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Шановні освітяни, учні та батьки!

Щиро вітаю вас із Днем знань
та початком нового навчального року!
7658 учнів із нетерпінням чекають першого вересня, коли в навчальних закладах громади пролунає перший дзвоник
і покличе всіх за парти.
Навчальний рік буде не схожим на всі попередні: карантин вніс зміни у звичні навчальні плани. Але не лише цим
він запам’ятається. Для майже 800 учнів та їхніх батьків, вчителів Бучанської Української гімназії та початкової
школи №9 він розпочне відлік часу в новому освітньому закладі, що збудований за всіма сучасними стандартами.
У Бучанській громаді 32 класи зустрінуть 856 першокласників, 13 класів – 317 учнів-випускників. 664 педагоги впродовж року знаходитимуть особливий підхід до кожного, аби наші діти ставали переможцями предметних олімпіад,
підкорювали наукові вершини, захищаючи свої роботи на різноманітних конкурсах: щороку наша громада вітає і
пишається талановитою молоддю, яка вчиться досягати результатів, не боїться труднощів і робить усе, щоб досягати мети.
«Того, хто бажає йти, доля веде, хто прагне злетіти – підхоплює…» Ці слова близько 300 років до нашої ери сказав
грецький філософ Клеанфом. Тому йдіть, злітайте і досягайте намічених цілей. Для цього влада докладає максимум
зусиль, перетворюючи звичайні класи на сучасні лабораторії, кабінети з інтерактивною технікою, мультимедійними дошками і комп’ютерні класи.
Бучанська ОТГ нагадує сьогодні своєрідний будівельний майданчик: новий освітній заклад вже розпочинає роботу,
триває добудова дитячого садочка, спорткомплексу, сучасного багатофункціонального майданчика в Луб’янці, не
обійшлося і без поточних ремонтів. Днями розпочнуться будівельні роботи на території ЗОШ №1.
Система освіти в громаді значно змінилася: школи трансформувалися в нові українські – сучасні, з доступним та
якісним навчанням. Ці зміни відкривають молоді нові перспективи. І робота над впровадженням нових стандартів в
освіті триватиме й надалі. Саме це допоможе кожному учню розкрити свої таланти, досягнути висот та втілити
мрії.
Найщиріші привітання з першим осіннім святом та вдячність педагогам і батькам – за професіоналізм, чуйність,
вміння передати їм свої знання та досвід. Натхнення, мудрості й терпіння у вашій нелегкій справі!
Діти, вам - щасливого навчального року!
Бучанський міський голова Анатолій ФЕДОРУК

Акція «Школяр»

Допомога багатодітним
родинам від міської влади

Відповідно до комплексної програми Бучанської
міської об’єднаної територіальної програми «Назустріч дітям» та за сприяння Бучанського міського голови Анатолія Федорука необхідні для навчання набори приладдя отримали діти шкільного
віку до нового навчального року.
Закінчення на стор. 7

Загалом 820 наборів канцтоварів отримають
школярі Бучанської ОТГ від міської влади

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

32
861
330
13

класи зустрінуть першого вересня
першокласників
учень вперше сяде за парту закладів
загальної середньої освіти
школярів почують перший дзвоник
востаннє

класів-випускників проведуть
у навчальних закладах свій останній рік

Новий навчальний рік –
у новій шкільній формі

Щороку до 1 вересня діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються у
закладах загальної середньої освіти Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади, забезпечуються безкоштовно шкільним одягом та
спортивною формою.

Д

ля придбання одягу
з місцевого бюджету
виділено 79 355,00 грн. До
нового навчального року
вже готові 43 учні вказаної категорії, серед них:
• 38 учнів з міста Бучі,
• 3 учні - с. Блиставиця,
• 2 учні із с. Гаврилівка
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ОФІЦІЙНО

Слава Героям і вічна пам’ять

У День Незалежності України, який став справжнім символом боротьби за вільну суверенну державу, на Алеї Слави
мужніх синів нашої країни зібралися жителі громади. Віддати шану всім, хто поліг, захищаючи рідну землю, згадати
поіменно, вклонитися їхнім батькам, дружинам, синам і донькам.
ього дня на Алею Слави Героїв АТО
поклали живі квіти і разом у спільному горі схилили голови під час хвилини мовчання Бучанський міський голова
Анатолій Федорук, заступник голови
Київської обласної державної адміністрації Євген Калінін, секретар Бучанської
міської ради Василь Олексюк, представники міської влади, родини воїнів,
бойові побратими, військовослужбовці,
молодь громади.

ДАТА

Ц

– Якби не подвиг цих людей, ми б не
змогли жити звичайним, повсякденним життям. Пам’ятаймо про них!

Та про тих воїнів, які зараз перебувають на сході країни, боронять наші
кордони.

Той, хто захищає свою землю, завжди
перемагає! Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона – запорука нашої перемоги!
Їх нема, а пам’ять живе, тому кличе у
такі дні зранку на Алею Героїв, де вони
спочили вічним сном, а ми їх продовжуємо пам’ятати і не перестаємо дякувати за
кожен мирний день.
Небо не втримало сліз і вибухнуло теплою зливою....
Слава Героям!

– Відзначаючи чергову річницю Дня
Незалежності ми розпочинаємо заходи
саме з Алеї Слави, адже Бучанська територіальна громада, через ті події,
які відбулись на території України, має
пам’ятати про загиблих воїнів, які ціною
власного життя вибороли суверенітет
та обстояли цілісність держави, – зазначив міській голова.
У своєму слові Євген Калінін зауважив, що незважаючи ні на що треба
пам’ятати про державні свята та вшановувати пам`ять загиблих бійців.

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

АКТУАЛЬНО

Кольорові регіони
зі значним поширенням
COVID-19

«Жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому
наявне значне поширення коронавірусної інфекції. Відповідно до постанови Кабміну, такі рівні можуть бути встановлені
в регіоні або районі чи місті обласного значення.
егіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:
−− завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим
випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд;
−− середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить
менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
−− показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100
тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.
Міністерство охорони здоров’я України щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19
та публікує їх на офіційній сторінці.
На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім
днів приймає рішення про встановлення на території регіону
або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону
рівня епідемічної небезпеки «жовтого», «помаранчевого» або
«червоного».
Рішення про послаблення «червоного», «помаранчевого» та
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня
епідемічної небезпеки.
Із 24 серпня Буча – у «жовтій» карантинній зоні, яка передбачає такі правила та обмеження:
−− перебування у громадських будівлях виключно в масках
або респіраторах;
−− проведення масових заходів: не більше людини на 5 квадратних метрів;
−− кінотеатри працюють із наповненістю максимум на 50 відсотків;
−− перевезення пасажирів можливе лише в межах місць для
сидіння:
−− заборона відвідування установ соціального захисту, в
яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
«Помаранчевий» рівень встановлено у Києво-Святошинському
районі Київської області.

Р

Із сесійної зали

Бабинецька та Ворзельська селищні громади
та Мироцька сільська – у складі Бучанської ОТГ!

Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів чергову сесію Бучанської міської ради.

Ц

е засідання беззаперечно стане історичним у
розвитку Бучанської ОТГ, адже під час його
проведення було одностайно ухвалено важливі
рішення:
−− про добровільне приєднання Бабинецької
селищної територіальної громади Бородян
ського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади,
−− про добровільне приєднання Ворзельської
селищної територіальної громади селища
Ворзель міста Ірпінь до Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади,
−− про добровільне приєднання Мироцької
сільської територіальної громади КиєвоСвятошинського району до Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.

Затверджено план організаційних заходів щодо
добровільного приєднання територіальних громад.
Вітаємо Бучанську ОТГ, яка відповідно до затвердженого перспективного плану Київщини,
приєднує нові населені пункти.

Підготовка до опалювального сезону

На Мельниках буде нова котельня

Продовжуються роботи з будівництва опалювального комплексу по вул. Л. Качинського в м. Буча, який в подальшому буде
обслуговувати мікрорайон Мельники.

З

авдяки новій котельні буде скорочено протяжність теплотраси майже на кілометр, що
значно зменшить розмір тарифу на опалення.

На часі
◆ Ворзель

З’єднав нас колір синьо-жовтий На гучній Варшавці – найбільший в
У Бучі відбулась урочиста церемонія підняття Державного прапора України.

громаді символ української держави

У селищі урочиста церемонія з нагоди Дня Прапора України відбулася
біля стягу, що розвивається найвище у регіоні – на в’їзді до селища збоку
Варшавської траси.

У

святковому заході, на який зібралися містяни у вишитих сорочках і
сукнях, взяв участь Бучанський міський
голова Анатолій Федорук. Він привітав
усіх присутніх з важливим для кожного
українця святом.
Під звучання гімну України пластуни Бучі врочисто підняли український стяг.
– Потрібно щиро вірити в те, що синьо-жовтий прапор гуртує нашу націю
та наш народ. Треба пам’ятати історію та шанувати всі вагомі кроки, якими йшла країна на шляху до створення
незалежної, сильної та впевненої держави! – наголосив міський голова Анатолій
Федорук.

С

аме там з 2016 року на 35-метровій висоті майорить синьо-жовтий Прапор
України.
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Захід видався особливим, бо змусив
згадати історію, відчути подих єдності
нашого народу, прагнення до волі, незламності та самоствердження.

Ловили рибку
велику і ще
більшу

Як у Ворзелі відзначили
29-ту річницю Незалежності України

У Бабинцях з нагоди Дня селища
вдруге відбувся чемпіонат з ловлі
риби поплавковою вудкою.
Із самого ранку на озеро прибули 14
команд, а це – 28 чоловік, для того, щоб
позмагатись у своїй майстерності рибної ловлі.
«Два карася», «Трофей», «Золотий карась», «Братва», «Цвіркуни», «Хапуги»
та інші змагалися за головні призи чемпіонату. Знання поведінки риби, вміння
відшукувати необхідні рельєфи, а також підбирати максимально ефективний прикорм — це запорука успіху під
час таких змагань.

На Ворзельській Алеї Слави Героїв АТО вшанували пам’ять земляків селищний голова Лариса Федорук та депутати селищної ради.

Бучанський міський голова Анатолій
Федорук встановив свій особистий рекорд під час чемпіонату – короп вагою
2.300. Рибалки це коментують не інакше, як «місця треба знати»!

П

ід час урочистостей Лариса
Федорук вручила паспорти юним
громадянам України, подяки кращим
працівникам установ і організацій,
учасникам АТО.
Святковий концерт подарували мешканцям та гостям селища народний
аматорський ансамбль української пісні «Перевесло» та Народний хоровий
колектив «Співоче Полісся». «Гільдія
майстрів Ворзеля» ділилася своєю майстерністю та товарами ручної роботи.
Також були представлені смаколи-

ки, вироби з дерева та шкіри, мило,
іграшки, прикраси, декор та багато інших витворів мистецтва.

БЛАГОУСТРІЙ

У Гаврилівці проводять
технічні роботи
Поки учасники змагань ловили, організатори підготували сюрприз – смачну і запашну юшку.
Запекла боротьба між командами
дала гарні результати. Переможці отримали подарунки від Бучанського міського голови.
Найбільша вага улову на другому
чемпіонаті: амур 3,5 кілограма.
Головний суддя – Бабинецький селищний голова Андрій Купраш розповів:
– Тут тиждень тому витягли рибину
вагою десять кілограмів, а абсолютний
рекорд за сомом завбільшки понад 20
кілограмів.
У відрах багатьох – коропи та малеча,
яка «змагалася» за перемогу в кількості
виловленого.

У

населеному пункті надавачем послуги з водопостачання та водовідведення ПКПП «Теплокомунсервіс» з метою
безперебійного надання послуги проводяться роботи із заміни вхідних колекторів на очисні споруди. Замінено майже
100 м мережі.
Розвиток громади триває.

Охайне озеро –
приємність для всіх

Саме так вирішили рибалки Гаврилівки і вийшли на загальне прибирання місцевої водойми.

П

окосили траву, прибрали сміття,
зрізали старе гілля з дерев. І вкотре довели – починати треба із себе і
разом робити свій населений пункт
гарним і комфортним. Тепер буде всім
приємно пройтися набережною, посидіти на березі озера, отримати від природи енергію і позитивні емоції.

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

◆ Бабинці

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

№ 34 від 28 серпня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

Актуально
ОСВІТА
Чи буде навчання
дистанційним?
В Україні зараз діє адаптивний карантин. Поділ регіонів на чотири рівні епідемічної небезпеки (зони карантину)
безпосередньо впливає на роботу шкіл.
Якщо у регіоні – «червоний» рівень,
відвідувати заклади освіти заборонено,
отже, освітній процес здійснюється дистанційно. Про це йдеться у роз’ясненні
до постанови Кабінету Міністрів.
Що стосується навчання у регіонах з
іншим рівнем епідемічної небезпеки, то
МОН зазначає, що «рішення щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах «зеленого»,
«жовтого» та «помаранчевого» рівнів
епідемічної небезпеки приймає педагогічна рада закладу освіти, ураховуючи
тимчасові рекомендації головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти».
Дезінфектори та більша відстань
між партами
Згідно з новими рекомендаціями
МОН, з 1 вересня у школах:
• необхідно дотримуватись соціального
дистанціювання і правил гігієни;
• педагогам слід спілкуватись із батьками переважно дистанційно;
• учням із захворюваннями дихальної
або імунної системи рекомендовано навчатись дистанційно або на екстернаті.
• для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти буде дозволятися без використання маски та респіратора;
• вчителі, які працюють в «жовтій» або
«зеленій» зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції;
• в регіонах, що належать до «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам в процесі викладання
навчальної дисципліни рекомендовано
використовувати захисні щитки;

Добра справа

Два благодійні дні –

на допомогу Олександру Федорову
Молодіжну ініціативу підтримали
мешканці Гаврилівки – на лікування маленького односельця Олександра Федорова зібрали 7,505 грн.

– Перший день благодійної акції «Врятуй
життя» довів, що наші душі не очерствіли,
– написала Наталія Молчанова, керівник
Будинку культури. – У скрутний час для
будь-кого прийдемо на допомогу... маємо
надію, що життя шестилітнього односельця буде врятовано. Акція продовжуватиметься.
– Я дякую всім відповідальним жителям
громади за допомогу та небайдужість, –
звернувся представник молодіжної ради
Микита Геращенко. – Окрема подяка компанії «Альянс Краси», яка виділила нам
косметичну продукцію для проведення
аукціону. Впевнений, разом ми обов’язково зможемо допомогти маленькому
Олександру!
Другий день – благодійний волейбольний матч!
Суботній день – три команди, дев’ять
учасників, три матчі, запекла боротьба за
перше місце та багато емоцій!
– Для маленького Сашка з Гаврилівки,
який мужньо бореться з лейкемією, продовжують збирати кошти. Дякуємо всім...
Як добре, що серед нас чимало небайдужих, – написала представниця Молодіжної
громади Олена Яценко.
Ініціаторам вдалось зібрати ще 1,575
грн. Усі зібрані кошти передадуть мамі
хлопчика!
Разом ми сила!

Правила навчання під час
карантину

Новий навчальний рік у школах розпочнеться за нових умов – процес навчання змінюватиметься залежно від епідеміологічної ситуації, подекуди
вчителі вестимуть уроки із захисними екранами на обличчі, а інколи навчання взагалі буде дистанційним. Що потрібно знати батькам та учням про
новий навчальний рік – «БН» вирішили це з’ясувати.

• у випадку підтвердження коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас
повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими
стандартами МОЗ;
Перед стартом нового навчального
року керівникам закладів освіти рекомендовано забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту. Директори
закладів освіти мають обладнати у школах місця для оброблення рук та збору
використаних масок і рукавичок, а також
створити умови для соціального дистан-

ціювання та уникнення скупчення дітей.
Допуск батьків чи іншого супроводу в
приміщення школи буде заборонено, за
винятком тих, хто супроводжує учнів з
інвалідністю.
Перед початком занять педагоги зобов’язані запитати учнів про їхнє самопочуття та можливі симптоми респіраторного захворювання. У разі виявлення
таких ознак і за відсутності батьків дитину повинні ізолювати в спеціально відведеному приміщенні, його батьків або законних представників проінформувати
про це.

Представлятимуть Київщину
у вишколі

Закладам освіти
рекомендують:
• відкрити кілька входів до будівлі;
• збільшити відстань між партами;
• використовувати розмітку на підлозі
для організованого руху коридорами;
• виокремити зони переміщення для учнів різних вікових категорій;
• використовувати великі приміщення,
зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптувавши їх для потреб навчання;
• за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;
• встановити гнучкий графік початку занять для учнів різних категорій.
Запровадження гнучкої
структури навчального року
МОН рекомендує закладам освіти
передбачити можливість змінювати
терміни канікул, початку і завершення
семестрів залежно від епідеміологічної
ситуації.
Крім того, на початку нового навчального року слід з’ясувати рівень опанування навчального матеріалу, який учні
вивчали дистанційно наприкінці навчального року 2019/2020, і визначити
необхідність повторного вивчення цього
матеріалу.
Робота груп продовженого дня та позашкільні заняття має так само бути організована з урахуванням тимчасових
рекомендацій головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних
заходів у закладах освіти.
Підготувала Ірина Паясь

Патріотичне виховання

Бучанська команда візьме участь у Всеукраїнських змаганнях школи вояцького духу.

З

а підтримки членів комітету патріотичного виховання Ради учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих
учасників при Бучанській міській раді
команда учнів із Бучі взяла участь у
молодіжному військово-патріотичному вишколі. Захід проходив два дні у
Василькові.

Команди демонстрували свої навички у
вогневій та інженерній
підготовці, тактичній
меддопомозі, рукопашному бою.
Уже у вересні бучанці представлятимуть

ОЗДОРОВЛЕННЯ

Діти повернулися з літнього
відпочинку

Ще одна група дітей Бучанської громади наприкінці минулого тижня повернулась із Миколаївської області, де
хлопці і дівчата провели свої літні канікули. Вони набиралися сил та здоров’я у дитячому закладі «Морська
Хвиля».
асмаглі, задоволені, з новими емоціями, спогадами, розповідями, повні сил для нових звершень у новому навчальному
році повернулися діти до домівок!
Ми щасливі, що громада має можливість оздоровлювати
наше підростаюче покоління!

З

Київщину під час проведення Всеукраїнського заходу,
що проходитиме на базі навчального центру «Десна».

Канал «1+1»

6:00,7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,1
9:30 «ТСН».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,12:55,14:15,15:15,16:15
«Розсмiши комiка».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».
3:10 Бойовик «Водний свiт».

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 «Ранок з Iнтером».
9:20,18:00,19:00,1:50 «Стосується
кожного».
11:15,12:25 Х/ф «Разом - це дуже».
(16+).
13:45 Х/ф «Безсмертнi». (12+).
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:15 Х/ф «Кохання з першого погляду
на Бора-Бора». (12+).
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:35 Еврика!
4:45 Служба розшуку дiтей.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:25 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
11:15,13:25 Т/с «Рiшає Онiстрат». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:55,16:25 Х/ф «Пробудження». (12+).
16:45 Х/ф «М`ята». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:10,21:25 Х/ф «Темна вежа». (12+).
22:20 Х/ф «Глобальне вторгнення:
Битва за Лос-Анджелес». (16+).
0:45 Х/ф «Останнiй кiногерой». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:10 Божевiльна зiрка. (12+).

СТБ

5:30,23:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:20 Т/с «Комiсар Рекс».
10:20 МастерШеф 8. (12+).
12:55,14:50 Т/с «Садiвниця». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
1:30 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (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 Зоряний шлях.
10:20 Реальна мiстика.
13:30,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 1 i 2
с. (16+).
23:20 Т/с «На твоїй сторонi 2», 3 с.
(16+).
0:15 Концерт Iрини Федишин.
2:00 Телемагазин.
2:30 Т/с «Встигнути все виправити».
(16+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,14:50,15:15,15:25,16:40,16:50
Київ Reality.
11:35,12:25,15:10,16:35,22:50 Смак
дня.
11:40,12:40,15:20,16:45,20:50,23:15
Просто кияни.
11:45,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,19:50,23:35 Якiсне життя.
12:30 Київськi iсторiї.
12:45 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 114 с. (12+).
18:00 3x4.
19:30 Радар.
19:40,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Мердок», 117 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 118 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Вівторок, 1 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,

Відповіді
на сканворд
у № 33

23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Вiлла Ефруссiде-Ротшильд та сад Сер-де-ла-Мадон
- Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом
Бекшеллем».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:35 Д/с «Боротьба за виживання».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:40 #ВУкраїнi.
22:15 Х/ф «1945», 1 с. (12+).
0:00 Перша шпальта.
3:30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).
4:25 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Грошi», 25 с.
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:20,14:15,15:15 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,2:45 «Майже колишнi».
0:45 Бойовик «Леон-кiлер». (16+).

Iнтер

5:40,22:05 «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».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:20 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Спокуса 2». (12+).

3:15 Х/ф «Любов в Лапландiї».
5:10 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Не дай себе ошукати.
11:10,13:15,22:40 Т/с «Таємнi дверi».
(12+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:50,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:15 Х/ф «Мiсiя «Серенiтi». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
23:40 Х/ф «Нема куди тiкати». (16+).
1:35 Х/ф «Бездоганна репутацiя».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
11:10 Х/ф «Євротур». (16+).
13:00 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
(16+).
23:00 Х/ф «Секс-вiдео». (18+).
1:00 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:50 Зона ночi.
4:20 Абзац.

СТБ

5:25,23:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:05 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Кафе на Садовiй».
(12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:30
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:20,4:20 Реальна мiстика.

13:30,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 4 i 5
с. (16+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Горобини китицi червонi», 1
i 2 с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Горобини китицi червонi».
(12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,15:30 Телемаркети.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,15:10,16:35,23:15 Смак дня.
11:35,15:15,15:25,16:40,16:50,22:50
Київ Reality.
11:40,15:20,16:45,18:50,20:50,23:20
Просто кияни.
11:45,19:15,23:00 Вартовi столицi.
12:00 3x4.
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00 Т/с «Мердок», 115 с. (12+).
14:45 Shopping. Марафон.
18:00 Т/с «Мердок», 116 с. (12+).
19:30 Радар.
19:40,23:25 Київськi iсторiї.
19:50,23:35 Якiсне життя.
20:00 Т/с «Мердок», 119 с. (12+).
22:00 Т/с «Мердок», 120 с. (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,5:40 «Тут i зараз».
1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
3:30 Життєвi iсторiї.
6:30 Мультляндiя.

Середа, 2 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.

9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Вальзанцибiо
- Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:35 Д/с «Боротьба за виживання».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Бюджетники.
22:15 Х/ф «1945», 2 с. (12+).
0:00 Спiльно.
3:30 Д/ф «Висота 307.5». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:40 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:05,14:15,14:35,15:35
«Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,2:10 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0:00 Драма «Три бiлборди за межами
Еббiнга, Мiссурi». (18+).

Iнтер

5:40,22:05 «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».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:20 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Спокуса 2».
(12+).
3:10 Х/ф «Фабрика марень».
(12+).
5:10 «Телемагазин».

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,3:30,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55,4:00 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Ла-Рош-Гвiон
- Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 Х/ф «Мої думки тихi». (12+).
17:30,20:25 Д/с «Дикi тварини».
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:35,22:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
21:40 Святi та грiшнi.
0:00 Бюджетники.
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

12:10 М/ф «У пошуках Дорi».
14:00 Х/ф «Учень чаклуна».
16:10 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi
планет». (12+).
19:00 У кого бiльше. (12+).
21:00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай».
(16+).
23:10 Х/ф «Повернення до Блакитної
лагуни».
1:10 Х/ф «Акули в Мiссiсiпi». (16+).
3:00 Служба розшуку дiтей.
3:05 Зона ночi.
4:20 Абзац.
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Буча – найкраще місто на Київщині!

День Незалежності

Саме таку оцінку «виставила» під час своєї вітальної промови
на урочистостях з нагоди головного свята країни народний депутат України
Ольга Василевська-Смаглюк

24

серпня велика бучанська родина
традиційно зібралася, аби підбити
попередні підсумки, відзначити роботу
кращих колективів, підприємців і вчителів, медиків і ветеранів праці, громадських активістів і успішну молодь.
Приємно, що разом із нами до святкових заходів долучилася народний депутат по округу 96 Ольга ВасилевськаСмаглюк, яка привітала присутніх у залі
і у своєму виступі повідомила про високі
оцінки роботи Бучанського міського голови Анатолія Федорука та всієї команди
у питанні будівництва освітнього закладу.

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

Міський голова подякував присутнім за успішні
кроки на шляху впровадження реформ, привітав зі святом і зазначив,
що такій згуртованій громаді під силу реалізація всіх
планів і задумів.
– Найкращий на Київщині, наймодерновіший, із сучасним обладнанням, –
саме такий простір сприятиме навчанню
і вихованню юних бучанців, – передала
результати інспектування навчального
закладу Ольга Михайлівна.
А ще вона впевнена, що наступного року ми всі підбиватимемо підсумки успішної реалізованих реформ у
Бучанській громаді, результати яких відчує кожен мешканець. І додала, що вона
б хотіла, аби її діти навчалися у таких
комфортних умовах, адже Буча – найкраще місто на Київщині.
Нагороди і подяки Бучанського міського голови Анатолія Федорука, квіти і подарунки отримали найкращі представники громади, у тому числі активна, успішна
молодь – надія нашої громади. Пані Ольга
із задоволення долучилася до вручення
відзнак Київської обласної ради.

На урочистостях Анатолій Федорук та
Ольга Василевська-Смаглюк вручили головний документ – паспорт громадянина
України найкращій юні громади. Вони –
молоді й амбітні, активні і наполегливі,
гарно вчаться і не пасують перед труднощами. Від імені всіх ровесників виступив Кирило Свита, який не розгубився і
з гордістю сказав, що пишається тим, що
він українець! А ми пишаємося таким
підростаючим поколінням і бажаємо реалізації планів кожному з них!

Їм завжди аплодують стоячи....
І цього разу вся бучанська родина схилила голови у хвилину мовчання, згадала
тих, хто заплатив життя, аби ми могли
сьогодні святкувати, радіти зустрічі, планувати завтрашній день... Але, на жаль,
без їхніх найкращих синів, найтурботливіших чоловіків, найлюблячіших татусів...
Окремі слова вдячності були адресовані тим, хто втратив близьких у боротьбі
за незалежність, єдність та суверенітет
України.
– Це наш обов’язок – пам’ятати і підтримувати постійно такі родини, – наголосив на важливості оберігати пам’ять
про Героїв і турбуватися про родини
загиблих Бучанський міський голова
Анатолій Федорук.
У такі хвилини ніхто не стримує сліз –
величезна рана болить усій Україні.
Також згадали мужніх воїнів, які боролися і зараз ведуть боротьбу за свободу і
волю нашої держави, які обстоюють сьогодні суверенітет країни на сході.
Слава Героям!

Запальне свято музики від
«Lordsofthesound»
Після урочистих заходів свій неймовірний талант подарував громаді симфонічний оркестр «Lordsofthesound».
Сучасний творчий харизматичний колектив має свій шарм, адже впроваджує
нову оркестрову культуру.
Майстерне виконання кінохітів і української пісні гідно оцінила Бучанська
громада. Вигуки «браво» і «біс», гучні
оплески, публіка у захопленні – це результат виступу артистів.

громади

Готуємося до навчального року

Комфорт учнів – запорука успіху
в навчанні

Щороку в закладах освіти громади проводять ремонти. Нинішній виключенням не став: у кожній школі будуть облаштовані різні навчальні зони,
проведено капітальні ремонти їдалень, коридорів, класів.

Луб’янка – нове місце
відпочинку для дітлахів

Нове приміщення гімназії
і початкової школи ЗОШ № 9 –
найкраще на Київщини

На території школи №7 триває облаштування дитячого майданчика.
Тут зможуть активно відпочивати
учні початкових класів, а вчителі
планують проводити уроки.

У

ЗОШ № 3 вже переобладнано освітлення, закуплено нове вентиляційне
обладнання, меблі для їдальні, жалюзі.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, народний
депутат Ольга Василевська-Смаглюк, голова Київської облдержадміністрації Василь Володін проінспектували завершення будівництва нового освітнього закладу у місті, добудова якого відбулася завдяки проєкту «Велике
будівництво».

З

Акція «Школяр»

Допомога
багатодітним
родинам від
міської влади
Закінчення. Початок на стор. 1.
кція проводиться вже не перший
рік, і за словами батьків, допомагає
економити сімейний бюджет: у багатодітній родині лише ручок скільки треба
придбати!
Нині вже склали у портфелі подаровані у канцтовари у:
Блиставиці – 25 школярів;
Луб’янці – 29;
Гаврилівці та Тарасівщині– 62 учні.
Такі ж необхідні для навчання набори отримають діти загиблих учасників
АТО/ООС та пільгові категорії бучанців. До набору «Школяра» входять: по
10 зошитів у лінійку та клітинку, папка
для зошитів, 2 стругачки, 2 гумки-стирачки, набори кольорових олівців та
ручок, олівців простих, обкладинок та
маркерів, блокнот, 10 ручок та підставка
під них, лінійка.

А

Н

агадаємо, що в закладі триває
капітальний ремонт. Учні повернуться до оновлених класів та коридорів, змін зазнає вхідна група до будівлі
школи.

Про введення в експлуатацію навчальних закладів на Київщині напередодні
навчального року розповів голова КОДА
Василь Володін.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов цікавився, які
ще освітні об’єкти будуються в громаді,
скільки ділянок зарезервовано для подальшого будівництва.
Добудова дитячого садочка, спорткомплексу, старт будівництва нового корпусу
ЗОШ І – ці об’єкти поряд із введенням в
експлуатацію амбулаторій у Луб’янці та
Мироцькому, будівництвом спортивного майданчика у Луб’янці перебувають у
пріоритеті.
Згодом на урочистостях з нагоди Дня
Незалежності народний депутат Ольга
Василевська-Смаглюк повідомила присутнім, що на думку робочої комісії – це
найкращий освітній заклад, а Буча – найкраще місто на Київщині!
Нехай успішним буде новий навчальний рік для кожного школяра громади!

Школа № 4 готується до зустрічі учнів

У цьому навчальному році не лише Бучанська українська гімназія займалася великим переселенням, а й НВК № 4. Відтепер початкова школа закладу має своє окреме крило. Журналістам БН вдалося заглянути до класу
першачків, який старанно і з великою любов’ю працівники освітнього закладу підготували і прикрасили.
акож у школі вже відкрили ресурсну кімнату для інклюзивної освіти.
– І хоч у закладі ще триває косметичний ремонт, до 1 вересня все буде готове
до зустрічі з учнями, за якими добряче
скучили, – запевнила нас директор НВК
Алла Літкевич.
Дітей порадує не лише комфорт від
більшої кількості приміщень, а й чудові малюнки на стінах, які створила
талановита вихованка школи. Дерево
знань біля входу, шлях до бібліотеки та
інші яскраві роботи додають гарного
настрою.

Т

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

авдяки спільним зусиллям влади усіх
рівнів знайшовся необхідний фінансовий ресурс, який дав можливість інтенсивними темпами завершити будівництво школи.
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук провів екскурсію сучасним новітнім закладом. Гості ознайомилися з
облаштуванням класів, спортзалу, їдальні, актового залу, комп’ютерного класу і
майстерні, а також подивилися спортивний та ігрові майданчики на вулиці.
З 1 вересня 800 учнів Бучанської
Української гімназії та початкової школи
ЗОШ № 9 будуть вчитися у новому освітньому просторі, який вже облаштовано
інтерактивними екранами, комп’ютерами, системою для вивчення іноземних
мов, багатофункціональним спортзалом.
А ще школа оснащена ліфтом і енергоефективна – завдяки сонячним панелям
буде заощаджено бюджетні кошти.
– У новому освітньому закладі створено простір для зростання нової української інтелектуальної еліти, панує прогресивний підхід до освіти – усе для того,
аби виховати особистостей з розумінням та власним баченням себе, свого оточення, країни та світу, – підсумував візит Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:40,13:15,22:40 Т/с «Таємнi дверi».
(12+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,21:25 Т/с «Пес». (16+).
16:55 Х/ф «Глобальне вторгнення:
Битва за Лос-Анджелес». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
23:40 Х/ф «Другий у командi».
(16+).
1:30 Х/ф «Дияволиця».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
10:50 Х/ф «Повернення до Блакитної
лагуни».
12:50 Хто проти блондинок.
(12+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Вiдчайдушнi напарники».
(12+).
23:10 Х/ф «Розваги дорослих дiвчат».
(18+).
1:10 Т/с «Пiдступнi покоївки».
(12+).
2:50 Служба розшуку дiтей.
2:55 Зона ночi.
4:20 Абзац.

СТБ

5:15,23:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
8:00 Т/с «Комiсар Рекс».
10:00 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Було у батька два
сини».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:00 СуперМама.
19:05 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
1:35 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

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

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:3
0 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:20,4:20 Реальна мiстика.
13:30,15:30,5:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «На твоїй сторонi 2», 6 i 7 с.
23:20 Т/с «Повернення до себе», 1 i
2 с. (16+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Повернення до себе».
(16+).

Четвер, 3 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:15,1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Жiночий рай». (16+).
10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Падуа - Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Бюджетники.
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:35 Д/с «Боротьба за виживання».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:15 Х/ф «1945», 3 с. (12+).
0:00 #ВУкраїнi.
3:30 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).
4:25 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:35 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Свати».
21:45 «Право на владу».
1:00,2:35 Трилер «Повернення». (16+).

Iнтер

5:40,22:10 «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».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:25 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,19:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволi».
23:55 Т/с «Спокуса 2». (12+).
3:15 Х/ф «Обiцянка». (16+).
5:15 «Телемагазин».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
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8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
12:00,13:15 Х/ф «Другий у командi».
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:25 Х/ф «Нема куди тiкати».
(16+).
17:00 Х/ф «Точка обстрiлу». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Пес». (16+).
22:40 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
23:40 Х/ф «Легiонер». (16+).
1:35 Х/ф «Останнiй кiногерой». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,12:50 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
10:00 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
14:50,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Могутнiй Джо Янг».
23:20 Х/ф «Прибулець Пол». (16+).
1:20 Т/с «Пiдступнi покоївки». (12+).
2:20 Служба розшуку дiтей.
2:25 Зона ночi.
4:20 Абзац.

СТБ

4:30,23:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
9:55 МастерШеф 8. (12+).
12:55,14:50 Т/с «Тiнь кохання». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:05 СуперМама.
19:05 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Спiймати Кайдаша».
1:20 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:50
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:20,4:40 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
2». (12+).
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Україна
- Швейцарiя.
0:10 По слiдах.
0:55 Т/с «Термiн давнини», 1 i 2 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Термiн давнини». (12+).

П’ятниця, 4 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:15 Шо? Як?
6:35 М/с «Книга джунглiв».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
1:25,5:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:30,1:
55 Суспiльна студiя. Марафон.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
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10:30 Смаки Європи.
11:00 Дивовижнi сади. Алькасар Iспанiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:30,23:55,5:50 UA:Спорт.
15:20 «Грандiознi проекти: вулиця».
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:25 «VoxCheck».
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Суперчуття».
19:35,21:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
20:25 Д/с «Дикi тварини».
22:15 Х/ф «1945», 4 с. (12+).
23:15 1945. Пiслямова.
0:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
3:30 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).
4:25 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:05 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:20,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:05,0:05 «Вечiрнiй квартал».
1:20 Драма «Три бiлборди за межами
Еббiнга, Мiссурi». (18+).
5:05 «Свiтське життя».

Iнтер

5:45,22:00 «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».
11:05,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
13:20 «Хороше здоров`я».
14:25,15:20,23:50 «Речдок».
16:20 «Речдок. Особливий випадок.
Вiдлуння вiйни».
18:00,1:45 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
3:15 «Чекай на мене. Україна».
4:40 «Україна вражає».
5:05 «Телемагазин».
5:35 М/ф.

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,0:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:10,13:15 Х/ф «З життя таємних
агентiв».
12:45,15:45 Факти. День.
13:25,16:20 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну 2».
16:40,23:00 «На трьох». (16+).
17:10,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,1:40 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
10:40 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
12:40 Аферисти в мережах. (16+).
14:50 Хто зверху? (12+).
16:50 Х/ф «Ласкаво просимо в рай».
(19:00 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
21:30 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
23:50 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський». (16+).

СТБ

5:40 Х/ф «Дивiться, хто тепер
заговорив».
7:25,19:00 Наречена для тата 3. (12+).
9:25,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
21:00,22:50 Т/с «Кохання. Побiчний
ефект». (12+).
22:45 Iсторiї успiху.

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:20,4:00 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Пiсля зими», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Пiсля зими».
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с «Конюшина бажань», 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с «Конюшина бажань». (12+).

Субота, 5 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Додолики.
6:20,6:30,6:40,8:15,8:25 Веселi
саморобки.
6:25,6:35,8:20,8:30 Книга-мандрiвка.
6:50,8:50,2:30 Погода.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:20,2:40,3:55,5:
35 Новини.
7:15,8:35 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
9:05 Енеїда.
10:10 Х/ф «Римська iмперiя: Нерон»,
1 с. (16+).
12:00 Плiч-о-плiч.
12:30,20:30,21:20 Д/с «Дикi тварини».
13:00 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
13:35 Таємницi Сонячної системи.
14:30 Телепродаж.
15:00 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22:00 Д/ф «Капiтал у ХХI столiттi».

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00,3:35 «Свiт навиворiт».
17:00 Бойовик «47 ронiнiв». (16+).
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:25,22:20,2:35 «Вечiрнiй квартал».
23:10,0:10 «Свiтське життя».

Iнтер

6:20 «Слово Предстоятеля».
6:25 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Покровськi ворота».
14:00 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
15:50 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Iнтер Лайма. Рандеву».
23:00 Т/с «Не було б щастя», 1-4 с.

ICTV

5:15 Скарб нацiї.
5:25 Еврика!
5:30 Факти.
5:55 Т/с «Копи на роботi». (12+).
7:25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
10:35,13:00 Т/с «Таємнi дверi». (12+).
12:45 Факти. День.
14:00 Т/с «Пес». (16+).
15:00 Х/ф «Анаконда». (16+).
16:50 Х/ф «Анаконда 2: Полювання за
проклятою орхiдеєю». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Праведник». (16+).
21:45 Х/ф «Праведник 2». (16+).
0:05 Х/ф «Точка обстрiлу». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,0:40 Вар`яти. (12+).
9:50 У кого бiльше. (12+).
11:50 Хто зверху? (12+).
13:50 М/ф «Лiплена».
15:50 Х/ф «Парк Юрського перiоду».
18:20 Х/ф «Парк Юрського перiоду 2:
Загублений свiт».
21:00 Х/ф «Парк Юрського перiоду 3».
22:50 Х/ф «Токсична акула». (16+).

СТБ

3:45 Т/с «Кохання. Побiчний ефект».
8:00,10:50 Т/с «Спiймати Кайдаша».
9:30 Неймовiрна правда про зiрок.
17:00,22:35 Звана вечеря. (12+).
19:00 МастерШеф 10. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:15 Реальна мiстика.
8:00 Х/ф «Нульовий цикл». (12+).
9:50 Т/с «На твоїй сторонi 2», 1-5 с.
15:20 Т/с «На твоїй сторонi 2», 6 i 7 с.
17:00 Т/с «Корзина для щастя», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Корзина для щастя».
23:00 Т/с «На самiй межi», 1-3 с. (12+).

Неділя, 6 вересня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Додолики.
6:20,6:35,6:40,6:50,6:55,8:10,8:20
Веселi саморобки.
6:30,6:37,6:45,6:53,7:00,8:15,8:25
Книга-мандрiвка.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:00,8:50,2:30 Погода.
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української

Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30 На вiдстанi.
14:30 Телепродаж.
15:00,1:40 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Мiстер Селфрiдж». (16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:30 Д/с «Всi на море. Коста-Рiка».
19:30 Д/с «Планета iнновацiй».
19:55 Д/ф «Острови. Унiкальнi
Галапагоськi острови: Пiвденна
Америка».
21:00,0:20,2:40,3:55,5:35 Новини.
21:20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Х/ф «Чемпiони». (12+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:20 «Свiт навиворiт».
13:50 Т/с «Свати».
17:05 Комедiя «Диявол носить
Прада».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

6:50 «Хороше здоров`я».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:00 Х/ф «Пенелопа».
14:05 Т/с «По рiзних берегах». (16+).
18:10 Х/ф «Перш, нiж я засну». (16+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Х/ф «Операцiя «Ентеббе». (16+).
22:35 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».

ICTV

5:10 Скарб нацiї.
5:20 Еврика!
5:25 Факти.
5:50,7:50 Анти-зомбi.
6:50,9:45 Громадянська оборона.
8:45 Секретний фронт.
10:45,13:00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:50 Х/ф «Праведник». (16+).
16:15 Х/ф «Праведник 2». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:55 Х/ф «Три iкси: Реактивiзацiя».
23:00 Х/ф «Найманий вбивця». (16+).

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:10 М/ф «Лiплена».
11:20 Х/ф «Парк Юрського перiоду».
14:00 Х/ф «Парк Юрського перiоду 2:
Загублений свiт».
16:30 Х/ф «Парк Юрського перiоду 3».
18:20 Х/ф «Свiт Юрського перiоду».
21:00 Х/ф «Кiнг-Конг». (16+).

СТБ

4:20 Найчарiвнiша та
найпривабливiша: невiдома версiя.
5:35 Бiлоруський вокзал: невiдома
версiя. (12+).
6:40 Весiлля у Малинiвцi: невiдома
версiя. (12+).
7:45 Х/ф «Двоє в новому будинку».
9:25 МастерШеф 10. (12+).
12:55 СуперМама.
17:00 Хата на тата. (12+).
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
23:05 Я соромлюсь свого тiла. (16+).

Канал «Україна»

7:00 Т/с «Корзина для щастя».
11:00 Т/с «Конюшина бажань». (12+).
15:00 Т/с «Ти тiльки мiй». (16+).
19:00,2:15 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
20:55 Гучна справа.
21:35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Iспанiя
- Україна.
23:50 Х/ф «Нульовий цикл». (12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00,0:35 Зiрковий смак.
11:00 Shopping. Марафон.
11:15 Київськi iсторiї.
11:25,0:20 Kyiv Tour.
11:45,14:45,16:50,18:55 Просто кияни.
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Х/ф «Iсторiя кохання».
15:15 Т/с «Мердок», 125 с. (12+).
16:05 Т/с «Мердок», 126 с. (12+).
17:15 Т/с «Мердок», 127 с. (12+).
18:00,1:25,4:25 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00,3:00 Київ. Тижневик.
19:50 Т/с «Мердок», 129 с. (12+).
20:40 Т/с «Мердок», 130 с. (12+).
21:30,3:45 Спорт-Тижневик.
22:00,23:00,4:50 Х/ф «Так вона
знайшла мене». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

2 вересня 2020 р. о 12.00 за адресою: Київська область, Бучанський район, місто
Буча, вул. Яблунська 99 будуть проводитися роботи по визначенню меж земельної
ділянки за даною адресою. Для уникнення конфліктних відносин в подальшому,
прохання бути присутніми власників прилеглих ділянок, а саме: Чорногорець Г.К.,
Сіденко М.С., Сіденко Н.В., Сіденко К.М., Дорошенко О.М., Козловська А.В.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
Планована діяльність
Реконструкція існуючої АЗС за адресою: смт Ворзель, вул. Ковельська, 3, Київської
області (влаштування стаціонарного заправника газу).
У результаті планової діяльності передбачається розміщення на території діючої
АЗС модуля для заправки автомобілів скрапленим газом (МЗАСГ) виробництва ТОВ
«НВП Шельф» виготовлений відповідно до ТУ У 29.1-30838462-006:2009 і включає в
себе: резервуар СВГ-10.Н.01.УХЛ1 для зберігання скрапленого вуглеводневого газу
ємністю 10,0 м3; насос Shelf LPG PK-3 для заповнення резервуара з автоцистерни і подачі СВГ з резервуару до паливнороздавальної колонки; паливнороздавальна колонка напірна ADAST для відпуску СВГ в паливні балони автомобілів. Продуктивність
МЗАСГ – не менше 100 заправок на добу. Режим роботи модуля: 365 днів на рік, 3
зміни, число годин роботи в зміну – 8 год.
Для протипожежних потреб плановою діяльністю передбачено встановлення на
території АЗС підземного резервуару запасу води місткістю 100 м3 (додатково до існуючих 5-ти резервуарів об’ємом 20 м3 кожен).
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності,
потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД МАРК», код
ЄДРПОУ 40253879; Юридична адреса: 02152, м.Київ, вулиця А. Бучми, будинок 5,
контактний номер телефону 0675058285, E-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.com.ua
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи
- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, місцезнаходження
юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А. e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.:
(044) 279-01-58, Контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що
вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій
(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).
(вид рішення про планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)
Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
Провідного спеціаліста служби державного
архітектурно-будівельного контролю:
Вимоги до кандидата:
• вища освіта не нижче ступеня бакалавр відповідного професійного спрямування (будівництво та архітектура або право),
• вільне володіння державною мовою;
• досконале володіння комп’ютером;
• знання чинного законодавства.
За довідками та для подачі документів звертатись до Гостомельської селищної
ради: селище Гостомель, вул. Свято - Покровська, 220 (каб.3) або за телефонами
(04597) 32-007; (04597) 31-556.
Адміністратора служби з питань надання адміністративних послуг:
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 до Гостомельської селищної
ради: селище Гостомель, вул. Свято - Покровська, 220 (каб.3) або за телефонами
(04597) 32-007; (04597) 31-556
Втрачене посвідчення серія ААБ №178483 на ім’я Петровський Едуард Юрійович,
1957 року народження, інвалід 2 групи, видане 24 лютого 2011 року, вважати недійсним.

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться: Постановами КМУ № 211 від 11.03.20 р.
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та №
392 від 20.05.20 р. «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона
вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення проти епідеміологічних заходів» на усій
території України запроваджено карантин. Відповідно до вимог зазначених постанов
на період дії карантину забороняється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю
учасників більше ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних
зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, не олімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів. З метою недопущення поширення на території України коронавірусу
COVID-19 та дотримання заборон щодо проведення масових заходів кількістю понад
10 осіб, вбачається за необхідне утриматись від проведення громадських слухань, запланованих на період дії карантину.
Згідно ст. 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VII від
23.05.17 р. (зі змінами внесеними згідно із Законом України «Про внесення зміни до
статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 733-IX від 18.06.2020 р.)
громадські слухання щодо планованої діяльності ТОВ «ГУД МАРК» не проводяться. Громадське обговорення планованої діяльності здійснюється у формі надання
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) на адресу
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, а саме: поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна,1/2А, ел.адреса: eko.koda@ukr.net; тел.: (044)279-0158; Контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів
Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться - не передбачено
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А. e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.:
(044) 279-01-58, Контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну
особу)
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А. e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.:
(044) 279-01-58 , Контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону
та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності на 250 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу
екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
АЗС ТОВ «ГУД МАРК» за адресою: Київська область, смт Ворзель, вул. Ковельська,
3, контактна особа – Жидков Сергій Леонідович, тел. (067)505-82-85. Ознайомитись
зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна з 9-00 до 17-00 з 01.09.2020 р.
Адмінбудівля Ворзельської селищної ради за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
смт Ворзель, вул. Курортна, 72, контактна особа – селищний голова Федорук Лариса
Петрівна, тел. (04597)46-442. Ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля
можна в прийомні години установи з 01.09.2020 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

СУСПІЛЬСТВО

В Україні перевірять отримувачів
субсидій

У Мінсоцполітики повідомили, кого в Україні можуть позбавити субсидій,
а кому доведеться повернути виплати. Про це розповів радник міністра
соціальної політики Микола Шамбор.
удуть припинені виплати тим, хто
не подав деякі документи або приховав свої певні доходи чи статки для
того, щоб отримати субсидію. Йдеться
про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно», – розповів чиновник.
Минулого року відомство перевірило
отримувачів малозабезпечених сімей.
Зараз буде проведено ширшу перевірку цію і забула про доходи – це вже не зовтих, хто отримує субсидії.
сім правомірна дія», – зазначив Микола
«Щоб отримати субсидію, треба по- Шамбор.
Упевнитися в тому, що пільгу не
дати заяву і декларацію про свої доходи. Якщо помилився працівник служ- «зняли», можна онлайн. Для цього треби, то з людини нічого не заберуть, бо ба зайти на відповідний сайт (subsidii.
помилилася не вона. Якщо ж особа ioc.gov.ua) і ввести свою адресу. Також
неправильно подала документи, то вже можна подивитися суми компенсації за
справа інша. Якщо вона подає деклара- весь період нарахування.

«Б

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
_________20207166130__________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)
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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;
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.
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 рахун-

Суспільство

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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАР ЕКО»
Юридична адреса: 03134, м. Київ, вулиця Миру, будинок 21.
Адреса для листування: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 4, приміщення 9
КОД ЄДРПОУ: 36173955, ІПН : 361739526574
ТЕЛ. (067) 867-87-57, (095) 867-87-57,
(093) 867-87-57, (073) 867-87-57
kramar.bucha@ukr.net

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;
- 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.

СПОРТ

Фінал Кубка Київщини з футболу

Грандіозна подія відбулася на бучанському стадіоні «Ювілейний».

З

магалися команди «Сокіл» та
«Беркут-Легіон». Усі спортсмени
були налаштовані на те, щоб показати чудову гру! Можна з впевненістю стверджувати, що учасникам
це вдалося, адже вони дійсно продемонстрували всю свою майстерність. М’яч кочував від одних воріт
до інших, тримаючи всіх у напрузі.
Навіть погода сприяла футболістам
– дощ припинився, стало безвітряно
і тихо.
Один влучний гол – і маємо результат: 1:0.
Переможцем Кубка Київщини стала команда СФК «Сокіл»! Вітаємо!

Директор

Ю.П. Кузьменко

ДОДАТОК № 1
ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ТЕРИТОРІЇ
В СЕЛИЩІ ВОРЗЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вівторок:

П’ятниця:

вул. Курортна-парна сторона
вул. Садова
вул. Кленова
вул. Нестора Потєхи
вул. Лісова
вул. Горького
пров. Горького
вул. Ватутіна
вул. Молодіжна
пров. Молодіжний
вул. Композиторів
вул. Білостоцьких
вул. Декабристів
вул. Семеніївська
вул. Європейська
пров. Лісовий
вул. Київська
вул. Польова
вул. Ворзельська
вул. Квіткова
вул. Л. Українки
вул. Будівельна
вул. Бучанська
пров. Ворзельський
вул. Кільцева
пров. Ватутіна
вул. Петропавлівська
вул. Софіївська
вул. Незалежності
вул. Грушевського
вул. Ковельська
вул. Амосова
вул. Збанацького
вул. Паркова

вул. Курортна-непарна сторона
вул. Тюльпанова
вул. Соснова
вул.1-го Травня
вул. Затишна
вул. Б. Хмельницького
вул. Композиторів
вул. Стражеска
вул. І. Франка
вул. Європейська
вул. Шевченка
вул. Яблунська
вул. Захисників України
вул. Гвардійська
вул. Чайковського
вул. Медова
вул. Білостоцьких
вул. Героїв Ворзеля
вул. Миру
пр-т Свободи
вул. Крилова
вул. Паризької Комуни
вул. Чкалова
пров. Чернишевського
вул. Березова
пров. Березовий
вул. Борщагівська
вул. 8-го Березня
вул. Кичеївська
вул. Чернишевського
вул. Лермонтова
вул. Тургенєва
вул. Котляревського
вул. Пушкінська
вул. Залізнична
вул. Пшеничного
вул. Ясна
вул. Мічуріна

Директор

Ю.П. Кузьменко

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

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.
12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

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

ку (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.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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Шановні вчителі, батьки та школярі!
Щиро вітаємо всіх з цим особливим святом –
Днем знань!
Хочемо побажати в першу чергу міцного здоров’я, мудрості та розуміння. Щоб
життя дарувало багато щасливих моментів. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен день, кожен крок.
Школярам бажаємо віри у власні сили
та відвертого прагнення до нових знань.
Адже ви – наше майбутнє. Йдіть уперед, навчайтеся та прославляйте нашу
Батьківщину.

№ 34 від 28 серпня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

12
Поліщук Галину Михайлівну,

директора ДНЗ № 1 «Сонячний»
Бучанської міської ради Київської області

Чирінську Олену Вікторівну,

головного спеціаліста відділу обліку та звітності
Бучанської міської ради

Лісовика Андрія В’ячеславовича,
заступника голови
Київської обласної державної адміністрації

Качоровського Віктора Йосиповича,
сторожа господарського сектору
Бучанської міської ради

Остринського Петра Петровича,

начальника управління державного казначейства
м. Ірпінь

Вітаємо із ювілейним днем народження
директора дошкільного навчального
закладу «Сонячний»

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

Галину Михайлівну Поліщук!
Ви достойна найкращих, найвеличніших слів,
тому що ці роки прожили гідно, з відкритою душею і
чуйним серцем.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, добра та радості, любові й хорошого
настрою завжди. Нехай тепло та
затишок панують не тільки
у Вашому домі, а й у серці. Хай
сонячне світло зігріває в будь-яку
погоду, а турбота та ласка рідних
дарує щастя щодня.
Бучанська міська рада,
члени виконкому, депутати БМР

Члени фракції ВО «Батьківщина» у БМР

Дорогі школярі!
Шановні батьки та вчителі!
Щиро вітаю вас з Днем знань!
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з
нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях
до пізнання, до нових звершень, до
самостійного життя.
Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме
в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у
собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя.
Найщиріші слова подяки – вчителям, які щедро діляться з учнями своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їхня мудрість і великодушність залишаються з вихованцями на все
життя.
Нехай довгоочікуваний навчальний рік буде наповнений тільки приємними враженнями, а всі негаразди нехай пройдуть стороною.
Успіхів і життєвих перемог!
Василь Олексюк,
секретар Бучанської міської ради

Шановні педагоги, дорогі школярі!
Щиро вітаємо вас зі святом Першого вересня,
з початком нового навчального року!

Цей день дуже зворушливий, адже з
нього розпочинається цікавий та нелегкий шлях до нових знань. Бажаємо
учням успіхів у навчанні, добрих і надійних друзів. Переконані, ваша старанність та наполегливість стануть
запорукою визначних успіхів у дорослому житті.
Найщиріші
слова
подяки – вчителям! Ваша мудрість
та професіоналізм допомагають
молоді віднайти свій шлях у
житті. Нехай цьогорічний
Першовересень буде сонячним, принесе добрий настрій у кожну школу, кожну
родину! Зі святом, дорогі
друзі!
Людмила ВОЙНАЛОВИЧ,
Бучанська міська організація
партії «Європейська Солідарність»

КОНЦЕРТ

Свято
від «Фабрики зірочок»

У День Державного Прапора України неймовірно яскраву і цікаву програму підготували
талановиті артисти зразкового театру естради
«Фабрика зірочок».

Дошкільнята

Патріотичні розваги дітлахів
У «Козачку» підготували та провели музично-спортивний квест-розвагу «Ігри патріотів».

Вітаємо з річницею весілля!

Дорогі Юрій та Тетяна Лі!

Сьогодні виповнюється пів
століття, як ви разом йдете
по стежці сімейного життя,
взявшись за руки. П’ятдесят
років ви пліч-о-пліч витримуєте всі біди і напасті,
й усі ці роки ваша
любов і вірність була
і залишається незмінною.
Ваше сімейне вогнище не тільки не згасло, а стало горіти в тисячу разів
сильніше, тому що біля нього тепер гріються ваші
діти й онуки. Так нехай ваше сімейне життя стане
спокійною пристанню для вашої величезної любові, і це
зворушливе єднання триватиме ще багато, багато років, тому що воно — воістину чудове!
Від дітей, внуків та правнуків

У

парку «Диво» на свіжому повітрі всі охочі могли насолодитися
виступами юних бучанських зірочок.

В

ихованці дитсадка разом з дівчиною Калиною
виконували:
• цікаві, пізнавальні та музично-спортивні
завдання,
• перетворювалися на чарівників та робили
власними руками кольорові дива,
• вправлялися в орієнтуванні по карті на місцевості, щоб знайти прапорці для прикрашання
садочка до свята.

Квест маленьких українців у «Капітошці»

Н

Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати – передчасної смерті нашої колеги

Ірини Михайлівни Чигир

Нехай добрий, світлий спомин про Ірину Михайлівну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. Важко знайти
слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була такою молодою, проте
світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє
життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть! У нашій пам’яті вона назавжди
залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником,
професіоналом своєї справи.
Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна
світла пам’ять нашій колезі і другу.
Колектив «Теплокомунсервісу» поділяє біль та горе рідних!
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У дитинстві відкриваєш материк, що зветься Батьківщина.
апередодні державних свят для вихованців
дошкільного закладу було проведено спортивно-музичний квест «У пошуках прапора».
Його підготували та провели музичний керівник Оксана Абдурахманова, інструктор з фізичного виховання Аліна Новосад.
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м. Київ, вул. Ольжича, 29 .
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