,18:05 Т/с «Слiпа».
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
23:35 Битва екстрасенсiв.

Канал «Україна»

06:30,07:10,08:15 Ранок з Україною.
07:00,08:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
09:00 Зоряний шлях.
10:20,04:30 Т/с «Наша доктор».
14:20 Т/с «Хiба можна мрiяти про бiльше».

актуально

Команда підтримки порталу «Дія»
У центрі вакцинації населення за адресою: м.Буча, вул. Катерини
Білокур, 1-а облаштовано локації для роботи консультантів Єдиного порталу державних послуг «Дія», повідомляє Бучанський
центр первинної медико-санітарної роботи.

Ф

Новий канал

05:45 Хто проти блондинок?
07:45,09:55 Kids` Time.
07:50 Х/ф «Готель для собак».
10:00 Орел i решка. Земляни.
11:00 Орел i решка. Чудеса свiту.
13:00 Хто зверху?
15:00 М/ф «Кiт у чоботях».
16:50 М/ф «Лiплена».
18:50 Х/ф «Алiта: Бойовий янгол».
21:15 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi планет».
00:05 Х/ф «Одного разу в Голiвудi».
03:20 Зона ночi.

СТБ

СТБ

06:00 Т/с «Комiсар Рекс».
08:55,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
12:00,14:50 Т/с «Слiпа».
15:35,18:05 Т/с «Слiд».
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Швабра».
23:05 Т/с «Нiконов i Ко».

09:15 Х/ф «Смертельна зброя».
11:30,13:00 Х/ф «Смертельна зброя 2».
12:45 Факти. День.
13:55 Х/ф «Смертельна зброя 3».
16:10 Х/ф «Смертельна зброя 4».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Термiнатор: Фатум».
21:40 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання машин».
23:50 Х/ф «Ганна. Досконала зброя».
01:55 Прихована небезпека.
02:50 Я зняв!

ахівці допомагають жителям регіону генерувати COVID-сертифікати у мобільному застосунку чи на порталі «Дія».
Також команда підтримки «Дії» може:
−−
розповісти про види СOVIDсертифікатів та шляхи їх отримання;
−−
проконсультувати або допомогти подати заявку на отримання СOVIDсертифіката;
−−
підказати, куди звернутись і які дані
перевірити, щоб сертифікат генерувався,
якщо проблема з боку лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);
−− визначити помилку генерування сертифіката;
−− розказати, що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з пів року до
365 днів;
−− допомогти увійти на портал «Дія»;
−− допомогти з отриманням КЕП для входу на портал «Дія».

Субота, 11 грудня

UA:Перший

06:00 Гiмн України.
06:05,04:35 Енеїда.
07:00,08:00,09:00,15:00,18:00,21:00,00:00,02:
25,05:35 Новини.
07:05 М/с «Пiнгвиня Пороро».
08:05 Д/с «Дикi Дива».
08:25 Вiдтiнки України.
09:10 Телепродаж.
09:40,14:30 #ВУкраїнi.
10:10 Х/ф «Обручка до весни».
11:45 Д/ф «Якого любили всi».
13:10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Переслiдування, 12, 5 км, чоловiки.
14:15 Мiста та мiстечка.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Естафета
4х6 км, жiнки.
16:35 Країна пiсень.
17:00 Концерт. ВIА «Кобза».
18:15,21:25 Д/с «Боротьба за виживання».
18:50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
22:00 Д/с «Дика природа Чилi».
23:00 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення».
00:25 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».

Канал «1+1»

07:00,05:55 «Життя вiдомих людей».
08:00 «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».
00:45 Бойовик «Не впiймали - не злодiй».

Iнтер

03:25 «Хронiка пограбувань».
04:10,05:35 «Орел i решка. Перезавантаження».
06:40 Х/ф «Чотири мушкетери Шарло».
09:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Все для тебе».
11:00 «Корисна програма».
12:00 Х/ф «Висота».
13:50 Х/ф «Дiвчина без адреси».
15:35 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
17:30 Т/с «Два серця», 2 с.
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Два серця», 4 с.
22:20 «Концерт Таїсiї Повалiй «Серце - дiм
для любовi».
00:35 «Таїсiя Повалiй. Сьогоднi i назавжди».

ICTV

04:55 Факти.
05:20 Громадянська оборона.
06:20 Т/с «Юрчишини».

05:15 Т/с «Коли ми вдома».
05:30 Х/ф «Клуб перших дружин».
07:50 Неймовiрна правда про зiрок.
10:55 Т/с «Швабра».
19:00 Україна має талант.
22:00 МастерШеф.

Канал «Україна»

07:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
07:30 Т/с «Наша доктор».
08:30 Зоряний шлях.
10:20 Т/с «Нiколи не буває пiзно».
14:25 Т/с «Авантюра», 1 с.
15:20 Т/с «Авантюра».
20:00 Головна тема.
21:00 Маска 2.
23:30,02:00 Музична платформа. Краща
пiсня року.

ТК «Київ»

07:00,22:00 Київ. Проfile.
08:00,10:45,13:45,16:40,17:50,18:45,21:25
NewsRoom. Головне.
08:30,23:00 «Акули бiзнесу».
09:15 Т/с «Нiчна змiна», 1 с.
10:00 Т/с «Нiчна змiна», 2 с.
11:00,14:00,19:00,01:10,02:05,03:30,04:30
Київ. Вихiдний.
13:00 Т/с «Картковий будинок», 37 с.
15:00 Комедiя «Замочити бабцю».
17:00 Т/с «Картковий будинок», 38 с.
18:00 Т/с «Картковий будинок», 39 с.
20:00 Драма «Там, де грошi».
21:40 Служба порятунку.
22:55 Лото.
23:45 Т/с “SuperMansion”.
00:40 Крим. Реалiї.

Недiля, 12 грудня

UA:Перший

06:00 Гiмн України.
06:05,04:35 Енеїда.
07:00,08:00,08:55,18:00 Новини.
07:05 М/с «Пiнгвиня Пороро».
07:55,08:10,05:00 Погода.
08:15 Д/с «Дикi тварини».
09:00 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. III етап. Естафета
4х7.5 км, чоловiки.
15:20 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Переслiдування, 10 км, жiнки.
16:30 Студiя «Дорога до Пекiна».
17:05 Концерт. Наталiя Валевська.
18:15 Д/ф «За вашу i нашу свободу».
19:15 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:00,00:25,05:05 Тиждень на Суспiльному.
22:00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23:55 #@)?$0 з Майклом Щуром.

01:15 Д/с «Дика планета».
02:00 Торговцi мрiями.
02:50 Х/ф «Iван Франко».
04:30 Проєкт «Свої».

Канал «1+1»

07:00 «Життя вiдомих людей».
08:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,03:40 «Свiт навиворiт».
16:30,17:30 «Мандруй Україною з Дмитром
Комаровим».
18:30 «Свiтське життя».
19:30,04:50 «ТСН-Тиждень».
21:00 Х/ф «Роман з каменем».
23:10 Х/ф «Перлина Нiлу».

Iнтер

03:50 М/ф.
05:05 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
07:00 Х/ф «Четверо проти кардинала».
09:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00,12:00 «Iнше життя».
13:35 «Речдок. Велика справа».
18:00 Х/ф «Законопокiрний громадянин».
20:00 «Подробицi тижня».
22:00 Х/ф «Легковажна рiчка».
00:05 Х/ф «Вирок».

ICTV

05:40 Факти.
06:05 Прихована небезпека.
07:00 Секретний фронт.
08:00 Анти-зомбi.
09:00 Громадянська оборона.
10:00,10:55 Хто хоче стати мiльйонером?
11:55,13:00 Х/ф «Ганна. Досконала зброя».
12:45 Факти. День.
14:20 Т/с «Пес».
18:45 Факти тижня.
20:40 Х/ф «Термiнатор 5: Генеза».
23:10 Х/ф «Термiнатор 4: Нехай прийде
спаситель».
01:30 Х/ф «Людина пiтьми».

Новий канал

06:00,23:50 Вар`яти.
07:50,09:45 Kids` Time.
07:55 М/ф «Тато гусак».
09:50 Х/ф «Бригада «М».
11:40 М/ф «Лiплена».
13:40 Х/ф «Алiта: Бойовий янгол».
16:05 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi планет».
19:00 Х/ф «Вiдьмина гора».
21:00 Х/ф «Першому гравцю приготуватися».

СТБ

05:15 Т/с «Було у батька два сини».
09:25 МастерШеф.
13:45 СуперМама.
18:40 Битва екстрасенсiв.
21:00 Один за всiх.
22:10 Таємницi ДНК.

Канал «Україна»

06:00 Сьогоднi.
06:55,04:30 Реальна мiстика.
08:25 Т/с «Я заберу твою сiм`ю».
17:00 Т/с «Я не вiрю», 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
21:00 Т/с «Я не вiрю».
23:25,02:00 Т/с «Ворожка».
01:30 Телемагазин.
04:00 Гучна справа.

ТК «Київ»

07:00 Київ. Проfile.
08:00,10:45,13:45,17:50,18:45 NewsRoom.
Головне.
08:30,23:00 «Акули бiзнесу».
09:15 Т/с «Нiчна змiна», 3 с.
10:00 Т/с «Нiчна змiна», 4 с.
11:00,14:00,01:10,02:05,03:30,04:30 Київ.
Вихiдний.
13:00 Т/с «Нiчна змiна», 5 с.
15:00 Драма «Щоденник пам`ятi».
17:00 Т/с «Картковий будинок», 40 с.
18:00 Т/с «Картковий будинок», 41 с.
19:00 Київ. Тижневик.
19:50 Легко-шоу.
20:35 Київ. Тижневик. Спорт.
21:10 Комедiя «Руббi Спаркс».
22:55 Лото.
23:45 Т/с “SuperMansion”.
00:40 Армiя сьогоднi.

07 грудня 2021 року о 11:00 відбудеться встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та закріплення межових знаків земельної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою м. Буча, вулиця Євгена Патона
(кадастровий номер: 3210800000:01:027:0042).
Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
Втрачене посвідчення серія ДДА 074573, видане Управлінням соціальної політики Бучанської
міської ради 19.11.2021р. на ім’я Новак Галина Михайлівна, 18.01.1982 р.н., Новак Андрій
Олександрович, 12.13.2005 р.к., вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру за адресою: с. Дмитрівка, вул. Садова, буд.
№ 7, кв. 7, видане органом приватизації дослідного господарства «Дмитрівка» НВПО Сад-Еліта
16.08.1995 року на ім’я: Красюк Лідія Степанівна, ¼, Красюк Василь Степанович, ¼, Красюк
Олег Васильович, ¼, Зіпінський Ігорь Анатольович, ¼, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної родини серія АІ 025050, видане Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради на ім’я Прус Олександр Кирилович, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія МВ №003933, видане 25 лютого 2015 року Головним
управлінням Національної гвардії на ім’я Лисюк Володимир Дем’янович, вважати недійсним.
Втрачений диплом бакалавра КХ 47646852, виданий Університетом ДФС України на ім`я
Невмержицький Віталій Леонідович, вважати недійсними.
Втрачений додаток до диплома бакалавра, виданий Університетом ДФС України на ім`я
Невмержицький Віталій Леонідович, вважати недійсними.
Втрачений диплом магістра М15 № 053117, виданий Університетом ДФС України на ім`я
Невмержицький Віталій Леонідович, вважати недійсними.

Інформація Гостомельської селищної ради
Про оголошення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки
нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на території селища Гостомель
Конкурсна комісія Гостомельської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, оголошує конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з
метою подальшого продажу.
Дата конкурсу – 13 грудня 2021 року.
Місце проведення конкурсу – Київська обл., сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.
Час проведення конкурсу – 14:00
Відомості про об’єкт оцінки:
Земельні ділянки знаходиться за адресою: селище Гостомель, вул. Чкалова, 2-а та
вул. Чкалова, 2-б.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
Площею – 0,0300 га, кадастровий номер 3210945900:01:024:0009 та площею 0,0300 га,
кадастровий номер 3210945900:01:024:0008.
Термін виконання - 7 робочих днів.
Конкурс здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, затвердженого рішення Гостомельської селищної ради №600-35-VII від 22.03.2018 року та згідно рішень
Гостомельської селищної ради №1450-16-VIІI від 01 листопада 2021 року та №1451-16VIІI від 01 листопада 2021 року.
Претенденти подають секретарю конкурсної комісії заяву та конкурсну документацію.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтверджуючих
документів, що містяться в конверті.
До підтверджуючих документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до Положення);
- копія установчих документів претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову
оцінку земельних ділянок;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, завірені їхніми особистими підписами;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним);
- копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника;
- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки
земельної ділянки;
- кошторис на надання послуг.
До підтверджуючих документів можуть додаватися рекомендації та висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: селище Гостомель, вул. СвятоПокровська, 220, каб. №5 ; телефон для довідок 045 97 327 65.
Кінцевий термін подання заяв та документів учасникам конкурсу – за 4 робочих
днів до дати проведення Конкурсу.
Останній день подачі заяв 07 грудня 2021 року до 15:00 год.
06 грудня 2021 року о 12:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за технічною документацією із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Лаул Людмили Григорівни за адресою: Київська область, м. Буча, вул. вул. Новаторів, 13.
Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з кадастровими
номерами 3210945300:01:035:0156, 3210945300:01:035:1068, 3210945300:01:035:0186 з’явитись для погодження меж.
06.12.2021 року о 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Дорошенку Ігнатію Володимировичу в селищі Гостомель по вул.
Дніпровській Бучанського району Київської області. Просимо з’явитися для погодження меж та підписання Акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання власників
суміжних земельних ділянок: гр.Іванова С.А. (3210945900:01:032:0527), гр.Хоменко М.М.
(3210945900:01:032:3006) та гр.Терещенко Л. М., Терещенко Ю.В. (3210945900:01:032:3004).
06.12.2021 року о 12-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лапенко Наталії Володимирівни в селищі Гостомель по вул.
Дніпровській Бучанського району Київської області. Просимо з’явитися для погодження
меж та підписання Акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання власників суміжних земельних ділянок: гр.Зеленюк Я. О. (3210945900:01:032:3023), гр.Ганопольська Є.
Ф. (3210945900:01:032:0062) та гр.Іванова С. А. (3210945900:01:032:0527).
06.12.2021 року о 13-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бондарчука Богдана Петровича в селищі Гостомель по вул.Ярмарковій
Бучанського району Київської області. Просимо з’явитися для погодження меж та підписання Акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання власників суміжних земельних ділянок: гр.Пальченко В. І. (3210945900:01:050:0259 і 3210945900:01:050:0059) та
гр.Мирохiна Т. І.( 3210945900:01:050:0060).

ГРОШІ

З 1 грудня – перерахунок пенсій

З 01.12.2021 фахівці Пенсійного фонду України мають перерахувати в
автоматичному режимі пенсії, а також надбавки і підвищення до них,
розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
акож мають перерахувати мінімальні та максимальні розміри пенсій.
Перерахунок здійснюється без звернення громадян до Пенсійного фонду, а за
матеріалами пенсійної справи.
Отже, перерахунку підлягатимуть, зокрема:
– мінімальні та максимальні розміри пенсій;
– доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (не працюючим);
пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною»;
– підвищення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
– щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
– державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;
Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – 1934,00
Максимальна пенсійна виплата – 19340,00
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій
- Особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (650%) – 12571,00
- Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи (525%) – 10153,50
- Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (360%) – 6962,40
- Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності (210%) – 4061,40
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом
України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю»
- Особам з інвалідністю внаслідок війни І групи підгрупи А (100%) – 1934,00
- Особам з інвалідністю внаслідок війни І групи підгрупи Б (50%) – 967,00
- Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи (25%) – 483,50
- Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (15%) – 290,10
Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
- Особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (50%) – 967,00
- Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи (40%) – 773,60
- Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (30%) – 580,20
- Учасника бойових дій (25%) – 483,50
- Учасникам війни, нагородженим медаллю (20%) – 386,80
- Учасника війни (15%) – 290,10
Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»
- Неповнолітнім в’язням – особам з інвалідністю І групи (50%) – 967,00
- Неповнолітнім в’язням – особам з інвалідністю ІІ групи (40%) – 773,60
- Неповнолітнім в’язням – особам з інвалідністю ІІІ групи (30%) – 580,20
- Неповнолітнім в’язням (25%) – 483,50
- Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання нагороджених медаллю (20%) – 386,80
- Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (15%) – 290,10
Інформація Київської обласної ради

Т

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Проект ''Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. Адреса: Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Лисенка, б. 21'' передбачено для забезпечення громадян житлом.
Згідно даного проекту передбачається будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення. Теплопостачання житлового будинку – поквартирне.
Джерелом тепла кожної квартири служить двоконтурний котел «Bosch Gaz-24C RN»,
фірми «Bosch», з закритою камерою згорання - тепловою потужністю 24,0 кВт. ККД котла
складає 93,0 %. Котел має вбудований розширювальний бак, насос та комплект автоматики.
Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря, проведена згідно з
Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених міст показує, що рівень забруднення – допустимий, а ступінь його небезпечності – безпечний.
За сукупністю всіх розглянутих чинників, пов’язаних з реалізацією проекту, можна
твердити, що в режимі технологічної експлуатації вплив на навколишнє природне середовище не перевищує гранично допустимі концентрації і негативних соціально-екологічних наслідків не прогнозується, а ризик аварійних ситуацій при правильній експлуатації та дотриманні заходів по техніці безпеки, протипожежних заходів – відсутній.
Таким чином, екологічний ризик діяльності, що проектується виключається.
Вплив на ґрунти, водне та соціальне середовище, рослинний та тваринний світ – в межах норм.
Директор ТОВ Грін Лайф Девелопмент Оприш І.І.
Тел.: 063-5966007
06 грудня 2021 року о 13:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за технічною документацією із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кравченко
Тамари Михайлівни, гр. Бабюк Валентини Павлівни, гр. Бабюк Ірини Михайлівни, гр.
Бабюк Людмили Михайлівни, гр. Бабюк Олени Михайлівни, гр. Бабюк Тетяни Михайлівни
за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Некрасова, 9. Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж.
06 грудня 2021 року о 12:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сайгановій Ользі Михайлівні за адресою: Київська
область, Бучанський район, смт Гостомель, вул. Окружна біля № 23 та №25. Просимо
власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами
3210945900:01:098:0027, 3210945900:01:072:0535 з’явитись для погодження меж.
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____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ»
__________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
________________________________код згідно ЄДРПОУ: 24812228 _____ ___
____________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11, тел.: 044-496-89-60
_____________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція автозаправної станції під багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) з будівництвом автомобільного газозаправного пункту СВГ (АГЗП) за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Депутатська, 42.
У результаті планованої діяльності передбачається реконструкція АЗС (автомобільної заправної станції), яка полягає у встановленні нового обладнання.
До складу обладнання, що буде встановлено, входить:
- стаціонарний заправник газу СЗГ-10 (надземний резервуар V=9,9 м3).
Технічна альтернатива 1.
Планова діяльність полягає у реконструкції існуючої автозаправної станції (АЗС № 02032/0) за адресою: Київська
обл., м. Буча, вул. Депутатська, 42 і приведенням її до рівня сучасних вимог споживачів (послуги по заправленню автомобілів рідким моторним паливом, та зрідженим вуглеводним газом (ЗВГ)).
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності розглядає встановлення на АЗС обладнання для заправки
автомобілів стиснутим природним газом (СПГ) – метан, замість СВГ (пропан-бутан).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується на існуючій АЗС, яка розміщена на орендованій земельній ділянці
ТОВ «Восток», площею 4623м2, кадастровий номер 3210945300:01:026:0089, що розташована за адресою: Київська
обл., м. Буча, вул. Депутатська, 42. (Договір оренди земельної ділянки від 29 березня 2007р. №18н/2007).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки
існуючої АЗС.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо)
Існуюча АЗС здійснює відпуск трьох марок неетильованого бензину (А-95 МАХХ, А-95 та А-92) та д/палива. На
АЗС передбачено надання сервісних послуг водіям та пасажирам.
Планована діяльність передбачає - будівництво стаціонарного заправнику газу СЗГ-10 з надземним резервуаром
(V=9,9 м3).
Зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) доставляється на СЗГ спеціальними автоцистернами (АЦЗГ). Злив ЗВГ із
АЦЗГ в резервуар СЗГ здійснюється насосом АЦЗГ або насосом газового модуля. Для цього АЦЗГ встановлюється на
відстані не менше 5 м від резервуарів. Зливання ЗВГ здійснюється по шлангу довжиною 10 м. Для скидання залишків
ЗВГ із системи зливання служить спеціальна свічка висотою 3 м, яка входить в трубопровідну обв’язку газового модуля. ЗВГ доставлятиметься на АЗС спецавтотранспортом. Злив ЗВГ із АЦЗГ в резервуар СЗГ здійснюється насосом
АЦЗГ або насосом газового модуля. Для скидання залишків ЗВГ із системи зливання служить спеціальна свічка, яка
входить в трубопровідну обв’язку газового модуля.
Заправка автомобілів проводиться з резервуару ЗВГ за допомогою насоса через заправну колонку. Кількість відпускаємого газу контролюється колонкою СЗГ, яка обладнана системою управління, що здійснює контроль за роботою
технологічного обладнання і безпечним веденням процесу приймання, зберігання та видачі ЗВГ. Продуктивність БП
АЗС по заправці ЗВГ – 150 заправок за добу. Максимальна проектна потужність ЗВГ - 2500 м3/рік.
Заправка автомобілів рідким моторним паливом і ЗВГ буде обслуговуватись персоналом, що має спецдопуск.
Клієнти до заправки автомобілів не допускатимуться.
Кількість створених робочих місць на об’єкті 16 чол.
Час роботи БП АЗС цілодобово, кількість робочих днів на рік - 365.
Водопостачання для технічних цілей відбувається з паспортизованої свердловини, для питних потреб використовується бутильована вода, водовідведення з АЗС відбувається після очисних споруд в вигрібну яму с подальшим
вивезенням згідно договору зі спеціалізованим підприємством, гаряче водопостачання – від електронагрівачів.
Відведення дощових та талих вод з покрівлі та території передбачено на локальні очисні споруди АЗК з подальшим
вивезенням згідно договору зі спеціалізованим підприємством. Нафтошлами будуть вивозитись спеціалізованою
організацією.
Електропостачання – від КТП 611/63. Під час відключення електроенергії резервне живлення АЗК підтримуватиметься дизельним генератором.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природо-охоронного законодавства;
викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;
не допускати забруднення ґрунтів під час будівництва та експлуатації об’єкту;
забір води для технічних цілей відбувається з паспортизованої свердловини, для питних потреб використовується
бутильована вода, вивезення стічних вод повинні здійснюватися у відповідності з попередньо укладеним договором
зі спеціалізованим підприємством;
відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження,
захоронення, видалення;
Санітарно-гігієнічні обмеження:
експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі
встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог
природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не
потребує додаткових екологічних обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів до
об’єкту будівництва. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень в період реконструкції і експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Водне середовище - побутові стоки після очисних споруд відводяться в вигрібну яму с подальшим вивезенням
згідно договору зі спеціалізованим підприємством. Поверхневі (дощові) води збиратимуться самопливною мережею
та відводитимуться на локальні очисні споруди с подальшим вивезенням спеціалізованим підприємством.
Геологічне середовище – негативний вплив не передбачається.
Клімат і мікроклімат- негативний вплив на клімат і мікроклімат незначний.
Атмосферне повітря - джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта будуть: дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний клапан ємності зберігання ЗВГ паливороздавальне обладнання, паливороздавальні колонки, автотранспорт та дизельний генератор.
Утворення відходів - в результаті виробничої діяльності утворюються відпрацьовані лампи, промаслені пісок та
ганчір’я, тверді побутові відходи. Всі категорії відходів тимчасово зберігаються у закритих контейнерах на окремому
майданчику видалення відходів та передаються на утилізацію та захоронення відповідним комунальним установам
згідно договорів.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду - об’єкти природного заповідного фонду в
районі розташування відсутні.
Вирубка зелених насаджень не передбачається.
Соціальне середовище - створення інфраструктури для автовласників. Негативний вплив не передбачається.
Техногенне середовище - негативний вплив на техногенне середовище відсутній.
Ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення
площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При
експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження
згідно чинного законодавства України.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», а саме: ч.3 п. 4 (зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ,
газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти,
бітуму нафтового, скрапленого газу)).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля у відповідно із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це
процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного
у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновку з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11)
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, e-mail: dep_eco@koda.gov.ua
тел. (044) 279-01-58, контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)
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дним із найважливіших пунктів догляду за деревами восени є їх обрізка.
Вона допомагає деревам краще перенести
холод, збільшує кількість нових бруньок,
підвищує врожайність та сприяє правильному формуванню дерева, – розповів Віктор
Михайлович. – Проріджування крони, насамперед, для листяних порід – це вибіркове
видалення гілок для збільшення проникнення світла і руху повітря в кроні дерева. Мета
полягає в тому, щоб підтримувати або розвивати структуру і форму дерева».
Тож поради керівника «Бучазеленбуд».
Своєчасна і правильна обрізка дерев восени, профілактичні обприскування протягом сезону, полив і використання підгодівлі,
підвищують імунітет рослин, та є запорукою
гарного врожаю.
Робити обрізку, в принципі, можна відразу
ж після того, як дерева «заснули» – скинули
листя, припинили активний сокообіг. Однак
не поспішайте виконувати обрізку, характерну для весняної пори, коли формуються
плодові гілки, крона, обрізаються обморожені гілки або запасні. Така обрізка в осінню пору швидше нашкодить, ніж принесе
користь. Досвідчені садівники знають, що
дерева після такої операції набагато гірше
переживають зиму і довше відновлюються
навесні.
Розглянемо, види обрізок, яких правил
треба дотримуватися при роботі, і як проводити обрізку.

Санітарна

Виконується восени і навесні, потрібна деревам і чагарникам, при роботі видаляють
гілки: сухі; поламані; з ознаками хвороби.
Проріджуюча

Її виконують з метою видалення пагонів,
що ростуть вертикально, всередину крони
або куща. Виконання проріджуючої обрізки
забезпечує: провітрюваність крони; знижує
ризик пошкодження шкідниками; підвищує
зимостійкість. Проріджуючу обрізку викоВиди обрізки дерева
нують восени, щоб на численних пагонах не
Абрикос, яблуня, груша та інші плодові накопичувався сніг, і під його вагою не ламадерева без формування крони дають більшу лися плодоносні гілки.
кількість плодів, при цьому їх якість значно
знижується. Осіння обрізка дерев викону- Формуюча
Її виконують як восени, так і навесні. При
ється після зупинки сокоруху, але до настання морозів. Перед роботою секатор, пилку, формуючій обрізці укорочують і зрізають
при необхідності, заточують, дезінфікують, гілки, переслідується мета - стимулюваготують розчин мідного купоросу, садовий ти розвиток міцних, плодоносних гілок.
вар. Щоб зберегти сортові ознаки, необхід- Формуюча обрізка - це основні заходи, завна обрізка і комплекс інших заходів, а щоб дяки яким забезпечується врожайність, підграмотно її виконати, необхідно знати види вищується імунітет культури.
З урахуванням віку дерева, обрізки розобрізок і терміни їх виконання.
різняють: слабку - застосовують на молодих
саджанцях, що ростуть на постійному місці
до 3 років, при цьому зрізують пагони, які
виросли в період вегетації; середню - виконується в період росту дерева з 3 до 7 років,
пагони вкорочують на одну третину; сильну
- при даному способі гілки вкорочують наполовину, даний спосіб застосовуються до
давно зростаючих культур.
Омолоджуюча
Вирізка старих гілок стимулює зростання нових пагонів, дає сили для утворення
нових пагонів, продовжує життєвий цикл
культури. Процедуру виконують як навесні,
так і восени.
Правила роботи

Незалежно від виду обрізки, процедура
травматична для дерева. Нові зрізи можуть
стати причиною хвороб, ураження шкідниками. Фахівці рекомендують спочатку обробляти зріз мідним купоросом, і тільки після
висихання поверхні наносити садовий вар.
Дотримуючись нескладних рекомендацій,
виконати кожен вид обрізки буде нескладно.

Особливості обрізки дерев

Початківцям садівникам необхідно уважно ставитися до обрізки, враховуючи особливості рослин:
- Чим коротше виконана обрізка, тим більше пагонів утворюється на наступний рік.
- Якщо культура сильноросла, гілки, які
заважають, відразу видаляють, а не вкорочують. При цьому дотримуються баланс.
- При сильній обрізці, що залишилися пагони виростуть сильними і більш потужними.
- Гілки, що мають довжину до 40 см, не обрізають.
- Сильна обрізка молодих саджанців збільшує період вступу в плодоношення.
Для обрізки беруть якісний інструмент,
крім секатора потрібен ніж для щеплень, ножівка, драбина. Для роботи з великими деревами використовують сучкоріз на довгій
штанзі. При його наявності можна обійтися
без драбини, а значить скоротити час роботи і зберегти сили. Знаючи як правильно
обрізати дерева восени, і використовуючи
правила на практиці, ви зможете збільшити
врожайність, підвищити імунітет рослин.
Матеріал підготувала
Ірина ЛЕВЧЕНКО
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Працівників КП «Бучазеленбуд» побачили за роботою на центральній алеї біля Київської площі. Там ростуть молоді клени, які так радують нас протягом теплого періоду яскравим листям, доглянутою кроною, тінню у спекотні дні. З такої нагоди журналісти БН розпитали директора комунального підприємства Віктора Галущака про
секрети осінньої обрізки дерев.

Правило 1 Приступають до формуючої
обрізки після санітарної, при цьому, кожне
дерево індивідуально. Виконати обрізку всіх
дерев за одним шаблоном не вийде. Якщо
виникає сумнів, зрізати гілку чи ні, її краще залишити. Неграмотно виконаний зріз,
може принести більше шкоди, ніж невиконання обрізки.
Правило 2 Зріз виконують не в довільному місці, а на кільце, або бруньку. При цьому, важливо знати які гілки треба зрізати
обов’язково, а які можна залишити. Обрізка
дерев в саду восени передбачає видалення
гілок:
- Уражені шкідниками або хворобами гілки легко впізнати по наявності численних,
дрібних отворів, плям нехарактерного забарвлення, будь-яких новоутворень.
- Зростаючі паралельно, в одному напрямку.
- Прикореневі, що ростуть нижче кореневої шийки.
- Зростаючі під кутом 45 градусів і вище.
Такі гілки рано чи пізно поламаються, створивши на дереві рану.
- Зростаючі всередину крони, вниз, пересічні одна з одною.
Правило 3 При формуючій і проріджуючій обрізці важливо домогтися того, щоб
кожна гілка висвітлювалася сонцем. В іншому випадку всередині крони, без доступу
ультрафіолету, пагони будуть ослабленими,
а незначний урожай буде формуватися на
зовнішніх відростках. На внутрішніх гілках
буде утворюватися тільки зелена маса.
Правило 4 При осінній і весняній обрізці
можна зрізати не більше 25 відсотків живих гілок і пагонів. В іншому випадку, порушується баланс між кореневою системою
і надземною частиною. Для його відновлення буде витрачатися багато сил, що неминуче призведе до ослаблення імунітету і зимостійкості.
Правило 5 При обрізці варто утриматися
від одночасного видалення двох великих гілок. При плануванні обрізки вибирають одну
центральну гілку (якщо це необхідно) і дві середнього розміру. Якщо треба зрізати дві скелетні гілки, не варто виконувати процедуру
одночасно. Грамотна обрізка передбачає:
- зріз однієї гілки;
- зменшення на третину довжини другої
гілки;
- зріз через два роки другої гілки.
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Чемпіонат громади
з футзалу
Фортуну Сергія Васильовича,

голову адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Бучанської міської ради,
директор ТОВ «Земля для людей»

Українцеву Катерину Леонідівну,
депутатку Бучанської міської ради

Артюшенка
В’ячеслава В’ячеславовича,

завідувача сектору служби у справах дітей та
сім’ї Управління соціальної політики Бучанської
міської ради

Косенка Віталія Вікторовича,

директора ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», Почесного
громадянина міста Буча, депутата
Бучанської міської ради

Липовецького Андрія Микитовича,
старосту в селищі Ворзель

Гордієнко Світлану В’ячеславівну,
голову громадської організації «Панночка»

Фурсу Олександра Івановича,
заступника головного лікаря з ЕТН КНП
«Бучанський консультативнодіагностичний центр»

Рибчуна Віталія Володимировича,
директора КПГХ «Продсервіс»

Ігри тривають зазвичай у вихідні дні. І
хоч змагання проводять без глядачів
у зв’язку із карантинними умовами,
спостерігати за двобоями футбольних
команд можна у прямому ефірі на сторінці Академія спорту. Для тих, хто пропустив матчі, публікуємо результати.
І тур

SportZone (Буча) 0:5 СК Шпитьки
Skidka (Ірпінь) 5:2 Квартал (Буча)
Зірка (Ворзель) 4:1 Virus (Ірпінь)
COMFORT LIFE (Буча) 1:3 Стальпрофіль
(Буча)
FC FORTUNA LEGION (Буча) 2:2 Софія
(Соф.- Борщагівка)
Зоря (Загальці) 4:2 FC SOKOL (Клавдієве)
Вікторія (Дружня) 1:2 FC FORTUNA
(Буча)
ХФК ІБЦ (Ірпінь) 2:2 Фенікс (Буча)
Дмитрівка 1:2 FC NEMESH
(Немішаєве)

ІІ тур

АТО (Ірпінь) 2:7 Кімерка
(Гостомель)
Virus (Ірпінь) 2:10 Skidka (Ірпінь)
СК Шпитьки 3:2 Фенікс (Буча)
ХФК ІБЦ (Ірпінь) 3:4 Дмитрівка
Вікторія (Дружня) 8:2 АТО (Ірпінь)
Зірка (Ворзель) 2:6 Софія (Соф.Борщагівка)
Квартал (Буча) 4:4 COMFORT
LIFE (Буча)

ІІІ тур

Фенікс (Буча) 2:3 Дмитрівка
Стальпрофіль (Буча) 4:2 Зірка (Ворзель)
FC SOKOL (Клавдієве) 3:4 Квартал
(Буча)
Софія (Соф.- Борщагівка) 6:3 Зоря
(Загальці)
Virus (Ірпінь) 2:4 FC FORTUNA
LEGION (Буча)
FC FORTUNA (Буча) 2:1
СК Шпитьки
FC NEMESH (Немішаєве) 0:5
Вікторія (Дружня)
SportZone (Буча) 8:3
АТО (Ірпінь)
Skidka (Ірпінь) 4:4
COMFORT LIFE (Буча)
Кімерка (Гостомель) 4:0 ХФК ІБЦ (Ірпінь)

ФОТОФАКТ

◆◆ Здвижівка
новорічні вихідні 2022

Стальпрофіль (Буча) 7:2
Зоря (Загальці)
FC FORTUNA LEGION (Буча) 5:1
FC SOKOL (Клавдієве)
FC FORTUNA (Буча) 1:7 Кімерка
(Гостомель)
FC NEMESH (Немішаєве) 1:1 SportZone
(Буча)

Екогалявина зібрала однодумців

Скільки відпочиватимуть
українці

Уже грудень, магазини поступово починають казково прикрашати, і всі українці чекають свята.
радиційно рік в Україні розпочинається з різдвяно-новорічних святкувань та великої кількості вихідних днів.
І 2022 не стане винятком. Проте українці
отримають два вихідних вікенди замість
одного святкового тижня.
Перший офіційний вихідний чекає на
нас Різдво 25 грудня, яке припадає 2021
року на суботу. Тому вихідний переноситься на понеділок, 27 грудня. А ось 24
грудня, скоріш за все, буде скорочений
робочий день. Можна буде піти додому
на годину раніше.
1 січня 2022 року також припадає на суботу. Саме тому українці отримають три
новорічних дні — 1, 2 та 3 січня. 31 грудня
всіх очікує скорочений робочий день.

Т

Щойно перший об`єкт молодіжного проєкту – кострище з лавами, був
готовий, команда Здвижівки запросила всіх долучитися до Бограч-паті.
пілкування активних однодумців,
проговорення ідей для їх втілення, і просто приємний відпочинок – це
Екогалявина в дії.
«Нічого не об’єднує краще, ніж смачна
їжа під час пікніка на свіжому повітрі на
локації, яку ми зробили власноруч у лісі»,
– поділилися приємним учасники команди і подякували всім, хто доклав зусиль до
створення об’єкта.

С

Яскраві артистки чирлідингу
У неділю, 28 листопада, в спорткомплексі знову було людно: це відбувся Чемпіонат Києва та області з чирлідингу.
урнір з чирлідингу – це блискучі виступи
неймовірно гарних, тендітних дівчат, які
не лише граційно танцювали, а й виконували вражаючі акробатичні трюки.

Т

Шкільні канікули

Що стосується новорічних канікул у загальноосвітніх закладах, то за попередніми даними вони мають розпочатися 24
грудня і тривати до 10 січня. Проте епідеміологічна ситуація в Україні може внести
свої корективи, і керівництво шкіл має
змогу змінювати дати. Тому ця інформація
стане доступною для батьків пізніше.
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