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Центр Дія.Бізнес є в Бучі!
Сучасний простір для підтримки підприємців, що має кілька локацій і безкоштовні послуги, гостинно відкрив двері для
бізнесменів і тих, хто бажає стати підприємцем. Консультації, лекції, спілкування з
досвідченими людьми, пошук партнерів та
багато іншого вже доступне для активних і
прогресивних жителів Бучанської громади, які мріють про власну справу.

Н

а урочисту подію завітав віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації
Михайло Федоров, який розповів, що у планах урядового відомства побудувати таку інфраструктуру у багатьох населених пунктах
країни. Центр Дія.Бізнес у Бучі став першим у
регіоні.

ДАТА

Вклоняємося перед героямиліквідаторами

Трагічна аварія, що сталася в квітні 1986
року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала
однією з найбільших катастроф в історії
людства.

14

грудня 1986 року на Чорнобильській АЕС
було завершено спорудження захисного
саркофага над зруйнованим енергоблоком. Це, по
суті, була перша серйозна та важлива перемога
над зловісним атомом, який вирвався з-під контролю людини після квітневого вибуху.
Тож щороку саме цього дня Бучанська громада
разом зі всією Україною вшановує відважних ліквідаторів.
Вклоняємося перед героями-чорнобильцями,
які з нами поруч, і пам’ятаємо тих, хто пішов за
межу вічності.

«Місто Буча має свою особливість – це місто-супутник Києва. Тут живе багато молодих
і креативних людей. І Центр Дія.Бізнес сприятиме старту власної справи чи допомагатиме
уже наявному бізнесу. Вважаю, що майбутнє за
підприємцями та інноваторами, і наша задача – робити максимум для підтримки таких
людей», – зазначив Михайло Федоров.

Подія

Автобус для учнів

Ворзельська школа отримала шкільний автобус, який їм презентувала Київська обласна держадміністрація. Ключі від нових автобусів вручав голова КОДА Василь Володін.

«Д

ля нашої області ця подія дуже важлива.
Кількість населення в пристоличному регіоні постійно збільшується, у нас створюються
нові опорні заклади, тому питання підвезення
дітей на навчання залишається актуальним.
Тільки зараз, наприклад, понад 26 тисяч учнів
забезпечуємо транспортом. І ця цифра постійно
зростає», – зазначив Василь Володін.
Документи на транспортний засіб отримали
начальник відділу освіти Олег Цимбал та директор Ворзельської школи №10 Тетяна Волга.
Нехай усі поїздки шкільними автобусами будуть щасливими! У добру путь!

У церемонії покладання квітів до меморіалу в
Чорнобильському сквері взяв участь заступник
Бучанського міського голови Анатолія Федорука
Сергій Шепетько. Він подякував ліквідаторам за
їхній героїчний подвиг і наголосив, що ми будемо пам’ятати й підтримувати тих, до кого у сім’ю
прийшла чорнобильська біда.

Ч

орнобиль...Скільки б не минуло років, все
одно це слово відлунюватиме чорним полум’ям скорботи.
Про історію 1986-го знімають фільми, пишуть
вірші - це трагічна і водночас героїчна сторінка
не тільки в історії України, але й в історії всього
світу.
Але передати гіркоту і біль того квітня, історії тих, хто ціною свого життя та здоров’я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, надскладне завдання.
Схилимо голови перед усіма, хто пішов тоді в ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію
смерті, не дати їй перерости у глобальний винищувальний смерч. Кожен із вас пережив гіркий урок
втрат, мужності та стійкості водночас.
Дякую за подвиг, бажаю здоров’я і довгих років життя на землі, яку врятували від катастрофи!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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Зміни в генплан: слухали
і вносили пропозиції
Відбулися громадські слухання з питань
розгляду матеріалів містобудівної документації «Внесення змін до генерального
плану м. Буча Київської області» та СЕО.

Г

оловуючий на громадських слуханнях
секретар Бучанської міської ради Тарас
Шаправський оголосив порядок денний
і зазначив, що найважливішим видом містобудівної діяльності міста є його генеральний план. Минулий було затверджено
ще в березні 2015 року, за цей час змінилися як законодавство у цій сфері, так і саме
місто, яке стало центром територіальної
громади та центром району.
Для роз’яснення змін, які планують внести,
а також висновків стратегічної екологічної
оцінки, головуючий запросив представників розробника нового генерального плану
– авторського колективу ДП «Дніпромісто»,
а також керівника відділу містобудування і
архітектури Бучанської міської ради Вадима
Наумова, як представника замовника розроблення нового генплану.
На початку виступу провідний інженер
ДП «Дніпромісто» Олександра Петельська
зазначила, що головне в розробці нового
генплану – це пропозиції щодо перспективи розвитку населеного пункту.
А далі розповіла про плани щодо нового
центру Бучі (по обидва боки вздовж траси «Варшавки»), де будуть розміщуватися
(і вже є) бізнесові та культурно-розважальні структури, про зони рекреації, спортивні, а також зони забудови, багатоквартирної, садибної та громадської. Наприклад,
заплановано розміщення 12 дошкільних
освітніх закладів, 9 загальноосвітніх та
2 – навчально-виховних комплекси.
Як розповідали раніше, заплановано
4 спортивні комплекси в різних частинах
Бучі. Вздовж пойми річки Рокач – велика
багатофункціональна зона зі спортивними майданчиками, стадіонами, велодромом і трасою для біатлону.
Також присутні почули про розвиток
транспортних артерій та інших соціальних й інфраструктурних об’єктів.
Після
виступу
доповідачів
Тарас
Шаправський оголосив усі пропозиції щодо
змін у генплан, які надійшли від громадян у
міську раду чи безпосередньо у приміщенні
будинку культури. Згодом бажаючі могли виступити і донести свою думку до присутніх.
Наприкінці слухань всі, хто мав бажання, внесли пропозиції щодо кандидатур
учасників погоджувальної комісії.
Тарас Олександрович наголосив, що всі
пропозиції розглянуть і передадуть на
опрацювання авторському колективу ДП
«Дніпромісто», як головним розробникам
генплану. Згодом всі подавачі пропозицій
отримають відповіді.
Трансляція громадських слухань відбувалася у прямому ефірі на офіційних сторінках БМР у соцмережах і зараз доступна
до перегляду.
Ірина Левченко

Центр Дія.Бізнес
є в Бучі!
Закінчення. Початок на стор. 1.

Г

олова Київської облдержадміністрації
Василь Володін наголосив, що Буча, безумовно, найпрогресивніше місто, і відкриття
такого центру – велика подія для всієї області.
«Розвиток економіки для нас – пріоритет, –
зазначив очільник Київщини. –Відкриття
центру «Дія.Бізнес», переконаний, тільки
пришвидшить вдосконалення нашої економічної сфери. Впевнений, що незабаром побачимо перші результати діяльності центру.
Бажаю його команді успіху та продуктивної
роботи на благо області».
Дія.Бізнес – це державний проєкт, але
створений не за держані кошти, а з допомогою відповідальних підприємців. Секретар
Бучанської міської ради Тарас Шаправський
підкреслив, що у Бучі надзвичайно активне
бізнесове середовище і соціально відповідальний бізнес: «Ця синергії допомогла відкрити Центр Дія.Бізнес. Приємно, що наша
громада є активним учасником впровадження такої важливої ідеї. Адже бізнес – це екоАктуально

головна тема
номічний фундамент громади і держави. І ми
маємо створити комфортні умови для його
розвитку».
Кураторка Центру у Бучі Ганна Страховська
подякувала всім партнерам, які взяли участь
у створенні такого сучасного простору, і розповіла про плани на найближче майбутнє, реалізацію яких вже розпочали сьогодні.
Після вітальних слів розпочалася освітня програма: цікаві фахові спікери провели
лекції на різні теми, що стосуються бізнесу: з
управління, фінансів, маркетингу та цифрових інновацій.
Нагадаємо, у Центрі Дія.Бізнес підприємці
зможуть:
−−отримати кваліфіковані поради, як розвивати власну справу;
−−обговорити ідеї для власної справи,
−−обмінятись досвідом;
−−дізнатися історії успіху;
−−підібрати програми підтримки для бізнесу,
−−відкривати для себе нові тренди;
−−тестувати продукцію;
−−знаходити нові ринки збуту та багато іншого.
Ірина Левченко
виконком

Їхня робота – наша безпека
Комунальні працівники по-своєму реагують на снігопад: біжать на роботу,
хапають лопати чи сідають за кермо
спецавтомобілів і вирушають чистити,
чистити та посипати дороги протиожеледною сумішшю.

Щ

ойно погодні умови стають несприятливими для безпечного пересування
шляхами, комунальники і вдень, і вночі готові
до праці. Перші випробування пройдено: громаду засипало ввечері снігом – спецавтомобілі КП «Бучасервіс» всю ніч чистили і посипали дороги, а їм допомагали співробітники
«Бучазеленбуд» із маленьким спецтранспортом та просто з лопатами.

Бюджет громади 2022 схвалено
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук провів позачергове засідання
виконавчого комітету Бучанської міської ради.

П

ершочергово члени виконкому розглянули проєкт місцевого бюджету
Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік. Керівник фінансового
управління Тетяна Сімон, яка доповідала
це питання, наголосила, що бюджет збалансований.
Виконкомом рекомендовано винести
проєкт бюджету Бучанської МТГ на 2022
рік на розгляд постійних депутатських комісій та сесію Бучанської міської ради.
Також присутні розглянули кілька питань житлово-комунального господарства, медицини, містобудування і архітектури.

єдина родина
◆◆ Ворзель

Відвідали поранених
військовослужбовців

Напередодні відзначення Дня Збройних сил України джури рою «Гайдамаки» шкільного куреня імені Валер’яна
Підмогильного відвідали Ірпінський
військовий шпиталь і передали воякам
АТО, що наразі там перебувають, подарунки та листи від учнів Ворзельської
школи.

◆◆ Гаврилівка

Посвята у Калинята

ерівники та вчителі закладу висловлюють особливу вдячність учням 5-А,
6-А, 1-А та 1-Б класів та їхнім батькам, які
взяли найактивнішу участь у цій благодійній акції.

У Гаврилівській школі № 8 відбулася урочиста посвята учнів 3-Б класу у Калинята. Дійство пройшло весело та урочисто.
Вірші, танці, пісні, гучна підтримка батьків, все це створювало позитивну атмосферу та ще надовго запам’ятається дітям і дорослим.
лизько 20 років у закладі освіти існує три
патріотичні організації: «Калинята»,
«Барвінчата» і «Козачата». В них вступають
школярі різного віку.
дять дітки у третій клас – у «Калинята», а у
У першому класі відбувається урочисте п’ятому – у «Козачата». Організації мають
посвячення у «Барвінчата», коли перехо- свій прапор і герб.

Презентація

На часі

К

Архів – це сучасна доступна
інформаційна установа
Саме така головна тема зустрічі, що
відбулася у коворкінгу Portal Освіта і
Бізнес. Говорили про архівні установи,
фонди, їх важливість та доступність
збереженої інформації для звичайних
споживачів. Адже дізнатися історію
свого краю чи родини цікаво і корисно
кожному.

Б

«Теплі» подарунки

У холодну пору року так важливо зберегти здоров’я, і почуватися затишно у
теплій комфортній оселі.
сь чому напередодні Нового року заклади культури Бучанської громади, а саме філія Публічної бібліотеки у селі
Раківка та Синяк, Музей історії та культури
«Уваровський дім» отримали нові обігрівачі.
Тепер ці заклади впевнено запрошуватиА Мироцький сільський клуб – новий еконо- муть гостей на різні заходи і святкування.
мічний котел.
Миру вам і тепла!

О

◆◆ Бабинецький старостат

Добра справа

Якісне харчування для учнів

Заради порятунку життя

Ще в одній школі Бучанської громади
буде встановлено нове обладнання у
шкільній їдальні.
рамках проєкту «Якісне харчування здорова дитина» Бабинецький заклад
освіти отримав комплект сучасного обладнання для харчоблоку, а саме:
шафу холодильну,
• шафу морозильну,
• пом’якшувач для води,
• пательню електричну,
• пароконвектомат та підставку до нього,
• плиту електричну,
• м’ясорубку електричну,
• машину картоплеочисну,
• машину для переробки овочів,
• набір гастроємностей.
Це стало можливим завдяки сприянню
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та відділу
освіти Бучанської міської ради.
Невдовзі розпочнеться монтаж сучасного обладнання.

У

У

Бучі нещодавно створений архівний
відділ Бучанської міської ради, який
активно функціонує, збирає дані, документи, фотографії, плани тощо.
Його керівник Ігор Бартків презентував
роботу підрозділу та розповів, що вони мають у планах цифрувати всі документи та
дати громадянам відкритий доступ до них.
Архів – це пам’ять і цікаві сторінки життя громади та населених пунктів.
Директорка державного архіву Київської
області Соф’я Каменєва розповіла, як працює департамент і зазначила:
«Тематика доступності архівів дуже актуальна для всієї Київської області. Архів
– це сучасна інформаційна установа. І
головне завдання – використати цей інформаційний матеріал, дати громадянам
можливість з ним ознайомлюватися».
Також йшлося про те, що цифровізація
архівів – це реальна необхідність у наш час,
коли все життя знаходиться у смартфоні.

Жителі Бучі долучились до хорошої
справи: 25 донорів здали кров у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Б

езпосередньо на місці лаборант визначає гемоглобін, групу й резус фактор
крові. Також з’ясовує чи є в людини захворювання, у разі яких не дозволяється здавати кров.
Після здачі кожному дали попити солодкий чай зі смаколиками. Також донори
отримали довідку, яка гарантує офіційний
вихідний на роботі.
Бучанські медичні працівники – лікарі,
медичні сестри – активні учасники донорського руху. Багато з них – донори зі
стажем. Регулярно здаючи кров, вони розглядають донорство як професійний і громадський обов’язок, проявляючи готовність прийти на допомогу людям, здоров’ю
яких загрожує небезпека.
За даними статистики кожна третя людина протягом свого життя потребує переливання крові. Донор надає безцінну
допомогу своїм співвітчизникам, адже
одна донація крові (в середньому 450 мл)
може врятувати життя трьох людей.
Долучайтесь до благородної справи донорства!
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Суспільство
Освіта

Цікаве спілкування з письменницею

В актовій залі Бучанської школи №4 відбулась зустріч учнів 3-4 та 7 класів з випускницею цього закладу, а зараз дитячою письменницею Світланою Вертолою.
вітлана захопливо презентувала малечі рій-жахастиків для підлітків. За сюжетом, юнасвою книжку «Рятуйте! Мене приму- ки і дівчата сидять у дитячому таборі та по черзі
шують читати». Це твір про дітей-нечитай- розповідають одне одному страшні історії.
Школярі ловили кожне слово письменликів, які спочатку не дуже люблять читати,
але потім потрапляють у різні фантастичні ниці. Діти ставили багато запитань, на які
пригоди, і розуміють, що читання може бути Світлана відповідала весело й кмітливо.
Світлани Вертоли, взяти автограф чи сфоЗустріч пройшла в дружній атмосфері тографуватися з письменницею.
не лише пізнавальним, але й дуже цікавим.
Для учнів 7-х класів гостя представила книж- й надовго запам’ятається юним читачам.
Тепер діти очікують нових цікавих зуку «Очі з чорного дзеркала». Це збірка істо- Охочі мали можливість придбати книжки стрічей!

С

Традиції

Їду, їду калиту кусати
У загальноосвітній школі № 1 теж віддали шану українським звичаям і весело
відсвяткували Андріївські вечорниці.

ПОРАДИ

Як правильно пояснити дитині, що дарунки
приносить не Миколай

Новий рік та Різдво – магічний час, особливо для дітей. Вони чекають подарунків від
Святого Миколая, Діда Мороза чи Санти. Але з часом настає момент, коли малюки
починають сумніватися у їхньому існуванні.

З

«Н

ародне прислів’я каже, що сумний
грудень у свято і в будень, але це
не стосується 13 грудня – свята Андрія, –
розповіла педагог Наталія Гулевата. – За
народним календарем, цього дня прийнято веселитися, адже відзначають свято
Калити. Це одне з найвеселіших у зимовому циклі свят. Ми зібралися разом та кусали калиту».
Кожен учень класу спробував відкусити
від калити, що висіла на стрічці. Непросте,
але дуже веселе заняття. Звичайно, потім
розділили солодкий обрядовий корж на
всіх і покуштували. Смакота!

Андріївські вечорниці
13 грудня бучанські ліцеїсти вшанували цікаві древні традиції наших
предків – повеселилися на Андріївських вечорницях.
іти перенеслися в часі і відчули атмосферу українського села з його
піснями, звичаями, традиціями, жартами та мріями.
Учні 4-Б та 4-В класів Бучанського ліцею № 9 співали, ворожили, пекли пиріжки та кусали калиту.
«Ох і важко відкусити смачненький
шматочок, особливо, коли сміятися і
допомагати собі руками не можна», –
поділилися враженнями веселі ліцеїсти.
Нагадаємо, відповідно до рішення
міської ради Бучанська українська гімназія та Початкова школа № 9 відтепер є
єдиним освітнім закладом – Бучанський
ліцей № 9.

Д

відки насправді беруться подарунки? Хто ховається за білою бородою? І як він потрапляє
в помешкання, коли двері замкнені на ключ?
Бувають ситуації, коли син чи донька бачать,
як Дід Мороз, який вийшов із квартири сусідів
чи виступає десь на святі, знімає бороду. Батьки
нічого не пояснили, і шестирічна дитина вирішила, що казковий герой – обманщик.
Однак найчастіше йдеться не про фізичне викриття, а про усвідомлення, що новорічного дідуся не існує.
Уберегти дитину від цього складно, адже розповісти можуть ровесники чи старші діти. Перед
завданням зруйнованої казки одного дня постають усі батьки.
Як правильно відреагувати

Насправді для психічно здорової дитини це
може стати сильним стресом, тільки якщо приправлено негативом. Наприклад, однокласники
висміяли за віру в диво.
Якщо таке трапилося, і дитина засмучена,
батькам важливо «відбити удар». Навіть якщо
вважаєте, що час сказати правду, але це має бути
не в такій формі.
Потрібно запитати, що вона думає та відчуває
з цього приводу. Якщо дитина наполягає на тому,
що Дід Мороз існує, розділіть її віру. Якщо ж каже,
що Діда Мороза немає, запитайте, чому вона так
думає. Не відповідайте ні ствердно, ні заперечно.
Якщо дитина все таки зрозуміє, що цей персонаж –
лише вигадка і засмутиться, підтримайте її і запропонуйте дитині самій стати Дідом Морозом для когось. Приміром, залишити для сусідського малюка
подарунок і пояснити, що дитина виросла, і їй
довірили підтримувати віру в дива.
Розкриття цієї таємниці – важливий етап
дорослішання дитини. Вона самотужки
має перейти від казкового до реального світу.
Розповідати батькам
правду чи ні

Спеціальна розмова про
справжність чи несправжність Діда Мороза дитині
не потрібна. У дошкільнят
реальність і казка не розділяються, а їхнє основне заняття – гра, де
все не по-справжньому.
Це допомагає розвивати
фантазію. У їхньому світі реальний не тільки новорічний чарівник, а й феї,
фіксики, бабайки.

У молодших школярів розвивається критичне
мислення. Для них важливо знати, як все влаштовано в дорослих. У 6-10 років більшість дітей
уже самі усвідомлять, що і як, якщо підтримати
їхні сумніви. Наприклад так: «Згодні, синку, навряд чарівник встигне об’їхати всі будинки за
ніч. Може, він навіює мамам і татам, що покласти
під ялинку?» Нехай малюк усвідомить, що ми не
по-справжньому очікуємо казкового героя, а подарунки під ялинку – традиція. Не відмовляйтеся
від неї, інакше діти почуватимуться обділеними.
Як попередити образи

Якщо дитина ображається на батьків за те, що
вони замовчували правду і що чарівника не існує, проблема насправді не тільки в цьому. Така
реакція – прояв порушеної комунікації між дитиною та її батьками. В такому разі батькам варто говорити зі своїми дітьми, щоб краще їх розуміти та попереджати такі випадки.
А от пояснювати, що подарунки насправді дарують мама з татом, треба обережно.
Коли дитина зрозуміє, що Миколая немає,
можна говорити про те, що за будь-яких обставин вищі сили – чи святий чи Бог – роблять усе,
щоб батьки могли заробити на подарунок для
дитини. Треба повідомити, що їхня любов приходить до дитини різними шляхами. Зокрема й
подарунком під подушку чи під ялинку.
Більше страждають батьки

Усвідомлення дитини, що Діда Мороза не існує,
може травмувати… батьків. Багатьом
сумно, що вони не здатні
далі бути чарівниками для
сина чи доньки. Деякі батьки намагаються продовжити гру. А школяр хоч і підіграє, поступово дратується,
що його вважають малюком.
Дитяча віра в казку підсилює відчуття свята. Але якщо
вона втрачена (не важливо,
скільки років дитині), ставтеся до сина або доньки делікатно, не змушуйте зображати наївного малюка.
У будь-якому разі вже цієї
неділі, 19 грудня, діти й дорослі чекатимуть на диво. І
не важливо, чи подарує його
чудотворець, чи батьківська
любов. Сподіваємось, Миколай
прийде до кожного.

Підготувала
Ірина Паясь

Понедiлок, 20 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,0:05,2:20,5:25 Новини
7:05 Енеїда
8:05,0:40 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:40 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10,21:35,0:30,2:45,5:50 Спорт
15:20 Концерт. ВIА «Кобза»
16:25 Буковинськi загадки
16:30 Д/с «Свiт дикої природи»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «10 днiв незалежностi
України»
19:55 Д/с «Дикi острови»
21:45 «Зворотнiй вiдлiк»
23:30 Перша шпальта
2:55 Роздивись
3:20 Д/ф «З України до Голiвуду»
4:35 Майже святий

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30 «ТСН»
9:25,10:20,4:35 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,21:55 Т/с «Свати 7»
23:00,23:55 Х/ф «Скарби нацiї»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня»

Iнтер

23:55 Х/ф «Занурення»
2:05 Х/ф «Все можливо»
3:55 М/ф
4:45 «Телемагазин»
5:15,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:05,18:00,19:00 «Стосується
кожного»
12:25 Х/ф що «Була з того свiту»
14:30 «Речдок»
16:05 «Чекай на мене. Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «Конан-варвар»

ICTV

4:30 Служба розшуку дiтей
4:35 Т/с «Розтин покаже»
6:25 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:05 Громадянська оборона
11:10,13:15 Х/ф «Куленепробивний»
12:45,15:45 Факти. День
13:25,16:15,21:30 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20 Хто хоче стати мiльйонером?
22:45 Свобода слова
0:00 Х/ф «Саботаж»
2:15 Прихована небезпека

Новий канал

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

9:25 Т/с «Надприродне»
10:10 Х/ф «Пастка для батькiв»
12:55 Х/ф «Iлюзiя обману»
15:10 Х/ф «Iлюзiя обману 2»
17:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 Пекельна кухня
20:20 Х/ф «Хронiки Нарнiї: лев,
чаклунка i чарiвна шафа»
23:30 Х/ф «Лемонi Снiкет: 33
нещастя»
1:35 Х/ф «Карательниця»
3:05 Служба розшуку дiтей

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома»
5:55 Т/с «Комiсар Рекс»
8:55,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Кава з кардамоном»
23:20 Т/с «Два полюси любовi»
1:25 Т/с «Провiдник»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Мисливцi за чудесами
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Iгри дiтей старшого вiку»
23:10 Т/с «Сукня з маргариток»
1:55 Гучна справа
2:50 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00 Д/с «Мистецтво простору»
11:45,16:45,18:30,22:45,6:00
NewsRoom. Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Картковий будинок»
18:00 Євромакс
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 «Акули бiзнесу»
0:00 Т/с “SuperMansion”

Вiвторок, 21 грудня

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30 «ТСН»
9:25,10:20,4:15 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,21:50 Т/с «Свати 7»
23:00,23:55 Бойовик «Скарби нацiї:
Книга таємниць»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
1:45 Драма «Спадок блудницi»

Iнтер

1:55 «Подробицi» - «Час»
2:25 Т/с «Її чоловiка»
4:15,18:00,19:00 «Стосується
кожного»
5:00 «Телемагазин»
5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Пiсля весiлля»
14:40,15:40 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «Артур i Мерлiн: Лицарi
Камелота»

ICTV

3:50 Скарб нацiї
4:00 Еврика!
4:15 Факти
4:40 Т/с «Розтин покаже»
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:10,20:20 Громадянська оборона
11:10,13:10 Х/ф «Чорна дiра»
12:45,15:45 Факти. День
14:00,16:10,21:20 Т/с «Пес»
16:50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:05 Факти. Вечiр
23:45 Т/с «Заклятi друзi»

Новий канал

5:55,7:10 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi Шоу»
7:15 Орел i решка
9:15 Т/с «Надприродне»
12:45 Суперiнтуїцiя
14:40 Х/ф «Фокус»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 Екси.
21:00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц
Каспiан»
0:00 Х/ф «Уїллоу»
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома»
5:55 Т/с «Комiсар Рекс»
9:00,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Кава з кардамоном»
23:20 Т/с «Два полюси любовi»
1:25 Т/с «Провiдник»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Мисливцi за чудесами
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Iгри дiтей старшого вiку»
23:10 Т/с «Сукня з маргариток»
1:25 Телемагазин
1:55 Гучна справа
2:50 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00 Д/с «Мистецтво простору»
11:45,16:45,18:30,22:45,6:00
NewsRoom. Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Картковий будинок»
18:00 Європа у фокусi
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi

22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 «Акули бiзнесу»
0:00 Т/с “SuperMansion”
3:00,5:30 Лiкар знає

Середа, 22 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:35,2:10,5:10 Новини
7:05 Енеїда
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:25 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10,21:45,0:10,5:45 Спорт
15:20 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi»
16:30,23:00 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «10 днiв незалежностi
України»
19:55 Д/с «Дикi острови»
22:00 Полюси
2:45 Роздивись
3:10 Д/ф «Гiдра»
4:20 Про батькiв i синiв

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30 «ТСН»
9:25,10:20,4:05 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45,21:55 Т/с «Свати 7»
23:00,23:55 Бойовик «Я, робот»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
1:35 Драма «Заповiт блудницi»

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:35,2:10,5:10 Новини
7:05 Енеїда
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00,3:25 UA:Фольк. Спогади
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт
15:20 Концерт. Квартет Гетьман
16:25 Буковинськi загадки
16:30 Д/с «Свiт дикої природи»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «10 днiв незалежностi
України»
19:55 Д/с «Дикi острови»
22:00 Полюси
23:00 Бiгус Iнфо
1:25 Д/ф «Кiноперформанс. Народний Малахiй!»
3:00 Роздивись
4:20 Дафна: занадто гостре перо

Відповіді
на сканворд
у № 49

З Днем Св. Миколая

Iнтер

1:40 «Подробицi» - «Час»
2:10 Т/с «Її чоловiка»
4:10,18:00,19:00 «Стосується
кожного»
5:00 «Телемагазин»
5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Наречена-втiкачка»
14:40,15:40 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «Капiтан Алатрiсте»

ICTV

3:45 Скарб нацiї
3:55 Еврика!
4:10 Служба розшуку дiтей
4:15 Факти
4:40 Т/с «Розтин покаже»
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:10 Громадянська оборона
10:45,13:25 Х/ф «Кавалерiя»
12:45,15:45 Факти. День
13:50,16:20,21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:10 Факти. Вечiр
20:20 Хто хоче стати мiльйонером?
23:50 Т/с «Заклятi друзi»

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi Шоу»
7:20 Орел i решка
9:20 Т/с «Надприродне»
12:45 Суперiнтуїцiя
14:50 Х/ф «Лускунчик i чотири
королiвства»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 Дiти проти зiрок
20:50 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський камiнь»
23:50 Х/ф «Роги»
2:15 Вар`яти.
2:35 Служба розшуку дiтей
2:40 Зона ночi

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ТЕЛЕПРОГРАМА 20–26 грудня 2021 року

5

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

17 грудня 2021 року

№ 50 від 17 грудня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

6
Свято наближається

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Бучанський парк
у чарівних вогниках
З настанням вечора улюблене місце відпочинку бучанців і гостей міста – парк
перетворюється з відпочинкової лісової зони на казкову, повну магії та чар.
Яскрава ілюмінація приваблює людей
зробити барвисті фото, а новорічні інсталяції створюють святковий настрій.

Н

апередодні новорічно-різдвяних свят
парк поповнився цікавими локаціями,
де і ви можете влаштувати фотосесію.
Багато містян воліють обирати фоном для
своїх селфі центральний вхід з величними,
яскраво вбраними колонами. Але якщо зануритись углиб парку, можна побачити казкову поляну, на якій новорічний чарівник
розсипав яскраві намистинки. Червоні, зелені, сині, фіолетові, всіма кольорами райдуги
сяють вони.
У центральній ротонді встановлено ялинку з подарунками, які для кожного залишив
Святий Миколай. Діточки не можуть відійти
від цього місця, адже вони найбільше чекають новорічних презентів від чарівника.
Не залишилася поза увагою і головна
ялинка міста, яка неодноразово опинялась
у рейтингу найкращих та найкреативніших
ялинок України. Тепер її встановили на ниж- на новорічного містечка. Адже цього року
ньому концертному майданчику парку біля на Київській площі засяє нова красуня. Але
набережної, де буде розташовуватися части- й минула ще буде давати нам насолоду своєю красою серед величних сосен у парку. На
цій локації теж планують проводити різні
культурно-розважальні заходи, про які ми
інформуватимемо наших читачів.
У соціальній мережі вже з’явилася купа
фотографій, зроблених у Бучі. Долучайтесь і
ви та прикрасьте свій фотоальбом яскравими спогадами про чарівне місто.
Новорічно-різдвяні свята традиційно розпочнуться 19 грудня, коли на головній ялинці міста запалять вогні. Тоді ж запрацюють
ярмарок та пошта Святого Миколая.
Святкуймо разом!
Подія

У Бучі відкрився перший магазин COMFY

У торговому центрі Retail Park Bucha за адресою вул. Нове шосе, 52 відкрився магазин COMFY. Це перший магазин мережі у Бучі та 97-й, що працює в Україні.
Як відкривали

Відкриття своїх магазинів COMFY завжди
святкує яскраво. Відсьогодні й по неділю клієнтів у новому магазині зустрічатиме яскрава
вхідна зона з повітряними кулями, подарунки
та частування солодощами. І, звичайно, широкий асортимент техніки та аксесуарів, на яку
діють знижки до 50% та можливість отримати
кешбек з 17 по 19 грудня.
Не журіться, якщо пропустите це свято, та
завітайте до магазину або підшукайте вигідну
покупку на сайті Comfy.ua.
Більше площі – більше домашніх гаджетів

Особливістю нового магазину COMFY у
«Retail Park Bucha» є збільшена торгова площа
у 1250 кв. метрів. У магазині представлені тра-

диційні категорії аудіо-, відео- та побутових
гаджетів, розширена зона інноваційних товарів
та віртуальна вітрина. У магазині є багато брендових зон компаній Samsung, DeLonghi, Dyson,
Karcher, Bosch, Philips, Braun та інших. А також
зручна зона видачі інтернет-покупок та кредитування на вигідних умовах.
Безпечний шопінг

Новий магазин та вся мережа COMFY працюють відповідно до вимог карантинних обмежень.
Товари можна придбати безпосередньо в магазині
або використати його як точку видачі: замовити
товар на сайті Comfy.ua або в мобільному застосунку COMFY та згодом забрати в магазині. Або
ж скористатися послугами адресної доставки або
одним із популярних поштових сервісів.

COMFY зростає

Це перший магазин COMFY у Бучі.
У прес-службі компанії нам розказали, що завдяки відкриттю нового магазину хочуть стати
ще ближчими та доступнішими для клієнтів
– бути буквально на кожному кроці. Цієї стратегії COMFY достримується по всій Україні, бо
це вже десятий магазин мережі, який відкрито з осені-2021. Чотири флагманських магазини було відкрито в Києві, Харкові й Кривому
Розі, та ще шість магазинів нового формату
“COMFY-Точка” – у різних районах столиці.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

громади
7

№ 59 від 17 грудня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

8

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
4:50 Абзац!

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома»
6:00 Т/с «Комiсар Рекс»
8:55,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:00,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама.
20:15,22:50 Т/с «Кава з кардамоном»
0:25 Т/с «Коханка в спадок»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Мисливцi за чудесами
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Iгри дiтей старшого вiку»
23:10 Х/ф «Весiльна сукня»
1:30 Телемагазин
2:00 Гучна справа
2:30 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00,18:00 Д/с «Мистецтво простору»
11:45,16:45,18:45,22:45,6:00
NewsRoom. Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Картковий будинок»
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 «Акули бiзнесу»
0:00 Т/с “SuperMansion”
3:00,5:30 Лiкар знає

Четвер, 23 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:0
0,23:35,2:10,5:10 Новини
7:05 Енеїда
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:25 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт
15:20 Концерт. Арсен Мiрзоян
16:30,20:20 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «10 днiв незалежностi
України»
22:00 Полюси
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях
3:00 Погода
3:05 Роздивись
3:25 Д/ф «Хто створив Змiєвi вали?»

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19

:30 «ТСН»
9:25,10:20,5:35 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:33 «ПроCпорт»
20:35 «Чистоnews»
20:40 Т/с «Свати 7»
21:45 Комедiя «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня»
23:55 Комедiя «Термiнал»
2:25 Х/ф «Мiф»

Iнтер

2:30 «Подробицi» - «Час»
3:00 Х/ф «Пiдкидьок»
4:15,18:00,19:00 «Стосується
кожного»
5:00 «Телемагазин»
5:30,22:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Любов не за сценарiєм»
14:40,15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «Iсторiя Девiда Копперфiлда»

ICTV

3:50 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:20 Факти
4:45 Т/с «Розтин покаже»
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:15 Громадянська оборона
11:20,13:10 Х/ф «Скайлайн 2»
12:45,15:45 Факти. День
14:00,16:10,21:20 Т/с «Пес»
16:50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
23:45 Т/с «Заклятi друзi»
2:00 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:40 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi Шоу»
7:45 Орел i решка
9:55 Т/с «Надприродне»
12:30,19:00 Хто зверху?
14:25 Х/ф «Чарлi i шоколадна
фабрика»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
21:00 Х/ф «Гарi Поттер i таємна
кiмната»
0:25 Х/ф «Таємничий лiс»
2:35 Служба розшуку дiтей
2:40 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома»
6:00 Т/с «Комiсар Рекс»
9:00,11:50 МастерШеф. Професiонали.
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:05,14:50 Т/с «Слiпа»
15:40,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама.

20:15,22:50 Т/с «Кава з кардамоном»
0:25 Т/с «Коханка в спадок»

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Мисливцi за чудесами
10:00 Агенти справедливостi.
14:10,15:30,17:00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Iгри дiтей старшого вiку»
23:10 Слiдами мiського голови.
Львiв. За фасадом
23:50,2:15 Гучна справа
1:45 Телемагазин
2:50 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00 Д/с «Мистецтво простору»
11:45,16:45,18:30,22:45,6:00
NewsRoom. Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Картковий будинок»
18:00 Глобал 3000
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 «Акули бiзнесу»
0:00 Т/с “SuperMansion”

П`ятниця, 24 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:40 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,19:3
0,0:40,2:10,5:10 Новини
7:05 Невiдомi Карпати
7:30 Геолокацiя: Волинь
8:05 Т/с «Шетланд»
9:10 Телепродаж
9:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:30 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк
15:10,20:15,1:15,2:45,5:45 Спорт
15:20 Концерт. Нiна Матвiєнко та
Дмитро Андрiєць
16:30 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «10 днiв незалежностi
України»
20:30 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя пiд
проводом Святiшого Отця Франциска в базилiцi святого Петра
22:00 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома»
23:50 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення»
3:00 «Зворотнiй вiдлiк»

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19
:30 «ТСН»
9:25,10:20,6:00 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45,17:10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20:13 «ПроCпорт»
20:15 «Чистоnews»

Актуально

Телефони аварійних служб

Щоб розв’язувати проблеми вчасно, варто відразу повідомляти про них відповідні служби.
ля зручності жителів громади, персслужба Бучанської міської
ради зібрала номери телефонів необхідних служб:
• Аварійна служба КП «Бучасервіс» (067) 443 08 23, працює цілодобово, після заявки до вас виїде бригада для ліквідації проблеми;
• КП «Бучсервіс» – приймальня (04597) 49-092, диспетчер (04597)
25-790; (067) 443-0823
• ТОВ «Крамар Еко» – (067) 867-8757;
• КП «Бучазеленбуд» – (04597) 48-355;
• Інспекція з благоустрою – (04597) 48-524;
• ПКПП «Теплокомунсервіс» – (04597) 40-315; (063) 769-5065;
• ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» – Центр
обслуговування: (04597) 57-471; 57-582; 050-378-2997. Кол-центр:
(04597) 63-299; (044) (067) (099) (093) 459-0740
• ТОВ «Київоблгаз Збут» – (044) 394-9104; (04597) 57-513,
контакт-центр: (044) 394-9104; 428-9843;
• КП «Ірпіньводоканал» – диспетчер (04597) 62-828,
абонентський відділ: (04597) 62-833; (067) 219-8480.

Д

20–26 грудня 2021 року

20:20 «Лiга смiху 2021. Зимовий
кубок»
23:10 «Таємничi манускрипти» з
циклу «Україна. Повернення своєї
iсторiї»
1:10 Комедiя «Закону тут не мiсце»
3:05 Х/ф «Мiф»

Iнтер

2:25 «Подробицi» - «Час»
2:55 М/ф
3:50,18:00 «Стосується кожного»
4:45 «Телемагазин»
5:15,23:05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Рiздвяна пiдмiна»
14:30,15:30,0:55 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «До зустрiчi з тобою»

ICTV

3:55 Служба розшуку дiтей
4:15,1:25 Факти
4:40 Т/с «Розтин покаже»
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:15,20:10,21:30 Дизель-шоу.
11:45,13:15,17:35,23:00,1:50 «На
трьох».
12:45,15:45 Факти. День
13:25,16:20 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр

Новий канал

5:55,8:15 Kids` Time
6:00 Х/ф «Кошлатий тато»
8:20 Пекельна кухня
9:55 Екси.
11:55 Дiти проти зiрок
13:45 Х/ф «Вартовi Галактики»
16:05 Х/ф «Вартовi Галактики 2»
19:00 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень
Азкабана»
21:45 Х/ф «Гарi Поттер i Кубок
вогню»
0:45 Х/ф «Спадкоємцi»
2:55 Служба розшуку дiтей
3:00 Зона ночi

СТБ

5:25 Т/с «Коли ми вдома»
6:15 Т/с «Здрастуй, тато!»
10:30,11:50,14:50,18:05 Т/с «Слiпа»
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
19:00,22:50 МастерШеф.
23:55 Битва екстрасенсiв.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00,23:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:15,4:40 Т/с «Людина без серця»
14:20,15:30 Т/с «Переклад не
потрiбен»
20:15,23:10 Т/с «Тiнь минулого»
0:10,1:55 Т/с «Дитячий охоронець»
1:25 Телемагазин

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
11:00,18:00,6:00 Д/с «Мистецтво
простору»
11:45,16:45,18:50,22:45 NewsRoom.
Головне
12:00,17:00,1:00,2:00 Київ. Вдень
16:00 Т/с «Картковий будинок»
19:00,3:30,4:30 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:55 Погода
23:00 Київ. Вночi
23:10 Лото
23:15 «Акули бiзнесу»
0:00 Т/с “SuperMansion”

Субота, 25 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:35 Енеїда
7:00,8:00,9:00,21:00,0:10,2:20,5:3
5 Новини
7:05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:30 Д/с «Свiт дикої природи»
8:05,9:45 Невiдомi Карпати
8:20 Вiдтiнки України
9:10 Телепродаж
10:00 Рiздвяна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi
11:30 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi»
12:40 Мiста та мiстечка
13:00 Рiздвяне привiтання i Апостольське благословення для Риму i цiлого
свiту «Urbi et Orbi» Святiшого Отця
Франциска з площi св. Петра в Римi
13:30 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома»
15:15 Країна пiсень
16:30 Концерт. Тетяна Пiскарьова
17:30 Д/с «Боротьба за виживання»
18:30 Х/ф «Самотнiсть у мережi»
21:25 Х/ф «Ласкаво просимо на
Рiздво»

23:10 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення»
0:35 Х/ф «Веселi Жабокричi»
1:50 Бiгус Iнфо

Канал «1+1»

7:00,6:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
19:30 «ТСН»
20:13 «ПроCпорт»
20:15 «Чистоnews»
20:20 «Вечiрнiй квартал»
22:15 «Жiночий квартал»
23:40 «Свiтське життя»
0:50 Трилер «Чєрвоний дракон»
3:10 Комедiя «Термiнал»

Iнтер

5:15 «Орел i решка. Зiрки»
7:10 Х/ф «Патрiк»
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Все для тебе»
11:00 «Корисна програма»
12:00 Х/ф «В джазi тiльки дiвчата»
14:30 Х/ф «За двома зайцями»
16:00 Х/ф «Королева бензоколонки»
17:30,20:30 Т/с «Кентервiльський
привид»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Творчий вечiр Валерiя
Меладзе»
0:25 Х/ф «Це я»

ICTV

3:50 Скарб нацiї
4:10 Еврика!
4:20 Факти
4:45 Анти-зомбi
5:40 Громадянська оборона
6:40 Х/ф «Трансформери 4: Час
вимирання»
9:55,13:00 Х/ф «Трансформери:
Останнiй лицар»
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Трансформери»
16:30 Х/ф «Бамблбi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мег»
21:15 Х/ф «Ремпейдж»
23:35 Х/ф «Щось»
1:45 Х/ф «Куленепробивний»
3:20 Я зняв!

Новий канал

5:50 Хто проти блондинок?
7:55,9:55 Kids` Time
8:00 М/ф «Ми - монстри»
10:00 Орел i решка. Земляни
12:00 Хто зверху?
14:05 Х/ф «Земля тролiв»
16:10 Х/ф «Хронiки Нарнiї: лев,
чаклунка i чарiвна шафа»
19:00 Х/ф «Гарi Поттер i Орден
Фенiкса»
21:55 Х/ф «Гарi Поттер i Принц-напiвкровка»
1:00 Х/ф «Спадкоємцi 2»

СТБ

4:40,10:55 Т/с «Кава з кардамоном»
7:50 Неймовiрна правда про зiрок
19:00 Україна має талант
23:30 Х/ф «Новорiчний янгол»

Канал «Україна»

8:30 Зоряний шлях
10:30 Т/с «Сашина справа»
14:30,15:20 Т/с «Сiмейний портрет»
15:00,19:00 Сьогоднi
20:00 Головна тема
21:00 Маска 2. Фiнал
23:20 Рiздвянi зустрiчi з М. Поплавським
2:00 Т/с «Дитячий охоронець»

ТК «Київ»

7:00,22:00 Київ. Проfile
8:00,10:40,13:45,16:20,17:45,18:45,2
1:30 NewsRoom. Головне
8:30,23:00 «Акули бiзнесу»
9:15,10:00 Т/с «Нiчна змiна»
11:00,14:00,19:00,1:00,2:00,3:30,4:30
Київ. Вихiдний
13:00,17:00,18:00 Т/с «Картковий
будинок»
15:00 Комедiя «Ласкаво просимо в
Коллiнвуд».
20:00 Комедiя «Як одружитися та
залишитися холостяком».
21:45 Служба порятунку
22:55 Лото
23:45 Т/с «SuperMansion»
0:30 Крим. Реалiї

Недiля, 26 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:10 Енеїда
7:00,8:00,8:55,15:00,18:00 Новини
7:05 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:30 Д/с «Свiт дикої природи»
8:10 Погода
8:15 Д/с «Суперчуття»
9:00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України

11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви
12:30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi
13:30 Поки Бог не бачить
15:10 Країна пiсень
16:25 Наталя Фалiон та «Лiсапетний
батальйон». Великий Рiздвяний
концерт
17:30 Д/с «Боротьба за виживання»
18:15,23:45 Д/с «Особливий загiн.
Суперчуття»
19:10 Х/ф «Поїздка в Сiетл»
21:00,0:40,2:20,5:05 Тиждень на
Суспiльному
22:00 Х/ф «Рiздвянi дзвiночки»
1:30 Д/с «Дикi тварини»
3:10 Продам роботу. Дорого

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт 13. Еквадор»
11:00,3:20 «Свiт навиворiт»
18:30 «Свiтське життя»
19:30,4:50 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Новорiчний Вечiр прем`єр з
Катериною Осадчою»
23:10 Комедiя «Новорiчний корпоратив»
1:15 Х/ф «30 днiв ночi»

Iнтер

2:15 «Подробицi» - «Час»
2:45 «Подорожi в часi»
3:10 «Орел i решка. Перезавантаження»
5:05 «Орел i решка. Зiрки»
6:05 М/ф
6:30 Х/ф «В джазi тiльки дiвчата»
9:00 «Готуємо разом»
10:00,12:00,12:50 «Iнше життя»
13:35 «Кентервiльський привид»
17:50 Х/ф «До зустрiчi з тобою»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Вiй»
23:10 Х/ф «Край свiту»

ICTV

5:20 Факти
5:45,9:45 Громадянська оборона
6:45,7:45 Хто хоче стати мiльйонером?
8:45 Анти-зомбi
10:45 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Тихоокеанський рубiж»
23:40 Х/ф «Скайлайн 2»

Новий канал

6:00 Вар`яти.
7:35,9:35 Kids` Time
7:40 Х/ф «Хербi: Божевiльнi перегони»
9:40 Х/ф «Лускунчик i чотири
королiвства»
11:40 Х/ф «Чарлi i шоколадна
фабрика»
14:00 Х/ф «Земля тролiв: У пошуках
золотого замку»
16:00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц
Каспiан»
19:00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi.
Частина 1»
22:00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi.
Частина 2»
0:40 Х/ф «Спадкоємцi 3»

СТБ

5:20 Т/с «Коли ми вдома»
6:15 Т/с «Любов з ароматом кави»
10:10 МастерШеф.
14:25 СуперМама.
19:05 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21:00 Один за всiх.
22:10 Таємницi ДНК.
23:35 Україна має талант

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi
6:50,5:25 Реальна мiстика
8:25 Т/с «Iгри дiтей старшого вiку»
16:50 Х/ф «DZIDZIO: Перший раз»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою
21:00 Х/ф «Де грошi?»
23:20 Новорiчне шоу Братiв Шумахерiв

ТК “Київ”

7:00 Київ. Проfile
8:00,13:45,16:45,17:50,18:45,22:30,5:
15 NewsRoom. Головне
8:30,23:00 «Акули бiзнесу»
9:15,10:00,13:00 Т/с «Нiчна змiна»
10:40,22:10 Design Tour
11:00,14:00,1:00,2:00,3:30 Київ.
Вихiдний
15:00 Драма «Усе втрачено».
17:00,18:00 Т/с «Картковий будинок»
19:00,4:30 Київ. Тижневик
19:50 Київ. Тижневик. Спорт
20:30 Драма «Не вiдпускай мене».
22:55 Лото
23:45 Т/с “SuperMansion”
0:30 Армiя сьогоднi

Втрачене посвідчення офіцера запасу серія ГГ№149107 видане 30.11.2004 року Ірпінським МВК у
Київській області на ім’я Жилун Віталій Петрович вважати недійсним.
Втрачене посвідчення УБД, видане в/ч А0536 на ім’я Щербаков Володимир Вікторович, вважати
недійсним.

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 Гостомельської селищної територіальної громади
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 земельної ділянки з
метою подальшого продажу.
Дата конкурсу – 31 грудня 2021 року.
Місце проведення конкурсу – Київська обл., сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220.
Час проведення конкурсу – 09:00
Відомості про об’єкт оцінки:
Земельна ділянка знаходиться за адресою: с. Озера, вул. Шевченка, 18-а.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
Площею – 0,2800 га, кадастровий номер 3221087000:03:005:0267.
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 рішення
Гостомельської селищної ради №1573-17-VIІI від 18 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 24 грудня 2021 року до 15:00 год.
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Проект ‘’Багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями (1, 2, 3, 4 черги будівництва) в межах вулиць Івана Кожедуба 10-а, 10-б та
Соломії Крушельницької 12-з в м. Буча Київської області Перша черга будівництва’’ передбачено для забезпечення громадян житлом.
Згідно проекту передбачається будівництво багатоквартирних житлових будинків з
вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення.
Теплопостачання житлового будинку – поквартирне. Джерелом тепла кожної квартири
служить побутовий газовий, двоконтурний котел», 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.
Замовник будівництва
Страховський А.А.
20 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.
Втрачений військовий квиток, виданий Кам’янобрідським РВК м. Луганськ на ім’я Щербаков
Володимир Вікторович, вважати недійсним.

Гроші

Як отримати тисячу гривень через Дію – інструкція

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, виплатять тисячу гривень.
Ці гроші можна буде отримати через портал «Дія».
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грудня в Україні запустили бета-тестування послуги. Раніше Президент повідомив про новий стимул громадян до вакцинації. Гроші виплатять усім вакцинованим двома дозами.
Для отримання послуги українці зможуть отримати відповідні віртуальні картки, які будуть
розроблені спеціально для виплат – це карта е-підтримка.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив: «Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до «Дії» до 29 грудня цього року».
«Тобто з 19 по 29 грудня можна подати заявку і встигнути отримати тисячу гривень ще в цьому
році», – пояснив прем’єр.
Окрім того, у «Дії» повідомили, що гроші можна витратити протягом 4 місяців з моменту їх
зарахування на картку.
У Мінцифри описали механізм отримання грошей.
На сайті «Дії» з’явилась сторінка з інформацією, як саме можна отримати тисячу гривень повністю вакцинованим від COVID-19 громадянам.
Сам очільник Мінцифри Михайло Федоров написав у телеграмі, що заявку можна подати у додатку «Дія» у кілька кліків, проте за умови, якщо ви громадянин України старше 18 років і у вас є
«зелений» сертифікат у додатку «Дія». Зокрема він описав механізм отримання тисячі:
– оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів;
– завантажити програму «Дія» та авторизуватись;
– переконатись, що «зелений» сертифікат є у програмі «Дія»;
– зайти до розділу «Послуги» та вибрати «є-Підтримка»;
– вибрати для виплати картку «єПідтримка» та чекати на надходження грошей.
«Пілот проєкту «єПідтримка» стартує з 13 грудня. Витратити тисячу можна на послуги бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це театри, кіно, музеї, спортзали, концерти,
книжки та квитки на внутрішні рейси», – пояснив Федоров.
Важливо! У Мінцифри зазначили, що сертифікат із порталу «Дія» чи паперовий від сімейного
лікаря не підходять. Проте одержати COVID-сертифікат у програмі «Дія» зараз можна як з IDкартою, так і з паспортом-книжкою.

Якщо немає «Дії»

У Міністерстві цифрової трансформації України планують у третьому кварталі 2022 року запроваджувати інші способи оформлення заявки на виплату в розмірі 1000 грн за повну вакцинацію
від COVID-19.

ПОВІДОМЛЕННЯ

П

ро результати конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель
Гостомельська селищна рада інформує, що за результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 13 грудня 2021 року, із питання про відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, які будуть залучені до проведення
експертної грошової оцінки, визнано:
експертом на проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок
загальною площею 0,0300 га по вул. Чкалова, 3-а в сел. Гостомель та загальною площею
0,0300 га по вул. Чкалова 3-б в сел. Гостомель ФОП Ізергіну Оксану Дмитрівну.

Втрачені дозволи на перевезення вантажів на компанію ТОВ «СП Євротрейд» вважати
недійсними.
Дата видачі
14.03.2021
20.02.2021
12.02.2021
30.01.2021
19.02.2021
05.02.2021
07.04.2021
23.04.2021
23.04.2021
22.01.2021
03.04.2021
23.01.2021
03.04.2021
25.01.2021
22.01.2021
19.02.2021
17.03.2021
30.04.2021
03.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
24.02.2021
02.04.2021
23.01.2021
15.01.2021
10.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
22.04.2021

Пункт видачі
Ковель-онлайн
Ковель-онлайн
Бориспіль-онлайн
Ковель-онлайн
Бориспіль-онлайн
Бориспіль
Ковель-онлайн
Ковель-онлайн
Ковель-онлайн
Львів-онлайн
Ковель-онлайн
Бориспіль
Ковель-онлайн
Львів
Львів-онлайн
Бориспіль-онлайн
Львів-онлайн
Бориспіль-онлайн
Львів
Бориспіль-онлайн
Бориспіль-онлайн
Бориспіль-онлайн
Ковель-онлайн
Ковель-онлайн
Бориспіль
Бориспіль-онлайн
Львів-онлайн
Бориспіль-онлайн
Бориспіль-онлайн
Бориспіль-онлайн
Ковель-онлайн

Держ. Знак
AA2972XA
AA2972XA
AA2971XA
AA2971XA
AA2971XA
AA2971XA
AA2982XA
AA2982XA
AA2982XA
AA2976XA
AA2976XA
AA2976XA
AA2976XA
AA2975XA
AA2975XA
AA2975XA
AA2975XA
AA2975XA
AA2980XA
AA2980XA
AA2980XA
AA2980XA
AA2980XA
AA2980XA
AA2965XA
AA2965XA
AA2965XA
AA2965XA
AA2965XA
AA2965XA
AA2965XA

Країна
Франція
Чехия
Чехия
Чехия
Румунія
Нідерланди
Нідерланди
Бельгія
Франція
Австрія
Бельгія
Нідерланди
Франція
Нідерланди
Франція
Румунія
Бельгія
Польща
Нідерланди
Румунія
Болгарія
Греція
Бельгія
Франція
Нідерланди
Чехия
Бельгія
Румунія
Болгарія
Греція
Франція

№ бланка
12800
768796
771250
768849
94618
197
6208
3635
14484
95722
61157
1117
1117
1232
10031
95802
1257
7530666
1330
104103
61078
74
6291
14252
82
771178
648
95728
61173
1112
14425

20 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.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48305; (098) 4681496.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

діловий тиждень

№ 59 від 17 грудня 2021 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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ПРОЕКТ
Порядок денний пленарного засідання 25 сесії VIIІ скликання
23 грудня 2021 року
1. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії гуманітарних питань (охорони здоров’я, освіти,
культури, духовності, молодіжної політики, спорту), цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій
2. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування
3. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою, енергоефективності та управління комунальною власністю
4. Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,підприємництва, інвестиційної діяльності та інформаційних технологій
5. Про виконання міської програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
6. Про умови оплати праці працівників Управління соціальної політики Бучанської міської ради
7. Про внесення змін до рішення 5 сесії Бучанської міської ради VІII скликання від 24 грудня 2020
року за № 124 -5-VIII «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік»
8. Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік
9. Про роботу Фінансового управління Бучанської міської ради за 2021 рік
10. Про умови оплати праці працівників Фінансового управління Бучанської міської ради на 2022 рік
11. Про умови оплати праці працівників Бучанської міської ради на 2022 рік
12. Про затвердження штатного розпису Комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської
ради у новій.редакції.
13. Про внесення змін до рішення № 2381-21-VIII від 25.11.2021 р. Бучанської міської ради «Про затвердження Програми озеленення та благоустрою Бучанської міської територіальної громади».
14. Про затвердження Положення про відділ освіти Бучанської міської ради в новій редакції.
15. Про умови оплати праці працівників відділу освіти Бучанської міської ради.
16. Про списання кредиторської та дебіторської заборгованості в зв’язку із закінченням терміну позовної давності закладах відділу освіти
17. Про умови оплати праці працівників відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської
ради
18. Про умови оплати праці працівників відділу молоді та спорту Бучанської міської рад
19. Про затвердження Місцевої програми підтримки молоді та сприяння національно патріотичному вихованню дітей та молоді у Бучанській міській територіальній громаді на 2021-2023 рр. у новій редакції
20. Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Бучанський сервіс-центр Документ»
21. Про затвердження містобудівної документації: «Внесення змін до Генерального плану м. Буча Київської
області» та розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) у складі документу державного планування «Внесення змін до генерального плану м. Буча
Київської області»
Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, з/д комунальної
власності к.н. 3221882001:06:084:0001 пл. 2,0 га вул. Соснова село Гаврилівка ( код КВЦПЗ 11.04) для
розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури.
23. Про надання дозволу КП « Бучасервіс» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, земельної ділянки орієнтовною площею 0,3218га в селі Гаврилівка по вулиці
Молодіжна,7 ( код КВЦП 03.12) для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування
24. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3221887501:05:086:0202 площа 0,5246 га село Синяк вул. Київська , ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти.
25. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3221887501:05:086:0151 площа 1,7789 га село Синяк вул. Київська, ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти.
26. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3222484801:01:025:5000 площа 1,2420 га село Мироцьке вул. Соборна , ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
27. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3210945600:01:022:0003 площа 1,5407 га селище Ворзель вул. Березова , ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
28. Про надання дозволу відділу освіти БМР на розробку технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель, земельної ділянки орієнтовною площею 0,4га в селище Бабинці по вулиці
Травнева,68-А ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
29. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3221882001:01:010:0085 площа 2,1317 га село Луб’янка вул. Шевченка,17 , ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
30. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3221882001:06:094:0151 площа 1,1340 га село Гаврилівка вул. Садова,17 , ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
31. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3221882001:06:094:0002 площа 2,2325 га село Гаврилівка вул. Садова,21 , ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
32. Про розгляд звернення відділу освіти БМР. Про передачу у постійне користування з/д
3221080501:02:015:0113 площа 0,4484 га село Блиставиця вул. Соборна,29 , ( код КВЦПЗ 03.02) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
33. Про затвердження технічної документації із землеустрою. Про передачу у приватну власність гр.
Ястремській Тетяні Михайлівні з/д пл.. 0,0617га к.н. 3210800000:01:102:0015 по вул. Центральна,26/18 в
м. Буча ( код КВЦПЗ 02.01).
34. Про затвердження технічної документації із землеустрою. Про передачу у приватну власність гр.
Сільченко Ірині Сергіївні з/д пл.. 0,0258га га к.н. 3210800000:01:019:0011 по пров. Героїв Майдану,29 в м.
Буча (код КВЦПЗ 02.01).
35. Про затвердження проекту із землеустрою. Про передачу у приватну власність гр. Мосенко Стеллі
Миколаївні з/д пл.. 0,0100га к.н. 3210800000:01:090:0038 по вул. Патріотів в м. Буча (код КВЦПЗ 02.05).
36. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у приватну власність гр. Поліщуку Віктору
Івановичу зем. діл. 0,0500 га к. н. 3221055300:02:008:0391 в СТ «Ручейок», вул. Яблунева, ділянка №154 на
території Бабинецького старостинського округу для колективного садівництва
37. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у приватну власність гр. Жуковій Вікторії
Володимирівні зем. діл. 0,0600 га к. н. 3221887500:05:008:6001 в ГО СТ «ТРИ ЛІНІЇ», вул. 6 лінія, ділянка
№ 76-а на території Синяківського старостинського округу для колективного садівництва
38. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Білоусову Ярославу
Васильовичу земельної ділянки к. н. 3210800000:01:029:0667 площею 0,0040 га по вул. Києво-Мироцька,
135-ж в місті Буча, будівництво ж/б
39. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Куксаню Богдану
Сергійовичу земельної ділянки к. н. 3210800000:01:132:0914 площею 0,0757 га по вул. Тургенєва в місті
Буча, будівництво ж/б
40. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Копєйкіну Віктору
Володимировичу земельної ділянки к. н. 3210800000:01:059:0024 площею 0,10 га по вул. Тургенєва в місті
Буча, будівництво ж/б
41. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Копєйкіну Ігорю
Вікторовичу земельної ділянки к. н. 3210800000:01:132:0918 площею 0,10 га по вул. Тургенєва в місті
Буча, будівництво ж/б
42. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Мосенку Максиму
Валентиновичу земельної ділянки к. н. 3210800000:01:090:0032 площею 0,10 га по вул. А.Михайловського

в місті Буча, будівництво ж/б
43. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Гусаку Павлу
Пилиповичу земельної ділянки к. н. 3210945600:01:047:0006 площею 0,1366 га по вул. Польова, 1 в селищі
Ворзель (присадибна ділянка)
44. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Дайнеко
Миколі Миколайовичу земельної ділянки к. н. 3210800000:01:029:0670 площею 0,0957 га по вул. КиєвоМироцька, 135-а в місті Буча (присадибна ділянка)
45. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Лозовій Наталії
Михайлівні земельної ділянки к. н. 3210945600:01:054:0007 площею 0,0526 га по вул. Курортна, 42/12 в
селищі Ворзель (присадибна ділянка)
46. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в приватну власність гр. Непрану Едуарду
Олександровичу земельної ділянки к. н. 3210800000:01:134:0093 площею 0,10 га по вул. Вокзальна, 141 в
місті Буча (присадибна ділянка)
47. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності з садівництва на ж/б (к.н.3210945300:01:030:0734) площею 0,0495 га по вул. 1 Лінія, 45, С/Т
«Вишневе» в місті Буча, власник: гр. Лихошва Дарина Олександрівна
48. Про розгляд клопотання гр. Білова Михайла Володимировича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення осг в селі МихайлівкаРубежівка
49. Про розгляд заяви гр. Бузілова Дмитра Георгійовича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення осг на території Ново-Петрівської
сільської ради
50. Про розгляд заяви гр. Моргулець Валентини Іванівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення осг вул. Дружби в с. Мироцьке
51. Про розгляд заяви гр. Цюприка Ігоря Володимировича про надання дозволу на розробку документації
із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування ж/б
в місті Буча
52. Про розгляд заяви гр. Ярої Галини Вікторівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва ж/б в селі Мироцьке
53. Про розгляд двох заяв гр. Тирнового Геннадія Костянтиновича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва ж/б та для ведення осг в межах міста Буча
54. Про розгляд звернення Кравченка Віктора Івановича про затвердження документації із землеустрою та
передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:03:007:0018 площею 0,3884 га в с. Мироцьке
для ведення особистого селянського господарства
55. Про розгляд заяви гр. Тищенка Вадима Володимировича про надання дозволу на відведення земельної
ділянки у власність для ж/б в селі Мироцьке Бучанського району Київської області
56. Про розгляд клопотання гр. Крамного Олександра Миколайовича про надання дозволу на відведення
земельної ділянки у власність для ж/б в селі Мироцьке, Бучанського району, Київської області
57. Про розгляд заяви гр. Зведенюк Марти Василівни про надання дозволу на відведення земельної ділянки
у власність для ж/б в місті Буча Бучанського району Київської області
58. Про розгляд заяви гр. Башкірової Людмили Павлівни про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність для ж/б в селі Мироцьке, Бучанського району, Київської області
59. Про розгляд клопотання гр. Башкірової Наталії Олександрівни про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність для ж/б в селі Мироцьке, Бучанського району, Київської області
60. Про розгляд клопотання гр. Бенца Василя Івановича про надання дозволу на відведення земельної
ділянки у власність для ж/б в селі Здвижівка, Бучанського р-н, Київська обл.
61. Про розгляд семи заяв гр. Губайдуліна Ріната Маратовича про надання дозволу на відведення земельної
ділянки у власність для ж/б в селищі Ворзель, Бучанського р-н, Київська обл.
62. Про розгляд клопотання гр. Баранської Алли Миколаївни про надання дозволу на відведення земельної
ділянки у власність для ж/б в місті Буча Бучанського району Київської області
63. Про розгляд клопотання гр. Луценко Ірини Євгеніївни надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,12 га для індивідуального садівництва в СТ «Садовод» на території
Здвижівського старостинського округу Бучанського району Київської області
64. Про розгляд клопотання гр. Кравченко Анастасії Володимирівни про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність для ж/б в межах вул. Лугова в селищі Бабинці, Бучанського району,
Київської області
65. Про розгляд клопотання гр. Кравченко Олександра Васильовича про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність для ж/б в межах вул. Жовтнева в селі Червоне, Бучанського району,
Київської області
66. Про розгляд клопотання гр. Кучерявенко Лілії Володимирівни про надання дозволу на відведення
земельної ділянки у власність для ж/б в місті Буча Бучанського району Київської області
67. Про розгляд клопотання гр. Кучерявенко Сергія Степановича про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність для ж/б в місті Буча Бучанського району Київської області
68. Про розгляд заяви гр. Скринника Віктора Валентиновича про надання дозволу на відведення земельної
ділянки у власність для ж/б (відмова)
69. Про розгляд звернення голови об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «НОВИЙ-14».
Про дозвіл на розробку документації із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 3210800000:01:122:0013.
70. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у приватну власність гр. Бугай Ірині
Володимирівні земельної ділянки к. н. 3210800000:01:056:0013 в місті Буча, Бучанського району,
Київської області ж/б (присадибна ділянка)
71. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у приватну власність гр. Семенець Оксані
Миколаївні земельної ділянки к. н. 3210800000:01:082:0088 по провулку Революції, б/н в місті Буча,
Бучанського району, Київської області ж/б (присадибна ділянка)
72. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у приватну власність гр. Савіну Сергію
Миколайовичу земельної ділянки к. н. 3221082501:01:017:0067 в селі Здвижівка, Бучанського району,
Київської області, для осг
73. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу у приватну власність гр. Антонюку Ігорю
Петровичу земельної ділянки к. н. 3221082501:01:004:0082 вул. Центральна в селі Здвижівка, Бучанського
району, Київської області, для осг
74. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:009:0008 у спільну часткову власність (по ½ (одній другій) гр. Зубко Юлії Юріївни та гр.
Гуцкало Наталії Вікторівни, ж/б (присадибна ділянка)
75. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності (кадастровий номер 3221055301:01:015:0001) по провулку Радгоспний, 2 в селі БудаБабинецька, Бучанського району, Київської області, з осг на ж/б (присадибна ділянка) , власник :
Свередюк Григорій Михайлович
76. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності (кадастровий номер 3210800000:01:030:0561) в СТ «Вишневе» по вул. 3-Лінія, 20 в місті
Буча, Бучанського району, Київської області, з для ведення садівництва на ж/б (присадибна ділянка),
власник: гр. Золотарьова Катерина Андріївна
77. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності (кадастровий номер 3221080500:04:008:0378)в СТ «Берізка» по вул. Обухівська,
10,Блиставицького старостинського округу, Бучанського району, Київської області, з для колективного
садівництва на ж/б (присадибна ділянка), власник: гр. Пузанов В’ячеслав Сергійович.
78. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної
власності (кадастровий номер 3221084001:01:001:0019) в селі Луб’янка, Бучанського району, Київської
області, з для ведення осг на ж/б (присадибна ділянка), власник: гр. Чубса Юлія Миколаївна
79. Депутатські запити
80. Різне

Калейдоскоп
Поради

Рекомендують вакцинуватися
тим, хто перехворів на COVID-19

Як ходити та їздити під
час ожеледиці

У Центрі громадського здоров’я МОЗ
України зазначають, що невідомо,
скільки саме триватиме імунітет після
перенесеної коронавірусної хвороби.
Тож варто робити щеплення після одужання від COVID-19.
емає випадків, коли вакцинація після хвороби зашкодила людині, – наголошує завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ
України Олександр Заіка. – Натомість є
дослідження, що невакциновані люди, які
перехворіли на COVID-19, мають вдвічі
вищий ризик інфікуватися знову, ніж вакциновані».
Фахівець повідомляє, що в Україні за останніх чотири місяці:
−−94 % госпіталізованих людей з коронавірусною хворобою невакциновані;
−−96,5%
померлих
від
ускладнень
COVID-19 невакциновані.

«Н

Робити щеплення можна через 28 днів
після одужання. Якщо отримали першу
дозу і захворіли на коронавірус, варто зачекати 28 днів і вакцинуватися другою дозою.
Нагадаємо, адреса Центру вакцинації
населення: м. Буча, вул. Катерини Білокур,
1-А, (Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №5)
Графік роботи: Щоденно пн. - нд., з 9.00
до 15.00
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги вкотре наголошує, що
вакцинація проти COVID-19 є безоплатною і загальнодоступною.
Записатися на вакцинацію можна
у сімейного лікаря або за номером:
067-587-73-81.

Взимку часто трапляється, що з неба сипле мокрий сніг. І хоч природа вражає
казковими картинками, та пересуватися такими шляхами дуже важко: вулиці
стають схожі на суцільну ковзанку.

К

омунальні служби посипають дороги і
тротуари соляною сумішшю, та мокрий
сніг з дощем і морозом все перетворює на лід.
Аби не травмуватися Бучанський консультативно-діагностичний центр за матеріалами
Центру громадського здоров’я підготував корисні поради.
ПІШОХОДАМ:

Ходіть неквапливо.
Розслабте злегка ноги і трохи зігніть їх у колінах. Ступайте на всю підошву.
Намагайтеся не тримати руки в кишенях,
оскільки це збільшує ризики падіння, важкі
травми, переломи і струси мозку.
Розмахуйте руками лише в такт ходьби. У такий
спосіб ви зможете утримати рівновагу.
У разі порушення рівноваги під час ходьби в
ожеледицю намагайтеся швидко присісти. Це найбільш ефективний спосіб утриматися на ногах.
Якщо ви розумієте, що падіння неможливо
уникнути, напружте м’язи, а доторкнувшись до
землі спробуйте перекотитись. Удар, що буде
спрямований на тіло, зменшить силу.
Будьте уважними на тротуарі, тому що автомобіль може занести і водій вчасно не загальмує.

Новорічний салат
без майонезу

Під час переходу через дорогу перед автомобілем, пам’ятайте, що гальмівний шлях на
слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів – тому
краще перечекати.
Не перебігайте перед автомобілем (можна непередбачувано послизнутися)!
Обходьте металеві кришки люків (вони, як
правило, вкриті льодом і слизькі).
Носіть зручне взуття, без підборів.
Тримайте дитину за руку.
ВОДІЯМ:

• дотримуйтесь швидкісного режиму та дистанції;
• відмовтеся від ризикованих маневрувань,
які за несприятливих погодних умов можуть
призвести до аварійних ситуацій;
• під час наближення до пішохідних переходів
та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
• вмикайте габаритні вогні або протитуманні
ліхтарі;
• за умов погіршення погоди через випадіння
снігу та ожеледицю не використовуйте автотранспорт із літньою гумою.

Смачного!

Покроковий рецепт
• Ретельно помийте мандарини, руколу.
улінарний експерт Євген Клопотенко • Наріжте кубиками дві скибочки батону та
пропонує до святкового столу оригіобсмажте на пательні на рослинній олії до
нальні рецепти салатів без майонезу – з курзолотистої скоринки.
кою та мандаринами.
• Ретельно помийте філе курячої грудки, наСАЛАТ З КУРКОЮ ТА МАНДАРИНАМИ
ріжте тонкими слайсами, збризніть соком
Інгредієнти:
лимона, додайте сіль, перець за смаком,
1 мандарин (без кісточок);
обсмажте на пательні на рослинній олії до
100 г руколи;
золотистої скоринки.
½ шт. курячої грудки;
• Готуємо заправку. У мисці змішайте дві чай2 шматочки батону для сухарів;
ні ложки гірчиці, додайте сіль, сік лимона.
сік половини лимона;
• Викладіть у тарілку для салату руколу, об2 ч. л. французької гірчиці;
смажені слайси курятини, додайте дрібку
4-5 ст. л. рослинної олії;
коріандру, змастіть заправкою та додай1 дрібка зерен коріандру;
те дві столові ложки рослинної олії, присіль, перець.
красьте скибочками мандарина

К

Свято наближається

Фешн-поради Андре Тана для святкування
Нового 2022 року

До зустрічі Нового року залишилось зовсім трохи. Як завжди, час наприкінці року
пролетить надто швидко, тож вже варто подумати, у чому зустрічати рік Чорного
Водяного Тигра. Адже саме цей звір є символом 2022-го року.
Які ж кольору має бути одяг у новорічну ніч?
І навпаки, якщо неправильно обрати колір
Чимало людей дотримуються думки, що на новорічну ніч, то можна розгнівити символ
саме від цього залежатиме прихильність по- року, що негативно вплине на всі прийдешні
кровителя року, його підтримка протягом 365 днів. Вірити чи ні – справа кожного! Але
наступних 12-ти місяців, удача і добробут.
краще продумати свій образ заздалегідь.
Український дизайнер Андре Тан дав поради, як вбратися на новорічну вечірку, щоб
господар року відразу ж закохався у вас.
Згідно зі східним гороскопом, Тигр – символ
сили, енергії, лідерства та гідності. Це хижак,
який наділений природою ще кількома рисами. Зокрема, швидкістю, грацією та красою.
Зважаючи на те, що це рік Чорного
Водяного Тигра, стихія Води зменшує екс-

пресивність звіра, що робить цю
тварину більш відкритою та комунікабельною.
Тож, яким кольорам потрібно приділити особливу увагу у
святкову ніч: чорний класичний,
усі відтінки синього та блакитного, білий, сірий.
Також можна обрати кольори тигрового окрасу: чорний, білий, пісочний, золотистий, помаранчевий,
коричневий, мокко, жовтий.
Наряди краще підбирати з елементами різноманітної смужки, а
прикраси та аксесуари для святкового
образу – з металу,
перлів і морської тематики.
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Кожедуб Юлію Володимирівну,

головну спеціалістку відділу охорони здоров’я БМР

Дитиненко
Маргариту Олександрівну,

начальницю Бучанського відділу державної
реєстрації актів цивільного стану громадян

Вознюк Ганну Адамівну,

начальницю земельного відділу БМР

Білоконя Івана Івановича,
водія господарського сектору БМР

ВІТАЄМО
ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
ПИЛИПЕНКА
адміністратора послуг
Управління ЦНАП БМР
Прийміть
найщиріші
побажання!
Міцного вам здоров’я, особистого щастя,
невичерпної енергії і наснаги у всіх справах.
Хай у вашому домі завжди панують
мир і злагода, у серці –
доброта, а у справах – мудрість та виваженість.
Бучанська
міська рада,
депутати БМР,
члени
виконкому

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЙНИМ ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ

ГАННУ АДАМІВНУ ВОЗНЮК

начальницю земельного відділу
Бучанської міської ради
Нехай кожен ваш день буде сповнений радістю, усмішками та
чудовими емоціями! Гарного
настрою, натхнення, наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту,
оптимізму і миру! Нехай множаться й збуваються ваші мрії
та бажання! Нехай кожен ваш день
буде значущим, яскравим результативним!
Бучанська міська рада,
депутати БМР,
члени виконкому

Наша гордість

«Пластилін»:
4 «золота», 2 «срібла»

Афіша

Відкриття Avenir Plaza
18 грудня святкове відкриття торгово-розважального центру в Бучі – Avenir Plaza.

У

програмі розважальні заходи з аніматорами, ходулістами, роботами, ілюзіоністами,
лазерне шоу і віртуозне шоу барабанщиків.
Також конкурси, подарунки і розіграші призів.
На відвідувачів чекають зіркові гості заходу: ведучі Соломія Вітвицька та Іван Заєць;
музичні гурти: DZIDZIO, Джанкой Бразерс,
White Band, The Max, Шпилясті Кобзарі, квартет скрипалів Шторм.
Мають відкритися: супермаркет Сільпо,
4-зальний кінотеатр Filmax, численні магазини, серед яких Eldorado, Золотий Вік,
Укрзолото, Столична Ювелірна Фабрика,
Люксоптика, Сирне королівство. Також у центрі буде обладнано фуд-корт, дитячий розважальний центр та ресторан Сушія.
Адреса: б-р Бірюкова, 2.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс танцю «Color dance fest» приніс перемогу
аматорському колективу «Пластилін».
«Люди як птахи» - 1 місце (група revoltade)
«Материнська стежина» - 1 місце (група
revoltade)
«Все намалюю» - 1 місце (соло Новічук
Анна)
«Чудак» - 1 місце (група allegro)
«Мрія» - 2 місце (соло Остринська Софіко)
Свято наближається

«Гості з майбутнього» - 2 місце (група
preparations).
Вітаємо з перемогами!

К

омпанія
«Деліція»
традиційно створила
неймовірну красу, щоб
подарувати святковий
настрій усім відвідувачам.
Завдяки смачній
і творчій продукції кожна родина
може
створити
пряничне новорічне містечко
вдома: прикраси на ялинку,
різдвяний потяг, будиночок
чи навіть замок прикрасять і вашу оселю.
І створить цю красу власноруч ваша
До Нового року ще два тижні, а в придитина, звичайно, з вашою допомогою.
міщенні Бучанської міської ради вже по Розвага, спілкування, творчість, смакота і
справжньому казково.
гарний настрій – це все «Деліція».

Солодкі прикраси
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