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На часі

Новація

ВАЖЛИВО

Актуально

У «Велике будівництво»–2022
включено п’ять спортивних
об’єктів Київщини

Новий бренд
Бучанської
громади

Усе про військовий
облік жінок в Україні

Свято має бути
безпечним

Стор. 2

Стор. 3

Стор. 10

Свято

Новорічно-різдвяний вертеп
Нотами радості, щастя, любові були
насичені перших два тижні 2022 року.
Різдвяне містечко Бучі та нарядні ялинки старостатів сяяли яскравими веселими вогниками, Святий Миколай вітав
діточок та їхніх батьків, а зі сцени лилися драйвові і ліричні пісні та побажання
злагоди, благополуччя, розвитку і комфорту всім на найближчі 365 днів.

Стор. 11
ПОДІЯ

15 років Буча – місто!

15 років поспіль для жителів Бучі залишається незмінною традиція саме у перший день
нового року згадувати історичну подію: відповідно до Постанови Верховної Ради України, саме 1 січня тодішньому селищу міського типу було надано статус міста обласного
значення.

А

У

ці особливі дні Бучанський міський голова Анатолій
Федорук і старости населених пунктів територіальної
громади висловили слова вдячності захисникам і платникам податків, молоді і старшому поколінню, всім жителям
громади і побажали щастя і благополуччя, добробуту і радості, здійснення всіх планів та мрій, добра та щастя, миру і
здоров’я, чудових днів і надійних друзів.
Зустрічати Новий рік із запальними артистами не завадив навіть дощ. На Київській площі в
Бучі ведучий В’ячеслав Соломко вміло розважав дорослих і дітей, тож на площі панував веселий радісний настрій.
Світові музичні хіти від Alex band, вітання міського голови Анатолія Федорука, палка програма
української співачки Солохи, запальні дискотеки – рік зустрічали весело, із піснями і танцями.

ви пам’ятаєте про цей чудовий подарунок усім
жителям під ялинку?
Відтоді багато змін відбулося у місті, додалося багато традицій останніми роками:
• відзначення створення Бучанської міської територіальної громади;
• нового на мапі Київщини та країни Бучанського
району.
Жодного сумніву, що 2022 додасть у літопис кожного населеного пункту громади багато нових важливих і знакових подій. І від кожного з нас залежить,
яким буде місто і громада через рік чи 100 років.
Нехай множаться добрі нові традиції усією громадою зустрічатися на відкритті важливих соціальних
об’єктів, святкуваннях днів населених пунктів у старостинських округах, спільно перемагати у культурних і спортивних змаганнях!
Бучанська громада розбудовується, змінюється,
стає з кожним роком більш комфортною і сучасною!
Працюємо разом!
Святкуємо разом!

Закінчення на стор. 4

Звіт депутата

300 мільйонів гривень на розвиток громад

Такий підсумок роботи народного депутата України Ольги Василевської-Смаглюк за два роки її парламентської діяльності. Народна
депутатка є найбільш активною серед депутатів-мажоритарників
Київщини, сприяючи соціально-економічному розвитку об’єднаних територіальних громад 96-го виборчого округу.
Закінчення на стор. 2

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Індекс видання

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

У «Велике будівництво»-2022 включено
п’ять спортивних об’єктів Київщини
До програми Президента України Володимира Зеленського
«Велике будівництво» на 2022 рік увійшло п’ять спортивних об’єктів Київської області. Про це повідомив перший
заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро
Назаренко.
лануємо в цьому році продовжити реконструкцію та будівництво спортивних об’єктів в Київському регіоні, щоб
жителі Київщини мали можливість тренуватися в гідних умовах.
Йдеться як про професійні, так і про масові заняття спортом», –
зазначив Дмитро Назаренко.
Пресслужба Київської ОДА повідомляє, що до програми «Велике
будівництво» увійшли такі проєкти:
• Реконструкція футбольного поля та спортивних майданчиків
ЗОШ №14 в селищі Гостомель.
• Будівництво спортивного майданчика по вул. Молодіжна, 5 Б в
м. Боярка.
• Будівництво стадіону по вул. Привокзальна, 5а в с. Переяславське
Бориспільського району.
• Реконструкція стадіону «Колос» по вул. Калинова в м. Обухів.
• Будівництво футбольного стадіону для дитячо-юнацького та
аматорського футболу в регіонах України в с. Гатне Фастівського
району.
Усього в межах «Великого будівництва» заплановано до реалізації
16 проєктів: ЗОШ – 5, ДНЗ – 5, спортивних об’єктів – 5, ЦНАП – 1.
Нагадаємо, торік на День Незалежності відбулося урочисте відкриття мультифункціонального спортивного комплексу
«Академія спорту» у Бучі. Знакова подія, а саме завершення цього об’єкта та запуск в експлуатацію відбулися завдяки внесенню
«Академії» саме до програми Президента України Володимира
Зеленського.
Також ми розповідали, що бучанський спорткомплекс визнали
найзнаковішим спортивним об’єктом програми «Велике будівництво» за 2021 рік.

Благоустрій

Сніг – «на поріг», техніка –
на закріплені маршрути

Щойно починається снігопад, комунальні працівники «Бучасервіс» і «Бучазеленбуд» прямують на роботу, у будні та вихідні, вдень і вночі.

«П

Ч

истять дорожні шляхи, посипають піщано-соляною
сумішшю
найбільш небезпечні ділянки дороги, аби не було
ожеледиці та автомобілям
і пішоходам було безпечніше.
Велика і мала спеціальна техніка: автомобілі,
трактори й мінітракторці, працівники позмінно
– всі залучені на вулиці
громади.

Звіт депутата

300 мільйонів гривень на розвиток громад
Закінчення. Початок на стор. 1.

Сильні громади – сильна країна
З ініціативи, за сприяння або за підтримки Ольги Василевської-Смаглюк за
ці два роки на її виборчому окрузі реалізовано проєктів розвитку громад на загальну суму 138 млн 600 тис. грн. У процесі реалізації перебувають проєкти й
об’єкти на загальну суму 132 млн 500 тис. грн. Ще 31 млн 800 тис. грн передбачено на подальшу реалізацію проєктів розвитку та підтримки громад. Левову частку з цих грошей було виділено з державного бюджету для Бучанської об’єднаної
територіальної громади.
У фокусі уваги депутатки перебувають насамперед медицина та освіта.
Особливо прикметно, що йдеться також про сільську місцевість, яка десятиліттями перед тим була обділена увагою державою.
Так, за 2019-2021 роки було збудовано амбулаторію первинної медичної допомоги в селі Луб’янка. Крім того, Бучанський центр первинної медико-санітарної
допомоги отримав сучасне обладнання – мамограф.
Сфері освіти також надається належна увага. У Бучі збудовано гімназію на 14
класів. Термомодернізовано садок «Золота рибка» в Блиставиці.
Вишенька на торті – будівництво Академії спорту в Бучі, яку булоурочисто
відкрито на 30-річчя Незалежності як один з об’єктів програми Президента
України «Велике будівництво».
Не забули й про інфраструктуру. У селі Мироцькому Бучанського району
реконструювали дорогу. Триває будівництво зони відпочинку навколо озера в
Мироцькому.
Про жінку в політиці
«Жінки повинні йти в політику, тому що в них більша соціальна відповідальність, – переконана Ольга Василевська-Смаглюк. – Вони більше переймаються
за те, що роблять. Якби я була чоловіком, мабуть, менше б звертала увагу на
чиїсь сльози, благання і на те, що відповідаю за тих людей, які мене обрали».
І це не просто слова жінки-політикині. За її ініціативи влітку цього року створено мобільну бригаду паліативної допомоги, яка допомагатиме жителям її, 96го, округу (північ Київської області).
«Працюючи на окрузі впродовж двох років, ми отримали понад 2 тисячі звернень громадян, з яких левова частка тих, хто просить допомогти з лікуванням

тяжко хворих рідних. Йдеться про складні діагнози, онкозахворювання, ДЦП,
де потрібна спеціальна допомога, навчання рідних, а також засоби гігієни, протипролежневі матраси тощо. Від безвиході люди просять просто допомогти
матеріально. Але великих коштів народний депутат як матеріальну допомогу надати всім не в змозі. Втім ми таки знайшли вихід, як допомогти людям.
Саме тому було створено мобільну паліативну допомогу», – розповідає Ольга
Василевська-Смаглюк.
Наразі до важко хворих українців раз на тиждень приїжджає мобільна бригада
паліативної допомоги – це один дорослий і один дитячий лікар паліативної допомоги, психолог, медсестра і координатор. Вони надають медичну та психологічну
допомогу хворим і їхнім родичам, навчають родичів, як дбати про пацієнтів правильно.
«Ми сформували бригаду з лікарів-волонтерів, надали необхідні медичні засоби,
транспорт. Також завдяки зверненням громадян і заявкам від родичів, які вони
подають в центр первинно-медичної допомоги, формуємо реєстр людей, які потребують такої допомоги, і їдемо до них», – зазначає народний депутат.
За її словами, на жаль, лікарі первинної ланки не можуть надавати профільну
паліативну допомогу. Саме тому мобільна бригада також навчає всіх охочих лікарів, які в подальшому зможуть приєднатися до цієї ініціативи.

єдина родина
Депутати Бучанської міської ради на сесії 25 листопада 2021 року затвердили Пра- рядка дотикаються кутами, поєднуючи слова у спільну композицію та повторюючи поєднання елементів у
вила оформлення офіційної та промоційної продукції та брендбук Бучанської місь- графічній частині логотипу.
кої територіальної громади.

У

межах адміністративно-територіальної реформи в Україні 28 вересня 2018 року утворилася
Бучанська міська територіальна громада. До її складу нині входять 1 місто (Буча), 2 селища (Ворзель і
Бабинці) та 11 сіл (Синяк, Гаврилівка, Тарасівщина,
Блиставиця, Луб’янка, Буда-Бабинецька, Здвижівка,
Мироцьке, Раківка, Вороньківка, Червоне). Тому постало завдання брендування громади, щоб виокремити її серед інших, показавши унікальність для туристів та інвесторів, об’єднати жителів не лише за
рахунок об’єднання територій, а й єдиним візуальним
стилем.
Бренд громади – це концептуально цілісна
ідея, яка слугує основою для спілкування громади зі своїми жителями та світом. Ключові категорії, навколо яких будується бренд: образ
громади, ідентичність та імідж. Орієнтований
на три цільові аудиторії: жителі громади, туристи й інвестори. Поняття територіального
брендингу безпосередньо пов’язане з інвестиційною привабливістю, розвитком туризму,
урбаністикою, промоцією та маркетингом.
У внутрішньому середовищі брендинг сприяє формуванню лояльності жителів до громади та підвищує
соціальну згуртованість населення. Поза межами громади бренд робить територію помітною для кваліфікованих кадрів, інвесторів, потенційних партнерів та
нових жителів.
Графічна частина логотипу Бучанської громади складається з простих геометричних фігур: двох похилих
ліній (під кутом 50°), що поєднуються між собою. Під

час розробки знаку навмисно відмовилися від точного
відтворення закладених образів, щоб форма логотипу була лаконічною, міцною та легковідтворюваною.
Також це залишає більше місця для асоціацій та зменшує можливу подібність із фігуративними логотипами, що відтворюють аналогічні образи.
Основою форми стали природні мотиви: паросток,
птах, що розправив крила, бджола під час роботи; перетин шляхів; обриси території Бучанської громади.
Символи, які закладено в знак: ріст, розвиток, рух,
працелюбність, стабільність і рівновага.
Текстову частину логотипу виконано унікальним шрифтом, розробленим спеціально для бренду Бучанської громади. Базисом текстової частини
стали роботи українських шрифтових дизайнерів
1920–1930 років, часи розквіту нових мистецьких напрямів, буяння молодості та експериментів. Шрифт
логотипу Бучанської громади – це сучасний геометричний гротеск. Дві літери з верхнього і нижнього

Логотипи старостатів
Бренд Бучанської громади доповнюється логотипами населених пунктів. Вони потрібні для позначення
конкретного населеного пункту або старостинського
округу, міської ради або старостату.
Загалом розроблено 9 логотипів відповідно до кількості округів. За основу було взято герби населених
пунктів та мінімально видозмінено. Для сіл, що є
центрами старостинських округів, але не мали гербів,
розроблено унікальні логотипи в загальному стилі та
колористиці.
Незважаючи на спільний зв’язок із геральдикою,
важливо не плутати логотипи з гербами населених
пунктів громади. Логотипи не замінюють офіційну
геральдику. Вони можуть використовуватись паралельно, але не одночасно. Наприклад, герб і прапор
Бабинців може і надалі розміщуватись на будівлі старостату, а логотип – на вуличних вказівниках. Але розміщувати поряд логотип і герб на одній площі не варто. Спрощена структура логотипів дає змогу їх ширше
застосовувати у поліграфічній, сувенірній продукції та
елементах зовнішнього оформлення громади.
Гасло «Разом зробимо більше» Бучанської громади
підкреслює символізм розвитку, що закладений у графічну частину основного логотипу та акцентує увагу
на об’єднаності громади, спільної справи та мети.
Головний автор-виконавець розробки – графічний
дизайнер Лесик Панасюк.
Документ розроблено на замовлення Бучанської
міської ради та пройшов громадське обговорення.
Електронна версія брендбука та правила використання розміщено на сайті Бучанської міської ради.

◆◆ Блиставиця

◆◆ Синяківський старостат

◆◆ Бабинці

Подякувати – це просто

Нові меблі для нового дитячого
садочка

Хоч би який сніг, а комфорт
громади понад усе!

На вулиці – картинка казкова (трактор
зранку всі доріжки розчистив), а у приміщенні дитсадка – робоча.
ся увага зосередилася на облаштуванні ігрових кімнат та спалень: завезли
частину меблів, яку майстри швидко перетворюють із дощок на столи, ліжка. За
кілька днів надійде чергова партія меблів.
Нова постільна білизна також не хоче
лежати на полицях, чекає голосну малечу.

Техніка комунальних підприємств
працювала всю ніч, розчищаючи дороги та тротуари від снігу, щоб зранку
всі жителі нашої громади мали змогу
без перешкод виїхати та комфортно
дістатися до роботи, в школу, лікарню,
дитячий садок.

Учні місцевої школи на виховній годині
на тему «Міжнародний день «Дякую».
виконували різні цікаві завдання.

У

П

ід час дидактичної гри «Знайди привід для подяки» – дітям пропонувалося вибрати з конверта картку, на якій
описано певну ситуацію, а також завдання – знайти в кожній ситуації привід для
подяки. Потім продовжували прислів’я на
відповідну тематику. Також дізналися, як
сказати «Дякую» різними мовами світу.
Міжнародний день «Дякую»
В Україні та інших країнах світу день
«Дякую» щорічно відзначають 11 січня,
починаючи з 2008 року.
З кожним роком все більше країн приєднуються до святкування цього дня згідно із
загальноприйнятими традиціями або ж на
свій лад. Варто також зазначити, що вперше слово «дякую» було офіційно згадано у
паризькому словнику-розмовнику у 1586
році. Проте у побут воно увійшло лише на
початку ХХ сторіччя.

П

ро це повідомив староста Бабинців
і Буди-Бабинецької Андрій Купраш
після початку снігопаду і відразу поцікавився у жителів старостату, чи почищені
дороги. Комунальники працюють для людей і реагують на звернення.

◆◆ Ворзель

Подарунки для птахів
Учні 2-В класу Ворзельської школи разом із класним керівником Альоною Костянтинівною Скоростинською з допомогою батьків дітей приготували годівнички для пернатих, які розвісили на території освітнього закладу.
тахам взимку не завжди вдається знайти їжу, і така турбота про навколишній світ свідчить про доброту і людяність
школярів. Нехай смаколики, які насипали діти у годівнички, зігріють пернатих і дадуть їм сил до самої весни.

П
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Свято

Новорічноріздвяний вертеп
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Різдвяний передзвін

Біля центральної ялинки творчі колективи Бучанської громади та запрошені зіркові гості влаштували для глядачів справжнє
Різдвяне дійство.
На святковий співочий передзвін з’їхалися
колективи майже з усіх куточків громади.
Їхня творчість завжди прикрашає усі свята

Розваги у парку

У Новорічно-різдвяний період алеї Бучанського міського парку не сумують
без відвідувачів. Святкова ялинка з
яскравими фотозонами запрошує зробити світлину, на спортивному майданчику випробовують нові тренажери всі
охочі. Навіть поліціянти саме тут влаштували цікаву акцію для дітлахів.

у громаді, на обласних заходах. А ще їхню творчість
знають в Україні і багатьох
зарубіжних країнах – вони
є переможцями фестивалів
і конкурсів.
У цей день просто неба вони
щедрували та колядували, співали і славили народження Христа,
зичили одне одному добра й благополуччя в новому році. Бо ж Різдво – це завжди
народження надії на все краще, на здійснення
найбільш заповітних мрій і помислів.
На святі були також і гості. Першими пісенну естафету підхопили учасники українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина», які подарували
свій спів кожному, хто в цей прохолодний
день вирішив насолодитись святковою програмою.

На завершення глядачі дочекались неймовірного Павла Табакова – переможця п’ятого
сезону телепроєкту «Шанс», півфіналіста другого сезону шоу «Україна має талант», переможця телепроєкту «Голос Країни 2» в команді
Діани Арбеніної. Співак потішив шанувальників своєю творчістю та привітав зі святами.

земля вкрилася білим пухнастим снігом,
і ввечері, коли яскраві гірлянди миготять
різними кольорами.
Сніговики, будиночки, Дід Мороз на лижах, що летить у повітрі, ялинки і чудернацькі арки між величних сосон – яскрава,
незабутня, вражаюча краса!
Окрім того, діти отримували солодкі подарунки.
Спорт під відкритим небом

Для активних і рухливих у парку теж
комфортно. Алеї розчищені, і є сучасний
спортмайданчик із тренажерами, який випробовують і спортсмени-аматори, і майстри своєї справи.
Діти і правоохоронці

Ялинка зі сніговиками

Гарні фотозони у парку підготували для
бучанців та їхніх гостей комунальні працівники. Тут цікаво і вдень, особливо, коли

Гучними сиренами працівники поліції закликали до знайомства та своїх веселощів.
Неподалік дитячого майданчику «Кораблик»
малюки, які гуляли в парку, мали можливість
їздити в автомобілі з мигалками, сигналити
на весь парк, приміряти амуніцію правоохоронців: каску та бронежилет.

Понедiлок, 17 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Геолокацiя: Волинь
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,0:
05,2:25,5:25 Новини
7:05,2:20,3:00,5:20 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Iндiя на смак»
8:05,0:40 Т/с «Шетланд»
9:05 Т/с «Мiсячний камiнь»
10:00 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:45 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10,21:35,0:30,2:50,5:50 Спорт
15:20 Наталя Фалiон та «Лiсапетний батальйон». Великий Рiздвяний концерт
16:30,3:40 Д/с «Дикi тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Суперчуття»
20:00 Д/с «Африка. Звiр на звiра»
21:45 «Зворотнiй вiдлiк»
23:30 Перша шпальта

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,
4:30 «ТСН»
9:25,10:20,3:35,5:30 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:35 Х/ф «Форсаж 6»
23:05 Х/ф «Швидкiсть»
1:20 Х/ф «Свiт Юрського перiоду 4»

Iнтер

3:30 Х/ф «Екiпаж машини бойової»
3:45,10:05,18:00,19:00 «Стосується
кожного»
4:40 М/ф
4:45,4:50 «Телемагазин»
5:20,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
12:25 Х/ф «Дуже поганий татко»
14:25,15:20 «Речдок»
16:05 «Чекай на мене. Україна»
17:40 «Новини»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Провiнцiал»
0:45 Х/ф «Грошi на двох»
3:05 «Подробицi» - «Час»

ICTV

5:30 Служба розшуку дiтей
5:35 Громадянська оборона
6:30 Факти тижня
8:45 Факти. Ранок
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:05 Анти-зомбi
11:05,13:25 Х/ф «Злочинець»
12:45,15:45 Факти. День
13:55,17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
14:50,16:25,21:25 Т/с «Пес»
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,2:00 Прихована небезпека
22:45 Свобода слова
0:00 Х/ф «Клiтка»

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time
6:00 М/ф «Том i Джерi: Вiллi Вонка i
шоколадна фабрика»
7:50 Орел i решка
10:00 Т/с «Мерлiн»
11:55 Х/ф «Поклик предкiв»
13:50 Х/ф «Полювання на Санту»
15:55,20:00 Хто зверху? (12+)

18:00 Т/с «Будиночок на щастя»
22:00 Х/ф «Жахливий директор, або
Школа»
0:45 Х/ф «Дiвчина з Джерсi»
2:35 Х/ф «Скарб Великого Каньйону»
4:05 Служба розшуку дiтей

СТБ

5:15 Т/с «Комiсар Рекс»
7:00,11:50 Битва екстрасенсiв. (16+)
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
12:10,14:50 Т/с «Слiпа»
15:45,18:05 Т/с «Слiд»
19:05 СуперМама. (12+)
20:15,22:50 Т/с «Папаньки»
1:20 Хата на тата. (12+)

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
10:45 Т/с «Мама моєї дочки»
14:50,15:30 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Надiя»
23:10,2:00 Т/с «Зникаючi слiди»
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
12:00 Київ. Вдень
18:00 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:45 NewsRoom. Головне
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00,6:00 Т/с «Картковий будинок»
1:00,2:00,3:00,4:00,5:00 Київ. Вночi

Вiвторок, 18 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Геолокацiя: Волинь
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,21:00,23:35,2:
10,5:10 Новини
7:05,3:00 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Iндiя на смак»
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:05 Т/с «Мiсячний камiнь»
10:00 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,19:30 «По-людськи»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10,21:45,0:10,2:45,5:45 Спорт
15:20 Наталя Фалiон та «Лiсапетний батальйон». Великий Рiздвяний концерт
16:40,3:30 Буковинськi загадки
16:45 Навечiр`я Богоявлення ПЦУ
20:20 Д/с «Суперчуття»
22:00 Полюси
23:00 Бiгус Iнфо
1:30 Д/ф «Кiноперформанс. Народний
Малахiй!»

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,
4:30 «ТСН»
9:25,10:20,3:50,5:30 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:35 Х/ф «Форсаж 7»
23:05 Х/ф «Швидкiсть 2: Круїз пiд
контролем»

Iнтер

5:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»

Відповіді
на сканворд
у № 52

7:00,8:00,9:00,12:00 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Татусi без шкiдливих звичок»
14:30,15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
17:40 «Новини»
18:00,19:00,3:45 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Провiнцiал»
0:45 Х/ф «Бурмило»
2:50 «Подробицi» - «Час»

ICTV

4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:50,20:20,2:05 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:10 Прихована небезпека
11:10,13:25 Х/ф «Той, хто бiжить по
лезу»
12:45,15:45 Факти. День
14:05,16:25,22:45 Т/с «Нюхач»
16:40,21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:05 Факти. Вечiр
0:40 Х/ф «Монстро»
2:50 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:35 Kids` Time
6:00 М/с «Том i Джерi Шоу»
7:40 Орел i решка
9:50 Т/с «Мерлiн»
11:45 Де логiка? (12+)
13:50 Х/ф «Темний розум»
16:00,20:00 Хто зверху? (12+)
17:55 Т/с «Будиночок на щастя»
22:00 Х/ф «Махач вчителiв»
23:55 Х/ф «Американський пирiг 2»
2:00 Вар`яти. (12+)
3:00 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ

4:55 Т/с «Комiсар Рекс»
6:40,11:50 Битва екстрасенсiв. (16+)
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. (12+)
20:15,22:50 Т/с «Папаньки»
1:25 Хата на тата. (12+)

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
11:00 Iсторiя одного злочину. (16+)
14:50,15:30 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Надiя»
23:10,2:00 Т/с «Зникаючi слiди»
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
12:00 Київ. Вдень
18:00 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:45 NewsRoom. Головне
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00,6:00 Т/с «Картковий будинок»
1:00,2:00,3:00,4:00,5:00 Київ. Вночi

Середа, 19 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,8:55,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,2:10,5:35 Новини
7:05,0:00 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Iндiя на смак»
8:05,0:05 Т/с «Шетланд»
9:00 Божественна Лiтургiя ПЦУ
11:30,16:30 Д/с «Дикi тварини»
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:05 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10 Спорт
15:20 Концерт «Твоя музика. Ольга
Сумська i Вiталiй Борисюк»
16:25 Буковинськi загадки
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Суперчуття»
19:35 Д/с «Боротьба за виживання»
20:00 Д/с «Африка. Звiр на звiра»

21:25 ЧЄ УЄФА з футзалу 2022 Нiдерланди - Україна
23:05 Перша шпальта
1:50 Невiдомi Карпати
2:35 Енеїда
3:05 Д/ф «Гiдра»
4:20 Д/ф «З України до Голiвуду»

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,
4:35 «ТСН»
9:25,10:20,3:45,5:30 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:35 Х/ф «Форсаж 8»
23:05 Комедiя «Назад у майбутнє»
1:30 Х/ф «Форсаж 6»

Iнтер

5:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Планета одинакiв»
15:00,15:50 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
17:40 «Новини»
18:00,19:00,3:40 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Провiнцiал»
0:45 Х/ф «Недоторканнi»
2:45 «Подробицi» - «Час»
4:35 М/ф
4:45 «Телемагазин»

ICTV

4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей
4:25 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:10,13:30 Х/ф «Той, хто бiжить по
лезу 2049»
12:45,15:45 Факти. День
14:00,16:25,22:45 Т/с «Нюхач»
16:35,21:25 Т/с «Пес»

17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,2:30 Секретний фронт
0:40 Х/ф «Вулиця Монстро, 10»
3:15 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time
6:00 М/ф «Том i Джерi: Шпигунськi
пристрастi»
7:50 Орел i решка
10:00 Т/с «Мерлiн»
11:50 Де логiка? (12+)
14:00 Х/ф «Геракл: Народження
легенди»
16:00,20:00 Хто зверху? (12+)
17:55 Т/с «Будиночок на щастя»
22:00 Х/ф «Училка»
23:55 Х/ф «Американський пирiг: Знову
разом»
2:10 Вар`яти. (12+)
2:55 Служба розшуку дiтей
3:00 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ

4:55 Т/с «Коли ми вдома»
5:20 Т/с «Комiсар Рекс»
7:00,11:50 Битва екстрасенсiв. (16+)
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. (12+)
20:15,22:50 Т/с «Папаньки»
1:25 Хата на тата. (12+)

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
11:00 Iсторiя одного злочину. (16+)
14:50,15:30 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Надiя»
23:10,2:00 Т/с «Зникаючi слiди»
1:30 Телемагазин
2:40 Гучна справа
3:35 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
12:00 Київ. Вдень
18:00 Погоджувальна рада
19:00 Київ. Ввечєрi

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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8

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:45 NewsRoom. Головне
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00,6:00 Т/с «Картковий будинок»
1:00,2:00,3:00,4:00,5:00 Київ. Вночi

Четвер, 20 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:30,2:10,5:10 Новини
7:05,0:20,3:00,5:05 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Iндiя на смак»
8:05,0:25 Т/с «Шетланд»
9:05 Т/с «Знедоленi»
10:10 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,1:25 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:15 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Iндивiдуальнi перегони,
20 км, чоловiки
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Боротьба за виживання»
20:00 Д/с «Африка. Звiр на звiра»
21:40,0:05,2:45,5:45 Спорт
21:55 Полюси
23:00 Схеми. Корупцiя в деталях
3:05 Енеїда
3:30 Буковинськi загадки
3:35 Д/ф «Вибiр»
4:35 Д/ф «Олександр Довженко: Одеський свiтанок»

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,
4:40 «ТСН»
9:25,10:20,4:15,5:35 «Життя вiдомих
людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:35 Х/ф «Перевiзник»
22:15 Комедiя «Назад у майбутнє 2»
0:25 Х/ф «Форсаж 7»
2:55 Комедiя «Стоянка»

Iнтер

5:15,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,10:55 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Планета одинакiв 2»
14:55,15:45 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий випадок»
17:40 «Новини»
18:00,19:00,3:55 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Провiнцiал»
0:45 Х/ф «Три дев`ятки»

3:00 «Подробицi» - «Час»
4:50 «Телемагазин»

ICTV

4:10 Скарб нацiї
4:20 Еврика!
4:25 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
11:10,13:25 Х/ф «Зiткнення з безоднею»
12:45,15:45 Факти. День
14:05,16:30,22:50 Т/с «Нюхач»
16:40,21:25 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2»
18:45,21:05 Факти. Вечiр
20:20,2:20 Анти-зомбi
0:45 Х/ф «Точка обстрiлу»
3:05 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:30 Kids` Time
6:00 М/ф «Том i Джерi: Повернення в
країну Оз»
7:35 Орел i решка
9:45 Т/с «Мерлiн»
11:40 Де логiка? (12+)
13:45 Х/ф «Джек - вбивця велетнiв»
16:00,20:00 Хто зверху? (12+)
18:00 Т/с «Будиночок на щастя»
22:05 Х/ф «Отпадний препод»
0:35 Х/ф «Отпадний препод 3»
2:35 Вар`яти. (12+)
2:55 Служба розшуку дiтей
3:00 Зона ночi
4:50 Абзац!

СТБ

4:55 Т/с «Коли ми вдома»
5:45 Т/с «Комiсар Рекс»
7:35,11:50 Битва екстрасенсiв. (16+)
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. (12+)
20:15,22:50 Т/с «Папаньки»
1:25 Хата на тата. (12+)

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
11:00 Iсторiя одного злочину. (16+)
14:50,15:30 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Надiя»
23:10 Слiдами 2021
23:50,2:00 Т/с «Зникаючi слiди»
1:30 Телемагазин
2:20 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
12:00 Київ. Вдень
18:00 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»

22:45 NewsRoom. Головне
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00,6:00 Т/с «Картковий будинок»
1:00,2:00,3:00,4:00,5:00 Київ. Вночi

П`ятниця, 21 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:35 Вiдтiнки України
6:30 М/с «Пiнгвиня Пороро»
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:20,2:00,5:10 Новини
7:05,0:10,1:55,2:50,5:05 Погода
7:10 Д/с «Девiд Рокко. Iндiя на смак»
8:05 Т/с «Шетланд»
9:05 Т/с «Знедоленi»
10:10 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соцiальне
12:00,18:20 «По-людськи»
13:10,0:15 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:15 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Iндивiдуальнi перегони,
15 км, жiнки
17:00,1:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Боротьба за виживання»
20:00 Д/с «Африка. Звiр на звiра»
21:40,23:55,2:35,5:45 Спорт
21:55 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення»
22:50 Д/с «Дикi тварини»
2:55 «Зворотнiй вiдлiк»

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1»
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:3
0 «ТСН»
9:25,10:20,6:00 «Життя вiдомих людей»
11:15,12:20,14:15 «Твiй день»
14:45 «Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:15 Х/ф «Перевiзник 2»
22:05 Комедiя «Назад у майбутнє 3»
0:25 Комедiя «Назад у майбутнє 2»
2:35 Комедiя «Назад у майбутнє»
4:30 Х/ф «Грiнч - викрадач Рiздва»

Iнтер

5:20,23:20 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським»
7:00,8:00,9:00,12:00 Новини
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером»
10:00,11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «Планета одинакiв 3»
14:30,15:30,1:00 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий випадок»
17:40 «Новини»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Пострiл в порожнечу»
2:50 «Подробицi» - «Час»
3:20 «Орел i решка. Шопiнг»
4:05 «Орел i решка. Чудеса свiту»
5:15 «Телемагазин»

ICTV

Заява про наміри
Для теплопостачання НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №3» за адресою: вул. Вокзальна, 46а, в місті Буча, Київської області, виконується проект будівництва окремо розташованої
котельні. Котельня проектується на території СЗОШ І-ІІІ ступенів №3.
В котельні встановлюються котли «Колві»: один водогрійного котел “КОЛВІ 350”,
(0,407 МВт) та один водогрійний термоблок “КОЛВІ 400Д” (0,466 МВт).
Загальна потужність котельні - 0,873 МВт.
Котельня працює на природному газі. Висота димових труб котельні становить 15 м.
Котли та допоміжне обладнання високотехнологічне. Забезпечується регулювання
температури теплоносія в залежності від температури повітря, що приведе до скорочення споживання газоподібного палива на опалення та забезпечить теплом загальноосвітню школу №3. Потреби в ресурсах на будівництво котельні мінімальні.
Заява про екологічні наслідки
Нове будівництво котельні за адресою: вулиця Вокзальна, 46-а, м. Буча, Київської області, яка працює на природному газі, дає змогу зменшити тепловтрати при передачі
тепла від джерела до споживача, за рахунок цього зменшити споживання газу та зменшити викиди в навколишнє середовище.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 808 до п.1 проектована діяльність входить до списку підвищеної екологічної небезпеки, але являється
екологічно прогнозованим.
Згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів №
173 від 19.06.1996 р. (пп. 5.4-5.6, 7.13) розрахунки розсіювання забруднюючих речовин
показують, що максимальні викиди становлять по діоксид азоту і не перевищують 0,12
ГДК.
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.
За період будівництва та експлуатації вплив на геологічне, техногенне, соціальне та повітряне середовище, грунт, рослинний і тваринний світ, об’єкт має допустимий вплив.
Таким чином, екологічний ризик діяльності, що проектується виключається.
Відгуки і пропозиції надсилати за адресою:
08292, Київська область, м. Буча, вул. Пушкінська, 59Б, кВ. 127.
Тел./факс (04597) 40-314
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4:05 Скарб нацiї
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей
4:25,1:20 Факти
4:50 Громадянська оборона
6:30 Ранок у великому мiстi
8:45 Факти. Ранок
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм
10:10,20:05 Дизель-шоу. (12+)
11:50,13:10 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну»
12:45,15:45 Факти. День
13:30,17:35,22:55,1:45 «На трьох». (16+)
14:45,16:15 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
0:00 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2»
2:50 Я зняв!

Новий канал

5:55,7:45 Kids` Time
6:00 М/ф «Том i Джерi: Форсаж»
7:50 Орел i решка
9:50 Аферисти в мережах. (16+)
15:55 Х/ф «Махач вчителiв»
17:45 Х/ф «Дiвчина з Джерсi»
19:55 Х/ф «Кучерява Сью»
22:00 Х/ф «Ми - Мiллери»
0:30 Х/ф «Тато мимоволi»
2:10 Вар`яти. (12+)
2:40 Служба розшуку дiтей
2:45 Зона ночi

СТБ

5:00 Т/с «Коли ми вдома»
5:20 Т/с «Комiсар Рекс»
10:55,11:50,14:50,18:05 Т/с «Слiпа»
11:30,14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини
19:45 Мiй секрет. Слава Камiнська.
(12+)
22:50 Мiй секрет. Актори серiалу
«Крiпосна». (12+)

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною
7:00,8:00,15:00,19:00 Сьогоднi
9:00 Зоряний шлях
10:00,15:30 Т/с «Комора життя»
18:00 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савiка Шустера
0:00,2:00 Т/с «Зникаючi слiди»
1:30 Телемагазин
4:15 Реальна мiстика

ТК «Київ»

7:00 Київ. Вранцi
12:00 Київ. Вдень
18:00 Київ. Ввечєрi
22:00 Т/с «Нiчна змiна»
22:45,5:00 NewsRoom. Головне
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
0:00,5:30 Т/с «Картковий будинок»

Субота, 22 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:35 Енеїда
7:00,8:00,9:00,15:00,18:00,21:00,0:05,3:4
5,5:35 Новини
7:05 Погода
7:15 М/ф «Як козаки у футбол грали»
7:30 М/ф «Як козаки у хокей грали»
7:50 М/ф «Як козак щастя шукав»
8:05 Невiдомi Карпати
8:25 Вiдтiнки України
9:05 #ВУкраїнi
9:40 Х/ф «Авраам: охоронець вiри»
11:25 Т/с «Хадсон та Рекс»
13:50 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Масстарт, 15 км, чоловiки
14:40 10 днiв незалежностi України.
День соборностi: як об`єдналися двi
частини України
15:10 Концерт. ВIА «Кобза»
16:00 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Естафета 4х6 км, жiнки
17:20 Концерт. Наталiя Валевська
18:15 Д/с «Тваринна зброя»
19:20 Т/с «Паризькi таємницi»
21:25 Д/с «Африка. Звiр на звiра»
23:10 Д/с «НЛО: Загубленi свiдчення»
0:30 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»

Канал «1+1»

7:00,6:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
19:30,5:15 «ТСН»
20:15,3:25 «Вечiрнiй квартал»
22:15 Комедiя «Дикi»
23:15 Комедiя «Назад у майбутнє 3»

1:45 Х/ф «Грiнч - викрадач Рiздва»

Iнтер

5:45 «Орел i решка. Чудеса свiту»
7:00 Х/ф «Пенелопа»
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки»
12:50 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний
крос»
13:00 Х/ф «Самогонники»
13:20,20:30 Т/с «Провiнцiал»
20:00 «Подробицi»
22:10 «Всi зiрки в Юрмалi»
0:30 Х/ф «Принцеса на бобах»
2:50 Х/ф «Панi з папугою»
4:45 Х/ф «Чотири нуль на користь
Тетянки»

ICTV

4:30 Скарб нацiї
4:40 Еврика!
4:50 Факти
5:15,9:55 «На трьох». (16+)
6:50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2»
8:00 Т/с «Вижити за будь-яку цiну»
11:35,13:00 Х/ф «Точка обстрiлу»
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Втiкач»
16:05 Х/ф «Служителi закону»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Найманець»
21:25 Х/ф «Форпост»
23:45 Х/ф «Володар бурi»
2:15 Я зняв!

Новий канал

6:00 Хто проти блондинок? (12+)
8:05,9:55 Kids` Time
8:10 Х/ф «Чiхуахуа з Беверлi Хiллз 2»
10:00,12:00 Орел i решка
11:00 Орел i решка. Чудеса свiту
14:55 М/ф «Лелеки»
16:45 Х/ф «Ми - Мiллери»
19:00 Х/ф «Мiй шпигун»
21:00 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдання»
22:55 Х/ф «Полiцейський iз дитсадка»
1:05 Вар`яти. (12+)
2:35 Зона ночi

СТБ

5:00 Т/с «Коли ми вдома»
6:10,10:55 Т/с «Папаньки»
9:30 Неймовiрна правда про зiрок
16:40,23:30 Хата на тата. (12+)
19:00 МастерШеф. Битва сезонiв. (12+)

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi
7:30,3:30 Реальна мiстика
8:50,15:20 Т/с «Ангелiна»
17:00,21:00 Т/с «Трикутник долi»
20:00 Головна тема
23:00,2:00 Т/с «Мама моєї дочки»
1:30 Телемагазин

ТК «Київ»

7:00,10:00,13:00,14:00,17:00 Т/с «Нiчна
змiна»
7:45,9:45,10:45,13:45,14:45,17:45,6:30
NewsRoom. Головне
8:00 Х/ф «Днi грому». (16+)
11:00,15:00,19:00,2:00,3:30,4:30,5:30
Київ. Вихiдний
20:00 Комедiя «Доброго ранку, В`єтнам». (16+)
22:00 Київ. Проfile
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»

Недiля, 23 сiчня

UA:Перший

6:00 Гiмн України
6:05,4:10 Енеїда
7:00,8:00,8:55,18:00 Новини
7:05,23:20 Погода
7:15 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
7:30 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли»
7:50 М/ф «Як козаки сiль купували»
8:05 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття»
9:00 Божественна Лiтургiя ПЦУ
11:00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ
12:30 Недiльна Свята Меса РКЦУ
13:15 Бiатлон на Суспiльному. Кубок
свiту. VII етап. Естафета 4х7, 5 км,
чоловiки
14:30 Студiя «Дорога до Пекiна».
Проводи збiрної України на XXIV зимовi
Олiмпiйськi iгри
16:10 Бiатлон на Суспiльному. Кубок

свiту. VII етап. Масстарт, 12, 5 км, жiнки
17:10 Концерт. Анатолiй Гнатюк
18:15 ЧЄ УЄФА з футзалу 2022 Сербiя
- Україна
19:55 Д/с «Свiт дикої природи»
20:05,21:55 Д/с «Африка. Звiр на звiра»
21:00,23:25,5:05 Тиждень на Суспiльному
22:50 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+)
0:20 Х/ф «Ярослав Мудрий»
2:50 Д/ф «Хто створив Змiєвi вали?»
3:40 #ВУкраїнi

Канал «1+1»

7:00 «Життя вiдомих людей»
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00,3:15 «Свiт навиворiт»
18:30 «Свiтське життя. Дайджест»
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 12»
23:15 Х/ф «Форсаж 8»
1:55 Комедiя «Стоянка»

Iнтер

6:20 М/ф
6:45 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний
крос»
7:00 Х/ф «Самогонники»
7:20 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки»
9:00 «Готуємо разом»
10:00,10:55,11:50 «Iнше життя»
13:40 «Речдок. Випереджаючи час.
Духiв»
18:00 Х/ф «Пiдозри мiстера Уїчера:
Вбивство в будинку на Роуд-Хiлл»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «З життя начальника карного
розшуку»
23:55 Х/ф «Нiчна подiя»
1:50 «Речдок»

ICTV

5:05 Факти
5:30,8:10 Анти-зомбi
6:20,10:05 Громадянська оборона
7:10 Прихована небезпека
9:10 Секретний фронт
11:05,13:00 Х/ф «Зiткнення з безоднею»
12:45 Факти. День
13:45 Т/с «Нюхач»
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z»
23:05 Х/ф «Костянтин»
1:35 Х/ф «Клiтка»
3:15 Я зняв!

Новий канал

5:50,0:55 Вар`яти. (12+)
6:45,8:30 Kids` Time
6:50 М/ф «Том i Джерi: Полiт на Марс»
8:35 Х/ф «Флаббер»
10:10 М/ф «Лелеки»
12:00 М/ф «Феї»
13:40 М/ф «Феї: Втрачений скарб»
15:00 Х/ф «Мiй шпигун»
17:00 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдання»
18:55 Х/ф «Канiкули»
21:00 Х/ф «Вiйна з дiдусем»
22:55 Improv Live Show. (12+)

СТБ

4:50 Т/с «Коли ми вдома»
5:15 Т/с «Папаньки»
8:30 МастерШеф. Битва сезонiв. (12+)
13:10 СуперМама. (12+)
18:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:05 Один за всiх. (16+)
23:35 Таємницi ДНК. (16+)

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi
6:50,4:35 Реальна мiстика
9:10 Т/с «Ангелiна»
17:00,21:00 Т/с «Пробачити себе»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою
23:00,2:00 Т/с «Всупереч долi»
1:30 Телемагазин
3:40 Гучна справа

ТК «Київ»

7:00,9:30,13:00,14:00,17:00,22:00,1:00,6:
10 Т/с «Картковий будинок»
8:00 Х/ф «Круп`є». (16+)
10:25,13:45,14:45,17:45 NewsRoom.
Головне
10:40 Design Tour
11:00,15:00,2:00,3:30 Київ. Вихiдний
19:00,5:30 Київ. Тижневик
19:50 Київ. Тижневик. Спорт
20:30 Х/ф «Замах на Р. Нiксона». (16+)
22:55 Лото
23:00 Т/с «Майстри сексу»
3:00 Армiя сьогоднi

24.01.2022 року о 11-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної
ділянки гр. Здольника Станіслава Васильовича за адресою: Київська обл., Бучанський
р-н, с. Любимівка, вул. Польова.
Запрошуємо сусідніх землевласників гр. Гаврилюк С. П., Юричко А. В. та землекористувачів суміжних земельних ділянок для погодження меж.
Втрачене свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, видане Київською школою І-ІІІ ступенів № 206 на ім’я Сухачова Марта
Захарівна, вважати недійсним.
Втрачену картку водія UAD0000004NS4000, видану Корнієнко Тимофій Анатолійович, 31.05.1991 р.н., вважати недійсною.
Втрачений «Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою» КВ №23428033, виданий 27 червня 2003р. на ім’ я Самойленко
Жанна Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ ї ДБ №358766, видане 29 січня 2019 року Службою у справах дітей та сім’ї
Ірпінської міської ради на ім’я Омельчук Вероніка Сергіївна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення інвалідності, видане Бучанською міською радою на ім'я Жданов Олександр Валентинович, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток серія НУ №8335439, виданий 10.10.1981 року Києво - Святошинським РУВК Київської області на
ім'я Негода Віталій Олександрович, вважати недійсним.

Оголошення

Зверніть увагу

Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області оголошує конкурс на
визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів.
Пропозиції для участі у конкурсі приймаються до «03»«лютого»2022 року.
Конкурс відбудеться в адміністративному приміщенні Дмитрівської сільської ради,
вул. Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський р-н, Київська обл., «10» лютого 2022 року о 10-00
год. Детальна інформація за тел. (044) 298-10-86.
18 січня 2022 року о 10:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Клименко Віри Андріївни, Поліводі Інни Євгенівни, Дугіній Наталії
Євгенівні за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято –
Покровська 54а.
Просимо власників суміжних земельних ділянок: Селезньова О.І, Глущенко І.І.,
Ерченко Г.І. з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
18 січня 2022 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. Жоломка
Леоніда Сергійовича за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Ворзель, вул.
Залізнична, 1. Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок
з’явитись для погодження меж.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З НАКАЗУ НАЧАЛЬНИКА БУЧАНСЬКОГО РАЙОННОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КОМПЛЕКТУВАННЯ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
(з адміністративно-господарської діяльності)
20 грудня 2021 року

м. Буча

№ 97

Про приписку громадян 2005 року народження до призовної дільниці

Н

а підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Постанови
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року №352 “Про затвердження Положення
про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу
та прийняття призовників на військову службу за контрактом ”(зі змінами в редакції
Постанови Кабінету Міністрів від 20.01.2021 № 100), доручення Київської обласної державної адміністрації від 13.07.2021 року № 16-2 «Про проведення в Київський області
приписки громадян України 2005 року народження до призовних дільниці у січні-березні 2022 року», Розпорядження Бучанської районної державної адміністрації Київської
області від 03.09.2021 року №136 «Про організацію та проведення приписки громадян
України 2005 року народження в Бучанському районі Київської області у січні-березні
2022 року»
Н А К А З У Ю:
1. У встановленому порядку протягом січня – березня 2022 року провести приписку
до призовних дільниць Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, першого відділу Бучанського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки, другого відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, третього відділу
Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, громадян 2005 року народження.
2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 01 січня по 31 грудня
2005 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Бучанського району, а також громадяни старшого віку, які не були приписані раніше.
3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовних дільниць зобов’язані особисто прибути до призовної дільниці за адресою та у строки зазначені в
повісті. При собі мати документи, які підтверджують особу та ті які зазначені в повісті.
4. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані особисто прибути до 31 березня
2022 року маючи при собі документи, які посвідчують особу до відповідних призовних
дільниць, а саме:
4.1 Громадяни, які проживають у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Коцюбинській
територіальних громадах звертатися до призовної дільниці Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м.Буча, вул..
Яблунська, 129.
4.2 Громадяни, які проживають у Вишневій, Дмитрівській, Борщагівській,
Білогородській територіальних громадах звертатися до призовної дільниці першого відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Київ вулиця. Михайла Котельникова, 25А.
4.2 Громадяни, які проживають у Бородянській, Немішаївській. Пісківській територіальних громадах звертатися до призовної дільниці другого відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: смт.
Бородянка, вулиця Центральна, 294.
4.3 Громадяни, які проживають у Макарівській територіальній громаді звертатися
до призовної дільниці третього відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: смт. Макарів, вулиця Дмитрія
Ростовського, 22.
5. Керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів Бучанського
району незалежно від підпорядкування і форм власності звільнити юнаків, яким необхідно прибути до призовних дільниць в строк зазначені у повісті для постановки на військовий облік.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ТВО Начальника Бучанського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
підполковник

п/п

А.МОСТОВИЙ

ЗГІДНО:
Начальник ВОЗіК Бучанського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
капітан

В.ФОМУЛЯЄВ

Зміни бюджетних рахунків

Із 1 січня 2022 року в Україні змінюються реквізити бюджетних рахунків
для зарахування надходжень до державного бюджету та реквізити окремих рахунків для зарахування платежів до місцевих бюджетів.

К

ошти, сплачені на бюджетні рахунки, які діяли до 1 січня 2022 року, не будуть зараховуватися до бюджету та повертатимуться платникам для уточнення реквізитів.
Актуальні реквізити для сплати податків та зборів до державного бюджету та бюджету
Бучанської міської територіальної громади у 2022 році можна переглянути на сторінці
Головного управління Державної казначейської служби у Київській області.

ОГОЛОШЕННЯ
Про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства
Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року
№ 1094, виконавчий комітет Бучанської міської ради оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального
некомерційного підприємства «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Бучанської міської ради.
До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
• представники органу управління;
• представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового
колективу;
• представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я
відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати
рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.
Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по
чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з
таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній
кількості представників органу управління.
Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить дев’ять осіб.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
• наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не
знята в установленому законом порядку;
• накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
• наявність конфлікту інтересів.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна подавати в робочий час
з 06.01.2022 року по 20.01.2022 року включно до за адресою: вул. Енергетиків, 12, м. Буча, обл.
Київська (ЦНАП).

ОГОЛОШЕННЯ
Про заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Спортивний
комплекс «Академія спорту» Бучанської міської ради.
Вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж
роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше трьох років; знання Конституції
України, Закону України «Про запобігання корупції», основ діловодства та правил ділового етикету, досконале володіння державною мовою, навиками роботи на персональному комп’ютері.
До заяви додаються наступні документи:
• автобіографія (заповнена в електронному вигляді),
• копія паспорта,
• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру,
• копії документів про освіту (з додатками),
• 2 фотокартки розміром 3х4 см.,
• копія трудової книжки,
• копія військового (за наявності).
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня оголошення вакантної посади за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Буча, Київська обл., 08292.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці звертатись до відділу молоді та спорту Бучанської міської ради за
телефоном: (093) 440-73-83.

24.01.2022 року о 10-00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки гр. Нечипоренка Олександра Миколайовича за адресою: Київська обл., Бучанський
р-н, с. Бузова.
Запрошуємо сусідніх землевласників гр. Гонда О. Ю., Бобруйко О. С. та землекористувачів суміжних земельних ділянок для погодження меж.
Втрачене "Посвідчення багатодітної дитини" серія ДБ №133704, видане 23,01,2017 року на імя Дерев'янко Данило
Олександрович, вважати недійсним.
Втрачену картку водія UAD0000005M87000 до 04.12.2024, видану на ім'я Бучакчийський Олег Васильович,
16.04.1974 р.н., вважати недійсною
Втрачене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного № 231495, видане 23 червня 2016 року ІрпінськоБучанським ОМВК на ім'я Габорак Олександр Миколайович, вважати недійсним.
Втрачену картку водія UAD0000003EZM000, видану на ім’ я Татаринов Роман Володимирович, вважати недійсною.
Втрачену картку водія UAD0000007EV1000, видану Ткаченко Володимир Вікторович, 07.05.1970 р.н., вважати недійсною.
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Новорічно-різдвяні дива

Навіть сніг та мінусова температура не завадили маленьким
жителям Бучанської громади гучно й весело відзначити свято Різдва Христового.

С

вятий Миколай, фантастичні герої, Дід Мороз і Снігуронька –
весела, цікава, рухлива казка відбулася на Різдво в
Центральному будинку культури міста.
Такий неймовірно-гарний подарунок підготували для діточок співробітники відділу культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради.
Розважально-ігрова дитяча програма, насичена конкурсами,
танцями, хороводами, дивом і веселощами, сподобалася маленьким учасникам дійства.
Різдво – це дуже красиве і радісне свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. І надзвичайно приємно, коли всі мають змогу
провести цей день великою, дружною родиною.

Казка на сцені

Вистава «Магічна кулька Санта- Клауса» завітала до діточок
усіх старостинських округів громади.

ітлахи із задоволенням поринули у театральну казку: захоплено спостерігали за дійством
на сцені, щиро переживали разом
із героями їхні пригоди і раділи
щасливому завершенню.
Радість дітей – чи не найважливіше у світі. Тож за ініціативи Бучанського міського голови Анатолія Федорука артисти
Музично-драматичного театру ім. П.К. Саксаганського дарують
новорічно-різдвяне свято всім малюкам громади.
Фото Яна Гордієнко

Усе про військовий облік жінок в Україні

В Україні затверджено список професій, представниці яких повинні стати на обов’язковий
облік військовозобов’язаних. Про це йдеться в наказі Мінборони №313 від 11 жовтня 2021
року, який набрав чинності 17 грудня. Згідно з ним, жінки багатьох професій після отримання спеціальності мають прийти до військкомату, щоб стати на облік.

Ц

е стосується представниць прекрасної статі віком від 18 до 60 років, які придатні до військової
служби. Зазначимо, що стати на облік у військкоматі
вважається не правом, а обов’язком.
Оновлення системи військового обліку в Україні
не передбачає мобілізації чи призову жінок до армії.
Йдеться про оновлення самої системи та перелік так
званих жіночих професій, які є підставою для постановки на військовий облік, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
«Ніхто не забиратиме жінок до армії. Це не мобілізація та не військовий призов. Ідеться лише про оновлення системи військового обліку», – цитує Маляр
прес-служба Міноборони.
До списку потрапили більше сотні професій у 35 сферах: автомобільного транспорту, комп’ютерних технологій, хімії та біології, авіації, телекомунікацій та радіотехніки, журналістики, банківської справи, фінансів та
страхування, видавництва та поліграфії, залізничного
транспорту, готельно-ресторанного бізнесу, медицини,
фармакології та інших.
Під час прийому на роботу жінки
показуватимуть військовий квиток
Відзначимо, що тепер роботодавці повинні будуть
проконтролювати, щоб їх співробітниці, які підпадають під список, стали на облік у військкомат. При
прийомі на роботу нових колег, необхідно перевіряти у них наявність військово-облікових документів
і відміток про взяття на військовий облік. Керівник
підприємства, який не проконтролює наявність таких документів, буде змушений заплатити штраф у
розмірі від 5,1 до 8,5 тисячі гривень.
Чи треба просто завтра йти у
військкомати?
«Ні. Для цього буде цілий рік. Адже виконання норми
закону про оновлення військового обліку триватиме
протягом 2022 року», – розповіла заступник міністра

Д

оборони України. Наразі в уряді працюють над тим,
щоб зробити цей процес максимально зручним, запевнили у Міноборони.
«Наскільки це можливо зробити в онлайн-форматі
(наприклад, через «Дію»), настільки це треба зробити
в онлайн-форматі. В Україні триває масштабна антибюрократична реформа – ми переводимо максимум
державних послуг в онлайн, і звичайно – комунікація з
державою про військовий облік також може, принаймні
великою мірою, проводитись онлайн. Будемо робити
все для того, щоб нашим людям не довелось займатись
перенесенням папірців з місця на місце», – заявив керівник управління персоналу штабу Командування
Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
Горбач також нагадав: щоб поставити людину на
військовий облік, треба пройти медичну комісію.
«Можливо, треба осучаснити і цей момент, приймаючи відповідну інформацію від сімейних лікарів, від
тих установ, де людина вже отримує медичні послуги,
щоб не дублювати процес у військкоматах».

ВАЖЛИВО
Постановка на військовий облік жінок
із малолітніми дітьми та вагітних
Після набрання чинності наказу Міністерства оборони щодо військового обліку для жінок різних професій в українців з’явилося чимало питань щодо його
застосування. На один з найпоширеніших відповіли у
Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
Згідно з роз’ясненням, жінки, у яких є неповнолітні
діти, дійсно мають перебувати на обліку, проте в разі
оголошення в Україні воєнного стану, коли військовозобов’язані повинні будуть приєднатися до захисту
країни – це їх не стосуватиметься.
«Вагітних жінок теж братимуть на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини», – пояснили в Міноборони.
Список змінять
Після того, як у Міноборони повідомили про
обов’язковий облік жінок до 60 років багатьох професій – список було значно розширено – у Верховній
Раді заявили, що його скорочуватимуть.
Про це повідомив голова парламентського Комітету
з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Олександр Завітневич.
«Обговорили це питання з міністром оборони Олексієм
Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в
бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які
справді не знадобляться Збройним силам та іншим формуванням», – зазначив Завітневич і додав, що сама ініціатива правильна – країна має знати свої резерви та бути
готовою, оскільки «ситуація зобов’язує».
Для жінок, яких поставлять на військовий облік,
введуть перехідну норму. Примусових військових
зборів не буде на першому етапі. Відповідну заяву на
сторінці в соціальних мережах зробив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Як визначити, чи підпадаєте ви під дію
нового наказу
Найперше, можна ознайомитися із переліком на сайті Верховної Ради України. Також інформацію можна
отримати у територіальному центрі комплектування
та соціальної підтримки (колишній комісаріат).
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Свято має бути безпечним

Правила поведінки перебування на
воді та льоду

19 січня відзначатимемо одне з головних свят – Водохреща.
Для того, щоб свято не обернулося трагедією, необхідно чітко
дотримуватися правил поведінки перебування на воді та льоду. Рятувальники Київщини нагадують про важливість дотримання правил безпеки. Оскільки вода зазвичай крижана, для
непідготовленої людини таке купання досить небезпечне.

Щ

орічно рятувальники району забезпечують безпеку цих заходів.
Тож, всі охочі зможуть належно вшанувати християнські традиції у спеціально обладнаному для цього місці, без ризику для життя.
Пам’ятайте, неприпустимим є купання в необладнаних для цього
місцях та з неперевіреним дном.
Не можна розпочинати хрещенські забави без представників
служб порятунку і медичних працівників та купання дітей без нагляду батьків чи дорослих. Не можна пірнати у воду безпосередньо
з льоду. Під час групового купання, кількість людей, що перебуває
у воді, не повинна перевищувати трьох осіб.
Задля власної безпеки дотримуйтесь простих правил:
• занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега, під наглядом рятувальників та медичних працівників;
• перед купанням необхідно розігріти тіло;
• до ополонки необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;
• занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не

поринайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення у воду з головою не рекомендуються, тому що це збільшує
втрату температури й може призвести до шоку від холоду;
• під час входження у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної
вам глибини, але не плавайте;
• не перебувайте в ополонці більше хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
• якщо з вами дитина, стежте за нею під час занурення в ополонку;
• під час входження у воду не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
• після купання (занурення) необхідно розтертися махровим рушником і вдягнути сухий одяг;
• для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження потрібно випити гарячого чаю.
Подбайте про своє здоров’я та своїх близьких, не нехтуйте правилами безпечної поведінки на воді.
Бажаємо вам веселого та безпечного святкування.
Бучанське районне управління ГУ ДСНС України
у Київській області
Додаток
до рішення ХХ сесії VIII скликання
Білогородської сільської ради
№721 від 11 січня 2022 року

СКЛАД КОМІСІЇ
Голова комісії уповноважений представник замовника містобудівної документації,
посадова особа:
Іщенко Володимир Вікторович – начальник відділу юридичного забезпечення
Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області.
Секретар комісії уповноважений представник замовника містобудівної документації, посадова особа:
Запольський Юрій Іванович – в.о. начальника відділу земельних відносин, комунальної
власності та екології Білогородської сільської
ради Бучанського району Київської області.
Члени комісії, уповноважені представники органу містобудування та архітектури
Білогородської сільської ради:
Давиденко Ярослава Миколаївна – в.о. начальника відділу містобудування, архітектури
та будівництва Білогородської сільської ради
Бучанського району Київської області.
Гуржій Наталія Миколаївна – головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури
та будівництва Білогородської сільської ради
Бучанського району Київської області.
Члени комісії, уповноважені представники органу у сфері земельних ресурсів:
Гаєвський Ігор Володимирович – начальник
Управління державного земельного кадастру
Головного Управління в Київській області.
Терещенко Микола Миколайович – заступник начальника Управління - начальник
відділу державного контрою за додержанням
земельного законодавства та оперативного
реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного
Управління Держгеокадастру в Київській області.
Член комісії, уповноважений представник департаменту екології та природних
ресурсів в Київській області державної адміністрації:
Андрущенко Андрій Володимирович – заступник директора – начальник управління
оцінки впливу на довкілля та природно – заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації.
Член комісії, уповноважений представник Головного управління Держпрод
споживслужби в Київській області:
Демченко Таїсія Павлівна – завідувач сектору державного нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
Вишневого відділу Головного управління

Держпродспоживслужби в Київській області.
Члени комісії, уповноважені представники Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій в
Київській області:
Буренко Юрій Іванович – начальник
Бучанського районного управління ГУ ДСНС
України у Київській області полковник служби цивільного захисту.
Кириченко Юрій Олександрович – начальник відділу організації профілактичної роботи Бучанського районного управління ГУ
ДСНС України у Київській області підполковник служби цивільного захисту.
Члени комісії, уповноважені представники професійних об›єднань та спілок, архітектори і науковці:
Старинець Руслан Васильович - Голова Ради
Київського обласного регіонального відділення Архітектурної Палати Національної спілки
архітекторів України.
Бегаль Людмила Іванівна – член Правління
Київської обласної організації Національної
спілки архітекторів України.
Маркіна Марія Іванівна – член Правління
Київської обласної організації Національної
спілки архітекторів України.
Член комісії, уповноважений представник обслуговуючого підприємства інженерних мереж та споруд Білогородської сільської ради:
Івасюк Ігор Миколайович – директор комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг с. Білогородка» Бучанського району Київської області.
Члени комісії, уповноважені представники громадськості Білогородської сільської
ради Бучанського району Київської області:
Бричок Артур Сергійович;
Калиновський Олександр Миколайович;
Кутирін Максим Олегович;
Мазур Роман Валентинович;
Нєвров Ярослав Володимирович;
Оцабріка Ігор Володимирович;
Сарган Василь Іванович;
Синчук Роман Петрович;
Слободянюк Юрій Іванович;
Титаренко Євгеній Петрович;
Тищенко Віталій Васильович;
Тищенко Генадій Васильович;
Тригуб Петро Володимирович;
Устяк Василь Михайлович;
Шевчук Роман Миколайович;
Шимчук Руслан Ігоревич.
Представник ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» –
Євтушенко Ігор Володимирович.
Представник ТОВ «Білград» – Брунько
Володимир Михайлович.
Секретар ради Михайло ГАПИЧ
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Вітаємо з 90-річним ювілеєм
Почесну жительку Ворзеля

№ 1-2 від 14 січня 2022 року
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Неганова Віталія Вікторовича,

Віру Юхимівну Ткачук!

адміністратора
Синяківського старостинського округу

Мамона Геннадія Івановича,
директора стадіону «Ювілейний»

Волковського
Анатолія Дмитровича,

директора ресторану «Старий млин»

Тищенко Оксану Миколаївну,
прибиральницю господарського сектору
Бучанської міської ради

Якуніну Раїсу Петрівну,

завідувачку КЗ «Ворзельський заклад дошкільної
освіти комбінованого типу № 11 «Берізка»

Кирієнко Юлію Вікторівну,

завідувачку КЗ «Синяківський заклад дошкільної
освіти №15 «Дивограй»

Нетьосову Тетяну Володимирівну,
завідувачку КЗ «Блиставицький заклад
дошкільної освіти комбінованого типу № 8
«Золота рибка»

Вітаємо із 60-річним ювілеєм
директора стадіону «Ювілейний»

Геннадія Івановича Мамона!

Нехай доля допомагає розставляти все
по своїх місцях, нехай життя завжди радує
новими можливостями і доброю удачею.
Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості.
Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!
Бучанська міська рада,
виконавчий комітет,
депутати БМР

З нагоди 55-річчя вітаємо голову
правління ВАТ «Науково-дослідний
інститут склопластиків і волокна»

Ігоря Володимировича
Шумака!

Хай кожен день буде сповнений гарним
настроєм, душевними зустрічами і плідною працею.
Бажаємо неймовірної
радості, приголомшливого успіху, чарівного
натхнення,
щирих
усмішок, вірних друзів! А ще – вдалих днів,
хороших новин, величезної
сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Бучанська міська рада,
виконавчий комітет,
депутати БМР
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Бажаємо здоров’я, великого запасу сил, радості, тепла та ще багато щасливих
років життя!
Такий ювілей — дуже важлива і значуща подія, адже
далеко не кожному судилося
зустріти такий поважний вік.
Бажаємо, щоб здоров’я не підводило,
життєлюбність і оптимізм ніколи не припинялися, а близькі радували своєю турботою та увагою.

Щирі вітання з нагоди ювілею
прибиральниці господарського
сектору Бучанської міської ради

Оксані Миколаївні Тищенко!

Бажаємо сто причин для щастя, тисячу приводів для
веселощів і мільйон можливостей для безтурботного життя.
Зичимо міцного здоров’я і благополуччя,
щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих
мрій і їх здійснення!
Бучанська міська рада,
виконавчий комітет,
депутати БМР

ТАЛАНТ

«Фантазія» в Карпатах: нагороди
і незабутні подорожі

Її шлях у 1960 році повернув у Ворзель. Віра
Юхимівна очолила роботу приклубної бібліотеки у Кичеєвому, а у 1962 році переведена на посаду директора клубу в селищі Ворзель. На цій
посаді працювала до вересня 1965 року.
Бажання працювати з дітьми підштовхнуло
до вступу в Київський педагогічний інститут,
який закінчила, отримавши вищу педагогічну
освіту.
Наступні чверть століття (з 1965 року) присвятила улюбленій роботі вчителя початкових
класів ворзельської школи.
Обиралася депутатом Ворзельської селищної
ради двох скликань, де очолювала комісію із соціальної роботи, особливо переймалася учнями
зі складних сімей.
П’ятнадцять років була головою дільничної виборчої комісії, яка розміщувалась у
Ворзельській школі.
Нагороди та відзнаки:
Почесний знак «Ветеран праці»
Почесний знак «Учасник Великої Вітчизняної
війни»
Медалі до річниць Перемоги у Великій
Вітчизняній війні
Нагрудний знак «Відмінник народної
освіти».
Нехай кожен день дарує радість і позитивні емоції, адже це і є запорука довголіття.
Бадьорості душі Вам, надії і багато моментів відради для серця. Нехай рідні будуть
частими гостями на порозі, а у Вашому домі
буде мир, достаток та затишок!
Бучанська міська рада,
виконавчий комітет, депутати БМР

конкурс

Перемоги юних
художників

Талановиті художники, які займаються в гуртку «Графіка і живопис» Бучанського центру позашкільної роботи,
надіслали свої роботи для участі у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Спадщина – безцінний дар».
урі визначило переможців, серед
яких і вихованці БЦПР:
І місце в одній із номінацій у Владислава
Островського та Єви Руденко,
ІІІ місце посіла робота Марії Онищенко.
Подяку також отримала наставник цих
надзвичайно талановитих і наполегливих
у своїй творчості юних митців – керівник
гуртка «Графіка і живопис» Олеся Шевчук.
Організатор конкурсу Український державний інститут культурної спадщини.

Ж

Юні танцівники зразкового хореографічного колективу «Фантазія» феєрично виступили на XVI Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «ChabanFest – 2021», за що
отримали Гран прі та три перші місця.

К

рім того, талановиті діти провели чудовий, повний зимових розваг тиждень в українських горах.
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