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Із сесійної зали

День учителя

890 га Бучі –
земля громади!

Щира дяка і вітання Новації місцевих
освітянам
виборів-2020
Стор. 3

Актуально

Стор. 6

Особистість

Стор. 4

Головна тема

Територія пріоритетного розвитку –
зелене світло для інвесторів!

Щасливе життя – це теплі комфортні домівки, сучасні школи і дитсадочки, новітня медицина і лікарі, яким
можеш довірити своє здоров’я, якісні послуги, затишні парки, соціальна та житлово-комунальна інфраструктура. А ще – це можливість працювати і заробляти, а відтак впевненість у завтрашньому дні. У Бучанській громаді турбуються про розвиток всіх сфер, зокрема вже зараз працюють над тим, щоб вона стала
привабливою для інвесторів. Одна з амбітних цілей – реалізація проєкту транспортно-логістичного хабу
на базі індустріального парку «Мироцьке» та Міжнародного вантажного аеропорту «Антонов».

Н

а цьому тижні відбулася робоча зустріч Бучанського
міського голови Анатолія Федорука з представниками державного підприємства «Антонов» на чолі з
Володимиром Тафтаєм – віце-президентом з інтелектуальних питань ДП «Антонов».
Це вже не перша зустріч для напрацювання необхідних матеріалів для підписання угоди про співпрацю між
Бучанською ОТГ та державним підприємством у питаннях створення території пріоритетного розвитку.

На часі

Новини з будівельних майданчиків

У Бучанській громаді тривають роботи з добудови
важливих соціальних об’єктів. Два з них – у Бучі:
дитячий садочок і спортивний комплекс.
ерша зупинка на вулиці Лесі Українки: садок «росте» швидкими темпами.
За словами будівельників, усі необхідні матеріали надходять вчасно, тому затримки не виникають.

– Тривалий час кожен ішов своїм шляхом, напрацьовував проєкти і настав час поєднати зусилля і створити
технопарк на території громади, давши поштовх залученню інвестицій, розвитку малого і середнього бізнесу,
реконструкції транспортних артерій, – прокоментував
важливість реалізації амбітного плану Анатолій Федорук.
У комплексі це буде проєкт зі створення логістичного, медичного, індустріального кластерів, вантажного терміналу.
Закінчення на стор. 2.

Тетяна Трепез:
«Я не уявляю себе
без книжок...»

Стор. 10

Київська агломерація

Спільні виклики – вирішувати
спільно!

Майбутнє передмістя напряму залежить від
ефективної співпраці Києва та всіх пристоличних
громад між собою. На це вказують результати
соціологічного опитування жителів Київського
субрегіону, яке провів Київський Міжнародний
Інститут Соціології (КМІС) на замовлення Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».

З

гідно з опитуванням,
мешканці Ворзеля,
Бучі та інших
пристоличних
населених
пунктів першочергово
очікують вирішення наступних питань: створення робочих місць,
транспортного сполучення, медичного обслуговування. Будемо
працювати над цим з керівництвом інших громад у межах асоціації
«Київська агломерація».
– Пріоритетом для нашої команди є налагодження
взаємовигідних стосунків зі столицею нашої держави-містом Києвом, – зазначив Бучанський міський
голова Анатолій Федорук. – Ми маємо вже підписану
угоду про співпрацю, тож робота над її виконанням в
рамках «Київської агломерації» набирає нового якісного змісту. Надзвичайно приємно констатувати, що
Київська влада сприймає населені пункти передмістя,
як партнерів, а це запорука успіху.

Досвід, професійність та
стабільний розвиток!

Друга зупинка на вулиці Тургенєва біля школи № 2:
у спорткомплексі саме створюють вхідну групу, роздягальні, трибуни для глядачів. А також майданчики для
майбутніх спортивних полів.
Крім того, поруч триває розбудова скверу та стоянки
для транспорту – комфорт і зручність.

П

ОКРУГ №2
НОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ - ЦЕ:

1) Спеціальна економічна зона Бучанської ОТГ.
2) Розвиток транспортного сполучення.
3) Нові лікарні та амбулатор .
4) Сучасні спортивні та дитячі майданчики.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

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

ВІДКРИТТЯ

Територія пріоритетного розвитку –
зелене світло для інвесторів!

Нове відділення Укрпошти в Бучі
Філія розташована на вулиці Бориса Гмирі. Відділення повністю модернізовано та комп’ютеризовано.

Закінчення. Початок на стор. 1.
Процес уже запущено – розпочато підготовку до його реалізації.
Скажімо, проєкт з будівництва медичного містечка буде впроваджуватися спільно з міжнародним концерном Siemens, бо
окрім надання медичних послуг, буде налагоджено виробництво медичного обладнання, засобів протезування.
Йшлося і про зацікавленість ідеєю на
державному рівні, в облдержадміністрації, профільних міністерствах і службах,
адже мала обхідна дорога, реалізація
пакету ідей і кейсів дасть можливість

відпрацювати пілотний
проєкт для подальшого
його впровадження в інших регіонах країни.
У тому, що проєкт необхідно впроваджувати
і важливо приступати
до підписання меморандуму про співпрацю, переконаний Володимир
Тафтай.
Саме тому надалі діалог
продовжиться.

Анатолію Петровичу, шановний
Бучанський міський голова, звертаюся до Вас із щирою подякою за Вашу
турботу за нас стареньких жителів
Бучі, яким Ви допомагаєте. Ось і 1
жовтня ми ми одержали продуктові набори і грошову допомогу, вже не
перший раз.
Із самого початку, як Ви стали
головою нашого міста, ми люди, відчули Вашу турботу про жителів та
про рідну Бучу, яку Ви прикрашаєте
та впорядковуєте.
Прийміть щиру подяку Вам, за
Вашу любов до людей, за Ваше добре
серце. Бажаємо Вам доброго здоров’я
і подальших успіхів у Вашій поважній
праці.
Із щирою подякою і пошаною
Гончар Валентина Миколаївна,
89 років

В

ітаємо іменинників та бажаємо щасливих і радісних років життя:
Дорошенко Василь Павлович,
1 вересня виповнилося 85 років;
Мартиненко Віра Олексіївна,
1 вересня виповнилося 85 років;
Білоконь Наталія Вікторівна,
3 вересня виповнилося 90 років;
Косенко Інесса Миколаївна,
5 вересня виповнилося 90 років;
Таган Катерина Іванівна,
6 вересня виповнилося 94 роки;
Чертищева Валентина Іванівна,
8 вересня виповнилося 96 років;
Корнійчук Марія Тофілівна,
9 вересня виповнилося 93 роки;
Ковтун Ольга Макарівна,
11 вересня виповнилося 85 років;
Ніколенко Антоніна Іванівна,
12 вересня виповнилося 92 роки;
Хасанов Нігаматен Хакімович,
12 вересня виповнилося 90 років;
Карнарук Софія Іванівна,
14 вересня виповнилося 94 роки;

«П

риємно, що із самого ранку на
відкриття вже чекав перший
клієнт. О восьмій годині скористався
послугами міжнародного відправлення
від Укрпошти», – зазначила народний
депутат України по округу 96 Ольга
Василевська-Смаглюк.

З турботою про кожного

Вітання довгожителям

Дідусі і бабусі Бучанської громади, яким у вересні виповнилося 85, 90
і більше років, отримали найщиріші та найтепліші вітання
з нагоди дня народження, а також подарунки і солодощі.
Ляшенко Віра Олександрівна,
18 вересня виповнилося 95 років;
Євенко Михайло Олександрович,
18 вересня виповнилося 85 років;
Сліпченко Іван Якович,
19 вересня виповнилося 93 роки;
Уманець Ганна Григорівна,
19 вересня виповнилося 85 років;
Ковальчук Галина Василівна,
21 вересня виповнилося 85 років;
Ігнатенко Анатолій Миколайович,
24 вересня виповнилося 90 років;
Данильченко Іван Йосипович,
26 вересня виповнилося 93 роки;
Рябченко Інна Михайлівна,
26 вересня виповнилося 85 років;

• Облаштування наземного та підземного переходів
через залізницю.
• Реконструкція привокзальної площі станції
Склозаводська.
• Будівництво та реконструкція дитячих майданчиків.
• Облаштування велодоріжок.
• Реконструкція існуючого футбольного стадіону для
підлітків.
• Капітальний ремонт провулку Яблонський.

Мостіпака Сергій Васильович

Я

приєднався до Зе!команди (обласної організації
політичної партії «Слуга Народу»), тому що вважаю за необхідне продовжувати задекларований курс
Президента на подальші позитивні зміни, на які очікує кожен мешканець міста і села.
Жителі громади чекають реальних кроків та необхідних змін у соціальній , економічній, освітній,
медичній та культурній сферах над якими я вже працював, будучи депутатом, та працюючи заступником
Ворзельського селищного голови.
Нам вдалося досягнути позитивних змін, які відчули ворзеляни на власній вулиці, у будинку, селищі.

ПРОГРАМА ДІЙ

ІНФРАСТРУКТУРА
• Облаштування рекреаційних зон (озеро на
Склозаводській та набережна р. Бучанки в
Тарасівському мікрорайоні).
• Облаштування скверу в мікрорайоні Тарасівка.

ОСВІТА
• Розвиток мережі закладів дошкільної та загальної
середньої освіти (будівництво школи та садочка в
Тарасівському мікрорайоні).
• Повна заміна покрівлі та утеплення НВК «Берізка».
• Заміна існуючого асфальтового покриття стадіону
НВК «Берізка» на каучукове.
•
•
•
•

– Важливо, аби якісні послуги були
наближені до споживачів, – впевнений
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук.
Наявність на ринку послуг одразу кількох операторів створює здорову конкуренцію, а вже жителі нададуть оцінку роботі.

МЕДИЦИНА
Розширення мережі заходів охорони здоров’я: будівництво двох амбулаторій сімейної медицини в
Тарасівському та Яблунському мікрорайонах.
Покращення надання стаціонарної медичної допомоги.
Збільшення кількості фахових лікарів вузького
профілю.
Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням (мамограф, комп’ютерний томограф, МРТ).

ТРАНСПОРТ
• Вдосконалення системи громадського транспорту,
будівництво автобусних зупинок в мікрорайонах
Тарасівка, Яблунька, Склозаводська.

Блиставиця
Приходько Любов Василівна,
27 вересня виповнилося 85 років;
Зозуля Марія Микитівна,
28 вересня виповнилося 95 років;
Перехрестенко Марія Іванівна,
28 вересня виповнилося 92 роки;
Карплюк Олександр Васильович,
29 вересня виповнилося 85 років;
Шистко Віра Іванівна,
30 вересня виповнилося 98 років.
Нехай у ваших домівках завжди панують добро і спокій. Миру всім нам!
Привітання довгожителів громади –
один із заходів програми «З турботою
про кожного».

Політична реклама
ЖКГ
• Будівництво майданчиків для сміття, в тому числі
для сортування сміття.
• Якість питної води: будівництво двох станцій знезалізнення.
• Заміна зовнішнього та в під’їздах освітлення на
енергозберігаюче.
• Капітальний ремонт старого житлового фонду.
• Модернізація та реформа сфери житлово-комунального господарства та підтримка ОСББ/ЖБК.
СУСПІЛЬСТВО
• Підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей.
• Турбота про малозабезпечених громадян.
Народився 07 червня 1985 року в м. Буча Київської
області. Громадянство: України.
Освіта вища. У 2017 році закінчив Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність –галузеве машинобудування та здобув кваліфікацію інженер-механік.
Трудова діяльність. З 2006 року по 5 квітня 2017
року приватний підприємець.
З 2015 року депутат Бучанської міської ради.
З травня 2017 року по вересень 2020 року займав
посаду заступника селищного голови Ворзельської
селищної ради.
Одружений. Виховує двох синів.
Проживає в м. Буча.

На часі

«П

ів року часу, 64 мільярди гривень
– і нуль результату. Відсутність
необхідної кількості лабораторій, де
можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести,
брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів…

Хаотичне й нелогічне визначення основних «коронавірусних» лікарень – усе
це призводить до стрімкого поширення
вірусу й нових смертельних випадків»,
– стверджують у партії.
Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби

Україна – не сировинний придаток, ми маємо будувати
самодостатню державу! – Ярослав Москаленко
З 1 листопада влада планує підняття ціни на газ, що потягне за собою і
підвищення вартості комунальних послуг, зокрема – опалення.
итуацію прокоментував лідер осе- ні ризики перед місцевими виборами,
редку «ЗА МАЙБУТНЄ» Київщини тому з 1 жовтня залишають ціну на вересЯрослав Москаленко.
невому рівні. Отож, у жовтні підвищен«Як відомо, в червні Україна підписала ня тарифів не буде, бояться, - повідомив
меморандум з МВФ, положення якого політик. - Ба більше, «Нафтогаз» навіть
містять зобов’язання переглядати тари- вирішив спрацювати на випередження і
фи на опалення щонайменше один раз опублікував повідомлення, що ціна на газ
на рік до початку опалювального сезону. не буде підвищуватися. Але, увага! До 31
Відповідно корегувати їх нібито до «рин- жовтня 2020 року! А далі, друзі, нас чекового» рівня, для врахування вартості кають нові платіжки і серйозний удар по
газу. Цим влада завжди маніпулювала, гаманцях. Чому? А тому, що потрібно відщоб підвищувати тарифи восени. Щодо давати кредити, які понабирали в МВФ.
газу, то у вересні, порівняно з серпнем, А як віддавати, якщо економіка мертва,
він подорожчав на 45%, до 4,7 грн за кубо- а промисловість знищують? Правильно –
метр. На Банковій розуміють електораль- коштом людей!».

С

ВАЖЛИВО

з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.
«Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»
вимагає відставки міністра охорони
здоров’я Максима Степанова, який за
пів року не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19.
Таким посадовцям не місце в уряді!
Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова!
Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни», – заявили
в політсилі.

Політична реклама
Як проінформував Ярослав Москаленко,
за січень-серпень 2020 року «Нафтогаз»
перерахував до бюджету 83,4 млрд грн,
або 16% від загальних доходів державного бюджету за цей період. «За рахунок
високих цін на газ для промисловості та
громадян, ми розраховуємося з МВФ та
іншими кредиторами. І я переконаний –
це має знати кожен, правду ніхто не приховає» - додав він.
Ярослав Москаленко запевняє, що партія «ЗА МАЙБУТНЄ» категорично проти
такої «співпраці» з кредиторами. «Україна
– не сировинний придаток, ми маємо будувати самодостатню державу! Розвивати
нашу промисловість, підтримувати наших підприємців, створювати робочі місця! Це наш план, це наша місія!» - наголошує голова Київської обласної організації
політсили «ЗА МАЙБУТНЄ».
Пресслужба обласного осередку
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»

ДОБРА СПРАВА

890 га Бучі – земля громади!

Діти спекли хліб для нужденних

Бучанська міська рада отримала важливу перемогу в Київському апеляційному суді: 890 гектарів Лісової Бучі, де мешкає понад 26 тисяч мешканців,
остаточно визнано територією нашого міста.
е означає, що всі жителі Бучі, які не Міністрів України до Бучанської міської
могли оформити власні земельні ді- ради, фізичних осіб у справі так званих 890
лянки через політичний тиск та замовні су- га земель лісового фонду.
Нагадаємо деталі цієї історії. Рішенням
дові справи, невдовзі зможуть це зробити.
Ірпінського міського суду від 17.10.2014
Судовий спір, кому належить земля
року (суддя Мікулін А.В.), майже
в Бучі – бучанській громаді чи
все місто Буча в його історичКабінету Міністрів України
– тривав майже 6 років.
них межах площею 890 га
Нинішнє рішення ставить
було визнано лісом І категокрапку в тривалій сканрії, власником якого є дердальній історії.
жава, а не громада Бучі і її
«Маючи
беззаперечні
жителі.
факти – межі міста Буча,
У квітні 2020 року
генплан, рішення обласної і
Ірпінський міський суд
Верховної Ради – нам вдалося
(суддя Карабаза Н.Ф.) вив судовій інстанції захистити
ніс рішення про скасування
право громади та її представганебного «рішення Мікуліна»,
ухвалив нове, яким у задоволенні поницького органу на місцеве урядування, захистивши наші межі», – коментує зову прокуратури відмовив.
рішення суду Бучанський міський голова
Сьогоднішня апеляція остаточно заАнатолій Федорук.
кріпила землю за Бучанською громадою.
Представництво інтересів громади в Рішення набрало законної сили, однак
суді здійснювали перший заступник місь- ще може бути оскаржене у Верховному
кого голови Тарас Шаправський та началь- Суді України.
Дякуємо команді, юридичному відділу
ник юридичного відділу Максим Беляков
– за позовом прокуратури Київської об- і кожному причетному до підготовки доласті в інтересах держави в особі Кабінету кументів за пророблену роботу!

Нещодавно у штаб «Бучанської Варти» завітали вчителька Бучанської школи
№1– пані Ірина та її учні з 8-го класу.

Ц

Г

ості принесли цільнозерновий хліб, який щойно випекли самі (ще гарячий і дуже
запашний). Це дарунок людям, що опинилися у скрутних обставинах, який волонтери взялися роздати.
Пані Ірина з дітьми мають намір і надалі робити такі добрі справи. Це дуже надихає
та вражає до глибини душі.
Добро може робити кожен!

Благоустрій

Чистота – запорука здоров’я

Із 15 вересня до 16 листопада в громаді триває осінній двомісячник із благоустрою та санітарної очистки населених пунктів.
ерівники підприємств, організацій, установ, дошкільних та шкільних закладів,
керівники торговельної мережі, жителі приватного сектору повинні виконати
комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, а саме:
• благоустрою міста,
• санітарної очистки лісосмуг уздовж доріг,
• прилеглих територій до будівель, закладів освіти, культури, медицини, житлового фонду міста.
Це наша громада! Долучайтеся, разом зробимо більше!

К

У нас з’явиться ще один парк

Буча – місто з багатою історією та амбітними планами на майбутнє.
учанська міська рада системно і комплексно підходить до питання озеленення
та благоустрою громади. Відкриваються нові комфортні зони відпочинку, реалізуються проєкти з реконструкції парків.
Днями до існуючих парків і скверів вирішено додати ще одну зону відпочинку,
розташовану на території міста Буча в межах вулиці Тарасівська, колії ПівденноЗахідної залізниці та вулиці Д. Вишневецького.
На черговій сесії Бучанської міської ради було вирішено передати землі у постійне користування КП «Бучазеленбуд» для будівництва та обслуговування об’єктів
рекреаційного призначення.

Б

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає відставки міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з коронавірусними викликами. Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook.

Політична реклама

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

Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає
відставки Степанова

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ
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На часі

Новації місцевих виборів-2020
Якими будуть виборчі бюлетені
і як їх заповнювати, щоб не помилитися

Правильний варіант

Правильні варіанти
Нова/стара форма
Нова форма виборчих бюлетенів буде
там, де у територіальній громаді 10 тисяч
і більше виборців (не мешканців у населеному пункті, а саме зареєстрованих
виборців). Ця відмінність також стосується і Бучанської громади.
Такі бюлетені матиме кожен виборець
для голосування за депутатів місцевих
рад, районних рад і ще один - для голосування за депутатів обласних рад.

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

ВАЖЛИВО

Скоро вибори і, як відомо, у бюлетенях відбулися зміни: тепер у них потрібно ставити не лише галочку чи хрестик. То як правильно заповнити бюлетені,
щоб ваш голос було зараховано за ваших обранців, вирішили дізнатись «БН».

№ 40 від 9 жовтня 2020 року
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Форма та колір
Центральна виборча комісія затвердила норми (форму та колір) виборчих бюлетенів для місцевих виборів.
– світло-зеленого – з виборів депутатів
районної ради;
– світло-жовтого – з виборів депутатів
міської ради;
– кремового – з виборів депутатів сільської, селищної ради;
– світло-рожевого кольору – з виборів
сільського, селищного, міського голови.
Як заповнювати бюлетень
Бюлетень треба “читати” по горизонталі:
Ліворуч– перелік партій, посередині–
два квадратики для позначок, праворуч–
пронумерований перелік кандидатів від
цієї партії.
Спочатку обираємо партію та ставимо
“галочку”, “плюсик” чи будь-яку іншу позначку в першому квадраті для волевиявлення за партію.
До другого квадрату вписуємо номер
кандидата, якому хочемо допомогти піднятись у відповідному територіальному
списку своєї партії.
Вносити цифри для голосування за
кандидата треба уважно.
Потрібно внести максимально точний
номер, який зазначено поряд з його прізвищем (наприклад: не 6, а 06; не 1, а 01 тощо).
Цифри необхідно вносити у другий

квадратик для позначок, який розкреслено у вигляді трафарету (раніше так
писали індекси на листівках та поштових
конвертах в Україні).

Що буде, якщо помилитись?
Якщо виборець проголосує за партію і
вирішить не голосувати за кандидата, то
такий бюлетень буде дійсним й буде зарахованим в якості підтримки партії.
Якщо виборець припустився помилки при заповненні бюлетенів, то він має
право невідкладно звернутись із письмовою заявою до члена виборчої комісії,
який видав йому бюлетень з проханням
видати йому інший в обмін на неправильно заповнений. При цьому робиться
відповідна позначка у списку виборців
навпроти прізвища виборця, а бюлетень
з помилкою невідкладно погашається,
про що складається акт, щоб під час підрахунку голосів бюлетень був врахований як невикористаний.
Такої помилки можна припуститися лише раз, бо повторна така заміна
не передбачена. Загалом ця процедура регулюється частиною 12 статті 248
Виборчого кодексу.
Скільки бюлетенів отримаємо
на руки
У більшості населених пунктів України
виборці отримають 4 виборчі бюлетені
для голосування за:
• очільника населеного пункту (громади, села),
• депутатів відповідної ради ОТГ;
• депутатів районної ради;
• депутатів обласної ради.
Старост обиратиме вже рада громади
за поданням голови громади.
Вибори депутатів сільської, селищної,
міської ради (територіальних громад з
кількістю виборців до 10 тисяч) проводяться за мажоритарною системою (обиратимуть лише з прізвищ).

Чи розберуться із бюлетенями
люди похилого віку?
Потрібно пояснити своїм рідним, як
заповнювати бюлетені. У людей з інвалідністю є можливість звернутись до

членів комісії по допомогу в заповненні
бюлетеня, тоді комісія обере з наявних
на дільниці виборців (крім членів комісії
чи спостерігачів) людину, яка згодиться
допомогти в голосуванні.

Національно-патріотичне виховання

Змагання Київської округи

Бучанський міський парк – комфортне місце для відпочинку та проведення будь-яких заходів. Ось і цього разу Пластовий рух провів тут спортивне
орієнтування з молоддю.
етодист Пластового вишкільно- ний центр у співпраці з Федерацією
го центру міста Буча Світлана спортивного орієнтування України.
Волонтери Федерації спеціально приМотузка прокоментувала:
– Відбулося спортивне змагання для їхали до нас у парк, щоб навчити наших
дітей Київської області. У тому числі і діток спортивного орієнтування: як
для вихованців Бучанського Пластового правильно користуватися картою, як
вишкільного центру і для жителів орієнтуватися на пересічній місцевості,
Бучанської громади, хлопчиків і дівча- ходити парком, лісом і знаходити себе.
У змаганні взяли участь 45 дітей з
ток від 10 до 14 років.
Захід
відбувся
за
підтримки Бучі, Ірпеня, Бориспільщини та Києва.
Після закінчення заходу було визнаБучанської міської ради та мера Бучі
Анатолія Федорука, а також за сприяння чено переможців у п’яти вікових категоУправління фізичної культури і спорту ріях, оскільки рівень складності маршКиївської обласної держадміністрації.
руту для кожної дитини окремий. Для
Організатори – Пластовий вишкіль- 10-річних діток простіший, а для 14-річ-

М

них відповідно – складніший. Тому кожна вікова категорія була нагороджена

окремо цінними призами, дипломами
та подарунками.

ТЕЛЕПРОГРАМА 12–18 жовтня 2020 року

Канал «1+1»

6:00 «ТСН-Тиждень».
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
,4:20 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:00,14:20,15:25 «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 Комедiя «Кокон».
2:25 Комедiя «Ми купили зоопарк».

Iнтер

3:25 «Легендарнi замки Закарпаття».
4:10 Т/с «Нитки долi». (16+).
4:50 «Телемагазин».
5:20,22:15 «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».
10:10,12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
15:40 «Чекай на мене. Україна».
18:00,19:00,3:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
(12+).
2:15 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:40 Скарб нацiї.
4:50 Еврика!
4:55 Служба розшуку дiтей.
5:00 Громадянська оборона.
5:50 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:55,13:15 «Рiшає Онiстрат». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:45 Х/ф «Макс Стил». (16+).
15:40,16:15 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25 Бiльше нiж правда.
21:35 Т/с «Пес». (16+).
22:55 Свобода слова.
0:10 Х/ф «Дилер». (18+).
2:00 Стоп-10.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.

СТБ

4:50,23:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:50 Т/с «Комiсар Рекс».
9:55 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама 2.
19:10 Детектор брехнi. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
1:30 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:20
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Сага», 10 i 11 с. (16+).
23:30 Т/с «Сага». (16+).
0:40,2:00 Х/ф «Коли мене полюбиш
ти». (12+).
1:30 Телемагазин.

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,12:30 Київськi iсторiї.
10:40,14:50,16:55,19:35,22:50 Київ
Reality.
10:45,12:15,20:45,23:35 Якiсне життя.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,12:25 Смак дня.
11:35,12:40,19:40,23:15 Просто кияни.
11:40,16:35,19:15,23:00 Вартовi
столицi.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:45 «Wellness-шоу».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,1:00
Київ. NewsRoom.
14:00,22:00 Т/с «Мердок», 169 с. (12+).
15:10 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
18:00 3x4.
19:30 Радар.
19:45,23:25 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат», 16 с.
(16+).
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 Веселi саморобки.

Вівторок, 13 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:10 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Чорний пiрат».

Відповіді
на сканворд
у № 39

7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
10:30 Свiтова медицина. Непал медицина вершин.
11:00 Дивовижнi сади. Вiлла Гамберая
- Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 Нашi грошi.
22:30 Т/с «Модус». (16+).
4:05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).
5:00 Погода.

Канал «1+1»

6:00 «Грошi», 31 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».
11:25,12:20,13:15,14:15,14:50 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45,21:45 Т/с «Свати».
22:45,0:50 «Мiняю жiнку 15».
2:45 Комедiя «Кокон. Повернення».

Iнтер

3:45 «Подорожi в часi».
4:10 Т/с «Нитки долi». (16+).
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:15 «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».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок. По
той бiк фронту».
18:00,19:00,3:05 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).

0:10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
(12+).
2:20 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Факти.
4:45 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:25 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:15 Секретний фронт.
10:50,13:15 Х/ф «Призначення». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:25 Х/ф «Шибайголови». (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
21:35 Т/с «Кiборги». (16+).
1:45 Х/ф «Саботаж». (18+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:00 Х/ф «Назад на Землю».
12:50 Суперiнтуїцiя. (12+).
14:50 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
21:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi
2». (12+).
23:20 Х/ф «Будинок Великої Матусi 3:
Який тато, такий син». (16+).
1:30 Т/с «Новенька». (16+).
2:20 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:15,23:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:00 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама 2.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
1:30 Слiдство ведуть екстрасенси.
(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.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,5:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Україна
- Iспанiя.
0:10 Концерт Олександра
Пономарьова.
2:15 Т/с «Наша лiкарка». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
7:30 Веселi саморобки.
10:00 Лiкар знає.
10:30 Служба порятунку.
10:40,16:55,18:10,18:25,22:50 Київ
Reality.
10:45,20:45,23:35 Якiсне життя.
11:00,16:00 Київ. Вголос.
11:30,18:00 Смак дня.
11:35,18:15,23:15 Просто кияни.
11:40,16:35,19:35,23:00 Вартовi
столицi.
12:00 3x4.
13:00,15:00,17:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
14:00,22:00 Т/с «Мердок», 170 с. (12+).
14:45 Shopping. Марафон.
15:10 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
18:30 Столичний вiдбiр.
19:50,23:25 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Останнiй кандидат», 17 с.
(16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 «Вiзерунок дня».
23:55 Голос Америки з Вашингтону.
0:00,6:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.

Середа, 14 октября

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.

6:30,8:25 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,8:55,21:00,23:20,1:15,2:35,5:
10 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:10 Уроки тiтоньки Сови. Ранкова
зарядка.
8:20 Веселi саморобки.
8:27 Уроки тiтоньки Сови. Географiямалятко.
9:00 Божественна лiтургiя
Православної Церкви України з нагоди
свята Покрови Пресвятої Владичицi
нашої Богородицi i Приснодiви Марiї.
11:30 Д/ф «Похiд динозаврiв».
13:15,4:00 Д/ф «Вибiр».
14:25 Телепродаж.
15:00 Вони присягнули на свiт i волю.
Спецпроєкт до Дня захисника України.
18:10 Добровольцi.
19:05 Спецназ. Повернутись живим.
20:00,0:20 Життя пiслязавтра.
21:25 Концерт Океану Ельзи «ОЕ-20.
Live in Kyiv».
23:45 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
1:05,3:00 Погода.
1:40 UA:Фольк. Спогади.
5:35 Бюджетники.

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,19:30,4:35 «ТСН».
9:35 Мелодрама «Найгiрша подруга».
(12+).
17:30 Комедiя «Скажене весiлля».
(12+).
20:15 Комедiя «Скажене весiлля 2».
(12+).
22:15 Т/с «Чєркаси». (12+).
0:10 Драма «Чорний ворон». (12+).
2:25 Драма «Крути 1918». (12+).
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UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:45 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:00 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:05
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Росселла». (16+).
10:30 Свiтова медицина. Iндiя - воїницiлителi.
11:00 Дивовижнi сади. Сад Хенбурi
- Iталiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,23:25 Спорт.
15:20 Х/ф «Баухауз». (16+).
17:30 Д/с «Планета iнновацiй.
Штучний iнтелект».
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Дика прогулянка».
21:35,2:30 «Зворотнiй вiдлiк».
23:35 Перша шпальта.
5:05 Бюджетники.

6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:00 Божевiльна зiрка. (12+).
10:10 Le Маршрут.
12:00 Х/ф «Невловимi». (16+).
14:00 Х/ф «Гра Ендера». (16+).
16:10 Х/ф «Хан Соло». (16+).
19:00 У кого бiльше. (12+).
21:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi».
23:00 Х/ф «Назад на Землю».
0:50 Х/ф «Вiйна драконiв». (16+).
2:40 Служба розшуку дiтей.
2:45 Зона ночi.
5:00 Абзац.

Iнтер

3:50 «Подорожi в часi».
4:10 Т/с «Нитки долi». (16+).
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:15 «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».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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6
День учителя

ПАНОРАМА ЖИТТЯ

Щира дяка і вітання освітянам

На врочистостях, що відбулися в літньому театрі міського парку, зібралися вчителі шкіл, Центру позашкільної освіти, інклюзивного центру, вихователі дитячих садочків, педагоги дитячої-юнацької школи
мистецтв, а також ті, хто бажав висловити людям благородної, важливої професії – Учитель, вдячність!

Б

учанський міський голова Анатолій Федорук, який
колись сам працював учителем, привітав усіх працівників освітньої галузі:
– Я завжди не тільки на словах наголошую, а й спільно зі
своєю командою доводжу на ділі, що освіта – це головний
пріоритет для влади. Оскільки можна побудувати все: і
дороги, і тротуари, нові сквери. Та якщо ми не вкладатимемо в освіту, ми не вкладатимемо в наше майбутнє.
Кожен педагог – це людина із великим серцем і щирою
душею. Вони допомагають нашим дітям віднайти свою
дорогу в житті й розкрити свої таланти, вчать не
лише предметних наук, а й мудрості, виваженості, любові до родини і своєї країни...
Звертаючись до освітян, Анатолій Федорук також передав вітання від народного депутата України Ольги
Василевської-Смаглюк та голови Київської обласної
державної адміністрації Василя Володіна.

Нагороди і відзнаки
Подякою Прем’єр-міністра України за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Бучі, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадянську позицію
нагороджено начальника відділу освіти БМП Олега
Цимбала;
Почесною грамотою департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації нагороджено директора Бучанського НВК №2 Волинець
Людмилу Опанасівну, яка відзначає 50 років педагогічної діяльності.
Працівники будь-якої ланки освіти виховують унікальних людей, навчають висококваліфікованих професіоналів, формують суспільство нового часу та своїм

прикладом надихають кожного бути гідним представником своєї країни.
Привітав колег зі святом начальник відділу освіти
БМР Олег Цимбал, побажав сили, мудрості, достатку і
вручив відзнаки кращим освітянам громади, які отримали подяки Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки КОДА, подяки Бучанського
міського голови Анатолія Федорука.

Дитсадочок «Козачок» –
всеукраїнський переможець

Дошкільний заклад «Козачок» взяв участь у конкурсі Інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів
України.
За результатами конкурсу, садочок зайняв 1 рейтингове місце серед ЗДО України в загальному заліку Лайт-Конкурсу «Мій улюблений дитсадок» –
2020 року.

З грамотами та дарунками долучилася до вітань
профспілка.
Найяскравішими дарами на святі стали номери вихованців Центру позашкільної роботи і Бучанської дитячої школи мистецтв ім. Левка Ревуцького.
До речі, школи мистецтв Бучі і Гаврилівки отримали
подарункові сертифікати на придбання сучасних музичних інструментів.
Приєднуємося до вітань і висловлюємо щиру вдячність вчителям за години, дні, роки уваги! Адже діти
– це найцінніше, що в нас є. Тому педагоги, які їх навчають та виховують, – це ті люди, яким ми довіряємо
найвідповідальнішу місію: виростити майбутніх олімпійських чемпіонів, медиків, міністрів, науковців.
А головне – людей із великої літери.
Ірина Левченко

громади
«Головне – це поставити для себе мету,
і тоді все вийде»

Здоровий спосіб життя та заняття спортом не завжди потребують значних фінансових вкладень. Усе популярнішими стають тренування на свіжому повітрі. «Бучанські новини» поспілкувалися із популяризатором воркауту в Гаврилівці та засновником спортивного гуртка «Street Workout» Владом Володіним, який розповів, що не обов’язково
відвідувати фітнес-клуби, аби досягнути результатів у фізичному розвитку.
– Влад, розкажіть, будь ласка, про
концепцію «Street Workout» як спорту.
– Взагалі це тренування на відкритому просторі, де атлет займається на
турніках і брусах із використанням і без
використання додаткового обладнання.
Головний принцип цього напряму – свобода, тренування, коли завгодно, де завгодно і на чому завгодно, без будь-яких
фінансових витрат.
– Наскільки популярний цей вид
спорту в Україні?
–«Street Workout» – це найдоступніший і наймасовіший спосіб для фізичної підготовки. Ще п’ять років тому я не
чув про цей спортивний напрям. Після
занять карате почав сам тренуватись на
турніку і чим більше захоплювався, тим
більше дізнавався про новий для себе напрям.
– Яка основна мета діяльності «Street
Workout»?
–На сьогодні у світі молодь часто веде
сидячий спосіб життя, що негативно позначається на здоров’ї. Моя мета: популяризація спорту та здорового способу
життя у Гаврилівці. Хочу, щоб діти та молодь знали, що це набагато крутіше, ніж
вживати алкоголь чи курити.
– Як саме Ви це робите?
– Ми виступаємо на фестивалях у селищі та беремо участь у відкритих тренуваннях. Це мотивує глядачів на спорт,

СВЯТО

Ветеранам освітянської
ниви – щира вдячність!
Стало доброю традицією з нагоди
Дня вчителя вітати з професійним святом педагогів, які вже перебувають на заслуженому відпочинку. Привітати і подякувати
вчителям за багаторічну працю
та вагомий внесок у виховання
підростаючого покоління, побажати кожному міцного здоров’я
та всіляких гараздів.
радиція вітати освітян-ветеранів,
започаткована в Бучі 2007 року,
відтепер знайшла своє продовження
у всій Бучанській об’єднаній родині.
Цьогоріч до подарунків додалися продуктові набори.
Зокрема, в.о. старости Бабинців
Андрій Купраш разом із директором Бабинецької школи Тамілою
Андрющенко від імені Бучанського
міського голови Анатолія Федорука
привітали вчителів, які перебувають
на заслуженому відпочинку з професійним святом.
Зі святом вас, шановні ветерани
освітянської ниви!

я б хотів щоб це було так. Зараз нас займається майже 50 осіб, і я вважаю, що
це гарний результат. А буде ще краще.
– Які основні переваги воркауту над
іншими видами спорту?
–Взагалі ми всі робимо одну спільну
справу – займаємося спортом і підтримуємо здоровий спосіб життя. Але мені
найбільше подобається, що елементи
цього виду спорту не повторюються і
завжди різні.
– З якого віку діти можуть займатись?
– Приблизно із семи років.

– За який період часу можливо побачити прогрес?
– Все залежить від наполегливості, але
він точно буде, якщо тренуватись.
–«Street Workout» лише для чоловіків?
–Воркаут абсолютно для всіх. У чемпіонатах беруть участь і дівчата, і хлопці.
– Якими досягненнями ви найбільше
пишаєтеся?
–Нещодавно ми брали участь на чемпіонаті України та зайняли шість призових місць. Особисто я отримав бронзу
зі стрітліфтінгу, це вправи з додатковою
вагою.
– Що Ви порадили початківцям?
–Найголовніша помилка – необдуманий підхід до тренування. Не варто робити все підряд. А ще, не бійтеся здаватися слабкими і ні на кого не дивіться.
Можливості та силові показники кожного з нас індивідуальні. Тому головне –
правильна техніка та обдуманий підхід.
Професійний тренер допоможе розпочати займатись та отримати гарні результати в цьому спортивному напрямі.
Спілкувалась Ірина Паясь

Весело і цікаво
вчилися правил

ОСВІТА

В освітніх закладах Бучанської громади провели місячник вивчення важливих для життя та здоров’я кожної дитини правил дорожнього руху. Вчителі
підготували для кожної вікової категорії свій підхід до засвоєння цих знань.
Діти змагалися на різноманітних станціях: «Дорожній алфавіт»,
«Ситуативна», «Сигнали світлофора»,
«Бліц», «Дорожні знаки» та «Кросворд
«Пішохід». Гімназисти виконували цікаві завдання та вдосконалювали навички роботи в команді.

Т

М

Д

ітки 1-2-х класів НВК № 3 розважалися у веселих руханках із
Фіксиками й одночасно повторювали
правила дорожнього руху.

У

Бучанській Українській гімназії
учні 10-Б класу провели для учнів
5-6 класів квест-гру «Знавці правил дорожнього руху».

ісячник безпеки дорожнього руху
в цьому році пройшов під гаслом
«Увага! Діти на дорозі».
Гаврилівські школярі дивилися мульт
фільми: «Веселий світлофор», «Пішо
хідний перехід», а на інформаційних
годинах з безпеки дорожнього руху
вивчали дорожні знаки, малювали малюнки згідно з тематикою місячника.
Дотримання правил дорожнього
руху – один з головних компонентів
збереження життя і здоров’я дітей. І
хоч місячник закінчився, але робота
з вивчення правил дорожнього руху
продовжується, адже безпека життєдіяльності є однією з головних умов існування людини.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,19:00,3:05 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
(12+).
2:20 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:00,13:00 Т/с «Кiборги». (16+).
12:45 Факти. День.
13:15,19:10 Т/с «Доброволець». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:00 Х/ф «Червоний». (12+).
22:35 Х/ф «Нашi Котики». (16+).
1:10 Х/ф «Правило бою». (12+).
2:30 Анти-зомбi.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi 3:
Який тато, такий син». (16+).
13:10 Хто проти блондинок. (12+).
15:10 Хто зверху? (12+).
17:10,19:00 Дiти проти зiрок.
20:50 Х/ф «Бiлi цiпоньки». (16+).
23:00 Х/ф «Дедпул». (18+).
1:20 Т/с «Новенька». (16+).
2:20 Служба розшуку дiтей.
2:25 Зона ночi.
5:00 Абзац.

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

СТБ

5:15,23:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:00 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама 2.
19:10 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
1:20 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

7:00 Ранок з Україною. День
захисника.
9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Т/с «Чужi дiти». (12+).
14:10,15:30 Т/с «Нiколи не здавайся».
(12+).
20:00 Х/ф «Захар Беркут». (12+).
23:00 Х/ф «Позивний «Бандерас».
(16+).
1:10,2:15 Т/с «Рiднi серця». (12+).
1:45 Телемагазин.
4:45 Реальна мiстика.
5:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
(12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Людина на мiльйон.
11:00 Столичний вiдбiр.
12:00 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi».
13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,0:00
Київ. NewsRoom.
13:10 Д/ф «Висота 307.5».
14:15 Просто кияни.
14:25 Смак дня.
14:30 Вартовi столицi.
14:45,20:45 Київськi iсторiї.
15:10 Д/ф «На Схiд».
16:10,17:10 Д/ф «Луганський
форпост».
17:15 Х/ф «Святi i солдати».
19:20 Д/ф «Герої мiста».
20:00 Т/с «Останнiй кандидат», 18 с.
(16+).
21:20,23:00 Х/ф «Сiм рокiв в Тибетi».
(16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:45 Служба порятунку.
0:15,5:30 «Тут i зараз».
1:15,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Четверг, 15 октября

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:10 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
10:30 Свiтова медицина. Iспанiя шпиталь у вiдкритих водах.
11:00 Дивовижнi сади. Сади Жоржа
Деласелле - Францiя.
11:25 Телепродаж.

15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 Вибори у США: фактор «справи
Burisma».
22:30 Д/с «Дикi тварини».
4:05 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).
5:00 Погода.

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
,4:20 «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».
0:45 Т/с «Чєркаси». (12+).
2:40 «Свiт навиворiт».

Iнтер

3:50 «Подорожi в часi».
4:15 Т/с «Нитки долi». (16+).
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:15 «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».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:10 Т/с «Пригадати молодiсть 2».
(12+).
2:20 «Подробицi» - «Час».
3:05 Х/ф «Лев». (12+).

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:25 Факти.
4:45 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.
10:15 Секретний фронт.
11:05,13:15 Х/ф «Розплата». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:30,21:35 Т/с «Пес». (16+).
15:00,16:15 Х/ф «Червоний горобець».
(16+).
18:45,21:15 Факти. Вечiр.
20:30,2:55 Анти-зомбi.
23:00 Х/ф «Шибайголови». (16+).
1:25 Х/ф «Призначення». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Мерлiн».
10:50 Х/ф «Бiлi цiпоньки». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
21:00 Х/ф «Тварина».
22:50 Х/ф «Дедпул 2». (18+).
1:00 Т/с «Новенька». (16+).
2:00 Служба розшуку дiтей.
2:05 Зона ночi.
5:00 Абзац.

СТБ

5:20,23:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6:55 Т/с «Комiсар Рекс».
10:00 МастерШеф 8. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама 2.
19:05 Один за всiх. (16+).
20:15,22:45 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
1:20 Слiдство ведуть екстрасенси.
(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.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,3:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Моя мила найда», 1 i 2 с.
(12+).
23:20 По слiдах.
0:00 Т/с «Моя мила найда», 3 с. (12+).

П’ятниця, 16 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:10 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:35,1:15,4:55 Новини.

7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:
00 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
10:30 Свiтова медицина. Уганда життя пiд рукою.
11:00 Дивовижнi сади. Сад Кердало
- Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Полдарк». (16+).
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 Д/с «Суперчуття».
22:30 Д/ф «Ататюрк - батько сучасної
Туреччини». (12+).

Канал «1+1»

6:00 «Українськi сенсацiї».
6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».

12–18 жовтня 2020 року

6:40,8:10 Уроки тiтоньки Сови. Ранкова
зарядка.
6:50,8:25 Книга-мандрiвка.
7:00,8:00,9:00,21:00,0:00,2:35,3:50,5:
35 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:20 Веселi саморобки.
8:27 Уроки тiтоньки Сови. Географiямалятко.
8:50,2:25 Погода.
9:05,3:00 Енеїда.
10:10 Х/ф «Марiя Терезiя», 2 с. (16+).
12:00 Д/ф «Ататюрк - батько сучасної
Туреччини». (12+).
12:55 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13:30 Д/с «Таємницi Сонячної
системи».
14:25 Телепродаж.
15:00 UA:Фольк. Спогади.
16:00 Суспiльна студiя. Свiтовий
конгрес українцiв.
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Т/с «Таємний код вiри». (12+).

7:20,12:10,1:50 Вар`яти. (12+).
7:50,10:00 Орел i решка.
12:50 Хто зверху? (12+).
15:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi».
17:00 Х/ф «Будинок Великої Матусi
2». (12+).
19:00 Х/ф «Люди Iкс». (16+).
21:00 Х/ф «Люди Iкс 2». (16+).
23:40 Х/ф «Дедпул». (18+).

СТБ

4:50,10:50 Т/с «Нiщо не трапляється
двiчi». (12+).
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
17:00 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф 10. (12+).
22:40 Звана вечеря. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,4:10 Реальна мiстика.
7:45 Х/ф «Захар Беркут». (12+).
10:40 Х/ф «Виховання i вигул собак i

Меблева фірма з виробництва ексклюзивних меблів під замовлення

шукає у свою команду столяра-мебляра, складальника

Вимоги:
Досвід роботи від 2 років.
Умови роботи:
Робочий день: з 9:00 до 18:00, сб-нд - вихідні.
Оплата відрядна (відсоток від вартості замовлення).
Територіальне розташування: м.Ірпінь, Горенка.
Деталі за телефоном: 0632172303, Валерій
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30
,4:10 «ТСН».
9:25,10:25,2:55 «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 «Лiга смiху».
22:05 «Вечiрнiй квартал».
23:25 Комедiя «Скажене весiлля 2».

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,23:00 «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».
11:10,12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її
дочки».
14:10,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок.
По той бiк фронту».
18:00,1:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир i вiйна».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:10 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25,1:55 Факти.
4:45 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.
10:15 Анти-зомбi.
11:15,13:15,13:30 Т/с «Вижити за будьяку цiну 2».
12:45,15:45 Факти. День.
15:10,16:15,2:25 «На трьох». (16+).
17:00,20:15 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:40 «На трьох 8». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,1:50 Вар`яти. (12+).
8:40 У кого бiльше. (12+).
10:40 Любов на виживання. (16+).
12:50 Аферисти в мережах. (16+).
15:00 Х/ф «Титанiк».
19:00 Топ-модель по-українськи. (16+).
21:40 Х/ф «Покоївка з Манхеттену».
23:50 Х/ф «Весiльний переполох».
2:15 Служба розшуку дiтей.

СТБ

5:40 Врятуйте нашу сiм`ю 2. (16+).
11:10,14:50,18:05 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
20:15,22:45 Т/с «Мiй коханий ворог».

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.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,4:00 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Т/с «Виходьте без дзвiнка
3». (12+).
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

Субота, 17 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Додолики.
6:20 Шо? Як?

20:30 Д/с «Суперчуття».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Вас не було на мiсцi». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00,3:50 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
11:15 Т/с «Свати».
15:50 «Танцi з зiрками».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Маскарад».
22:00 «Жiночий квартал».
23:20,0:20 «Свiтське життя».

Iнтер

5:50 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+).
7:50 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:05 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Баламут».
13:10 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».
15:25 Т/с «Два серця», 1-4 с. (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 «Крутiше за всiх».
22:35 Т/с «Мама буде проти», 1-4 с.

ICTV

4:55 Факти.
5:20 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6:20 «На трьох». (16+).
7:10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
7:55 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
9:35,13:00 Т/с «Пес 5». (16+).
12:45 Факти. День.
13:50 Т/с «Пес». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10,21:55 Х/ф «Джон Вiк 2». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Майлз з майбутнього».

9:00 «Лото-Забава».
9:25,2:15 «Свiт навиворiт».
16:10 «Маскарад».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

4:50 «Подорожi в часi».
4:55 «Телемагазин».
5:15 Х/ф «Маяк на краю землi». (12+).
7:50 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:05 «Iнше життя».
12:15 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17:45,20:30 Т/с «Детектив Ренуар».
20:00 «Подробицi».
23:05 Х/ф «Iван Васильович змiнює
професiю».

ICTV

6:10 Анти-зомбi.
7:10 Секретний фронт.
8:20 Громадянська оборона.
9:25 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Х/ф «Джон Вiк 2». (16+).
15:40 Х/ф «Джон Вiк 3». (16+).
18:45 Факти тижня.
21:30 Х/ф «Паркер». (16+).

Новий канал

чоловiкiв». (12+).
12:45 Т/с «Слiдуючи за серцем», 1 i 2 с.
15:20 Т/с «Слiдуючи за серцем». (16+).
17:00 Т/с «Дочки», 1 i 2 с. (12+).
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Дочки». (12+).
23:00,2:15 Т/с «Чужi дiти». (12+).

Неділя, 18 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:10 Додолики.
6:20 Шо? Як?
6:40,8:10 Уроки тiтоньки Сови. Ранкова
зарядка.
6:50,8:25 Книга-мандрiвка.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:45,2:35,3:50,5
:35 Новини.
7:15,8:30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:20 Веселi саморобки.
8:27 Уроки тiтоньки Сови. Географiямалятко.
9:00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:30,0:15 Т/с «Таємний код вiри».
14:25 Телепродаж.
15:00,1:10 Країна пiсень.
16:00 Т/с «Модус». (16+).
18:00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:40 Д/с «Всi на море. Камбоджа».
19:35 Д/с «Дикая планета».
20:00 Д/с «Боротьба за виживання».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00 Д/ф «Українськi шерифи». (16+).

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/ф.
7:20,2:00 Вар`яти. (12+).
9:10 Дiти проти зiрок.
11:00 М/ф «Мегамозок».
12:50 Х/ф «Тварина».
14:20 Х/ф «Люди Iкс». (16+).
16:20 Х/ф «Люди Iкс 2». (16+).
19:00 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
21:00 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
23:40 Х/ф «Дедпул 2». (18+).

СТБ

8:45 МастерШеф 10. (12+).
12:20 Хата на тата. (12+).
14:55 СуперМама 2.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх. (16+).
21:10 Я соромлюсь свого тiла 7. (16+).
23:10 Детектор брехнi. (16+).

Канал «Україна»

8:50 Т/с «Моя мила найда». (12+).
13:10 Т/с «Принцеса-жаба». (12+).
17:00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя».
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
20:00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя».
22:00,2:15 Т/с «Нiколи не здавайся».

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Зiрковий смак.
10:50,11:45,18:50 Просто кияни.
11:00 Shopping. Марафон.
11:10,1:45 Київськi iсторiї.
11:20 Kyiv Tour.
11:35,18:45 Смак дня.
11:40,11:50,21:25 Київ Reality.
12:00 Лiкар знає.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:10 Х/ф «Продавчиня». (16+).
15:10 Столичний вiдбiр.
16:10 Д/с «Загадковi вбивства», 6 с.
17:15 Д/с «Заборонена iсторiя», 1 с.
18:00,0:20,1:55 Цивiлiзацiя Incognita.
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
19:45 Т/с «Мiс Марпл», 5. (12+).
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00,4:20 Х/ф «Iдеальний шторм».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Коцюбинська селищна рада оголошує про проведення конкурсу з відбору суб›єктів оціночної діяльності.
Дата, час і місце проведення конкурсу - 12.10.2020 року о 10-00 год. в приміщенні Коцюбинської селищної ради (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2);
відомості про об›єкт оцінки – земельна ділянка площею 0,0036га за адресою
Київська область, м.Ірпінь, селище Коцюбинське, вул. Залізнична, кадастровий
номер 3210946200:01:030:0011;
кінцевий термін подання документів – до 09.10.2020 року включно;
термін виконання робіт – до 30 календарних днів;
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії :
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб›єкта оціночної діяльності, виданого у встановленому
порядку, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність практичного досвіду
з оцінки земельних ділянок; наявність сертифіката суб›єкта оціночної діяльності;
місцезнаходження комісії, контактні телефони - смт Коцюбинське,
вул.
Доківська, 2, тел. 04597-71-864; 050-331-39-45.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов›язаних з виконанням робіт.

Коцюбинська селищна рада оголошує про проведення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності.
Дата, час і місце проведення конкурсу – 12.10.2020 року о 10-00 год. в приміщенні Коцюбинської селищної ради (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2);
відомості про об’єкт оцінки – земельна ділянка площею 0,0029 га за адресою
Київська область, м. Ірпінь, селище Коцюбинське, вул. Залізнична, 2/38, кадастровий номер 3210946200:01:030:0079;
кінцевий термін подання документів – до 09.10.2020 року включно;
термін виконання робіт – до 30 календарних днів,
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна:
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого у встановленому
порядку, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність практичного досвіду
з оцінки земельних ділянок; наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
місцезнаходження комісії, контактні телефони – смт Коцюбинське, вул.
Доківська, 2, тел. 04597-71-864; 050-331-39-45.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Коцюбинська селищна рада оголошує про проведення конкурсу з відбору суб›єктів оціночної діяльності.
Дата, час і місце проведення конкурсу - 12.10.2020 року о 10-00 год. в приміщенні Коцюбинської селищної ради (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2);
відомості про об›єкт оцінки – земельна ділянка площею 0,0040га за адресою
Київська область, м.Ірпінь, селище Коцюбинське, вул. Пономарьова, 2-б, кадастровий номер 3210946200:01:029:0102;
кінцевий термін подання документів – до 09.10.2020 року включно;
термін виконання робіт – до 30 календарних днів;
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії :
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб›єкта оціночної діяльності, виданого у встановленому
порядку, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність практичного досвіду
з оцінки земельних ділянок; наявність сертифіката суб›єкта оціночної діяльності;
місцезнаходження комісії, контактні телефони - смт Коцюбинське,
вул.
Доківська, 2, тел. 04597-71-864; 050-331-39-45.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов›язаних з виконанням робіт.

Коцюбинська селищна рада оголошує про проведення конкурсу з відбору суб›єктів оціночної діяльності.
Дата, час і місце проведення конкурсу - 12.10.2020 року о 10-00 год. в приміщенні Коцюбинської селищної ради (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2);
відомості про об›єкт оцінки – земельна ділянка площею 0,0030га за адресою Київська область, м.Ірпінь, селище Коцюбинське, кадастровий номер
3210946200:01:029:0123;
кінцевий термін подання документів – до 09.10.2020 року включно;
термін виконання робіт – до 30 календарних днів;
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії :
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб›єкта оціночної діяльності, виданого у встановленому
порядку, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність практичного досвіду
з оцінки земельних ділянок; наявність сертифіката суб›єкта оціночної діяльності;
місцезнаходження комісії, контактні телефони - смт Коцюбинське, вул.
Доківська, 2, тел. 04597-71-864; 050-331-39-45.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов›язаних з виконанням робіт.

Коцюбинська селищна рада оголошує про проведення конкурсу з відбору суб›єктів оціночної діяльності.
Дата, час і місце проведення конкурсу - 12.10.2020 року о 10-00 год. в приміщенні Коцюбинської селищної ради (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2);
відомості про об›єкт оцінки – земельна ділянка площею 0,0554га за адресою
Київська область, м.Ірпінь, селище Коцюбинське, провулок Будівельний, 9/11,
кадастровий номер 3210946200:01:032:0001;
кінцевий термін подання документів – до 09.10.2020 року включно;
термін виконання робіт – до 30 календарних днів;
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії :
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб›єкта оціночної діяльності, виданого у встановленому
порядку, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність практичного досвіду
з оцінки земельних ділянок; наявність сертифіката суб›єкта оціночної діяльності;
місцезнаходження комісії, контактні телефони - смт Коцюбинське,
вул.
Доківська, 2, тел. 04597-71-864; 050-331-39-45.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов›язаних з виконанням робіт.

Коцюбинська селищна рада оголошує про проведення конкурсу з відбору суб›єктів оціночної діяльності.
Дата, час і місце проведення конкурсу - 12.10.2020 року о 10-00 год. в приміщенні Коцюбинської селищної ради (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2);
відомості про об›єкт оцінки – земельна ділянка площею 0,0049га за адресою
Київська область, м.Ірпінь, селище Коцюбинське, вул. Доківська, 7Б, кадастровий
номер 3210946200:01:029:0013;
кінцевий термін подання документів – до 09.10.2020 року включно;
термін виконання робіт – до 30 календарних днів;
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії :
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб›єкта оціночної діяльності, виданого у встановленому
порядку, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність практичного досвіду
з оцінки земельних ділянок; наявність сертифіката суб›єкта оціночної діяльності;
місцезнаходження комісії, контактні телефони - смт Коцюбинське,
вул.
Доківська, 2, тел. 04597-71-864; 050-331-39-45.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов›язаних з виконанням робіт.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Коцюбинська селищна рада оголошує про проведення конкурсу з відбору суб›єктів оціночної діяльності.
Дата, час і місце проведення конкурсу - 12.10.2020 року о 10-00 год. в приміщенні Коцюбинської селищної ради (смт Коцюбинське, вул. Доківська, 2);
відомості про об›єкт оцінки – земельна ділянка площею 0,0036га за адресою
Київська область, м.Ірпінь, селище Коцюбинське, вул. Доківська, 2-Д, кадастровий номер 3210946200:01:030:0023;
кінцевий термін подання документів – до 09.10.2020 року включно;
термін виконання робіт – до 30 календарних днів;
перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії :
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені
їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб›єкта оціночної діяльності, виданого у встановленому
порядку, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність практичного досвіду
з оцінки земельних ділянок; наявність сертифіката суб›єкта оціночної діяльності;
місцезнаходження комісії, контактні телефони - смт Коцюбинське,
вул.
Доківська, 2, тел. 04597-71-864; 050-331-39-45.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов›язаних з виконанням робіт.
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Суспільство
– Доброго дня, Тетяно Володимирівно!
Скажіть, будь ласка, де Ви вчителюєте та які предмети викладаєте?
- Працюю у Блиставицькому закладі
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 6, викладаю трудове навчання,
образотворче мистецтво та займаюсь
класним керівництвом у 10-му класі.
– Навчати дітей – це ваша мрія чи Ви
прийшли до цього з часом?
– Насправді це була моя мрія, але я її
зрадила. Сама я з Донецька, після закінчення 8-го класу вступила до політтехнікуму в Дніпропетровську. Тоді цей заклад був модним, подруги мої вирішили
навчатися там, і я захотіла. Перший мій
диплом – «плановик на підприємствах
легкої промисловості», нині це називається інакше – економіст. Після закінчення технікуму взяла направлення і
працювала на швейній фабриці, спочатку бухгалтером, потім економістом.
Згодом – бухгалтером у міськраді. А навпроти розташовувалася школа! Уявіть
собі, щороку мене тягнуло 1-го вересня
на навчання, хоча мені було уже за двадцять. І все-таки я вирішила здійснити
свою давню мрію.
– Ви змінили фах на педагогіку?
– Саме так, у віці 29 років, будучи вже
мамою, вступила на заочну форму навчання до Слов›янського педагогічного
інституту на спеціальність загальнотехнічні дисципліни та трудове навчання.
Після закінчення почала викладати в
школі у своєму рідному місті і працювала
там 25 років.
– Як ви потрапили у Блиставицю?
– На жаль, почалася війна на сході
України, я не могла прийняти цю ситуацію, тому ми у 2015 році приїхали
до старшої доньки, яка мешкає саме в
Блиставиці.
–І продовжили навчати дітей?
–Так,
коли
ми
переїхали,
у
Блиставицькій школі була вакансія вчи-

Учитель – це не просто професія,
учитель – сенс життя та спосіб
мислення
У населеному пункті Бучанської ОТГ, Блиставиці, проживають дуже цікаві та
творчі люди. І ось з однією такою людиною ми б хотіли вас познайомити. Тетяна Володимирівна Суржек – учителька за покликанням душі, людина, яка
любить дітей і стала справжнім другом для них.

теля трудового навчання, і ось так доля
вирішила все за мене. Колектив мені
дуже сподобався, школа теж чудова, а від
села я просто в захваті. Вже п›ять років
навчаю діток.
– Чи займаєтесь Ви чимось ще, окрім
викладання?
– Знаєте, я завжди була активною. У 18
років, наприклад, була депутатом міськради, і вважаю, що це саме доля готує
для мене такі цікаві ролі. Так сталося і в
Блиставиці – я не могла сидіти на одному
місці й пішла до Будинку культури (він

у нас просто чудовий!) та вступила до
аматорського колективу у 2015 році. Наш
колектив невеличкий, але жінки фанатки
своєї справи. Вони дуже люблять українські пісні та своє село, і я також цим
пройнялася.
– Ваш колектив є відомим і виступає
не лише в Україні?
– Саме так, ось у вересні ми з колективом їздили на конкурс в Болгарію, виступали на двох фестивалях і посіли призові
місця. Повернулися додому з подарунками та грамотами.

Бібліотекар Тетяна Трепез:

Особистість

«Я не уявляю себе без книжок і людей…»
У 1952 році маму Тетяни, родом із
Чернігівської області, одразу після
школи направили бібліотекаркою до
Луб’янки, де вона й працювала все своє
життя. Батько був завідувач клубу, тому
сім’я дівчинки мала культосвітні інтереси, що не могло не вплинути на життєвий вибір Тетяни Василівни.
– Я виросла в клубі і бібліотеці, – з
усмішкою згадує дитячі роки пані Тетяна.
– Моя бабуся померла дуже рано, мені ще
й 5-ти років не виповнилося. Дідусь загинув на війні. Тому доглядати мене було
нікому, тож весь свій час я проводила в
бібліотеці. Мене тоді вражали її розміри, – ділиться спогадами Тетяна Трепез.
– Це були дві великі кімнати, одна з яких
читальний зал. Пам’ятаю здоровенні
дерев’яні стелажі вщент заставлені найрізноманітнішою літературою і запах
книжок, яким була просякнута вся бібліотека. Цей аромат ні з чим не можна порівняти… – розповідає Тетяна Василівна.
– Я ще тоді дуже захопилася читанням і
мушу зізнатися, що моя шкільна парта була заповнена не підручниками, а
книжками з бібліотеки. Любила читати
пригодницьку літературу, фантастику
та детективи. Хоча моє захоплення не
заважало мені гарно навчатися – лише
на четвірки і п’ятірки. Вчитель історії
Михайло Денисович завжди в щоденнику ставив мені оцінку 5 на дві-три клітинки. Таку велику отримувала за те, що
читала додаткову літературу. Ця оцінка
для мене була честь, я тими відмітками
надзвичайно пишалася, – із захватом
оповідувала пані Тетяна.
Після закінчення школи у 1973 році у
виборі професії дівчина не сумнівалася і
твердо вирішила вступати до Київського
обласного культурно-освітнього училища
(тепер вищий навчальний заклад – Коледж
культури і мистецтв). Саме там, у затишному куточку історичної частини Києва,

Сьогоднішня розповідь буде про дивовижну жінку: добру та чарівну, щиру
та надзвичайно зворушливу у своїй любові до книжок… Тетяна Трепез –
бібліотекар, справжній книголюб та шанувальник паперового видання.
Вона багато років займається не тільки просвітницькою діяльністю, а й як
депутат сільської ради намагалася допомагати та підтримувати односельців не тільки словом, а й ділом. Корінна жителька Луб’янки, патріотка пані
Тетяна завжди брала участь у всіх масових заходах, спробувала себе навіть
у написанні сценаріїв та була учасницею Луб’янського народного хору «Барви Полісся».

на Печерських пагорбах, що потопають
у пишній зелені вікових дерев, дівчинка насичувалась духовністю та творчою
енергетикою. Після закінчення училища
молодого фахівця направили працювати в
Бородянську дитячу бібліотеку. У 1979 році
Тетяна Трепез вступає на заочне відділення до Київського інституту культури ім.
Корнійчука (тепер Київський національний університет культури і мистецтв).
У ті щасливі роки життя Тетяна й
познайомилася із коханим чоловіком
Віктором, який був родом із сусіднього села. Нещодавно щасливе подружжя

– Чи траплялись у вас цікаві випадки
під час викладання у школі?
– Розумієте, ми, вчителі, завжди готуємось, малюємо у голові сценарії уроку,
але школа це таке місце, де події розвиваються самостійно. Багато цікавих дітей,
багато різних випадків. Кожного ранку,
коли йду на роботу, я не знаю точно, що
сьогодні мене очікує.
– У вас уже такий великий стаж в
освітній сфері, як ви вважаєте, яка найважливіша мета вчителя?
– На мою думку, найголовніше – це не
лише навчити, а розширити горизонти
дитини в будь-якій сфері. Наприклад,
приїжджаючи з фестивалів я завжди
розповідаю учням, що там відбувалося, і
бачу, що дітям це дійсно цікаво. Я дуже
люблю подорожувати і закликаю учнів
також не обмежуватися лише рідним селом, а по можливості їздити в Київ, хоча
б на прогулянку, а найкраще на екскурсії. Лише годину часу витратиш, а знань
наберешся багато. Адже навіть історія
міста – це вже дуже цікаво та повчально.
– Ви казали, що переїхали до старшої
доньки у Блиставицю?
– Так, до старшої, але в мене ще є молодша. Мені за дітей не соромно, адже
вони обрали правильний життєвий
шлях. Старша донька навчалася в гуманітарному інституті при Артеці, також
довгий час працювала з дітьми. А молодша спочатку вивчилась на економіста, а
вже після переїзду сюди пішла працювати в дитячий садочок та навчається заочно в педагогічному університеті. Мої
діти пішли моїми стопами, і я дуже щаслива за них.
– Дякую, Тетяно Володимирівно, з
Вами було приємно спілкуватися, усього Вам найкращого.
– Дякую, була рада поділитися з вами
своєю історією!
Роза Яздані

відсвяткувало 40 років спільного життя.
Саме стільки років Віктор Валентинович
працює на ДП «Антонов». Пані Тетяна з
гордістю та любов’ю розповідає, який
гарний у неї чоловік, турботливий і
хазяйновитий. Адже дім у них повна чаша, а завдяки пристрасті Віктора
Валентиновича до техніки у господарстві є навіть свої трактор і комбайн.
У ті часи новостворена молода сім’я потребувала багато любові та турботи, саме
тому Тетяна Трепез перейшла працювати
в Ірпінську бібліотеку, яка територіально
розташовувалася ближче до Луб’янки.

У 1988 році після самовідданих років
праці у сільській бібліотеці Луб’янки
мама Тетяни Василівни виходить на
пенсію. Пані Тетяна обіймає посаду бібліотекарки та з гордістю продовжує
справу рідної неньки.
– Все моє життя пов’язано з культурно-просвітницькою діяльністю, бібліотекою, книжками та людьми. Я не уявляю себе без цього всього, – Запевняє
Тетяна Трепез. – Мені надзвичайно
подобається атмосфера бібліотеки, запах книжок, маленькі читачі, що приходять за чимось цікавим та незвіданим.
Пишаюся тим, що у 2011 році наш заклад
виграв грант «Бібліоміст». Це проєкт у
межах ініціативи «Глобальні бібліотеки»
Фонду Білла і Мелінди Гейтс, що надає
фінансування для придбання комп’ютерної техніки, навчання бібліотекарів
з використанням нових технологій, і
таким чином ці заклади мають можливість стати сучасними громадськими
інформаційними центрами. Нам надали комп’ютери, принтер та сканер, і це
звичайно збільшило кількість читачів
нашої бібліотеки, що не може не тішити. Ця програма реалізується в Україні,
Польщі, Болгарії, Молдові, В’єтнамі,
Литві, Латвії, Румунії, Чилі, Мексиці,
Ботсвані.
Тетяна Василівна бажає, аби з кожним
роком книголюбів ставало щораз більше. Адже книга – це не тільки джерело
знань, це цікава подорож у минуле та
майбутнє…
А ще пані Тетяна захоплюється історією. Зокрема зайнялася написанням
книжки про історію Луб’янки, де будуть
висвітлені цікаві факти з архівних даних,
різних історичних згадок, з розповідей
місцевих жителів, пам’ятних фото, які
Тетяна Трепез збирає вже давно. Вона
мріє, що колись ця книжка побачить
світ та оселиться на полицях бібліотек,
щоб розповідати майбутнім поколінням
про минулі роки прекрасного краю…
Підготувала
Тетяна Домарєва
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Осіння пора в багатьох асоціюється з простудними захворюваннями, нежитем. Звичайно, погода погіршується, менше отримуємо сонячного світла, холодний вітер з дощами – все це призводить до проблем зі здоров’ям.
Часто на нежить не звертають уваги, вважаючи, що він і сам пройде. Однак
запущений нежить призводить до більш серйозних проблем зі здоров’ям
або переходить до хронічного стану. Саме тому важливо знати прості правила, що допоможуть вберегтися від цієї недуги та небезпечних наслідків
цього захворювання.
✓✓Не лінуйтеся вставати раніше, щоб
Головні правила,
мати змогу поснідати. Таким чином
щоб не застудитися восени
ви зігрієте власний організм, адже
✓✓Завжди звертайте увагу на погоду за
коли їжа перетравлюється, вона вивікном та одягайтеся відповідно до
температурних показників. Ні в якоділяє тепло. Не забувайте про фрукти
та овочі, які важливі для людського
му разі не можна допускати переохоорганізму в будь-яку пору року.
лодження організму. Особливої уваги
потребують горло та ноги, які завжди ✓✓Уникайте контактів з хворими людьмають бути в теплі.
ми, щоб не заразитися. Треба навчи-

Інформація Гостомельської селищної ради
Про оголошення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки
нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель
Конкурсна комісія Гостомельської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель, оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки з метою її подальшого продажу.
Дата конкурсу – 23 жовтня 2020 року.
Місце проведення конкурсу – Київська обл., сел. Гостомель, вул. СвятоПокровська, 220.
Час проведення конкурсу – 14:00
Відомості про об’єкт оцінки:
Земельна ділянка знаходиться за адресою: селище Гостомель, вул. Остромирська, 34
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та
підприємств.
Площею – 0,1821 га, кадастровий номер 3210945900:01:048:0095.
Термін виконання - 7 робочих днів.
Конкурс здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки нерухомого майна, в тому числі земельних
ділянок несільськогосподарського призначення на території селища Гостомель,
згідно із затвердженим рішенням Гостомельської селищної ради №600-35-VII від
22.03.2018 року та згідно з рішенням Гостомельської селищної ради №1309-66-VII
від 24 вересня 2020 року.
Претенденти подають секретарю конкурсної комісії заяву та конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтверджуючих документів, що містяться в конверті.
До підтверджуючих документів належать:
−− заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до Положення);
−− копія установчих документів претендента;
−− копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельних ділянок;
−− письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання
звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, завірені їхніми особистими підписами;
−− інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним);
−− копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника;
−− конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції
витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки;
−− кошторис на надання послуг.
До підтверджуючих документів можуть додаватися рекомендації та висновки
контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності
претендентів.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений
в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: селище Гостомель, вул.
Свято-Покровська, 220, каб. №3 ; телефон для довідок 045 97 32765.
Кінцевий термін подання заяв та документів учасникам конкурсу – за 4 робочих
дні до дати проведення Конкурсу.
Останній день подачі заяв 19 жовтня 2020 року до 15:00 год.
Втрачено державний акт на земельну ділянку серія Р1 № 238169 від 04.04.2003, що розташована по
вулиці Ревуцького, 22, на ім’я Бєлоруков Анатолій Валерійович.
Втрачене свідоцтво про інвалідність дитини, видане на ім’я Желєзнова Єва Сергіївна 2011 р.н.,
мати Остринська Ірина Володимирівна, вважати недійсним.
Втрачена довідка №28/0303, видана Ірпінським МВК Київської області 18.03.2003 року на ім’я
Ковтун Олег Васильович, 11.01.1977 р.н., вважати недійсним.
Втрачений диплом серія КХ №10720642, виданий Національним університетом державної податкової служби
України 14 травня 1999 р. на ім’я Галицький Олександр Валентинович, вважати недійсним.

тися не нервувати, адже стрес негативно позначається на імунітеті.
✓✓ Де б ви не перебували, на роботі чи вдома,
слід провітрювати приміщення щогодини. Частіше гуляйте на свіжому повітрі.
✓✓Кілька разів на день зволожуйте ніс
спеціальними спреями з морською
водою чи настоєм трав із ромашки,
календули, шавлії.

Дотримання цих нескладних правил
стане гарантією міцного здоров›я в осінній період. Та слід пам’ятати, що якщо
ви вже захворіли, ні в якому разі не зволікайте з візитом до ЛОРа, адже тільки
лікар може правильно діагностувати захворювання і призначити лікування.
Підготувала
Тетяна Домарєва

◆◆ Здвижівка

Перемога на
чемпіонаті
України
У столиці відбувся чемпіонат України з вільної боротьби.
ван Кравченко з Бучанської об’єднаної територіальної громади став бронзовим призером серед чоловіків до 23
років (вагова категорія 70 кг).
Іван переміг одеського борця Шаміля
Закарієва на туше!

І

Підготував спортсмена тренер зі
Здвижівки Микола Мигалюк.
Вітаємо та пишаємось вашими здобутками!

РЕКОРД

СТРИБНУВ вище,
ніж Сергій Бубка
Швед Арман Дюплантіс побив рекорд Сергія Бубки, який тримався
26 років.

У

далекому 1994 році на турнірі в
італійському містечку Сестрієре
український легкоатлет зі стрибків із
шестом Сергій Бубка подолав висоту
6,14 метра. Цей результат вже називали
вічним рекордом.

Історична подія відбулась на етапі
«Діамантової ліги» у Римі, де з другої
спроби шведський атлет зміг стрибнути на висоту 6 метрів 15 сантиметрів,
тобто на один сантиметр вище.
Сергій Бубка так відреагував на подію:
«Вітаю Армана з тим, що він побив мій рекорд. Чудовий результат.
Щасливий за нього і його батьків. Вони
прекрасні люди. А також щасливий за
легку атлетику і спорт в цілому, тому
що у нас є така яскрава зірка. Усього
найкращого і вперед до нових висот!» –
написав він.

12 жовтня 2020 року о 11-00 годині відбудеться встановлення та погодження
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та закріплення межових знаків
земельної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Романенку Ю.М. за адресою: смт. Гостомель. Просимо з’явитись
для погодження меж та підписання Акту прийомки – передачі межових знаків
на зберігання власників суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами:
3210945900:03:001:0027, 3210945900:03:001:0025.
12 жовтня 2020 року о 11-00 годині відбудеться встановлення та погодження
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та закріплення межових знаків
земельної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Курасову М.С. за адресою: смт. Гостомель. Просимо з’явитись
для погодження меж та підписання Акту прийомки – передачі межових знаків
на зберігання власників суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами:
3210945900:03:001:0027, 3210945900:03:001:0025.
Про намір встановлення меж земельної ділянки
16 жовтня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення межових знаків на винесення в натуру меж земельної ділянки за адресою: Київська область, місто Буча,
вул. Києво-Мироцька, б/н, кадастровий номер 3210800000:01:079:0024.
Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитися
для погодження меж та встановлення межових знаків.
Про намір встановлення меж земельної ділянки
16 жовтня 2020 року о 12:00 відбудеться встановлення межових знаків на винесення в натуру меж земельної ділянки за адресою: Київська область, місто Буча,
вул. Революції, б/н, кадастровий номер 3210800000:01:079:0028.
Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитися для погодження меж та встановлення межових знаків.

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

Осінній нежить –
як його уникнути
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№ 40 від 9 жовтня 2020 року
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Сурай Галину Вікторівну,

керуючу справами
Бучанської міської ради (2001—2016 р. р.)

Вітаємо з ювілеєм

Олену Вікторівну Горб!

начальницю відділу економічного розвитку
та інвестицій Бучанської міської ради
Бажаємо завжди мати ціль у житті і можливості її
досягти, а також міцного здоров’я, гарної вдачі. Нехай
вас супроводжують творчі успіхи, кар’єрний ріст, а
також сімейний затишок і звичайне людське щастя.
Щоб Ваше особисте життя тільки надихало Вас до
нових звершень в роботі, а робота у свою чергу приносила задоволення.
Добробуту і комфорту у Вашому домі! Вітаємо!
Бучанська
міська рада,
члени виконкому,
депутати БМР

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

Олену Олександрівну
Ренчку!

14 жовтня
Україна відзначатиме три славетних свята:
День захисника України, День
Українського козацтва та православне свято Покрови Пресвятої
Богородиці. Ці свята нерозривно
пов’язані між собою, символізують
зв’язок поколінь, давню історичну
традицію.
Особливо приємно, що саме цей день став святом
Здвижівського краю, Днем народження нашого села,
якому виповнюється 240 років.
Здвижівський край – це ми з Вами, це наша земля,
наш рідний край із славетною багатовіковою історією, з його невмирущими традиціями.
На жаль, у зв’язку із запровадженням карантину
через епідемію коронавірусу ми не можемо відзначити це свято так, як минулі роки. Сподіваюсь, що
незважаючи на це, свято завітає у кожну оселю
нашого рідного села, у кожну родину, у кожну душу
його жителя. Дякую всім, хто робив для села добрі
справи.
Тож у цей святковий та урочистий день бажаю
вам, дорогі односельчани, здоров’я, щастя, добра
радості й благополуччя. Хай славиться наш рідний
Здвижівський край на весь світ і на всі віки!

Шановна Здвижівська
родино!
Прекрасний ювілей зустрічаємо в життєвому
календарі чудового села, яке перегортає свою
240 сторінку.
Вітаю всіх із цією славною датою,
у якій поєдналися долі тисяч людей,
для яких село стало малою батьківщиною.
У цих подіях – і радість, і горе, які
довелося пережити: Чорнобильський
атом вигнав із домівок жителів
зони, а Здвижівка зустріла їх як рідних, відтоді разом і літують.
Працьовиті люди – ще одна характеристика населеного пункту, які не перестають докладати зусиль, аби рідна громада розвивалася.
Тепер у складі Бучанської ОТГ будемо разом дбати
про комфорт і затишок: нам є над чим працювати.
А в ці святкові дні – здоров’я і щастя кожній родині, миру і добра!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Синяк, зі святом!

Уся Бучанська родина вітає вас
з нагоди свята – Дня села!

З Днем народження села!
В.о. старости с. Здвижівка
Анатолій Черненко

ДОШКІЛЛЯ

Малеча «Горобинки» –
один за всіх, і всі за
одного

Вихованці середніх груп створили творчі креативні аплікації на тему «У садочку дружна ми
родина».

начальницю центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Бучанської міської ради
Міцного вам здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги в усіх справах. Хай у вашому домі
завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у
справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя,
незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!
Щастя вам і вашим близьким, добра і радості!
Бучанська
міська рада,
члени виконкому,
депутати БМР

Д

іти вчаться підтримувати один одного, допомагати у дрібних та важливих справах, прислухатися до думки іншого та взаємодіяти один з одним.
Дні в садочку на перший погляд проходить одноманітно, але вихователі впевнено кажуть, що багато
цікавих моментів, радісних хвилин та приємного
спілкування наповнюють кожен новий день дитини!

Оголошено набір до
секції з баскетболу

У різні часи жителі села працювали на його розвиток, тому кожен його мешканець – автор змін, що
прописалися на вулицях, у ліцеї, приватних підприємствах.
Ми разом працювали над створенням Бучанської
громади, для якої розвиток задля комфорту і зручності кожного мешканця стали визначальними у
спільній роботі.
Сьогодні ми разом робимо лише перші кроки на
шляху розбудови Синяківської громади, закладаємо
фундамент для подальшого розвитку. І саме від нашої спільної роботи, скоординованих дій залежатиме отриманий результат.
Дякую кожному з вас за всі добрі справи, наміри та
починання, спрямовані на розвиток села, покращення добробуту його жителів.
Здоров’я, миру та достатку кожній родині, злагоди та взаємоповаги, Божого благословення!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

◆◆ ВОРЗЕЛЬ

Ворзельська
духовна семінарія
відсвяткувала 25 років

В. о. старости селища Ворзель Лариса Федорук
взяла участь у заходах з нагоди 25-річчя з дня
заснування духовної семінарії.

Відділ молоді та спорту Бучанської
міської ради чекає спортсменів
7-11 класів, які мають бажання
займатись баскетболом.
телефон (095) 714-70-12

Ц

ей маленький ювілей торкається не лише семінарійної спільноти, але й нашого селища
Ворзель, де свого часу вона відкрилась.
Лариса Петрівна привітала всіх тих, хто має безпосереднє відношення до заснування та розвитку семінарії, побажала міцного здоров’я, миру та
Божого благословення.
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