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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

День молоді

АКТУАЛЬНО

СВЯТО

У Бучі планується
збудувати інноваційний
медичний центр матері
та дитини
Стор. 2

Діалог влади
і молоді

Збільшення пенсії
та прожиткового
мінімуму

Купальські традиції –
зустріч минулого й
сьогодення

Стор. 4

Стор. 9

Головна тема

АКТУАЛЬНО

Анатолій Федорук –
про статус райцентру,
співпрацю з бізнесом
та майбутні вибори

Гімназія зустріне учнів
1 вересня 2020 року

Новий навчальний заклад на 14 класів по вул.
Вишнева в м. Буча будують в рамках національної програми «Велике будівництво», ініційованої
Президентом України Володимиром Зеленським.

У червні Кабінет міністрів України нарешті визначився зі своїм баченням того, яким має бути адміністративний поділ Київської області. І згідно бачення урядовців, одним з нових райцентрів має стати
Буча. Якщо Верховна Рада України підтримає постанову Кабміну,
Бучанський район об’єднає населені пункти з понад 400 тисячами
мешканців і стане другим за чисельністю населення після Білоцерківського, різниця з яким складає всього кількасот людей.

П

ро те, як Буча, яка за останні 15 років з селища міського типу перетворилася на місто обласного значення, а тепер має всі шанси стати адміністративним центром новоутвореного району, досягла такого успіху, про
«війни» через реформу з кількома іншими містами на
північному заході Київської області, а також про плани
на розвиток Бучанської ОТГ та перспективи співпраці з
потужними платниками податків 30 червня ми поговорили з Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком,
який є незмінним керівником міста вже понад 20 років.
– Буча має всі шанси стати райцентром нового району.
Принаймні, таким бачать майбутнє міста, яке ви очолюєте, у Кабінеті міністрів. Як вам це вдалося? І чи підтримає
постанову Кабміну Верховна Рада, як гадаєте?
– У той історичний період, який ми з вами зараз проживаємо, проходять дві важливі реформи, що стосуються
місцевого самоврядування. І ці реформи стосуються насамперед, жителів сіл, селищ та міст, а не лише чиновників
місцевого самоврядування. Насамперед це добровільне
об’єднання населених пунктів у об’єднані територіальні
громади. І другий рівень, дещо менш дотичний до життя
громадян безпосередньо, але дуже важливий з точки зору
організації роботи органів місцевого самоврядування – це
укрупнення районів, так званий субрегіональний рівень
державної влади.

Стор. 4

Б

Ми, посадові особи, розглядаємо ці дві реформи як єдине ціле. Можливо, саме через це до другого етапу реформи, до субрегіонального рівня прикута така увага.
Що стосується першого етапу реформи, який і випливає
зрештою у Бучанський район – ми пройшли досить складну процедуру по об’єднанню.
– В чому основна складність полягала?
– Ми ніколи не були районним центром. І ми як місто
обласного значення змушені були виходити з ініціативою щодо утворення ОТГ до сусідніх населених пунктів,
у кожного з яких своя історія, свої традиції, свої десятиліттями вибудувані фінансові, політичні взаємовідносини. Це населені пункти Синяківської та Гаврилівської
сільських рад Вишгородського району, Здвижівська,
Луб’янська і Блиставицька сільські та Бабинецька селищна ради Бородянського району, село Мироцьке КиєвоСвятошинського району та Ворзельська селищна рада
Ірпінської міської ради.
Ми практично завершили цей процес і відкриті до діалогу і з іншими адміністративними одиницями, які межують з нашою об’єднаною територіальною громадою, враховуючи методику: радіус доступності, надання послуг і
таке інше.

удівництво навчального закладу розпочалося ще у
2016 році у зв’язку зі збільшення кількості населення в місті. На сьогодні в загальноосвітніх навчальних
закладах міста наповнюваність учнів становить 120%,
що є найбільшим показником в Київській області.
Закінчення на стор. 2.

ВАЖЛИВО

За кошти міського бюджету
придбали апарати ШВЛ

У реанімаційному відділенні Ірпінської лікарні,
що в знаходиться у Бучі, встановили два нових
апарати штучної вентиляції легень, які придбала
Бучанська міська рада за кошти місцевого бюджету.

Продовження на стор. 6.

Н
Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
Шановні читачі! Наступний номер часопису вийде до друку 10 липня 2020 року

ачальник відділу охорони здоров’я БМР Лариса
Матюшенко повідомила, що Бучанська міська рада
виділила на придбання цих апаратів ШВЛ 1 200 000 грн.
«Це апарати потужні, хороші, які дійсно можуть
врятувати людське життя, – проінформувала Лариса
Матюшенко. – Спеціалісти їх оглянули, подивилися,
яким чином вони працюють, вивчили технічні дані,
і залишилися дуже задоволенні. Зараз, при новій хвилі
підвищення захворюваності на COVID-19, вони дуже
важливі»
Закінчення на стор. 3.
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На пленарному засіданні Бучанської міської ради, яке провів секретар ради Василь Олексюк, депутати
розглянули більше 150 питань, зокрема:
−− про роботу КП «Бучабудзамовник»
щодо здійснення технічного нагляду
за об’єктами будівництва в Бучанській
міській об’єднаній територіальній
громаді;
−− про прийняття з обласного бюджету Київської області міжбюджетного
трансферту на «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями ЗОШ № 2 по вул. Шевченка, 14 в
м. Буча;

На часі

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

У Бучі планується збудувати інноваційний медичний центр
матері та дитини

Трансферти,
субвенції, штатні
розклади,
соціальні питання

Діалог Парламенту
та місцевого самоврядування

Голова Верховної ради України
Дмитро Разумков провів засідання Консультативної ради з питань
місцевого самоврядування.

Б

учанський
міський
голова
Анатолій Федорук взяв участь у
засіданні ради, на якому розглядалося
важливе питання «Про стан реформи територіальної організації влади
та місцевого самоврядування і законодавчу стратегію її завершального
етапу». В обговоренні питання взяли
участь голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко,
з питань бюджету Юрій Арістов, з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, перший заступник Керівника Офісу Президента
України Сергій Трофімов, міністр
розвитку громад та територій України
Олексій Чернишов.
Децентралізація вийшла на фінішну пряму. Вже маємо затвердженими
24 перспективні плани областей, які
покривають 100% їх території, які стануть основою нового адміністративно-територіального устрою України
базового рівня.
Затвердження Парламентом територій громад і створення нових районів
стануть завершенням основного етапу реформи адміністративно-територіального устрою .
Постійний діалог Верховної Ради та
представників органів місцевого самоврядування триває!

Депутати Бучанської міської ради на 80 сесії підтримали проєкт рішення
щодо розробки матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 1,62 га, для будівництва медичного центру в межах вулиць Шевченка, Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області».
ланується побудувати медичний центр, у якому високопрофесійні лікарі надаватимуть консультативну і практичну медичну допомогу для жіночого і
чоловічого населення та дітей, які проживають на території Бучанського району,
у перспективі- пацієнтам з Києва і сусідніх областей.
Наявність такого медичного центру на території Бучі сприятиме покращенню
рівня надання хірургічної та гінекологічної допомоги .
Також планується відкрити на базі закладу тренінговий центр, який стане майданчиком для обміну досвідом між українськими лікарями та іноземними колегами.
Проєкт центру передбачає 3 поверхи та цокольний для технічних приміщень з
підземним паркінгом.
Пресслужба БМР

П

−− про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт об’єктів
комунальної власності;
−− про внесення змін до штатних розписів різних відділів та управлінь БМР;
−− економічні, фінансові, земельні, містобудівні, архітектурні та інші важливі для діяльності громади питання.
Наприкінці
засідання
керівник
відділу охорони здоров’я Лариса
Матюшенко повідомила присутнім про
те, що у Ірпінській лікарні на території
м. Буча саме встановлюють два нових
апарати ШВЛ, придбані за кошти місцевого бюджети. Лариса Анатоліївна
подякувала депутатам за небайдужість,
активну участь та допомогу галузі охорони здоров’я, і від медичної спільноти
Бучанської ОТГ вручила диплом переможця у номінації «Постійна турбота», який від імені Бучанської міської
ради отримав секретар ради Василь
Олексюк.

ВАЖЛИВО

На Київщині посилено контроль
та обмежено проведення заходів

Відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найголовніші питаннями порядку денного:
−− Про протиепідемічний стан на території Київської області, пов’язаний із
коронавірусом.
−− Про виконання заходів державного
нагляду (контролю) за дотриманням
об’єктами торгівлі продовольчимиі та
непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування.
−− Окремо зупинилися на інформації, яка
безпосередньо впливає на посилення
карантину, а саме:
−− завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Сьогодні в області
це 21,33 % (норма – менше 50%);
−− середня кількість ПЛР-тестувань.
Зараз – 39,68 (норма – понад 24 % на
100 тис. населення за останні 7 днів);
−− коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Нині 6,5 % (норма
менше 11%);

−− динаміка зростання випадків інфікування COVID-19. Маємо 51,28% (норма не більше 10%).
Тож з урахуванням оцінки епідемічної
ситуації та наявності у Київській області
ознак для посилення протиепідемічних
заходів (показник динаміки зростання
випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного
лікаря області, комісія вирішила:

Звернення Юлії Тимошенко
до президента та прем‘єр-міністра
з приводу повеней у Західній Україні

В Україну прийшла біда. Західні регіони потерпають від повеней. Дощі та
зливи, які не припиняються багато днів, розмили дамби й дороги, річки
повиходили з берегів, поруйнували будинки, позаливали поля, городи й
кладовища. На жаль, вже маємо кілька людських жертв. Синоптики прогнозують, що найближчими днями погода не зміниться, а відповідно – ситуація ще більше ускладниться.
2008-му році, коли я була ритетні напрямки подолання наслідків
прем’єр-міністром, західним об- негоди. За відносно короткий час нам
ластям довелося зазнати схожого уда- вдалося не тільки попередити екологічру стихії. Тоді трапилася повінь, одна ну й гуманітарну катастрофу, але й впоз найбільших у новітній історії регіону. ратися з її наслідками, відновити інфраМи організували оперативний штаб до- структуру, створити додаткові бар’єри
помоги постраждалим, визначили пер- проти «великої води», відбудувати села,
шочергові завдання, сформували пріо- врятувати людей.

У

26 червня 2020 року, ОБМЕЖИТИ:
−− проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних) у
приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за
умови дотримання епідеміологічних
правил;
−− час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності скоротити до 22 години.
ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ:
−− за дотриманням протиепідемічних
заходів при здійсненні регулярних
та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському,
міжміському внутрішньообласному
сполученні;
−− за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі,
харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;
−− встановити контроль щодо безумовного виконання суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення
протиепідемічної ситуації в області.
Обмеження впроваджено до поліпшення епідеміологічної ситуації у
Київській області.
Пресслужба Київської
облдержадміністрації

Політична реклама
Сьогодні я це говорю не для того,
щоб похизуватися своєю здатністю до
приборкання стихій, а для організації
оптимально ефективної співпраці.
Зараз до роботи з подолання наслідків лиха має бути залучений кожен,
хто знається на цьому. Так ми зможемо
уникнути нових жертв та руйнувань,
швидко зарадити постраждалим та відновити зруйновану інфраструктуру.
Я готова допомогти, поділитися досвідом, порадити, розповісти про нашу роботу, врятувати людей. Готова працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Я звертаюсь до Президента та
прем’єр-міністра. У таких критичних
ситуаціях важливо об’єднати всіх, хто
здатен зупинити біду. Нині страшніше
ніж, дощі й повінь, тільки зволікання та
втрата часу.

єдина родина

Закінчення. Початок на стор. 1.
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ся розміщення навчально-виробничих,
адміністративно-службових приміщень.
У блоці В розміщуються навчальні кабінети та лабораторії.
У центральному блоці Б розташовані
на 1 поверсі вестибюль, гардероб, їдальня з виробничими та складськими приміщеннями, бібліотека, приміщення медичного обслуговування; на 2-поверсі:
спортивний зал (30х18 м) з допоміжними приміщеннями, тренажерний зал; на
3 поверсі: актовий зал на 120 місць з естрадою, артистичними та костюмерною.
Планувальне рішення вхідної групи
блоку Б забезпечує безперешкодний доступ маломобільних груп населення до

будівлі. Кожен блок має безпосередній
вихід назовні.
«Основне завдання влади – задоволення соціальних потреб мешканців в отриманні високоякісних освітніх послуг,
забезпечення інтелектуального розвитку
населення. У випадку із Бучею це ще й і вирішення гострої проблеми завантаження
учбових закладів, – підкреслив очільник
Київської ОДА Василь Володін. – Дуже
важливо, що Глава держави підтримує
розвиток української інфраструктури.
Завдяки ініційованому Президентом
України проекту «Велике будівництво»
ми будуємо та оновлюємо важливі соціальні об’єкти в області. Вже запланували
чимало нових проектів. Робота триває».

Ворзель

Д

иректор КЗ «Ірпінська центральна
міська лікарня» Антон Довгопол зазначив: «Дуже приємно, що у нас налагодились дружні відносини та співпраця із
Бучанською міською радою. Ми вдячні, що
вони долучаються до питання медицини і
вирішують їх. Сьогодні ми отримали від
відділу охорони здоров’я БМР за підтримки Анатолія Федорука два прекрасних
апарати штучної вентиляції легень, які
можуть використовуватися починаючи із
трьох кілограмів ваги людини. Дуже задоволені, бо це дороге якісне обладнання».
Зараз по необхідності їх будуть застосовувати при боротьбі із коронавіросною
інфекцією. Надалі, коли подолаємо епідемію, апарати використовуватимуть в реанімаційному відділенні за потреби.

Стратегічний
документ –
генеральний план
селища Ворзель,
затверджено!

Ворзельська селищна рада нинішнього VII скликання затвердила надзвичайно важливий містобудівний
документ для населеного пункту.
обота над розробленням нової містобудівної документації тривала з
2017 року.
Оскільки генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для
обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території,
забезпечення соціально-економічного,
комплексного розвитку селища, його
розроблення давно стало нагальною необхідністю.
І нарешті його затвердили, пройшовши всі відповідні процедури.
Документ, за яким населений пункт
буде розвиватись, розробив державний
науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.
Білоконя.
Генплан передбачає комплексний містобудівний розвиток, а саме:

Р
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«Найголовніше – документом передбачено
збереження рекреаційно-оздоровчого потенціалу селища Ворзель, – зазначила голова
Ворзельської селищної ради Лариса Федорук.
– Затверджений Генеральний план надає підстави для розробки плану зонування території
та землевпорядної документації».
Селищний голова подяквала всім, хто
взяв активну участь у розробці, обговоренні
та затвердженні містобудівної документації.

Мобільна бригада медиків незмінно
на «передовій»

Рада АТО/ООС –
початок діяльності

ереважна більшість громадських
організацій делегувала своїх представників для роботи у новоствореному
органі. Були також присутні депутати і
співробітники Бучанської міської ради.
Перший заступник Бучанського
міського голови Тарас Шаправський
і секретар БМР Василь Олексюк підкреслили, що будуть максимально допомагати та супроводжувати всі питання.
Члени дорадчого органу висунули
три кандидатури на голову ради АТО/
ООС, і по одній – на заступника і секретаря. Більшістю голосів обрали головою
Віталія Баранова (Всеукраїнська гро-

• обґрунтування майбутніх потреб та
визначення переважних напрямів використання територій;
• обґрунтування розподілу земель для
містобудівних потреб за цільовим
призначенням;
• визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, історико-культурних й інших територій.

Герої в білих халатах

СУСПІЛЬСТВО

Відбулося перше засідання дорадчого органу – Ради учасників антитерористичної операції/ операції
об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС при Бучанській міській раді.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Закінчення. Початок на стор. 1.
агальна кошторисна вартість об’єкту складає 118,7 млн грн. На початок
січня 2020 року залишкова вартість становить 11,6 млн грн, з них: 4,7 млн грн –
обласний бюджет, 6,8 млн грн – місцевий
бюджет. На сьогодні проведено касових
видатків на суму 8,0 млн грн.
Гімназія вже побудована на 98%.
Основні будівельні роботи виконані,
проводиться усунення дрібних недоліків
та дооблаштування систем відеонагляду,
електромереж та пожежної сигналізації.
Закуплена і завезена частина обладнання.
Зокрема, здійснено будівництво 3-х
блоків – А, Б, В. У блоці А передбачаєть-

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

За кошти
міського
бюджету
придбали
апарати ШВЛ

Гімназія зустріне учнів
1 вересня 2020 року

Кількість хворих на COVID-19, на жаль, не зменшується. Лікарі Бучанської
ОТГ продовжують сумлінно працювати допомагаючи населенню.

У
мадська організація “Об’єднані війною.
90-й батальйон), його заступником –
Романа Катко (Всеукраїнське громадське об’єднання “Об’єднання добровольців”), секретарем Валентину Королько
(дружина загиблого героя АТО).
Новообраний голова коротко розповів про себе: колишній військовий, учасник АТО/ООС, мешканець
Вишгорода. І звернувся до членів ради:
– Перше, що потрібно відпрацювати
сьогодні, – це напрямки, які наша організація хоче охопити, і визначитися
із людьми, які будуть безпосередньо їх
вести.
Присутні на засіданні обговорили
важливі для учасників АТО/ООС питання: необхідність опрацювати положення їх ради, важливість офіційного
реєстру учасників бойових дій, поцікавилися проектом меморіалу учасникам
АТО/ООС.
Під час спілкування визначилися із
найближчим планами і датою наступного засідання.
До речі, голова дорадчого органу гарантував, що списки черги військових
на житло будуть відкритими.

Бучанському центрі первинної медико-са- результати повідомить пацієнту його лікар у
нітарної допомоги розповіли, що мобіль- телефонному режимі.
Для всіх мешканців Бучанської ОТГ ця
на бригада вже три місяці поспіль виїжджає
послуга є безкодо пацієнтів, у яких
підозра на коронавіштовною. Всі виДві телефонні лінії – для зручності пацієнтів
рус. Проводять огляд,
трати фінансуються
Бучанський консультативноберуть аналізи на проБучанською міською
діагностичний центр повідомляє:
ведення діагностики.
Для покращення надання медичної допо- радою, та частково
держави
«Рішення про на- моги та для зручності пацієнтів, в реєстра- коштами
правлення мобільної турі центру функціонують дві телефонні лі- (наш заклад підбригади приймає ви- нії, за якими бажаючі можуть звертатись до писав договір з
Національною служключно ваш лікар, з центру: (04597) 48492, (04597) 40155
яким ви підписали
Лікарі нагадують: не варто займатися бою охорони здодекларацію, або, у разі самолікуванням, а потрібно негайно звер- ров’я на пакет послуг
потреби, працівник татися до спеціалістів, які обов’язково до- мобільної бригади).
Екстреної медичної поможуть. Слід пам’ятати, що зволікання
Якщо людині подопомоги, якщо ви та самовільне приймання ліків може при- трібна госпіталізація
викликали 103, – роз- звести до негативних наслідків для вашого до лікарні у випадповідає головний лікар здоров’я та життя.
ках, не пов’язаних з
Бучанського центру
Covid-19, їй необхідно
первинної медико-савзяти направлення у
нітарної допомоги Оксана Джам. – Чекайте свого лікаря та з’явитися до Чергового кабінету,
приїзду мобільної бригади додому. Лікар при- де візьмуть мазок на ПЛР для дослідження на
їде до вас у повному захисному спорядженні та коронавірус. Мобільна бригада обслуговує навізьме необхідні аналізи.
селення, коли необхідна діагностика респіраторМедики акцентують, що пацієнту не по- них захворювань, спричинених коронавірусом.
У червні у бригаді працює сімейний лікар
трібно нікуди йти, а важливо залишатися
вдома. Ми всі разом дотримуємось каран- Юлія Пограбська та медична сестра Ольга
тинних заходів. Працівники мобільної бри- Муравицька.
Дякуємо невтомним медикам за їхню негади заберуть мазки ПЛР для діагностики
Covid-19, які згодом будуть направлені до легку працю й самовідданість! Здоров’я та
вірусологічної лабораторії у Київ. За 3-5 днів витримки нашим лікарям!

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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На часі
День у календарі

Діалог влади і молоді

У Бучі в Пласті зібралися найкращі, активні, креативні, творчі, амбітні,
спортивні і талановиті юнаки і дівчата Київщини. З нагоди Дня молоді їх
привітали голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, заступник Міністра молоді та спорту Марина Попатенко, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Активних юнаків і дівчат громади
привітали подарунками

Сучасна молодь – це драйвери поки маленьких змін, що згодом переростуть у важливі реформи в країні.

Т
Р

озпочалася зустріч із знайомства з
Пластовим вишкільним центром,
побудованим за сучасними європейськими стандартами.
Слід зауважити, що Пластовий центр
у Бучі – один з кращих молодіжних
центрів України. Його відвідують не
тільки українські скаути - пластуни, але
й представники численних молодіжних
організацій зі всієї України. Тому молоді Київщини дуже пощастило мати у
себе сучасний, постійно діючий молодіжний осередок.
На урочистій частині голова КОДА
вручив кращим представникам молодіжної громади області грамоти і цінні
подарунки. Василь Володін зазначив,
що на Київщині є багато молодих людей, які мають високі досягнення, й
побажав нових здобутків. Також підкреслив, що приємно вражений як організацією, так і Пластовим центром.
І окремо відзначив вклад молодіжної
ради Бучанської громади. Він побажав
юнакам і дівчатам ставити мету, йти

до неї, працювати і впевнено досягати успіху. Бучанський міський голова
Анатолій Федорук долучився до вітань
і сказав, що дуже приємно святкувати
День молоді разом із обласною владою
саме у Бучі, адже у свій час спільно із
КОДА змогли побудувати такий чудовий Пластовий центр.
– Ви є майбутнє нашої держави і станете продовжувачами змін у містах і
селах.
Під час заходу Анатолій Федорук
розповів також приємні новини щодо
розвитку спорту в громаді, а саме про
продовження будівництва на території школи № 2 спортивного комплексу,
який буде осередком для спортивних
клубів ОТГ.
Василь Володін підтримав Бучан
ського міського голову, і зазначив, що
грандіозне для області будівництво, яке
здійснюється спільно у рамках програми «Україна – чемпіон», планується завершити восени, тож у жовтні має бути
відкриття спорткомплексу.

і, кого вітали у населених пунктах
громади, вже за кілька років стануть відомими спортсменами і науковцями, художниками і артистами, успішними менеджерами і керівниками.
Уже сьогодні вони працюють над
власним розвитком, ставлять перед собою завдання і успішно їх реалізують.
За це й отримали вітання і подяки від Бучанського міського голови
Анатолія Федорука, які передали і вручили заступник міського голови Сергій
Шепетько начальник відділу молоді і
спорту Наталія Додатко.
Долучилась до привітань Ірина
Авдіюк – член Київської обласної молодіжної ради при КОДА.
Вітаємо зі святом молодь, яка вже
сьогодні власними добрими справами
прославляє рідну громаду!

Купальські традиції – зустріч минулого й сьогодення

Івана Купала одне з наймістичніших свят сьогодення, яке завдяки багатовіковій історії та стародавнім обрядам залишається популярним серед українців й досі та серед Бучанців зокрема. Дивним чином, у ніч з 6 на 7 липня зустрічається теперішнє та минуле…
апевно, кожен з нас чув легенду, за якою
той, хто у Купальську ніч знайде цвіт
папороті, що квітне лише мить, отримає чудодійні можливості, щастя, міцне здоров’я,
кохання та незліченні скарби. Мало хто відмовиться від дару чарівної вогняної квітки,
яку наші предки, напевно, бачили, адже в сучасному світі папоротеву рослину називають
«страусове перо звичайне». І вона дійсно вночі світиться, тому що листки рослини виділяють особливу ефірну олію, яка й випромінює
слабке світло. Мимоволі замислюєшся над
тим, які ще міфологічні персонажі купальських традицій можуть трансформуватися в
сучасності…
Бучанська громада відома тим, що мешканці ОТГ дотримуються та продовжують
старовинні традиції шанованих предків,
це стосується й обрядовості свята Купала.
Молодь наслідує дорослих, любить та шанує селом, люди часто запитують , чи відбудеть- дива. Дівчата-красуні йшли у вінках, а хтось
це свято з поваги до звичаїв батьків та дале- ся Купальське святкування. З цього я роблю на місці завивав віночок на щастя на долю
ких пращурів. До того ж, це гарна можливість висновки, що такі свята людям просто необ- з трав і квітів, що росли на березі місцевого
розважитися та поєднатися з природою, адже хідні. Адже, окрім того, що це історія наших озера. Хлопці встановлювали купальське детаких традиційних дійств, пов’язаних вогнем, предків, духовний скарб нашого народу, – це рево (Мариноньку), а молодиці, які мають
водою та травами, годі де інде й шукати.
свято, яке несе в собі цілющу позитивну енер- доньок, прикрашали його квітами, стрічкаНаталія Молчанова, художній керівник гію.
ми і віночками. Водили довкола Мариноньки
Гаврилівського будинку культури, яка вже
Наталія Молчанова розповіла прекрас- хороводи. Панянки вихвалялися перед хлопбагато років займається організацією заходів ну історію, про двох закоханих: Владислава цями, що їхня Маринонька красуня, а хлопрозповідає:
Корнієнко та Наталію Духоту.
ці під звуки веселої музики виносили «свого
– Щоб все розповісти, треба багато часу.
Пані Наталія, організатор заходу згадує:
парубка» Коструба, якого робили з сіна чи
Моє знайомство із святкуванням Івана
– Готувався майданчик на березі озера, об- соломи. Проводилися конкурси дівочих вінКупала відбулося в 1989 році. Коли я вивчила лаштовували купальське вогнище, господині ків, подружніх пар, змагання між Іванами,
його історію, традиції і обряди, то зрозуміла, готували українські страви та несли їх на свя- яких обов’язково обливали водою, бо ж вода
що воно мене зачарувало. Тож і не дивно, що то. На конкурсі господинь краща ґаздиня от- у цей день цілюща. А декілька років поспіль
це одне з моїх улюблених свят. На жаль, цього римувала живеньке поросятко, – із захватом ми проводили купальські квести для паруброку, пандемія поставила нас в умови, які по- ділилася чудовими моментами свята Наталія ків, які виборювали цінний подарунок для
требують дотримання карантинних правил. Степанівна. – Вечірньою порою лилася ку- коханої дівчини, – пояснює організатор захоТож Купала будемо цьогоріч тільки згадува- пальська музика і людський потік тягнувся ду. – Так одного року цінну каблучку отримав
ти, – зітхає Наталія Степанівна. – Коли я йду до місцевого озера в очікуванні купальського Владислав, який подарував її перед всією чес-
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СВЯТО
ною громадою своїй дівчині Наталії. З часом
вони одружилися та вже виховують чудесного синочка.
Саме на Івана Купала Владислав вирішив
освідчитися своїх коханій та подарувати нареченій прекрасну каблучку. І це не дивно,
адже Купальське свято стосується продовження роду, тому пам’ятна подія набула особливого значення:
Гей, на Івана, гей, на Купала,
Красна дівчина долі шукала.
Квітки збирала, віночок вила,
Долі водою його пустила.
Полинь, віночку, по бистрій хвилі,
Поплинь під хату, де живе милий,
Поплив віночок долі водою,
Серце дівчини забрав з собою.
Бучанка Алла Кемпа поділилася власною
думкою щодо святкування Івана Купала:
– Знаю про це свято ще з дитинства. Якось
навіть довелося побувати на Купальському
дійстві. Хочу сказати, що враження отримала
просто незабутні: забави, хороводи, всі веселі
та задоволені. Вперше стрибала через традиційне вогнище очищення – пережиті емоції не
передати словами, це треба просто спробувати. Шкода, не вдалося пустити вінок на воду, та
,гадаю , це ще попереду. На мій погляд, продовження цієї традиції - це прекрасна можливість
для сучасних людей об’єднатися з природою,
відпочити від швидкого ритму життя та буденності, дійсно очиститися та зарядитися позитивною енергією цілющих Купальських трав…
«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», – цитата видатного українського поета Максима Рильського. Дійсно,
вивчаючи історію та звичаї рідної землі, знайдеш себе, власне коріння… Тому традиції наших прадідів варто знати та відроджувати й
надалі, заради майбутнього наших дітей, щоб
вони могли доєднатися до живильного джерела народної пам’яті.
Підготувала Тетяна Домарєва

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15,11:45,3:30 «Любий, ми
переїжджаємо».
12:10,13:05,14:00,14:55,15:50
«Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:30,5:30 «Грошi».
23:45 «Дубiнiзми».
0:05,1:50 Бойовик «Судний день».
(16+).

Iнтер

5:25,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 «Ранок з Iнтером».
9:20 Ранок з Iнтером.
10:00,18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
11:50,12:25 Х/ф «Не випускай з
уваги».
14:05 Х/ф «Знайомство по
шлюбному оголошенню».
15:50 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Привiт з минулого».
23:50 Х/ф «Циган».
3:20 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:45 Громадянська оборона.
6:35 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Не дай себе ошукати.
11:35,13:20 Т/с «Розтин покаже».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:55,16:20 Х/ф «13-й район».
(16+).
17:00 Х/ф «13-й район. Цеглянi
маєтки». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
7:50 Improv Live Show. (12+).
8:50 Х/ф “Тупий i ще тупiший”.
(16+).
10:50 Х/ф «Оз: Великий i
Могутнiй».
13:10 Х/ф «Красуня i чудовисько».
15:30 Таємний агент.
19:00 Аферисти в мережах. (16+).
20:50 Х/ф «Поїздка до Америки».
23:00 Х/ф «Знайомтесь, Дейв».
0:50 Х/ф «Краще не дивися». (16+).
2:20 Служба розшуку дiтей.
2:25 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:15,8:50 Т/с «Коли ми вдома».
7:00 Все буде добре!
11:20 Ультиматум. (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
14:50 Т/с «Ультиматум». (16+).
15:35 Т/с «Крiпосна». (16+).
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».
(12+).
22:50 Т/с «Лiнiя свiтла».
0:40 Х/ф «Iдеальний голос». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:40 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
2». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад», 1
i 2 с. (12+).
23:30 Т/с «Любов iз закритими
очима», 1 i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Любов iз закритими
очима». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,15:50,18:50,20:50
,23:15 Кияни.
10:40,14:50,15:55,16:50,19:30,22:5
0 Київ Reality.
10:50,12:15,23:25 Київськi iсторiї.
11:00,15:15 Вголос.
11:45,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
News-Room.
14:00,18:00 Д/с «Смаки Африки»,
1 i 2 с.
16:00 Т/с «Мердок», 20 с. (12+).
19:15 Вартовi столицi.
19:40 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 10 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 21 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00 “Тут i зараз”.
1:00 News-Room.
1:55,5:30 Цивiлiзацiя Incognita.

Відповіді
на сканворд
у № 25

3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Вівторок, 7 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30,18:55 Д/с «Суперчуття».
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19:20 Д/с «Особливий загiн».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Нашi грошi.
22:15 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
(16+).
0:00 Перша шпальта.
4:00 Спiльно.
4:25 UA:Фольк. Спогади.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:20
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15 «Любий, ми переїжджаємо».
11:40,13:30,15:05 «Мiняю жiнку
14».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:30 Комедiя «Фейковi копи».
(18+).
0:25 Бойовик «Мiсiя «Серенiтi».
(16+).
2:25 Трилер «Екс Махiна». (16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

Iнтер

5:25,22:00 «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».
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:30 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок. Привiт з минулого».
23:50 Х/ф «Циган».
3:00 «Орел i решка. Шопiнг».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
10:55,13:20,21:25 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:15,16:20 Х/ф «Живi».
17:10 Х/ф «Нiчний полiт». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:25 Х/ф «Гра». (16+).
1:45 Х/ф «Старим тут не мiсце».
(16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:20 Х/ф «Як Грiнч вкрав Рiздво».
13:20 Екси (16+).
15:20,19:00 Аферисти в мережах.
(16+).
20:50 Х/ф «Клiк: з пультом по
життю». (16+).
22:50 Х/ф «Не чiпайте Зохана».
(16+).
1:00 Т/с «Загубленi». (16+).
2:00 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

7:00 Все буде добре!
8:50 Т/с «Коли ми вдома».
10:20 Ультиматум. (16+).
14:15,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».
(12+).
22:50 Т/с «Лiнiя свiтла».
0:40 Х/ф «Iдеальний голос 2».
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:
50 Сьогоднi.
9:30,4:40 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар
2». (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад», 3
i 4 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Будинок який», 1 i 2 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Будинок який». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:40,12:20,14:50,15:50,18:50
,20:50,23:15 Кияни.
10:40,11:30,12:15,15:55,16:50,19:30
,22:50 Київ Reality.
10:50 Служба порятунку.
11:00,15:15 Вголос.
11:50,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00,23:45 «Вiзерунок дня».
12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
News-Room.
14:00,18:00 Д/с «Смаки Африки»,
3 i 4 с.
16:00 Т/с «Мердок», 21 с. (12+).
19:15 Вартовi столицi.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 11 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 22 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

23:00 Час-тайм.
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.
0:00 “Тут i зараз”.
1:00 News-Room.
1:55,5:30 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Середа, 8 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:45,4:50
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10 UA:Спорт.
15:20,22:15,23:40,5:45 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30,18:55 Д/с «Суперчуття».
17:30 Нашi грошi.
19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:30 Д/с «Дикi тварини».
21:25 Кубок України з футболу.
Фiнал. ФК «Динамо» (Київ) - ФК
«Ворскла» (Полтава).
23:50,3:50 Плiч-о-плiч.
0:00 Спiльно.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15 «Любий, ми переїжджаємо».
11:40,13:20,15:00 «Мiняю жiнку
14».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 Т/с «Кухня».
22:30,2:30 Комедiя «Джунiор».
(12+).
0:35 Бойовик «Меркурiй» у
небезпецi». (16+).
5:30 «Українськi сенсацiї».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:
00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Дама пiд вуаллю». (16+).
10:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30,18:55 Д/с «Суперчуття».
17:30,20:30,22:45 Д/с «Дикi
тварини».
19:20 Д/с «Особливий загiн».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00 Бюджетники.
4:00 Плiч-о-плiч.
4:15 «Українська Гельсiнська спiлка
- вектор визначено».

20:10,21:20 Х/ф «Нiчний полiт».
(16+).
22:05 Свобода слова.
23:55 Х/ф «Справжня мужнiсть».
(16+).
1:55 Х/ф «Арсенал». (18+).
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Продовження. Початок на стор.1
– Процес утворення Бучанської ОТГ
вже повністю завершений?
– Маю впевненість, що на кінець липня-серпня ми отримаємо всі позитивні
висновки щодо добровільного об’єднання, входження вже в єдиний бюджет цих
населених пунктів, про які я говорив.
І вже в жовтні ми підемо на вибори. У
тому, що вибори відбудуться відповідно
до Конституції України у жовтні поточного року, а не, скажімо, навесні, як останнім часом багато говорили, запевнив
25 червня голова Верховної Ради Дмитро
Разумков.
Що ж стосується другого рівня – субрегіонального – дійсно, наразі ми пройшли всі процедури. Хочу зазначити: це
компетенція держави – визначати, який
буде устрій, хто буде адміністративною
одиницею. Але приємно, що і уряд, і профільний комітет ВРУ, і обласна влада (не
лише Київська обласна державна адміністрація, а й обласна рада) цікавилися у
органів місцевого самоврядування думками та позицією щодо визначення адміністративних центрів районів.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Філософія нової якості:
чого не працюють старі моделі
– Ваші опоненти, які вважають, що
Буча не готова до виконання ролі райцентру, закидають, що місто ніколи не
було адміністративним центром, та й
містом стало не так вже й давно – з 2006
року…
– Той факт, що місто Буча ніколи не
було районним центром і в нас не склалися ті «традиції», на які постійно скаржилися наші громадяни, які в тих районах
живуть, напевно, і став визначальним.
Місто Буча, виходячи з філософії самої
реформи, має взяти на себе місію бути
новим якісним адмінцентром.
Чому ми проводимо реформу субрегіонального рівня? Тому що радянська
модель адміністративного устрою була
свого часу націлена під певні завдання,
під певну ідеологію. Після розпаду СРСР
ми цю модель успадкували. Але за сьогоднішніх викликів у незалежній державі
така кількість і така конфігурація районів фактично втратила сенс.
– Чому?
– Сьогодні у нас у районі одночасно
функціонують районні ради і райдержадміністрації. При цьому на теренах районів вже є утворені громади. Тобто іде
дублювання фактично не притаманних
державному органу функцій. Ці функції
мають реалізуватися на базовому рівні,
там, де утворені територіальні громади.
Через ЦНАПи надаються адміністративні, соціальні послуги і таке інше.
Саме ці чинники призвели до ухвалення рішення, що у північно-західному регіоні адміністративний центр Бучанської
ОТГ, Буча, як місто обласного значення має надавати цю послугу, функцію в
представництві держави у регіоні.
Я не випадково робив акцент на тому,
що обласна і державна влада дослухається до органів місцевого самоврядування.
Окрім Бучі у якості альтернативи розглядалися Ірпінь, Вишгород і Бородянка.
І на нашу підтримку висловилися мої
колеги з сусідніх територіальних громад. Зокрема, місто Вишневе, Макарів
і Макарівська ОТГ підтримали Бучу. У
Бородянці, зваживши всі за та проти,
теж вирішили, що Буча має бути адмінцентром. Навіть Петрівська громада – це
Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіжська
сільська рада – теж, уже як єдиний організм ОТГ Вишгородського району, висловились за Бучу.
Звичайно, не обійшлося без певних маніпуляцій та спекуляцій. Тому що багато
хто, не розуміючи суті реформи, змісту
закону і повноважень, компетенцій майбутнього адмінцентру, почав на цій темі
робити певні політичні якісь кроки, щоб
показати, які вони борці за розвиток
того чи іншого регіону, чи свого населеного пункту.
Але, слава Богу, чиновники на державному і обласному рівнях, від яких залежить ухвалення цього рішення, мають
державницьку позицію. І ті аргументи,

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Анатолій Федорук – про статус райцентру,

лобізм навіть, які активно зараз використовуються нашими опонентами, відходять все-таки на інший план і не є домінантою у прийнятті рішень.
– Для вас же не секрет, що на вашу
адресу так само лунають звинувачення
у лобіюванні визначення Бучі райцентром? Зокрема, про це йшлося у зверненні кількох ваших колег до народного депутата Олександра Горобця, яке
викладав на своїй сторінці у Фейсбук
в.о. міського голови Ірпеня Андрій
Літвинов. Там, серед іншого, ваші опоненти стверджують, що Буча просто не
готова перебрати на себе роль райцентру, у тому числі, через недостатню інфраструктуру…
– Це чергове підтвердження, що, на
превеликий жаль, навіть на базовому рівні наші опоненти є випадковими людьми у місцевому самоврядуванні. Можу
дозволити собі так говорити, бо не раз
говорив про це у вічі згаданим особам.
Вони не розуміють навіть функціоналу.
Субрегіональний рівень, адміністративний центр не надає послуги водоканалу,
РЕМу, прибирання вулиць і так далі, аж
до роботи радіоточки – до такого абсурду доходило. Це зовсім інша компетенція. Це представництво державних органів і координація цих державних органів
префектом, представником президента
в цьому регіоні. І жодного відношення
надання комунальних послуг не має до
їхньої компетенції.
А якраз отакі представники, про яких
ви говорите, бо вони і в Вишгороді, є і в
Бородянці, і з Іванкова лунають такі речі,
– вони, швидше за все націлені на внутрішній «ринок споживання», на свого
виборця. Типу: ми ж боремося за правду.
– Тобто це не що інше, як старт передвиборчої кампанії?
– Звичайно. Це вже почалася передвиборча кампанія, тому і риторика така лунає. Простий приклад наведу. Приміром,
Вишгородську громаду на засіданні комітету представляє не міський голова. На
засіданнях в Київській ОДА теж не він це
робить. Вишгородську громаду скрізь
представляють голова райради або його
заступник. Тобто, представники того органу, який ліквідовують фактично. І вони
в такий спосіб намагаються себе врятувати, знайти під сонцем собі чергове якесь
тепле місце. Тому і створюють активно
враження, що вони щось там вибороли.
І в мене логічне запитання виникає
до таких керманичів: чого ж тоді місто
Вишгород свого часу, маючи лобізм
досить серйозний і з боку свого народного депутата, і з боку обласної
влади, не зробили містом обласного
значення? Зручно було тримати цілу
територіальну громаду у путах району і не випускати зі своїх «обіймів»? Бо
статус міста обласного значення – це
ковток свіжого повітря у частині місцевого самоврядування.
Але – дотримали, так. І тепер мало того,
що відстань грає свою роль – Вишгород
досить незручно розташований для інших
членів цього району, адміністративних
громад. Але навіть по статусу Вишгород
Бучі програє. Бо в методиці пріоритет надається місту обласного значення.
– Буча – єдине місто з таким статусом
серед кандидатур?

– Ні, Ірпінь ще є містом обласного значення.
Давайте проаналізуємо.

Статус міста обласного значення
має Буча – Вишгород такого статусу не має. Далі: утворення ОТГ. Ми
об’єднали 14 населених пунктів
з різних адміністративних одиниць
Київщини, з якими межуємо – місто
Вишгород спромоглося приєднати
одну сільську раду Вишгородського
району. Тобто навіть сусідні територіальні громади Вишгородського району, де все споріднене, де за 70-80
років все сплелося, де політичне життя вирує в одному адміністративному
просторі – навіть вони вирішили не
об’єднуватися з Вишгородом.
От вам аргументи.
А питання, на яких спекулюють – довідки, послуги, реєстрація і так далі
– це все надається на базовому рівні, в Бучанській територіальній громаді, у Вишгородській, Іванківській,
Бородянській, Пісківській, Макарівській,
Ірпінській територіальних громадах…
Тобто на базовому рівні послуга для
громадян буде надаватися. І те, що по незнанню чи свідомо – а я думаю, свідомо
все-таки, бо не хочу вірити, що посадові
особи такого рівня не усвідомлюють і не
знають букви закону, – маніпулятивно
вкидають інформацію, що якщо Буча буде
адміністративним центром цього району,
то людям доведеться туди їздити за послугою. Хочеться повторити таким чиновникам слова заступника голови КОДА Євгена
Калініна, що, можливо, комусь із чиновників і доведеться їхати до Бучі – до поліції,
суду, прокуратури, фіскальної служби та
інших державних органів, які мають бути
представлені у Бучанському районі.
Наразі ми пройшли усі процедури.
Київська облдержадміністрація узгодила
дане питання, маємо підтримку від профільного Міністерства розвитку громад
та територій, рішення схвалено урядом,
пройшло профільний комітет ВРУ. І, думаю у четвер, Верховна Рада фіналізує і
підведе підсумок у вигляді нового адміністративного устрою субрегіонального
рівня, тобто ліквідація старих і утворення нових районів.
– Якщо Буча стане районним центром, що це означатиме для Бучанської
ОТГ?
– Для Бучанської ОТГ це додаткове навантаження, вища ступінь відповідаль-

ності за організацію представництв цих
служб, структурних підрозділів. Але разом з тим це зовсім інший статус територіальної громади на Київщині і в Україні.
Повторюю ще раз: для громадян будьякої ОТГ представництво цих служб
є допоміжним, але не визначальним.
Держава під час реформи передбачила,
що соціальна, адміністративна, комунальна, будь-яка інша послуга надається на базовому рівні. Це прерогатива
об’єднаних територіальних громад. І чим
вдаліше ОТГ будуть надавати ці послуги, тим менше питань до цих тергромад і
посадових осіб буде у представників держави, котрі контролюватимуть той чи
інший напрямок.
– Виглядає так, що між Бучею і
Вишгородом вже давно відбувається
якесь змагання, що часом переходить у
до певної міри конфронтацію. Зараз відбувається чергове «загострення», у тому
числі, через реформу. У чому причина? І
чи не пов’язана ця конфронтація з тим,
що Буча, умовно кажучи, «віджала» у
Вишгорода кілька населених пунктів,
які до Бучанської ОТГ приєдналися?
– Давайте все ж уникати такої термінології. Все-таки законодавець визначив,
що в основі об’єднання лежить добровільність. І ці територіальні громади пройшли шлях добровільності. Важливий
аспект: якщо перша процедура, добровільне об’єднання, передбачає, що місто
обласного значення має право її ініціювати, то приєднання, як друга спрощена
процедура, означає, що виключно села,
сільські ради мають право ініціювати
приєднання до міст обласного значення.
Тож ми, завершуючи реформу, діємо,
виходячи зі звернень громадян, звернень
сіл і селищ, які хочуть до нас приєднатися.
Що стосується змагального процесу – це абсолютно природньо. І це
досить добре, що той чи інший
населений пункт, адміністративна
одиниця намагається десь позиціонувати себе трошечки кращою
від інших в тих чи інших напрямках. А решта – підтягуються. Тобто
це стимулює до розвитку. І нам
надзвичайно приємно, що ми в такому конкурентному середовищі у
передмісті столиці всі зростаємо.
Від цього виграють лише громадяни наші. Тому що так би був суцільний застій. Чиновникам чим
менше подразників, чим
менше вимог від громадян – тим воно краще, напевно.
Але ми з самого початку ставили перед
собою амбітні завдання, виходячи з вимогливості наших громадян.
Так було, наприклад, зі статусом міста
обласного значення. Ми прагнули вийти з-під юрисдикції Ірпінської міської
ради тому, що не бачили зростання певного у цьому адміністративному утворенні. І виявилися абсолютно праві, бо і
Коцюбинське, і Ворзель, і Гостомель – всі
з Ірпінської міської ради вийшли.Але підкреслюю: ми ніколи не дозволяли собі по
відношенню до сусідніх адміністративних
одиниць висловлюватися, а тим більше діяти в емоційний спосіб. Вважаю, що ці речі
абсолютно неприпустимі, які б політичні
шорсткості не виникали на даному рівні.
Кілька днів тому я брав участь у засіданні координаційної ради. Мені надзвичайно приємно, що голова ВР запросив
мене до роботи у цій комісії, адже з усієї Київської області нас було лише троє
представників. Так от, на цьому засіданні
наголос робився на тому, що цю реформу розпочато і що й об’єднання територіальної громади, і субрегіональний рівень
потрібно завершувати. Не поспіхом, а
вже як доконаний факт, тому що пройшли вже всі процедури.
– Чим викликана така необхідність?
– Затягування цього процесу буде настільки політизуватися, що ми на місцевому базовому рівні вже скоро руки

громади

Магніти розвитку населених
пунктів
– Вважаєте, що більша привабливість
Бучі в очах сільських громад і ваші більші успіхи в об’єднанні не зіграли ролі у
посиленні напруги з окремими іншими
містами? Адже це не тільки моральний
аспект, але й гроші. Та ж Гаврилівка – це
ж не тільки 3 тисячі людей, а ще й розташований на її території «Комплекс
Агромарс», який тепер платить податки у місцевий бюджет Бучанської ОТГ,
а не Вишгороду, як раніше...
– «Комплекс Агромарс» на теренах
Вишгородського району – чи не один
із провідних платників податку на
Вишгородщині. В десятку точно входив.
І, я думаю, після рішення тергромади сіл
Гаврилівка і Тарасівщина приєднатися до
Бучанської ОТГ з містом обласного значення Буча, напевно, що десь спровокувало і певне відношення, і агресію.
Тут варто зазначити іншу річ. Процес
добровільного об’єднання від першого
прийнятого рішення – доленосного для
територіальної громади Гаврилівки –
стартував 5 років тому. І значну частину цього часу і територіальна громада, і
«Комплекс Агромарс» у тому числі, перебували у певному політичному ізоляційному вакуумі з боку Вишгородської влади. Відповіді на жодне звернення щодо
реверсного зворотнього фінансування
після сплачених податків підприємством
«Агромарс» до Вишгородського району в
зворотньому напрямку не надходило.
І нам, і «Комплексу Агромарс», у якого свої технологічні питання по виробництву, доводилося купу зусиль і часу
витрачати, соціальну орієнтованість
підприємства спрямовувати таким чином, аби витримати цей період часу, аби
витримати це нездорове протистояння,
походження якого ми всі розуміємо.
Але ми всі вистояли – і територіальна громада, і «Агромарс», і Бучанська
ОТГ. І спільно сьогодні уже добрий
рік ми живемо в об’єднаній територіальній громаді, в єдиному бюджетному просторі. І мені надзвичайно
приємно, що компанія «Агромарс» у
нашій ОТГ входить до п’ятірки найбільших платників податку – і посідає
перше-друге місце по наповненню
бюджету серед великих платників податків. Конкурувати з ним може хіба
що група компаній «ЮТЕМ» (у нас ВАТ
”Південтеплоенергомонтаж” працює)
по ПДФО, по інших видах податку.
Але важливіше інше – те, що це підприємство знаходиться у північному
регіоні нашої ОТГ і є магнітом для розвитку населених пунктів. І не тільки для
Гаврилівського старостинського округу
– а це Гаврилівка, Тарасівщина, Луб’янка
та Блиставиця. Громадяни міста Буча
також користуються продукцією даного
підприємства, а також їздять туди на роботу, надають послуги, сервіс.

Тобто ми фактично інтегровані в єдиний простір. І підтвердженням є той час,
який ми проживаємо в рамках проходження процедур і вже об’єднаної територіальної громади.
– Як загалом складається співпраця
з потужними платниками податків,
що працюють на території Бучанської
ОТГ? З тим же «Агромарсом», іншими
компаніями? Додаткова якась взаємодія відбувається між бізнесом і місцевою владою?
– Ми лише вибудовуємо, зараз наші
стосунки, і мені надзвичайно приємно,
що вони вибудовуються практично з
чистого аркушу, виходячи з інтересів територіальної громади і розвитку підприємства. Тобто ми чітко розділяємо всі
моменти і особливості.
На першому етапі ОТГ по території
Гаврилівського старостинського округу
лишилася величезна кількість невирішених, неузгоджених питань – від системи
водозабезпечення і водовідведення в
житлово-комунальній сфері до об’єктів
нерухомості соціальної інфраструктури... Річ у тім, що розвиток Гаврилівки і
Тарасівщини, все, що зроблено – зроблено за рахунок підприємства «Агромарс».
З моменту заснування підприємства на
цій території воно і ці два села – це як
єдиний організм.
Але, виходячи з того, що «Агромарс» –
це все-таки приватне підприємство, а
держава взяла на себе зобов’язання, що
соціальна інфраструктура, житлово-комунальна інфраструктура є прерогативою громади – сільської спершу, а зараз
– ОТГ – ми ці речі унормували і приводимо до ступеня відповідальності того
органу, який і зобов’язаний надавати ту
чи іншу послугу. Адже підприємство має
займатися своїм розвитком, а місцева
влада – забезпечувати комфорт і надання
послуги своїм громадянам.
– Тобто зараз ви вибудовуєте якусь
здорову співпрацю, а далі будете її розвивати?
– Безумовно. Маю надію, виходячи із
напрацювань, які були в минулому, що
наша взаємодія продовжиться і виллється у певний соціальний договір, який
буде обов’язково публічно реалізований.
Ми сподіваємося, що дане підприємство,
виходячи зі своєї специфіки – виробництва курятини – буде залучене до підтримки і дошкільних навчальних закладів, і загальноосвітніх шкіл, і медицини.
В принципі, «Агромарс» вже це робить.
Але ми все систематизуємо, приведемо
у відповідність до чинного законодавства, унормуємо – зробимо все, аби така
співпраця була комфортною і для підприємства, яке відчуває свою соціальну
відповідальність перед громадою, і для
громадян, установ, організацій, які споживають продукцію компанії.
Тож я розраховую на посилення співпраці і бажаю компанії зростання прибутків, яке для нашої громади означатиме
збільшення надходжень до бюджету у
вигляді податків. Якщо говорити про те,
як ми, як влада, можемо сприяти бізне-

су – поясню. У діяльність підприємств,
звісно, ми втручатися не можемо, від
подібних втручань вони захищені законом. Але ми можемо допомогти їм з
під’їзними шляхами, транспортною інфраструктурою, логістикою, сприянням з
дозвільними документами для того, аби
втримати і розвивати той чи інший вид
діяльності. Більше того: ми зобов’язані
все це робити.
Наприклад, зараз ми співпрацюємо
з АНТК «Антонов», з льотно-випробувальним летовищем, яке розташоване у
межах Блиставицького старостинського
округу Бучанської ОТГ. Робимо техніко-економічне обгрунтування, маємо
зареєстрований проект, який пройшов
усі процедури – і плануємо побудувати там індустріальний парк Мироцьке,
який фактично, простягнеться від
Варшавської траси і аж до старостинського округу Луб’янки. Враховуючи інтерес аеропорту «Антонов» будемо реалізувати такий масштабний проект.
Наразі проектуємо вже під’їдні шляхи – і будемо мати другу потужну транспортну артерію, яка з Варшавської
траси буде «розсікати» нашу ОТГ аж до
Гаврилівки. А це дасть пожвавлення по
дві сторони цієї транспортної артерії і
сприятиме розвитку цих територій.
Так що, виходячи зі стратегії розвитку нашої територіальної громади, ми
крок за кроком робимо все для того,
щоб громади, які вирішили об’єднатися в Бучанську ОТГ, люди, які живуть у
цих громадах, через 3, 5, 10 чи 20 років не сказали: щось ми помилилися,
напевно, не треба було цього робити.
Ми не хочемо розчарувати людей.

Медичний центр європейського
рівня – у найближчих планах
– Ви згадали один проект. Які ще найамбітніші задуми ви вже почали реалізувати завдяки об’єднанню і які, можливо, є у найближчих планах?
– Перший – безумовно, той, про який
я говорив: будівництво індустріального
логістичного парку, хабу, для того, що
наш регіон мав розвиток і ми могли конкурувати з іншими територіями у передмісті столиці.
Інший проект, над яким ми працюємо зараз – так зване європейське медичне містечко. Питання надактуальне. Адже у період
карантинних заходів навіть ті, хто не планував лікуватися в Україні, бо мав статки і
можливості для отримання медичної допомоги десь у Австрії чи Германії, наприклад,
зрозуміли, наскільки важливо, аби якісна
медична послуга була там, де ти живеш. І ми
вийшли з ініціативою будівництва великого медичного містечка. Аби говорити про
такий масштабний проект, ми маємо певне
підгрунтя і підтримку в реалізації.
– Що це буде за медичне містечко?
– Подібний проект планували реалізувати за президентства Ющенка. Але тоді
щось не склалося. А ми підняли чинну
постанову уряду від 2007 року – і нара-
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один одному не подаватимемо. Я днями мав можливість дивитися засідання робочої групи по субрегіональному
рівню в КОДА між громадами Броварів
і Борисполем. Там теж дискусія йде –
Броварський райони чи Бориспільський.
І це питання, яке, здавалося б, не відноситься до компетенції органів місцевого
самоврядування – воно настільки збурило посадовців цих населених пункті,
громадськість, актив, що вони вже між
собою починають фактично наелектризовувати простір.
– То вже не та конкуренція, яка сприяє розвитку…
– Звичайно. Воно все має відійти, стишитися. І лише якісний управлінський
менеджмент на базовому рівні в об’єднаних ОТГ має дати відповідь на питання, чи правильні рішення були прийняті
представниками та громадянами цих населених пунктів, коли утворювалась та
чи інша ОТГ.

зі ведемо перемовини з австрійською
медичною структурою і турецькою компанією, яка спеціалізується якраз на реалізації таких проектів. Базою для розміщення цього медичного містечка стане
перлинка нашої територіальної громади
– селище Ворзель. Ми у такий спосіб у ту
санаторно-оздоровчу індустрію, яка лишилася нам у спадок з радянських часів,
вдихнемо нове дихання. Реалізація такого проекту дасть можливість громадянам в Україні у північно-західному регіоні від столиці отримувати якісну послугу.
Та й не лише громадянам України. Адже
ті глобальні світові компанії, з якими
ми ведемо переговори, розглядають цей
проект як якорний для всіх країн СНД.
І третє завдання, яке ми стратегічно
для себе намітили і вже почали реалізовувати, стосується сфери відпочинку.
Наша ОТГ володіє справжнім природним скарбом, у нас є водойми, паркові та
лісопаркові зони. Тож ми будемо активно
розвивати зелений туризм. Це логічно,
тим більше, що у нас поруч – місто Київ
з 5 млн населення. І кияни потребують
певного сервісу. Тому ми створюємо через Агенцію регіонального розвитку комунальне підприємство. Усі водойми, які
є в населених пунктах нашої тергромади,
будуть обов’язково оформлені, паспортизовані, з підведеними береговими лініями та інфраструктурно насиченими,
аби і наші громадяни, і кияни отримувалі
гідний сервіс. Ми дбатимемо про те, аби
рівень послуги був максимально високим.

Маємо командою реалізувати
і завершити розпочаті справи
– Щоб реалізувати ці задуми, плануєте іти на вибори в жовтні?
– Не просто планую – я зобов’язаний іти на вибори.
Тому що в період реформи роль особистості, лідера в переконанні, в аргументації того чи
іншого рішення, яке приймала територіальна громада, була визначальною. Хочемо ми того чи ні. І я
маю моральне зобов’язання перед
громадами цих населених пунктів
довести розпочату справу до логічного завершення, зробити все, аби
кожен громадянин нашої територіальної громади, з будь-якими політичними симпатіями чи антипатіями, ніколи не сумнівався
у тому, що об’єднання з
Бучею – то було вірне рішення.
Ми не маємо права на помилку. І я зараз маю на увазі не тільки і не стільки
Бучанську ОТГ чи будь-яку іншу. Ми не
можемо помилитися як держава, проводячи цю реформу. Наші сусіди у Польщі,
Румуній, Угорщині давно пройшли цей
шлях – і ми бачимо успішність їхніх реформ, бачимо, як активно розвиваються
їхні територіальні громади. Там, безумовно, є своя специфіка, є свої проблеми,
які ще належить вирішити. Але що стосується рівня сервісу, рівня життя людей
у цих громадах – він є значно вищим, ніж
у переважній більшості наших населених
пунктів.
– І ми маємо прямувати до того ж?
– Ми маємо будувати свою систему
місцевого самоврядування. Маємо розвивати, забезпечувати, гарантувати розвиток громад, гідний рівень життя у них.
І не треба вигадувати щось кардинально
відмінне від того, що вже реалізовано нашими сусідами і довело свою успішність.
Треба вивчати досвід інших територіальних громад, інших країн. І ми це активно
робимо, бо маємо гарні стосунки з територіальними громадами у Франції, Італії,
і особливо – з містами у Польщі, Литві.
Вони нам близькі, зрозумілі. І вони трохи раніше вже пройшли той етап, який
ми проходимо сьогодні. Тож аналіз їхніх
здобутків та промахів дуже нам допоможе у реалізації цієї складної, але потрібної реформи.
Спілкувалася
Лілія Рагуцька, «Обозреватель»

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

співпрацю з бізнесом та майбутні вибори
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Iнтер

5:25,22:05 «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».
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:35 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:55 «Речдок. Особливий випадок. Привiт з минулого».
23:50 Х/ф «Циган».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11:00,13:20,21:25 Т/с «Розтин
покаже». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:25,16:20 Х/ф «Гра». (16+).
16:25 Х/ф «Рахунок». (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
23:20 Х/ф «Злочинець». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:40 Х/ф «Знайомтесь, Дейв».
13:20 Екси (16+).
15:20 Любов на виживання. (16+).
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Оптом дешевше».
22:50 Х/ф «Оптом дешевше 2».

СТБ

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

8:50 Т/с «Коли ми вдома».
10:15 Ультиматум. (16+).
14:15,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».
22:50 Т/с «Лiнiя свiтла».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:50 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад»,
5 i 6 с.
23:30 Т/с «Все ще буде», 1 i 2 с.
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Все ще буде». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:10,15:50,20:50,23:
15 Кияни.
10:40,14:50,15:55,16:50,19:30,22:5
0 Київ Reality.
10:50,12:15,19:40,23:25 Київськi
iсторiї.
11:00,15:15 Вголос.
11:45,19:50,23:35 Якiсне життя.

12:00 СТН - Брифiнг мера.
12:30 Прогулянки мiстом.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
News-Room.
14:00,0:00 Д/с «Смаки Африки»,
5 i 6 с.
16:00 Т/с «Мердок», 22 с. (12+).
18:00,5:30 Погоджувальна рада.
19:15 Вартовi столицi.
20:00 Т/с «Окупованi», 12 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 23 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.

Четвер, 9 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
:00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55,4:50
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30,18:55,20:30 Д/с
«Суперчуття».
17:30 Бюджетники.
19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:40,4:25 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15 Т/с «Мiстер Селфрiдж».

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:35
«ТСН».
9:25,10:15 «Життя вiдомих
людей».
11:10 «Любий, ми переїжджаємо».
11:35,13:25 «Одруження наослiп
4».
15:00 «Одруження наослiп 5».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Кухня».
21:45 «Право на владу».

Iнтер

5:25,22:05 «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».
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть».
18:00,19:00,1:40 «Стосується
кожного».
20:00 «Подробицi».
20:55 «Речдок. Особливий випадок. Привiт з минулого».
23:50 Х/ф «Циган».
.

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
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4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 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.
11:05,13:20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:25 Х/ф «Людина пiтьми».
16:50 Х/ф «Еволюцiя».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:15 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
23:25 Х/ф «Денне свiтло». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
7:20 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
11:20 Х/ф «Клiк: з пультом по
життю». (16+).
13:20 Екси (16+).
15:20 Гастарбайтери.
17:10,19:00 Хто зверху? (12+).
20:50 Х/ф «Твої, мої i нашi».
22:30 Х/ф «Сусiди». (18+).

СТБ

8:50 Т/с «Коли ми вдома».
10:35 Ультиматум. (16+).
14:15,14:50 Т/с «Крiпосна». (16+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:15 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «За вiтриною».
22:50 Т/с «Лiнiя свiтла».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30,3:50 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi.
14:45,15:30 Т/с «Жiночий лiкар 3».
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сонячний листопад»
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:40,12:15,14:50,15:50,18:5
0,19:55,23:15 Кияни.
10:40,11:30,12:10,15:55,16:50,19:3
0,22:50 Київ Reality.
10:50 Київськi iсторiї.
11:00,15:15 Вголос.
11:50,20:50,23:35 Якiсне життя.
12:00,23:45 «Вiзерунок дня».
12:30,19:40,23:20 Прогулянки
мiстом.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
News-Room.
14:00,18:00 Д/с «Смаки
Шотландiї», 1 i 2 с.
16:00 Т/с «Мердок», 23 с. (12+).
19:15 Вартовi столицi.
20:00 Т/с «Окупованi», 13 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 24 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.

П’ятниця, 10 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
6:30,7:05,8:05,9:05 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21
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:00,23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
11:25 Телепродаж.
12:00,13:10,18:20,0:30,1:55,4:50
Суспiльна студiя. Марафон.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Погода.
15:25 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16:30,18:55,20:30 Д/с
«Суперчуття».
17:00,21:40 Д/с «Дикi тварини».
17:25 VoxCheck.
17:30,4:25 Перша шпальта.
19:20 Д/с «Боротьба за
виживання».
22:15 Свiтова медицина. Iндiя янголи Махараштра.
22:45 Свiтова медицина. Iндiя воїни-цiлителi.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з
«1+1».
7:00,8:00,9:00,16:45,19:30,4:45
«ТСН».
9:25,10:20 «Життя вiдомих
людей».
11:15 «Любий, ми переїжджаємо».
12:20,14:40 «Одруження наослiп
5».
17:10 Т/с «Вiтер кохання». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:30 «Лiга смiху. Дайджест».
21:50,23:35,3:00 «Вечiрнiй квартал».

Iнтер

5:30,22:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
5:50 М/ф.
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
12:25 Т/с «Не вiдпускай мою
руку». (12+).
13:50,14:45,15:40,23:50 «Речдок».
16:35 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть».
18:00,1:40 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».

ICTV

4:30,0:40 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:05,13:20 Х/ф «Еволюцiя».
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Великий тато». (16+).
15:10,16:20,22:55 «На трьох».
17:25,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
7:20,0:40 Вар`яти. (12+).
9:20 Т/с «Грiмм». (16+).
12:10 Топ-модель по-українськи.
16:50 Х/ф «Поїздка до Америки».
19:00 Х/ф «Важка дитина».
20:20 Х/ф «Важка дитина 2».
22:10 Х/ф «Сусiди 2». (18+).
23:50 Т/с «Загубленi». (16+).

СТБ

6:55 Врятуйте нашу сiм`ю 4. (16+).
9:10,19:00 Наречена для тата 3.
11:05,14:50,18:15 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:50,22:45 Х/ф «Мама мимоволi».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00
Сьогоднi.
9:30,4:00 Реальна мiстика.
11:30 Т/с «Втраченi спогади»
15:30 Т/с «Втраченi спогади».
16:00 Т/с «Жiночий лiкар 3». (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка
Шустера.

ТК «Київ»

7:00 Ранок на карантинi.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,14:50,15:50,18:50,20:5
0,23:15 Кияни.
10:40,15:55,16:50,19:30,22:50 Київ
Reality.
10:45,12:10,12:30 Прогулянки
мiстом.
11:00,15:15 Вголос.
11:45,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:00 СТН - Брифiнг мера.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
News-Room.
14:00,18:00 Д/с «Смаки
Шотландiї», 3 i 4 с.
16:00 Т/с «Мердок», 24 с. (12+).
19:15 Вартовi столицi.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 14 с. (16+).
22:00 Т/с «Мердок», 25 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Час-тайм.
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з
Вашингтону.

Субота, 11 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,21:00,0:30,2:30,5:3
0 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:50,2:20 Погода.
8:20 Додолики.
9:05,2:50 Енеїда.
10:10 Х/ф «Брехати, щоб бути
iдеальною».
12:00 Д/с «Дикi тварини».
12:30 Зробiть менi тату 2.0.
13:00 Новi погляди на плацебо.
13:30 Свiтова медицина. Iндiя янголи Махараштра.
13:55 Свiтова медицина. Iндiя воїни-цiлителi.
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
20:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Вiрний. Пристрасть i
злочин». (16+).

Канал «1+1»

7:00,4:10 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,14:20 «Свiт навиворiт».
12:00 «Любий, ми переїжджаємо».
15:20 Бойовик «Залiзний кулак».
17:15 Бойовик «Я, робот». (16+).
19:30,5:25 «ТСН».
20:15 «Вечiрнiй квартал».
22:00 «Українськi сенсацiї».
23:10,0:10 «Свiтське життя».
1:05 «Лiга смiху. Дайджест».
2:25 Х/ф «Виття: Переродження».

Iнтер

6:40 «Слово Предстоятеля».
6:45 Х/ф «Як посварився
Iван Iванович з Iваном
Никифоровичем».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:00 Х/ф «Дачна подорож
сержанта Цибулi».
12:30 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
14:10 Х/ф «Iван Бровкiн на цiлинi».
16:00 Х/ф «Максим Перепелиця».
17:50,20:30 Т/с «Пристрастi за
Зiнаїдою». (12+).
20:00 «Подробицi».
22:40 Концерт «Iванушки
International. 20 рокiв».

ICTV

5:00 Факти.
5:25 Т/с «Марк+Наталка». (16+).
7:35 «На трьох». (16+).
10:30,13:00 Т/с «Розтин покаже».
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Злочинець». (16+).
16:25 Х/ф «Миротворець». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 4:
Протокол Фантом». (16+).
21:40 Х/ф «Джек Раян: Теорiя
хаосу». (16+).
23:35 Х/ф «Святий». (16+).

Новий канал

6:00,7:25 Kids` Time.
6:05 М/ф «Лоракс».
7:30 Таємний агент.
8:40,1:00 Вар`яти. (12+).
12:20 Хто зверху? (12+).
16:10 Х/ф «Важка дитина».
17:40 Х/ф «Важка дитина 2».
19:20 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання».
21:00 Х/ф «Скарб Амазонки».
22:50 Х/ф «Не чiпайте Зохана».

СТБ

5:15 Т/с «Лiнiя свiтла».
6:55 Т/с «Коли ми вдома».
7:25 Х/ф «Мама мимоволi». (16+).
9:50 Неймовiрна правда про зiрок.
10:50 Т/с «Мiсто закоханих». (12+).
17:05,0:40 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. Професiонали
21:45 Х-Фактор 10.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:15 Реальна мiстика.
9:00 Т/с «Сонячний листопад»
15:20 Т/с «Сонячний листопад»
17:00 Т/с «Таксистка», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Таксистка». (12+).

Неділя, 12 липня

UA:Перший

6:00 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,8:55,21:00,0:00,2:30,5:3
0 Новини.
7:15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
7:50,2:20 Погода.
8:15 «Шо? Як?»
9:00 Божественна лiтургiя
Православної Церкви України
у день славних i всехвальних
першоверховних апостолiв Петра
i Павла.

11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13:30 На схiдному фронтi.
14:25 Телепродаж.
15:00,0:30 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
19:30 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:00 Д/ф «Америка. Тропiчний
лiс: Пiвденна Америка».
21:20 Д/с «Суперчуття».
22:00 Х/ф «Гаспар їде на весiлля».

Канал «1+1»

6:15,7:05 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:50 «Свiт навиворiт».
17:05 Бойовик «Три iкси». (16+).
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 Бойовик «Три iкси 2: Новий
рiвень». (16+).
22:50 Бойовик «Щасливе число
Слевiна». (16+).

Iнтер

5:40 Х/ф «Дачна подорож
сержанта Цибулi».
7:00 «Концерт Влада Ситника».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Орел i решка. Чудеса свiту
11:00 «Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков».
12:00 Т/с «Пристрастi за Зiнаїдою».
16:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Пiсля весiлля».
22:30 Х/ф «Максим Перепелиця».

ICTV

4:20 Факти.
4:50,7:15 Анти-зомбi.
5:30,8:05 Громадянська оборона.
6:20 Секретний фронт.
9:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11:45,13:00 Х/ф «Миротворець».
12:45 Факти. День.
14:15 Х/ф «Джек Раян: Теорiя
хаосу». (16+).
16:10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 4:
Протокол Фантом». (16+).
18:45 Факти тижня.
20:50 Х/ф «Поклик вовка». (16+).
22:55 Х/ф «Переслiдуючи
«Красний Октябрь». (16+).

Новий канал

6:00,7:05 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:10,1:20 Вар`яти. (12+).
8:20 Таємний агент.
10:50 М/ф «Мiстер Лiнк: Втрачена
ланка еволюцiї».
12:20 Х/ф «Оптом дешевше».
14:10 Х/ф «Оптом дешевше 2».
16:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання».
17:40 Х/ф «Скарб Амазонки».
19:40 Х/ф «Тварина».
21:00 Х/ф «Цiпонька». (16+).
23:00 Х/ф «П`ятдесят вiдтiнкiв
сiрого». (18+).

СТБ

5:15 Т/с «Лiнiя свiтла».
6:55 Все буде смачно!
8:45 Вiрнi друзi: невiдома версiя.
9:40 Бiле сонце пустелi: невiдома
версiя.
10:30 МастерШеф. Професiонали
13:25 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19:55 Один за всiх. (16+).
22:10 Я соромлюсь свого тiла.
1:20 Вагiтна у 16. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:10 Т/с «Вiр менi». (12+).
13:20 Х/ф «Я теж його люблю».
17:10 Т/с «Нiма», 1 i 2 с. (16+).
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Нiма». (16+).
22:50 Шоу Братiв Шумахерiв.

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Богатирськi iгри.
11:00 Веселi старти.
11:30 Київськi iсторiї.
11:45,15:15,17:35,19:10 Кияни.
12:00 Лiкар знає.
13:00 Х/ф «Доброго ранку,
В`єтнам». (16+).
14:50 Якiсне життя.
15:00 Київ. News-Room.
15:30 Т/с «Вiра», 35 с.
(12+).
17:00,2:40 СТН-Тижневик.
17:40,3:40 Цивiлiзацiя Incognita.
18:10 Т/с «Мердок», 25 с.
(12+).
19:00 Добрi новини.
19:25,1:10 Т/с «Вiра», 36 с. (12+).
21:00,3:10 Спорт-Тижневик.
21:30,23:00,4:55 Х/ф «Без тями вiд
кохання». (16+).

Провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів

Вимоги до кандидата:
• вища освіта не нижче ступеня бакалавр, вільне володіння державною мовою;
• досконале володіння комп’ютером;
• знання чинного законодавства.
За довідками та для подачі документів звертатись в Гостомельську селищну раду: смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 (каб. 3) або за телефоном:
(04597) 32-007.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний план території кварталу житлової забудови в північно-східній частині селища Гостомель Київської області».
Строк громадського обговорення та подання пропозицій продовжено
до «30» липня 2020 р., за адресою: вулиця Свято-Покровська, сел. Гостомель,
Київська обл.
Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вулиця Свято-Покровська, сел. Гостомель, Київська обл., приміщення сільської ради «30» липня 2020 р. о 12 год.

АКТУАЛЬНО

Графік підвищення мінімальної
заробітної плати в Україні

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів
підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні.
країнці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко – взяти й
підвищити. Однак ми й не шукали легких
рішень, коли прийшли до влади», – зазначив Глава держави, даючи завдання.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали це питання, зробивши відповідні
розрахунки.
Попередній графік, за яким підвищу«Виглядає цілком реалістично. Радий,
ватимуть мінімальну заробітну плату:
з 1 вересня цього року її буде збіль- що це можливо реалізувати за рік.
шено до 5 тис. грн, з 1 січня наступного Добробут українців – головний показроку – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го ник нашої ефективності», – наголосив
– до 6,5 тис. грн.
Президент.

«У

ГРОШІ

ОГОЛОШЕННЯ
У відповідності до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555 були опубліковані оголошення про громадські обговорення щодо надання
пропозицій з розгляду наступних ДПТ, а саме:
- Детальний план території, орієнтовною площею 2,75
Однак, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.
га, для розміщення торгівельних закладів в межах вулиць 2020 року № 211 з 17 березня 2020 р. на усій території України
Вокзальна, пойми річка Бучанка та існуючої індивідуальної заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь
житлової забудови в м. Буча Київської області», згідно рі- понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи
шення Бучанської міської ради № 4526-73-VII від 30.01.2020 органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
р. (внесення змін);
що унеможливлює проведення громадських слухань.
- Детальний план території, орієнтовною площею 6,9 га,
Для можливості урегулювання питання проведення грощо розташована в межах вулиць Депутатська, Амосова та мадських слухань з розгляду матеріалів вищезазначеної
Нове Шосе в м. Буча Київської області для розміщення офіс- містобудівної документації, громадські слухання будуть
но-складських будівель та споруд, згідно рішення Бучанської проводитись у формі надання письмових зауважень та проміської ради № 3036-54-VIІ від 28.02.2019 р.;
позицій в термін з 03.07.2020 р. по 10.07.2020 р. на електронні
- Детальний план території, орієнтовною площею 1,6 га, пошти: gromada@bucha-rada.gov.ua, sad2010@ukr.net та на
для розміщення торговельних закладів та закладів громад- поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область,
ського харчування в межах Бучанського міського парку в м. Буча, вул. Енергетиків,12.
місті Буча Київської області», згідно рішення Бучанської
Просимо охочих та дотичних осіб направляти свої зауваміської ради № 3969-66-VIІ від 26.09.2019 р.
ження та пропозиції онлайн.
6 липня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення та погодження
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та закріплення межових
знаків земельної ділянки за проектом
землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою м. Буча, вул.
Києво-Мироцька (поруч з земельною ділянкою кадастровий номер
3210945300:01:027:0040 - Мазур О.П).
Просимо власників та землекористувачів суміжних ділянок з’явитись
для погодження меж та встановлення
межових знаків.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Найпопулярніші імена
У Міністерстві юстиції розповіли,
що у першій половині цього року
молоді батьки найчастіше обирали для своїх новонароджених малюків Артем і Софія.

Т

акож популярними іменами для
хлопчиків були Матвій, Максим,
Давид, Нікіта, Михайло, Даніїл,
Богдан, Андрій, Олександр, Іван і
Василь.
Дівчаток же у цьому році найчастіше називали Анастасія, Анна, Марія,
Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна та
Луна.
Одну дитинку назвали ім’ям —
Зеленський. Маленький Дьопйош
Зеленський народився у березні в
сім’ї ромів.
Цікава історія із-за кордону: Ілон
Маск і співачка Граймс отримали свідоцтво про народження сина, де у документі його ім’я прописано як X AE
A-XII Маск. Також Ілон Маск вперше
вимовив по літерах ім’я сина — «Екс
Еш Ей Твелв».

Знайомтеся

Елементарні правила безпеки
працюють, і про них не можна
забувати

Котіков Дмитро Володимирович, інфекціоніст, завідувач відділення Бучанського консультативно-діагностичного центру
більшість громадян ніби забула, що невидимий ворог коронавірусної інфекції
залишився, і ми фактично й далі живемо
в умовах пандемії.
Тож лікар-інфекціоніст нагадує про
прості рекомендації, яких треба дотримуватися: маски, обробка поверхонь,
шкіри, рук тощо, дотримання дистанції.
– Всі ці елементарні правила працюють, і про них не можна забувати,
– зазначає Дмитро Котіков. – Хоч і йде
пом’якшення епідемічного режиму, але
хворі все ж є. Велика частина громадян
вже проконтактувала і перехворіла, багато йдуть на поліпшення, але інфіковані нікуди не зникли. Правил безпеки в
громадських місцях бажано дотримуватися. Їх цілком достатньо, щоб перерваиянин Дмитро Володимирович сам ти будь-який епідпроцес.
обрав Бучу, коли отримав медичну
Лікар пояснив, що вірус під час переосвіту. Молодий фахівець розповідає, дачі від людини до людини має здатність
що зі спеціалізацією визначився завдяки мутувати. І ставати ще небезпечнішим.
своїм педагогам на кафедрі інфекційних Як наслідок може бути велика кількість
захворювань, також викладачам інтер- летальних випадків. Тому не варто ханатури, які зуміли прищепити йому лю- латно ставитися до заходів безпеки.
– Має бути більше свідомості та освібов до напряму, пов’язаного з інфекційними захворюваннями.
ченості населення. Так, зараз жарко. Але
На вулиці нарешті літо, з’явилося розслаблятися не варто. І все буде добре!
відчуття наближення відпусток, тож

К

*Втрачений військовий квиток, виданий у квітні 1982 року військкоматом Ізмаїльського
р-ну Одеської обл на ім’я Чорний Сергій Маркович, вважати недійсним.
*Втрачене посвідчення Учасника бойових дій серія УБД №043689, видане Міністерством
оборони України Головне управління персоналу Генерального штабу на ім’я Сташкевич
Павло Анатолійович, вважати недійсним.
*Втрачений військовий квиток серія АВ 431087, виданий Національною гвардією України
на ім'я Криста Сергій Віталійович, вважати недійсним.

Збільшення пенсії
та прожиткового мінімуму

На офіційному сайті Пенсійного фонду України зазначено, що
мінімальна пенсія вже з 1 липня
складе 1712 гривень, а з 1 грудня
1769 гривень. До цього підвищення мінімальний розмір пенсійних
виплат становив 1638 гривень.
е пов’язано із тим, що в Україні
починаючи з 1 липня підвищено
мінімальний прожитковий мінімум,
який тепер становить 2 тисячі 118
гривень.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Ц

НА ЧАСІ

Інтерактивна мапа
з правилами виїзду за
кордон під час пандемії

Міністерство закордонних справ
України запустило інтерактивну
мапу з інформацією про дозволи
та обмеження в’їзду до країн під
час пандемії коронавірусу.

П

ро це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро
Кулеба.
Карта має два розділи: правила
транзитного проїзду та правила в’їзду за кордон для громадян України.
На карті різними кольорами показано, чи є обмеження для українців на
перетин кордонів.
Натиснувши на потрібну карту,
з’являється пояснення обмежень чи
дозволів для українців, а також останнє оновлення інформації.
Дані на мапі регулярно оновлюватимуть посольства України в різних
країнах.
«Запущена у тестовому режимі.
Передбачається, що зараз багато людей будуть користуватись сайтом.
Якщо будуть провисання, поставтеся з розумінням», — закликав міністр.
Кулеба також запевнив, що карту
підтримуватимуть до тих пір, поки
у світі залишатимуться обмеження,
пов’язані з пандемією.
Крім того, міністр порекомендував
українцям, які планують виїжджати
за кордон, зареєструватися у системі
«Друг».
Цей проєкт наразі використовують
для попередження, за потреби — розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних
подій за кордоном: природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

діловий тиждень

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Суспільство

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАМАР ЕКО» (розташоване за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 21) відповідно до рішень Конкурсної комісії з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Ворзель
Київської області, які оформлені протоколом конкурсної комісії № 1 від 22.04.2020
року та протоколом конкурсної комісії № 2 від 28.04.2020 року, згідно Рішення
Виконавчого комітету Ворзельської селищної ради № 79 від 07.05.2020 року та згідно Рішення Виконавчого комітету Ворзельської селищної ради № 97 від 16.06.2020
року, пропонує укласти Публічний Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами власникам, наймачам, орендарям й мешканцям квартир в багатоквартирних житлових будинках та власникам, наймачам, орендарям й мешканцям
будинків приватного сектора (приватних садиб) селища Ворзель Київської області.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами
сел. Ворзель Київської області
Товариство з обмеженою відповідальністю «Крамар Еко», яке відповідно до рішень Конкурсної комісії з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Ворзель, які оформлені протоколом конкурсної комісії № 1
від 22.04.2020 року та протоколом конкурсної комісії № 2 від 28.04.2020 року, згідно
Рішення Виконавчого комітету Ворзельскої селищної ради № 79 від 07.05.2020 року
визначено виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. Ворзель
Київської області, надалі іменується „Виконавець”, в особі директора Кузьменка
Юрія Петровича, який діє на підставі Статуту,
та
фізичні особи – власники, наймачі, орендарі, балансоутримувачі й мешканці квартир в багатоквартирних житлових будинках та власники, наймачі, орендарі, балансоутримувачі й мешканці будинків приватного сектора (приватних садиб) селища
Ворзель Київської області, які є індивідуальними Споживачами, далі – Споживачі, а
кожен окремо – Споживач, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали
цей договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами, далі – Договір.
Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, а його
умови є однаковими для всіх Споживачів.
Договір опублікований в офіційному друкованому виданні Ворзельської селищної
ради «Бучанські новини» та на сайті Виконавця – http://www.kramar-eko.com.ua/
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження
з побутовими відходами, а Споживач (Споживачі) зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим
договором (далі - послуги),
1.2. Послуги надаються відповідно до Закону України «Про відходи, Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 та відповідно до правил
благоустрою території сел. Ворзель Київської області.
2.ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
2.1. Виконавець надає Споживачеві (Споживачам) послуги з поводження з твердими побутовими відходами (далі – «ТПВ» або «відходи»).
2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною схемою та безконтейнерною схемою.
2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно
справні контейнери місткістю 1,1 м3, що належать Виконавцю. Контейнери для збору
ТПВ встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках відповідно до правил
благоустрою та схеми санітарної очистки сел. Ворзель.
2.4. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства
про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.
Графік вивезення відходів у сел. Ворзель викладено у Додатку № 1 до цього Договору,
який є його невід’ємною частиною.
2.5. Вивезення ТПВ за безконтейнерною схемою надається лише в якості додаткової послуги тільки власникам, наймачам, орендарям, балансоутримувачам будинків
приватного сектора (приватних садиб) селища Ворзель Київської області в разі накопичення Споживачем за розрахунковий період об’єму більшого за встановлену для
нього норму. При застосуванні безконтейнерної схеми Споживач зобов’язуються виставляти в місцях, розташування контейнеру закриті ємності – мішки з логотипом
Виконавця, місткістю не більш як 120 літрів.
2.6. Завантаження ТПВ у контейнери або закриті ємності з логотипом Виконавця
здійснюється Споживачем. Вивантаження ТПВ з контейнерів та завантаження
мішків з ТПВ в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.
2.7. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється
Споживачами та Виконавцем відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами.
2.8. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення ТПВ, визначаються Виконавцем.
3.ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ, ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОСЛУГ
3.1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених відповідним Рішенням Виконавчого комітету Ворзельської селищної ради.
3.2. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів,
затверджених відповідним Рішенням Виконавчого комітету Ворзельської селищної
ради.
3.3. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи встановлення нових тарифів, Розрахунок вартості Послуг здійснюється за новими (зміненими) цінами та тарифами з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку
застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової
угоди до Договору. В разі прийняття Виконавчим комітетом Ворзелької селищної
ради рішення про зміну тарифу на Послуги, Виконавець в строк, що не перевищує 15

днів з дати введення тарифу в дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації
в офіційному друкованому виданні Ворзельської селищної ради «Бучанські новини»,
на сайті Виконавця – http://www.kramar-eko.com.ua/ та рахунках/квитанціях на оплату послуг, які надсилаються Споживачу.
3.4. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка
вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими
відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових
відходів.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
4.1 Споживач має право на:
1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;
2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на
послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу,
структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або
здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк
з моменту звернення Споживача;
5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у
разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;
7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;
9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
4.2. Споживач зобов’язується:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження
з побутовими відходами;
3) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;
4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі,
встановленому відповідно до пункту 7.4. цього договору;
5) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі
споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;
6) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерів, створювати
умови для вільного доступу до них;
7) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, з урахуванням унеможливлення переповнення контейнерів; утримувати контейнери відповідно до вимог
санітарних норм і правил.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
5.1. Виконавець має право:
1) вимагати від Споживача утримання контейнерів у належному санітарно-технічному стані;
2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;
3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному
обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли
якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;
6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;
7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі
споживача.
5.2. Виконавець зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг
згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно
до національних або міжнародних стандартів;
2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням
відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру
ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів
і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання,
надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших
випадках, визначених договором;
5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
6) сплачувати споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг
неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.4. цього
договору;
7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести
облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;
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7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті
26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості
Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості
та/або якості наданих послуг.
7.3. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.
7.4. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню
в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний
день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
7.5. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім
днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 6.3. цього
договору.
7.6. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує
споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.
8. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом його публікації в новій
редакції в офіційному друкованому виданні Ворзельської селищної ради «Бучанські
новини» та на сайті Виконавця – http://www.kramar-eko.com.ua/.
8.2. Якщо протягом 30 днів після публікації Договору в новій редакції Споживач не
повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуги Споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих
послуг), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції, яку опубліковано.
9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають
пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові
дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними
особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торговопромислової палати або іншого компетентного органу.
10. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
ЦЬОГО ДОГОВОРУ
10.1. Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642
Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.
Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна з Сторін не повідомить
письмово другу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим
на черговий однорічний період.
10.2. Договір діє до 07.05.2025 року і набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення в офіційному друкованому виданні Ворзельскої селищної ради «Бучанські
новини». Якщо протягом 30 днів з дня опублікування Договору не буде письмових
заперечень від Споживача, Договір вважається укладеним.
10.3. Згідно ч.3 ст. 631 Цивільного кодексу України умови цього Договору застосовуються до відносин, що фактично виникли з 01.07.2020 року.
10.4. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про
відмову від договору відповідно до пункту 10.1 цього договору;
- смерті фізичної особи - Споживача;
- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця або визнання
його банкрутом.
- втратою Виконавцем статусу виконавця послуг з вивезення твердих побутових
відходів в сел. Ворзель Київської області.
10.5. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
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Четвер:
Понеділок:
Вул. Курортна (В.Жовтня) парна
Вул. Курортна (В.Жовтня)
сторона
Вул. Садова
Вул. Садова
Вул. Кленова (Леніна)
Вул. Кленова (Леніна)
Вул. Нестора Потєхи (Орджонікідзе)
Вул. Нестора Потєхи (Орджонікідзе)
Вул. Лісава (Пролетарська)
Вул. Лісава (Пролетарська)
Вул. Горького
Вул. Горького
Вул. Ватутіна
Вул. Ватутіна
Вул. Молодіжна
Вул. Молодіжна
Вул. Композиторів (Артема)
Вул. Композиторів (Артема)
Вул. Білостостоцьких
Вул. Білостостоцьких
Вул. Декабристів
Вул. Декабристів
Вул. Семенїівська
Вул. Семенїівська
Вул. Європейська (Радянська)
Вул. Європейська (Радянська)
Пров. Лісовий
Пров. Лісовий
Вул. Київська
Вул. Київська
Вул. Польова
Вул. Польова
Вул. Ворзельська
Вул. Ворзельська
Вул. Квіткова
Вул. Квіткова
Вул. Л.Українки
Вул. Л.Українки
Вул. Будівельна
Вул. Будівельна
Вул. Бучанська
Вул. Бучанська
Пров. Ворзельський
Пров. Ворзельський
Вул. Кільцева
Вул. Кільцева
Пров. Ватутіна
Пров. Ватутіна
Вул. Петропавлівська
Вул. Петропавлівська
Вул. Софіївська
Вул. Софіївська
Вул. Незалежності
Вул. Незалежності
Вул. Грушевського
Вул. Грушевського
Вул. Ковельська
Вул. Ковельська
Провулок Горького
Провулок Горького
Вул. Паркова
Вул. Паркова
Вівторок:
П’ятниця:
Вул. Курортна(В.Жовтня)
Вул. Курортна (В.Жовтня) непарна
Вул. Тюльпанова (Червоноармійська)
сторона
Вул. Соснова (Ворошилова)
Вул. Тюльпанова (Червоноармійська)
Вул.1-го Травня
Вул. Соснова (Ворошилова)
Вул. Затишна (3-го Інтернаціоналу)
Вул.1-го Травня
Вул. Б.Хмельницького
Вул. Затишна (3-го Інтернаціоналу)
Вул. Копозиторів (Артема)
Вул. Б.Хмельницького
Вул. Стражеска (К.Лібкнехта)
Вул. Копозиторів (Артема)
Вул. І.Франка
Вул. Стражеска (К.Лібкнехта)
Вул. Європейська (Радянська)
Вул. І.Франка
Вул. Шевченка
Вул. Європейська (Радянська)
Вул. Яблунська (Крупська)
Вул. Шевченка
Вул. Захисників України
Вул. Яблунська (Крупська)
(Дзержинського)
Вул. Захисників України
Вул. Гвардійська
(Дзержинського)
Вул. Чайковського
Вул. Гвардійська
Вул. Медова (Комінтерна)
Вул. Чайковського
Провулок Чайковського
Вул. Медова (Комінтерна)
Середа:
Вул. Білостоцьких
Вул. 1-го Травня
Вул. Героїв Ворзеля (Островського)
Вул. Білостоцьких
Вул. Миру
Вул. Героїв Ворзеля (Островського)
Пр-т Свободи (Жовтня)
Провулок Героїв Ворзеля
Вул. Крилова
(Островського)
Вул. Паризькой Комуни
Вул. Миру
Вул. Чкалова
Пр-т Свободи (Жовтня)
Пров. Чернишевського
Вул. Крилова
Вул. Березова (Кірова)
Вул. Паризькой Комуни
Вул. Борщагівська
Вул. Чкалова
Вул. 8-го Березня
Пров. Чернишевського
Вул. Кичеївська (Будьонного)
Вул. Березова (Кірова)
Вул. Чернишевського
Вул. Борщагівська
Вул. Лермонтова
Вул. 8-го Березня
Вул. Тургенєва
Вул. Кичеївська (Будьонного)
Вул. Котляревського
Вул. Чернишевського
Вул. Пушкіна
Вул. Лермонтова
Вул. Залізнична
Вул. Тургенєва
Вул. Котляревського
Директор ТОВ «КРАМАР ЕКО»
Вул. Пушкінська
Ю.П. Кузьменко
Вул. Залізнична

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо
вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
6.1. Вартість Послуг встановлюється відповідним Рішенням Виконавчого комітету
Ворзельської селищної ради.
6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
6.3 Платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає
за розрахунковим.
6.4. Послуги оплачуються на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку (квитанції на оплату послуг), наданого ним Споживачу. Рахунок та/або квитанція
на оплату послуг надсилається Виконавцем Споживачу засобами поштового зв’язку
або може надаватись особисто Споживачу за запитом останнього.
6.5. Плата вноситься за реквізитами Виконавця, зазначеними в рахунку/квитанції
на оплату послуг, наданої Виконавцем Споживачу.

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору
другою стороною.
10.6. У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з
перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи
тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з
урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;
11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;
12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному
майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі
розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для
цього транспортний засіб.

11
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12
Куцевалова Андрія Володимировича,
директора Бучанського центру позашкільної роботи

Стариченка Миколу Анатолійовича,
голову Київської обласної ради

Пінчука Анатолія Петровича,

Почесного громадянина м. Буча
(викладача школи мистецтв ім. Л. Ревуцького)

Корякіна Валерія Юрійовича,
водія Бучанської міської ради

Вовк Ольгу Анатоліївну,

прибиральницю господарського сектору Бучанської
міської ради (Луб’янський старостинський округ)

Мельника Петра Михайловича,
Почесного громадянина м. Буча

Паустовського Дмитра Леонідовича,

Призери обласного
етапу із Бучанської
громади

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
дистанційно провів обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і
люби свій край».
ітаємо
вихованців
Бучанського
центру
позашкільної роботи –
призерів обласного етапу
Конкурсу:
ІІ місце – Зоя Казак, з роботою «Крим. Спогад про
втрачений дім» (керівник –
Оксана Фурлет);
ІІІ місце – Владислав
Островський, з роботою
«Весняне різнобарв’я» (керівник – Олеся Шевчук);

ПОЗАШКІЛЛЯ

Графіка та живопис

Не втомлюємось, знайомити вас з роботами
талановитих дітей, які навчаються у Бучанському центрі позашкільної роботи.

В

Ц

ього разу вихованці гуртка “Графіка та живопис” під керівництвом Олесі Шевчук представили свої роботи.

депутата Бучанської міської ради

ІІІ місце – Анна
Чорнобай, з роботою «Рідні Карпати»
(керівник – Олеся
Шевчук).
Вітаємо творчу молодь та їх невтомних наставників!

ДОШКІЛЬНЯТА

З великою радістю з Днем народження
вітаємо художнього керівника колективу
«Блиставчанка» та вірного друга

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

Володимира Гайдичука!

Будуть з урожаєм

У дитсадку «Сонячний» навіть грядки сонячні,
а тому й урожай, вирощений малечею та вихователями – екологічно-смачний та корисний.

Бажаємо, насамперед, міцного здоров’я,
терпіння і витримки. Нехай робота приносить натхнення, а досвід і мудрість
допомагають у всьому. Нехай життя
завжди буде щедрим і довгим, а кожен
новий день буде наповнений оптимізмом, цікавими творчими ідеями і зустрічами з друзями та близькими по
духу людьми.
Здоров’я, удачі, любові, щастя та
здійснення всіх бажань! Залишайся
завжди таким же веселим, добрим, чарівним чоловіком та справедливим керівником! Усіх земних благ.
З повагою колектив «Блиставчанка»

ДОЗВІЛЛЯ

Відпочинок з користю
для душі і тіла!
Вирощене власними руками смакує найкраще.

Спільнота “Я-Бучанець” заряджає позитивом
та гарним настроєм.

Корисні прогулянки
в садочку «Берізка»

Правильно організований режим дня — неодмінна умова нормального фізичного розвитку
дитини, зміцнення її здоров›я, підтримання
високого рівня фізичної і розумової працездатності.

Адміністрація
ДП «Бучанський тарний завод»
вітає працівників кооперації
з відзначенням 98-го
Міжнародного дня кооперації

4 липня 2020 року кооперативна громада всього світу відзначає Міжнародний день кооперації.
Кооперативний рух, який зародився понад двісті
років тому, охоплює сьогодні більше мільйона громадян України. Він сприяє розвитку підприємницької діяльності, вирішенню низки соціальних проблем сільських жителів. Завдяки спільному господарюванню
та взаємодопомозі широкі верстви населення мають
реальну можливість реалізувати підприємницьку ініціативу та поліпшити свій добробут.
Як одна з найбільш масових громадянських організацій Київщини, Київська регіонспоживспілка веде
активну боротьбу за збереження єдності і цілісності
споживчої кооперації, її демократичних основ.
Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

С

вітлини із подорожі частково передають позитивний настрій від велопрогулянки. «Наїздили
більше 60 км. Поїхали з Бучі в Лютіж і зробили розкішні селфі біля Київського моря, – розповіли активісти. – Недільні велопоїздки вже стали хорошою традицією. Долучайтеся до нашої велоспільноти і ви!»
Дійсно, прогулянка на велосипеді – це не тільки
цікавий відпочинок, але й надзвичайно корисний.
Свіже повітря, ліси, озера та неймовірні краєвиди
нашої красуні Батьківщини.

П

рогулянки займають значне місце в режимі дитячого садка. Вплив їх на організм дитини посилюється, якщо вони змістовні, цікаві, сприяють
різноманітній дитячій діяльності.
Тому вихователі «Берізки» намагаються створити
всі умови для маленьких дослідників, їх прогулянки» проходять цікаво та корисно для малечі.

e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
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