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Головна тема

Старт нової стратегії
розвитку

Стратегію розвитку Бучанської ОТГ – амбітний
проєкт, над розробкою і написанням якого працювали фахівці і всі бажаючі мешканці громади, у літньому театрі міського парку презентував Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Кандидат на посаду Бучанського
міського голови Бучанського району

– У складних політичних умовах нам разом вдалося створити Бучанську
об’єднану територіальну громаду, – акцентував увагу на завершенні реформи децентралізації Анатолій Петрович. – Ми спільно з Вами розробили Стратегію розвитку кожного населеного пункту!
Що важливо – заручилися підтримкою регіональної та центральної
влади, тож нам разом реалізовувати намічене!
Наскільки цей шлях буде успішним залежить від кожного із Вас, бо лише
разом можливо реалізовувати стратегічні плани.

Політична реклама

Наталія
Валяр

Кандидат у депутати
Бучанської міської
ради по 5-му
виборчому округу.
КОМАНДА
БАТЬКІВЩИНИ
Народилась та виросла в Бучі. Закінчила ЗОШ № 3.
Маю повну вищу освіту, за фахом – економіст.
З 18 років працювала в органах державної служби.
2005-2010 роки – депутат Бучанської міської ради
Наразі діючий депутат.
З програмою кандидатки можна
ознайомитися на стор. 3.

Політична реклама



Продовження на 6 сторінці

Співпраця

Розширення дороги,
тротуари і велодоріжки –
перспективи реконструкції
Варшавки

Сергій Шахматенко

Знакова подія відбулася не лише в житті Бучанської ОТГ, а й у країни загалом: підписано договір про
спільну діяльність між Бучанською міською радою
та службою автомобільних доріг Київської області.

Кандидат у депутати Бучанської ОТГ від
Політичної партіїї «За Майбутнє», округ №2.
З програмою кандидата
можна ознайомитися
на стор. 3.

Продовження на 6 сторінці

Політична реклама
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Політична реклама

Досвід, професійність та
стабільний розвиток!

Сергій ФЕДОРЧЕНКО:
«Справи важливіші за слова»
Геращенко
Вадим Олексійович
Кандидат у депутати до обласної ради від Бучанського району, округ №5: (Бучанська, Макарівська, Бородянська, Гостомельська, Немішаївська та Пісківська територіальні громади).
Інтерв’ю з кандидатом
читайте на стор. 2.

Кандидат у депутати
до Київської обласної ради.
Кандидат у депутати
до Бучанської районної ради
від Політичної партії «НАШ КРАЙ».
«Вмію слухати і радитись. Готовий сприймати
критику і зауваження. Разом з Вами, об’єднаними
зусиллями, ми збудуємо наші територіальні громади на Київщині, на які заслуговуємо».
З програмою кандидата можна
ознайомитися на стор. 10.

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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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.

Політична реклама

«Головним обов’язком депутата вважаю обстоювання
інтересів своїх виборців, своєї громади і своєї держави»
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На початку виборчої кампанії у політичному житті Бучанської громади сталися деякі зміни. Зокрема, відомі вам усім члени однієї місцевої організації,
які п’ять років поспіль активно працювали на благо нашої громади, відтепер
виступають в нових політичних силах. Але, як і завжди, беруть активну участь
у розвитку Бучанської ОТГ. Зокрема, хочемо познайомити вас із людиною,
яку ви всі добре знаєте за її добрі справи та самовідданість Бучанській громаді – Людмилою Войналович.
Ми запитали пані Людмилу про ситуацію, що склалася довкола її персони, та її
теперішній власний вибір:
– Зараз я балотуюся під № 4 до
Київської обласної ради, а також до
Бучанської міської ради у складі нової
політичної сили «ЗА Майбутнє» під № 2.
Кілька слів про ситуацію, що склалася.
Я п’ять років очолювала бучанську організацію політичної партії «ЄС», і роботу нашої команди знають усі в громаді.

Людмила
Войналович

кандидат
у депутати
Київської
обласної ради
кандидат
у депутати
Бучанської
Округ № 4
міської ради

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





Ми завжди були активними, цілеспрямованими, відкликалися на всі
звернення, вимагали реагування на
наші запити, пропозиції, всіма силами
покращували життя наших жителів. А
крім того, організовували благодійні
заходи, дитячі та спортивні свята, підтримували учасників бойових дій, АТО/
ООС та їхні родини, надавали допомогу
громадянам у зв’язку із карантином і
коронавірусною загрозою.
Але на початку виборчої кампанії обласна організація партії повідомила
нашій команді, тобто поставила перед
фактом, що кандидатом на Бучанського
міського голову висувається людина, яка
всі ці п’ять років не мала жодного відношення до нашого партійного осередку,
а відтак до проробленої нами роботи. А
крім того, ми ще мали «попросити» наших членів партії звільнити місце для
чужих людей. Моя команда – це віддані,
ідейні, працьовиті люди, які не заслуговують на таке ставлення.

Я, як керівник Бучанської організації
та діючий депутат, що багато років чесно та віддано працювала заради гарного
майбутнього жителів громади, не могла
брати участь у сумнівних, незрозумілих
іграх псевдоколег. Саме тому разом із
вірною командою вирішила вийти з цієї
політичної сили.
Тож ми зробили офіційне звернення
до очільника партії і всі разом, як раніше
спільно працювали, так разом і пішли.
У той же час ми не можемо залишитися
осторонь, піклуємося про щасливе майбутнє нашого міста, готові працювати на
благо рідної громади і країни, тож зараз
перебуваємо в інших політичних силах.
Я можу з упевненістю сказати: ще з
більшою охотою та натхненням візьмуся
за справи, буду як і завжди, обстоювати
інтереси громади, розвивати Бучу та населені пункти, які ввійшли до ОТГ.
Хочу щиро подякувати моїй команді
та колегам-депутатам за єдність та розуміння, за їхню підтримку протягом п’яти
років поспіль. Адже благо для громади полягає у єдності рішень Бучанської міської
ради, взаємній співпраці кожного. Я пишаюсь своєю діяльністю: роботою у профільних комітетах і комісіях, програмами
та іншими напрацюваннями, проєктами
рішень, які ми вивчали, ставили різноманітні запити фахівцям, коли треба змінювали, корегували. Пишаюсь голосуванням,

Народився 9 березня 1971 року.
Місце роботи: засновник та власник ТОВ «Фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси». Компанія є одним із лідерів на косметичному ринку
України.
Освіта: в 2001 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ. Отримав диплом правознавця.
У 2011 році закінчив факультет перепідготовки кадрів Одеського державного
економічного університету. Отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю
управління персоналом та економіка праці.
З 2017 року є аспірантом Національного університету біоресурсів та природокористування України кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Восени 2020 року захищатиме дисертацію для отримання ступеня доктора філософії (PhD).
– Ви досить успішний підприємець
в районі. У нас у країні склався стереотип, що більшість, хто йде в депутати, переслідують лише одну мету
– просування власного бізнесу, а не інтересів народу. Що можете сказати з
цього приводу?
– На жаль, сьогодні у більшості з нас
склався досить неправильний стереотип щодо людей, які займаються власною справою. Якщо ти бізнесмен, то
обов’язково маєш «відмивати» гроші
та просувати своє підприємство за рахунок інтересів народу. А той факт, що
малий та середній бізнес створює нові
робочі місця, залучає інвестиції, врешті решт, за рахунок податків приносить
додаткові доходи до скарбниці держави, звичайно, ніхто не враховує. Скажу
більше, одне із вагомих питань, яке має
відстоювати депутат – це розвиток малого та середнього бізнесу в районі. Не
бачу нічого поганого в тому, що жителі
сіл отримають можливість працювати
на місцях й не їздити до столиці, аби заробити якусь копійку. Є підприємства
– є й робота. Тут все взаємопов’язано.

Результат свідчить сам за себе – громада росте та розвивається швидкими
темпами, процвітає та об’єднується
у велику дружну родину. Багато хто
ще хоче приєднатися до нашого ОТГ,
споглядаючи на плоди спільної та
злагодженої праці місцевої влади. А
крім того, Буча стала центром району!
Отже, ми йдемо правильним шляхом!
Я погодилася на запрошення приєднатися до партії «ЗА Майбутнє» і балотуватися кандидатом до обласної та місцевої
рад. Адже наші цілі та ідеологія надзвичайно схожі. Мої теперішні колеги – команда професіоналів, які завжди працювали задля розвитку Бучанської громади,
переймалися забезпеченням зручності й
комфорту жителів, думали над днем прийдешнім і робили все від них залежне заради кращого майбутнього.
Я впевнено відкриваю нову сторінку свого життя. Зміна політичної партії
не змінить моїх поглядів та пріоритетів щодо розвитку Бучанської громади.
Адже я люблю це місто, села і селища, що
віднині живуть однією родиною, люблю
цих людей, щодня з ними спілкуюся і бажаю нам усім тільки миру і процвітання.
Щиро ваша Людмила Войналович

Майбутнє – це ваш зважений вибір і голос за команду професіоналів із досвідом
і стратегією розвитку Бучанської ОТГ! Обирайте майбутнє сьогодні!

Вадим Геращенко.
Чотири запитання до кандидата в депутати

Продовження.
Початок на стор. 1.
– Чому балотуєтесь до обласної ради
і чому саме Бучанський район?
– У Бучанському районі я живу та
працюю вже багато років. Тут знаходиться моя компанія «Альянс краси»,
яку створив майже 15 років тому. Як
підприємець увесь час намагався самостійно підтримувати громаду, де я мешкаю із сім’єю та де розташовуються домівки працівників мого підприємства.
Було багато різних соціальних, благодійних проєктів, я самостійно займався
благоустроєм сіл. Однак вважаю, що,
маючи депутатські можливості, можна зробити швидше та набагато більше проєктів, спрямованих на розвиток
громади.
Моя мета проста і зрозуміла. Я хочу,
щоб громада, в якій знаходиться моє
підприємство, де живуть мої співробітники, де, власне, живу і я із сім’єю, розвивалася. Не стояла на місці, обростаючи розрухою часу, а прямувала в бік
зростання і благополуччя.

адже, розуміючи користь для спільноти,
ми підтримували важливі проєкти рішень,
до того детально вивчені і обговорені. Я
впевнена, що все, що підтримувала на голосуваннях, було корисним та необхідним
для громади, адже це розробляли фахові
люди, юристи та спеціалісти. І згодом все
це втілювалося в життя! І кожен з нас мав
можливість порадіти новій дорозі, школі,
якісній воді, утепленим будинкам, новим
паркам і скверам і багато чому іншому.

– Коротко й по суті. Опишіть Ваш
план розвитку району.
– Впевнений, що критерієм успішності влади повинен стати рівень добробуту людей. Не потрібні реформи та ініціативи, які роблять людей біднішими і
нещасливими. Зміни, які не вирішують
питання, а тільки ускладнюють життя.
Завдання влади всіх рівнів забезпечити
громадянам комфорт, добробут, безпеку і впевненість у майбутньому.
Процвітання району можливе лише
за належного рівня розвитку його жителів. Моя головна мета – забезпечити усе необхідне для відповідних умов
життя мешканців Бучанського району.
Ми маємо зрозуміти, що наш район є
прикладом для багатьох інших областей, і ми повинні це розвивати. На місці
старих дитячих майданчиків, стадіонів,
будинків культури мають з’явитися нові
й вдосконалені осередки для розвитку і
відпочинку наших дітей. Люди не мають
годинами чекати транспорт, щоб дістатися з одного населеного пункту до іншого, до районного центру чи столиці.
Існуюча мережа лікарень та ФАПів має

Політична реклама
бути збережена та забезпечена на сучасному рівні. Більшість фермерів має бути
впевнена в тому, що землю, на якій вони
працюють вже багато років, завтра не
продадуть у чию-небудь приватну власність. Необхідно провести інвентаризацію земельних фондів та моніторинг
цільового використання земель. Вулиці
і житлові масиви мають бути освітлені у
вечірній і нічний час, адже безпека людей завжди на першому місці.
Додаткові робочі місця за рахунок
розвитку малого та середнього бізнесу,
належна соціальна підтримка жителів
району, створення громад промислово-інвестиційних рад з числа місцевих
підприємців, формування громадських
бюджетів – усе це дозволить змінити
якість життя кожного мешканця та
спрямувати на розвиток Бучанського
району Київської області!
– Чим ви можете бути корисним
для району? Навіщо району Вадим
Геращенко?
– Знаєте, існує такий вислів, що для
людини немає нічого більш корисного,
ніж людина. Я займаюся підприємницькою діяльність вже двадцять років. За
цей час мені вдалося вивести своє підприємство в лідери у косметичній галузі
нашої країни. Я очолюю досить великий
колектив людей, за яких відповідаю цілком і повністю. Кожен день, аналізуючи
економічні, політичні, соціальні процеси в Україні, уникаючи різноманітних
підводних перешкод, намагаюся спрямувати судно своєї компанії до успіху. І
вже багато років мені це вдається!
Сьогодні я хочу очолити корабель
громади Бучанського району. Мій
обов’язок - робити все від мене можливе, аби великий механізм, назва
якому Бучанський район, працював
на повну силу. І я, в свою чергу, можу і
хочу це робити!
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ро це йдеться в дослідженні соціологічної групи
«Рейтинг», проведеному 4–7 жовтня.
Так, на першому місці залишається партія «Слуга
народу», за яку готові проголосувати 17,2% з тих, хто
визначився і збирається голосувати. ОПЗЖ має 12,6%
підтримки, а за «Європейську Солідарність» готові
проголосувати 11,7% респондентів.
У межах статистичної похибки і з практично однаковим показником розташувалися в п’ятірці лідерів
«Батьківщина» – 7,5% і «ЗА МАЙБУТНЄ» – 7,2%.
Інші партії, згідно з дослідженням, не долають 5%
бар’єру.

Досліджування проводилося серед населення
України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод
опитування: CATI (computer-assisted telephone
interviews – телефонні інтерв’ю з використанням
комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних
телефонних номерів. Помилка репрезентативності
дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення:
4–7 жовтня 2020 р.

Сергій ШАХМАТЕНКО:

«Мої першочергові орієнтири
в розвитку громади»
Запорукою успіху країни є патріотичні та професійні
керівники, які опікуються її майбутнім.

Народився 19 жовтня 1955 року
в с. Чернявщина Перещепинського району, Дніпропетровської області в сім’ї
працівників місцевого колгоспу.

Освіта та трудова діяльність:
Вищу освіту (з відзнакою) отримав у
1982-му році у Харківському інституті
механізації та електризації за спеціальністю: механізація сільського господарства. Протягом навчання був головним
інженером зонального студентського
механізованого загону, за що був відзначений вищою державною відзнакою ЦК
ЛКСМУ «Золотий Колос».
З 1982 р. по 1986 р. працював головним інженером колгоспу ім. Жданова
Лозівського району Харківської області;
інженером-технологом СТО, в.о. старшого майстра СТО головним інженером
СТО.
В 1986 р. став першим приватним підприємцем на теренах Радянського союзу,
заснувавши приватне сільськогосподарське підприємство, яке займалося рослинництвом та тваринництвом.

• Підтримую роль місцевого самоврядування в інтересах громад. Вважаю необхідною ліквідацію дублювання повноважень місцевої та центральної ради на
законодавчому рівні.
• Вважаю за необхідне налаштувати справедливу соціальну політику. Наше майбутнє – це наші діти та онуки, тому їх необхідно забезпечити якісною освітою та
медичним обслуговуванням. Для цього медикам і освітянам потрібно забезпечити достойний рівень доходів та захист їх інтересів.
• Екологія потребує більшої уваги. Неприпустимо труїти мешканців громади запахом відходів виробництва та сміттєзвалищ.
• Інфраструктура громади повинна розвиватися – людям потрібні ФАП-и, аптеки, нові або відремонтовані будинки культури, спортивні майданчики, розвиток
регулярного транспортного сполучення зі столицею, ремонт місцевих та центральних доріг.
• Розвиток громади має проводитися фахівцями із багатим життєвим та професійним досвідом. Досить експериментів, маємо рухатися в майбутнє.
• Захист усіх верств населення. У кожній громаді є мешканці, які потребують особливої уваги—люди з інвалідністю, пенсіонери та малозабезпечені сім’ї. Держава
не повинна їх ігнорувати.
З 1989 р. по 2000 р. - директор підприємства «Серп», що пізніше було реорганізовано в ТОВ «Серп-С». Орендував
великі ділянки землі в с\г підприємствах
для вирощування с\г продукції.
З 2000 р. був обраний головою колгоспу ім.Карла Маркса Сахнощинського
району Харківської області. Одним з перших в Україні провів розпайовку земель
колгоспу, завдяки чому люди отримали сертифікати про право на користування.В цьому ж році заснував ПОСП
«Серп», де й працював до 2004 р. генеральним директором.
З 2004 р. 2011р. - директор ТОВ «Колос»
(співзасновник ТОВ «Колос»).

З 2011 р. по 2015 р. - голова фермерського господарства «Добробут-СІ».
Брав активну участь у Помаранчевій
революції 2004 року та у Революції гідності 2014 р., завжди відстоював чітку проукраїнську позицію.
З 2014 р. займався волонтерською діяльністю у зв’язку з початком бойових
дій на Донбасі. Матеріально підтримував
армію та добровольчі батальйони, забезпечував речами першої необхідності.
З 2014 р. до середини 2016 р. був головою Близнюківської районної державної
адміністрації.
Брав участь у створенні перших ОТГ в
Харківській області, адже чітко розуміє

значимість органів місцевого самоврядування, підтримує позицію, що громада
має самостійно розпоряджатися 70% виділених бюджетних коштів.
У 2016 р. переїхав до м. Буча та заснував ТОВ “Бучанський завод бруківки”,
який розташований в Блиставиці та
успішно працює.

ДОСЯГНЕННЯ ТА НАГОРОДИ
В 2007 р. адміністрацією Лозівського
р-ну нагороджений відзнакою за сумлінну працю та високий професіоналізм.
В цьому ж році Митрополит Київський
та всієї України Володимир нагородив
відзнакою «За старанні труди на славу
Святої Церкви».
В 2008 р. – нагороджений Почесною відзнакою голови Харківської облдержадміністрації «За рекордний врожай 2008 року».
За надання постійної благодійної допомоги церкві м.Лозова та сел.Орілька
Лозівського району нагороджений орденом «Нестора Літописця» ІІІ ступеня.
В 2010 р. нагороджений відзнакою
«Трудова Слава» Міжнародного академічного рейтингу «Золота Фортуна».
В 2011 р. – медаллю «За вагомий внесок в розбудову України».
В 2012 р. – присвоєно Почесне звання
та Орден «Золотий хрест честі і звитяги»,
«Лицар Вітчизни».
Змінив постійне місце проживання на
Київську область, адже тут живуть та будують кар’єру його діти. Має велику родину – дружина, дочка, 2 сини і 2 дві невістки. Також Сергій Іванович щасливий
дідусь – має семеро внуків, яким присвячує увесь свій вільний час.
В людях найвище цінує професіоналізм, адже сам має величезний професійний досвід у різноманітних сферах:
– Торгівля;
– Сільське господарство;
– Будівництво;
– Виробництво;
– Робота в громадських організаціях.

Підтримуйте кандидатів з реальними діями!

Моя програма як кандидата
у депутати – це моя робота
Я була місцевим депутатом у 2005–
2010 роках. І зараз впевнено і з радістю йду своїм округом, адже активно
працювала для вирішення нагальних
питань жителів мікрорайону. Тож результати моєї роботи бачу і донині: об-

лаштовані дитячі майданчики, прибудинкові території, лавочки, огорожі,
пандуси, сміттєві баки, освітлені та
заасфальтовані вулиці, відремонтовані
вхідні групи. Мені дійсно приємно, що
люди знають, пам’ятають і досі дякують
за виконану роботу.
До прикладу, в мене на окрузі був
провулок Вокзальний, на той час без
асфальту та освітлення. Це завдавало
не лише дискомфорту жителям, але і
певних проблем, особливо у нічний час.
Завдяки моїй наполегливості й бажанню допомогти людям, я змогла вирішити це питання.
Тепер виборчий округ, по якому балотуюсь, значно більший. І завдяки цьому
я знайомлюсь із новими людьми, адже
намагаюсь спілкуватися з усіма моїми
виборцями, тож чую їхні проблеми.
Зокрема, нещодавно до мене зверну-

лись жителі одного будинку, які бояться
заходити вночі в під їзд, який був зовсім не захищений. Вони потребували
встановлення кодових замків на вході
до парадного. На сьогодні цю проблему
розв’язано.

Робота депутата – це допомога
жителям громади
Одні питання я можу вирішити і
обов’язково зроблю все від мене залежне. Інші – більш глобальні, загальноміські можна вирішити тільки будучі
депутатом і працюючі спільно у команді
міської ради.
Відчуваю нестримне бажання допомогти рідному місту розвиватися, ставати більш комфортним для його мешканців. Знаю, що зможу докласти своїх
зусиль, кропіткої праці для покращення
добробуту та комфорту кожної родини

Я народилась у Бучі й бачила її зовсім не такою, якою вона стала нині.
За останні кілька десятиліть відбулись великі зміни на краще. Місто
стало комфортним, і я це відчуваю
постійно. Зараз тут ростуть і навчаються мої діти. Я хочу, щоб вони теж
з плином часу могли сказати: «Ми
виросли – і змінилась Буча. І саме
наша мама доклала зусиль, щоб ми
жили в ще кращому місті».
Я відчуваю цю відповідальність
перед дітьми, яким хочу тільки найкращого. І йду на місцеві вибори,
щоб розвивати Бучанську ОТГ і поліпшувати життя наших громадян.
нашої громади! А для цього потрібна
ваша підтримка, всіх тих, хто хоче позитивних змін.

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

Протягом останнього тижня п’ятірка партій-лідерів місцевих виборів не змінилася. При цьому відбулося падіння рейтингу «Батьківщини» та суттєво продовжує нарощувати відсоток прихильників
партія «ЗА МАЙБУТНЄ», яка вже впритул наблизилася до четвертого місця.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •
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Партія «ЗА Майбутнє» впевнено продовжує
нарощувати відсоток прихильників –
дані соціологічної групи «Рейтинг»
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Київщині пропонують
Стратегію розвитку

та маршрутки. Це дозволить знизити
вартість проїзду для громадян, а також
позитивно вплине на екологію регіону.
Також є плани створити новий міжнародний аеропорт на території області.

Київщина – один із найпотужніших регіонів. Київська область – лідер за багатьма параметрами. Водночас тут є і проблеми. Їх розв’язанням у найближчі роки і планує займатися центральна влада з допомогою новообраних місцевих депутатів.

«Н

аша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішним
буде кожний регіон», – заявив нещодавно Президент України Володимир
Зеленський.
Заради такого успіху командою
Олександра Дубінського та партії
«Слуга Народу» на Київщині підготовлено Стратегію розвитку Київської області на 2020–2027 роки. Вона передбачає
вирішення проблем екології, транспорту, безпеки та багато іншого. Зокрема,
зростання середньої зарплати в регіоні до більш ніж 15 тис. грн, зменшення
безробіття – на третину, зростання валового продукту Київщини до 130% від
середнього по країні. На цілі розвитку
планується залучати фінансування з різ-

К

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ОРОТКО ПРО СЕБЕ: громадянин
України, рік народження: 1974;
маю три вищі освіти: економічну, юридичну та державне управління. Свою
трудову діяльність починав простим
помічником майстра у колгоспному
сільськогосподарському підприємстві,
згодом вже працював на керівних посадах у приватному секторі, а потім
відкрив власну справу. З 2006 по 2015
рр. - займався власною підприємницькою дільністю. Маючи за плечима значний управлінський досвід у приватній сфері, у 2014 -2015 рр. – мав честь
обіймати державну посаду - голови
Бородянської районної державної адміністрації. Відтоді – моя трудова діяльність тісно пов’язана з державним
управлінням та місцевим самоврядуванням.
Протягом життя постійно навчаюсь.
Я переконаний, що починати будь-які
кращі зміни кожен повинен з себе. Маю
активну життєву позицію. Засновник
Благодійної організації «Благодійний
Фонд Сергія Федорченка». Активний
організатор Євромайдану, входив до
складу Ради Євромайдану та 11 Сотню
Самооборони.
У 2013-2014 рр. - Секретар Коорди
наційної ради з питань підтримки киян
при Київській міській адміністрації які
беруть участь у антитерористичній
операції у східних областях України та
тимчасово переміщених із зони антитерористичної операції осіб.
З 2015 року – обраний депутат
Київської обласної ради. Волонтер.
Громадський діяч.
Одружений. Разом з дружиною виховую двох синів Єгора та Владислава,
навчаю їх поваги до старших, любові до
рідної землі, культури, традицій українського народу.
Цього року ми з дружиною святкуємо двадцяту річницю подружнього
життя.
У № 40 БН була допущена помилка.
Ці варіанти заповнення бюлетенів –
НЕПРАВИЛЬНІ

номанітних джерел, лише з держбюджету – близько 3 млрд грн на рік.

Екологія
Кількість стихійних звалищ постійно
зростає, забруднюються річки та ґрунтові води, і вже в недалекому майбутньому постане питання, де взяти воду,
придатну для споживання. Вирішувати
проблему будуть сучасні сміттєпереробні комплекси, які перетворять отруту на
вторинну сировину.
Логістика
Стратегія 2020–2027 передбачає будівництво Київської обхідної дороги, що
дозволить переспрямувати транспортні потоки за більш зручними для всіх

Голова обласної організації «Слуги
Народу» та перший номер списку
партії на виборах до облради
Олександр Дубінський:
«Ми йдемо в місцеву владу, щоб реалізувати зміни, розпочаті Президентом
Володимиром Зеленським рік тому.
Наша мета – зробити життя людей
нашого регіону більш комфортним та
безпечним. І маємо зробити це разом!»
маршрутами. Також команда Олександра
Дубінського пропонує створення нових
пасажирських маршрутів між населеними пунктами області з використанням електротранспорту, а на існуючих
– поступово замінювати старі автобуси

Безпека
Попереджати злочини буде інтегрована система відеоспостереження та аналітики. Вона дозволить не лише вчасно
отримувати якісну інформацію в реальному часі, а й напряму впливатиме на
безпеку громадян, профілактику та
ефективність протидії злочинам.
Доходи
Підтримка бізнесу має забезпечити
зростання доходів робітників та збільшення кількості робочих місць у регіоні. Ставка – на перспективні інноваційні проєкти. Зокрема, створення на
Київщині регіонального інноваційного
центру в таких галузях, як біомедицина
та сільське господарство. Це перші «точки зростання» – надалі їх буде більше.
Мета команди «Слуги Народу» на
Київщині – створення комфортних та
безпечних умов життя для мешканців
регіону.

Сергій ФЕДОРЧЕНКО:
«СПРАВИ ВАЖЛИВІШІ ЗА СЛОВА»
Кандидат у депутати до Київської обласної ради.
Кандидат у депутати до Бучанської районної ради
від Політичної партії «НАШ КРАЙ».
МОЯ ПРОГРАМА
«СПРАВИ ВАЖЛИВІШІ ЗА СЛОВА»
Я вирішив піти на вибори, тому, що
мені довіряють люди, яким я допомагав
весь цей час. Я не стояв осторонь проблем жителів нашої Київщини усі попередні п’ять років, допомагав закладам
освіти, медицини, культури, соціальної
інфраструктури, допомагав малозабезпеченим та незахищеним верствам
населення, воїнам Антитерористичної
операції на Сході України та їх сім’ям.
Готовий і надалі відстоювати інтереси
громади і громадян нашої Київщини.
Я - за професіоналізм у владі, тому йду
на вибори разом з потужною і згуртованою командою політичної партії «НАШ
КРАЙ». Депутатство – це насамперед
велика відповідальність і щоденна важка праця на благо людей.
ВВАЖАЮ: першим і основним своїм
завданням як депутата достойно представляти і захищати інтереси мешканців нашого округу на всіх щаблях влади;
бути доступним для своїх виборців та
регулярно звітувати перед мешканцями
громади про пророблену роботу.
ЩО МНОЮ ЗРОБЛЕНО В ЯКОСТІ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ ЗА ПОПЕРЕДНІ 5 РОКІВ
Достатньо, щоб не було соромно дивитися людям у вічі. Разом з колегами мені
вдалося домогтися виділення понад 400
мільйонів гривень бюджетних коштів на
потреби нашого округу. Також мною залучено понад 2 млн. гривень благодійних
та спонсорських коштів – на підтримку

людей похилого віку, учасників АТО та
їх сімей, обдарованої молоді, дітей-сиріт
та малозабезпечених.
Немішаєве. Микуличі. Бородянка.
Клавдієво-Тарасове. Постійні зустрічі
з людьми, сесії місцевих рад, благодійні
заходи. Моя присутність завжди і всюди,
де потрібно захистити інтереси людей.
МИ РАЗОМ – ОДНА ВЕЛИКА
І ПОТУЖНА РОДИНА.

У НАШОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
ПЕРШОЧЕРГОВИМИ ЗАВДАННЯМИ Є:
• Моїм пріоритетним напрямком є всебічна підтримка освітніх, культурних,
медичних закладів округу та закладів
соціальної сфери, які повинні бути
відремонтовані, обладнані та забезпечені належним фінансовим ресурсом.
• Залучення інвестицій. Створення нових робочих місць, відновлення потужностей існуючих підприємств.
• Підтримка сільськогосподарських виробників, розробка та впровадження
Програми розвитку сімейного фермерства.
• Всебічна підтримка та захист прав
учасників Антирерористичної операції та Операції об’єднаних сил на
Сході України та переселенців, людей
похилого віку, малозабезпечених та
багатодітніх сімей, підтримка молодих родин, культивування сімейних
цінностей.
• Розвиток транспортної та дорожньої
інфрастуктури. Збільшення автобусних рейсів сполучення Київ - район,
налагодження транспортного спо-

лучення між віддаленими селами.
Забезпечення асфальтування вулиць
населених пунктів, що входять в округ.
• Впровадження Програми підтримки
талановитих, творчих, обдарованих
дітей та молоді.
• Сприяння спортивному розвитку
молоді, розширення мережі об’єктів
спортивної інфраструктури.
• Підтримка молодіжних ініціатив,
сприяння молодіжному підприємництву, впровадження проекту «Молодь
і влада».
• Впровадження Програми навчання
представників органів місцевого самоврядування, спрямовану на покращення якості роботи місцевих рад та
прийнятих рішень задля успішного
розвитку громад.
• Захист прав громадян, надання безкоштовної юридичної допомоги, робота
громадської приймальні депутата на
постійній основі.
Я Вмію слухати і радитись. Готовий
сприймати критику і зауваження.
Разом з Вами, об’єднаними зусиллями, ми збудуємо наші територіальні
громади на Київщині, на які заслуговуємо.

22.10.2020 року о 10.00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, яка визначена для продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону, по вул.Свято-Покровській в селищі Гостомель Київської області. Просимо з’явитися для
погодження меж та підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з
кадастровим номером 3210945900:01:005:0304 гр.Гудзь Г.А.
22.10.2020 року о 10.30 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, яка визначена для продажу права оренди на неї
на земельних торгах у формі аукціону, по вул.Б.Хмельницького в селищі Гостомель Київської області. Просимо з’явитися для
погодження меж та підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з
кадастровим номером 3210945900:01:049:0309 представника ТОВ «АС ГРУПП, ЛТД»
22.10.2020 року о 11.00 год. відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за
проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, яка визначена для продажу у власність
на земельних торгах у формі аукціону, на розі вулиць Бучанське шосе та Гостомельське шосе в селищі Гостомель Київської
області. Просимо з’явитися для погодження меж та підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання власника суміжної земельної ділянки з кадастровим номером 3210945900:01:096:0136, 3210945900:01:096:0001 представника ТОВ
«Зовнішньоторговельна ВКФ «РКЦ» та 3210945900:01:096:0364 гр.Сілюту О.О.

ТЕЛЕПРОГРАМА 19–25 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».
9:25,10:25,3:15 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:00,14:20,15:25 «Розсмiши
комiка».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21:45 Т/с «Свати».
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 «Танцi з зiрками».

Iнтер

6:05,22:15 «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».
10:05,12:25 Т/с «Детектив Ренуар».
15:40 «Чекай на мене. Україна».
18:00,19:00,3:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
0:15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
2:25 «Подробицi» - «Час».

ICTV

4:30 Скарб нацiї.
4:40 Еврика!
4:50 Служба розшуку дiтей.
4:55 Громадянська оборона.
5:40 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:30 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:20 Секретний фронт.
10:50 Х/ф «Правило бою».
12:45,15:45 Факти. День.
13:30 Х/ф «Викрадена 2».
15:30,16:15 Х/ф «Паркер».
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:25 Бiльше нiж правда.
21:30 Т/с «Пес».
22:55 Свобода слова.

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти.
8:50 Божевiльна зiрка.
12:00 Х/ф «Покоївка з Манхеттену».
14:00 Х/ф «Титанiк».
18:00 Lе Маршрутка.
19:00 У кого бiльше?
21:00 Х/ф «Шалена карта».
23:00 Х/ф «Флот Макхейла».

5:20,23:05 Т/с «Доктор Хаус».
6:55 Т/с «Комiсар Рекс».
10:05 МастерШеф 8.
13:00,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2.
19:05 Детектор брехнi.
20:10,22:45 Т/с «Мiй чоловiк, моя
жiнка».

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.
11:30,3:40 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Тiнь зiрки», 1 i 2 с.
23:30 Т/с «Слiдуючи за серцем», 1 i 2 с.

ТК «Київ»

7.00 Ранок по-київськи.
10.00 Лiкар знає.
10.30,12.30 Київськi iсторiї.
10.40,12.25,16.30,16.40,19.40,22.50,23.4
0 Київ Reality.
10.45,12.15,20.45,23.25 Якiсне життя.
11.00,16.00 Київ. Вголос.
11.35,19.35 Смак дня.
11.40,12.40,23.35 Просто кияни.
11.45,16.45,19.15,23.00 Вартовi столицi.
12.00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12.45 «Wellness-шоу».
13.00,17.00,19.00,21.00,1.00 Київ.
NewsRoom.
18.00 3x4.
19.30 Радар.
19.45,23.15 Служба порятунку.
20.00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 1 с.
20.55 Чарiвна книга.
22.00 Т/с «Мiс Марпл».
22.55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.45 «Вiзерунок дня».
23.55 Голос Америки з Вашингтону.

Вівторок, 20 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
:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:0
0 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10:30 Свiтова медицина. Пiвденна
Африка - цiлителi Зулуси.
11:00 Дивовижнi сади. Трстено Хорватiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:25 Т/с «Полдарк».
17:30 Вибори у США: фактор «справи
Burisma».
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 #ВУкраїнi.
22:30 Д/с «Дикi тварини».

Канал «1+1»

6:00 «Грошi», 32 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 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».

Відповіді
на сканворд
у № 40

11:25,12:20,13:15,14:15,14:50 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21:45 Т/с «Свати».
22:45,0:55 «Мiняю жiнку 15».

Iнтер

5:30,22:15 «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».
11:00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:05,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
0:15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
2:25 «Подробицi» - «Час».
3:55 «Подорожi в часi».

ICTV

4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35,20:30 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:30 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Бiльше нiж правда.
12:35 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:15,16:30,21:55 Т/с «Пес».
16:40 Х/ф «Викрадення».
18:45,21:15 Факти. Вечiр.
23:25 Т/с «Обмани себе».
1:30 Х/ф «Святий».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20 Вар`яти.
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:00 Х/ф «Артур i мiнiпути».
13:00 Суперiнтуїцiя.
15:00 Хто зверху?
17:00,19:00 Любов на виживання.
21:00 Х/ф «Професiонал».
23:40 Х/ф «Кров`ю i потом: Анаболiки».

СТБ

5:30,23:10 Т/с «Доктор Хаус».
7:15 Т/с «Комiсар Рекс».
10:20 МастерШеф 8.
13:00,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2.
19:05 Таємницi ДНК.
20:15,22:45 Т/с «Мiй чоловiк, моя
жiнка».

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,4:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:30 Свекруха або невiстка.
11:30,4:45 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Тiнь зiрки», 3 i 4 с.
23:20 Контролер.

ТК «Київ»

7.00 Ранок по-київськи.
10.00 Лiкар знає.
10.30,12.30 Служба порятунку.
10.40,12.25,16.30,16.40,18.05,18.20,22.5
0,23.50 Київ Reality.
10.45,12.15,20.45,23.25 Якiсне життя.
11.00,16.00 Київ. Вголос.
11.35,18.00 Смак дня.
11.40,12.40,18.15,23.45 Просто кияни.
11.45,16.45,19.35,23.00 Вартовi столицi.
12.00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12.45 Shopping. Марафон.
13.00,17.00,21.00,1.00 Київ. NewsRoom.
18.30 Столичний вiдбiр.
19.50,23.15 Київськi iсторiї.
20.00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 2 с.
20.55 Чарiвна книга.
22.00 Т/с «Мiс Марпл».
22.55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.35 «Вiзерунок дня».
23.55 Голос Америки з Вашингтону.

Середа, 21 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 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:0
0 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10:30 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Аббатство
Треско - Англiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:25 Т/с «Полдарк».
17:30 #ВУкраїнi.
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:30 Д/с «Дикi тварини».
4:05 Д/ф «Висота 307.5».
5:00 Погода.
5:10 Регiональний дайджест.

Канал «1+1»

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з «1+1».
7:00,8:00,9:00,12:00,14:00,16:45,19:30,
4:35 «ТСН».
9:25,10:25 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:15,14:15,14:50 «Мiняю
жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2»
21:45 Т/с «Свати».
22:45,23:55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
1:05 Мелодрама «Найгiрша подруга».

Iнтер

5:30,22:15 «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».
11:00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:05,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:10 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
0:15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
2:25 «Подробицi» - «Час».
3:55 «Подорожi в часi».
4:20 Т/с «Нитки долi».

ICTV

4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35,10:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:30 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:35,13:15,22:00 Т/с «Пес».
12:45,15:45 Факти. День.
15:00,16:15 Х/ф «Штурм Бiлого дому».
18:45,21:20 Факти. Вечiр.
20:30 Секретний фронт.
23:25 Т/с «Обмани себе».
1:35 Х/ф «Дiвчина з тату дракона».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,0:30 Вар`яти.
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:10 Х/ф «Артур i помста Урдалака».
13:00 Хто проти блондинок?
15:10 Хто зверху?
17:10,19:00 Дiти проти зiрок.
20:40 Х/ф «Механiк».
22:40 Х/ф «Шалена карта».

СТБ

3:55,23:05 Т/с «Доктор Хаус».
5:40 Т/с «Комiсар Рекс».
8:40 МастерШеф. Професiонали 2.
13:00,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2.
19:05 Про що мовчать жiнки.
20:15,22:45 Т/с «Мiй чоловiк, моя
жiнка».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:45,4:40 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:00 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:05
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10:30 Свiтова медицина. Корея - люди
та вулкани.
11:00 Дивовижнi сади. Аббатство СентАндре - Францiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,23:25 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:25 Т/с «Полдарк».
17:30 Д/с «Дикая планета».
18:55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21:35,2:30 «Зворотнiй вiдлiк».
23:35 Перша шпальта.

СТБ

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.
11:30,3:30 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Тiнь зiрки», 5 i 6 с.
23:30 Т/с «Принцеса-жаба», 1 i 2 с.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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Старт нової стратегії розвитку
Закінчення.
Початок на 1 сторінці.

Головна тема

Інвестиційні магніти
Бучанської ОТГ
Бучанська ОТГ відкрита до співпраці з іншими громадами і готова до свого розширення.
ромада має низку стратегічних переваг і можливостей:
−− індустріальний хаб;
−− територія пріоритетного розвитку;
−− Мироцький індустріальний парк;
−− медичний кластер;
−− співпраця з ДП «Антонов»;
−− розширення Варшавки, будівництво
велодоріжок і тротуарів;
−− будівництво соціальних закладів;
−− громада комфортна для ведення
бізнесу;
−− жоден населений пункт не депресивний;
−− реформа ЖКГ;
−− проєкт «Питна вода»;
−− транспортне сполучення;
−− екологічна складова;
−− молодіжні центри…
Це лише реперні точки на карті
соціально-економічного
розвитку
Бучанської ОТГ.
Амбітні плани, взяті зобов’язання
і вже через п’ять років, за словами
народного депутата України Ольги
Василевської-Смаглюк за все зроблене
разом доведеться звітувати.
Разом зробимо більше, об’єднавши
зусилля влади всіх рівнів.
Головне – є розуміння і підтримка!

Г

У

своєму короткому виступі Ольга
Василевська-Смаглюк,
народний
депутат України по округу 96, зазначила:
– Приємно бути лобістом Бучанської
ОТГ, адже громаду, яка має чітку стратегію і до її реалізації залучає всі гілки влади
у державі, завжди підтримують і допомагають у реалізації планів. Саме тому
звертаюся із трибуни і вношу пропозицію
перенести обласний центр у Бучу!
Аплодисментами пропозицію підтримали всі присутні.
– Буча тривай час знаходиться на крок
попереду у своєму розвитку у порівнянні з
іншими містами області, – наголосив заступник голови Київської обласної ради
Ярослав Добрянський. – І це результат
роботи команди Анатолія Федорука,
який уміє реалізовувати саме ті проєкти, на які існує запит у суспільстві.

І ось чуємо про амбітну ідею створення території пріоритетного розвитку,
яка надасть поштовх для інвестиційного

Голова Київської облдержадміністрації
Василь Володін: «Ми підтримуємо
ініціативу створення у Бучанській ОТГ
медичного кластеру»

– Мені приємно констатувати, що так
багато людей знайшли час долучитись
до заходу. Це свідчить про вашу активну позицію, прагнення до розвитку й
однозначно заслуговує на повагу, – зазначив Василь Володін.
Перше, на чому хочу наголосити, в
Україні завершується процес децентралізації і створення ОТГ. Безпосередньо
на Київщині Бучанська громада є однією з найуспішніших. У цьому значна заслуга міського голови Анатолія
Федорука. Без жодних перебільшень
місту пощастило з таким досвідченим
господарником і менеджером.
Хочу наголосити на тому, що і я особисто, і команда обласної державної адміністрації підтримуємо всі ініціативи
громади, які спрямовані на створення
комфортних умов життя. Це важливо
для нас, тому що у своїй роботі керує-

мось трьома ключовими принципами –
справедливість, відкритість і розвиток.
Я знайомий не з одним районом
Київщини. Тому точно знаю, що рівень
життя громад безпосередньо залежить
від рівня залучення інвестицій.
І сьогодні маю для вас, шановні жителі Бучі, хороші новини. Київська обласна державна адміністрація повністю
підтримує ініціативу Бучанської міськради щодо створення інноваційного
медичного кластеру на території вашої
громади.
Відповідне розпорядження вже підписано. Агенція регіонального розвитку Київської області допомагатиме виконавчому комітету Бучанської
міської ради в розробці проєкту. А він
буде масштабним, тому що концепція
передбачає і організацію виробництва
медичного обладнання, і створення потужного медичного центру, і підготовку кваліфікованих кадрів, і будівництво
реабілітаційно-оздоровчого центру. А
для громади це все і інвестиції, і робочі
місця для людей, і можливість робити
свій вклад у розвиток медичної сфери.
Знаю, наскільки складним і відповідальним є процес формування стратегії
розвитку. Але вам вдалося це зробити.
Ви зважили всі можливі ризики, оцінили перспективи, а отже, дивитесь у майбутнє та чітко розумієте, куди рухатись.

розвитку, створення робочих місць, і, що
не менш важливо, повернення із-за кордону і столиці тих, хто змушений шукати
заробітків.
Ця мрія міського голови народилася
під час вивчення польського досвіду зі
створення таких територій. Під час знайомства із роботою одного успішного
підприємства ми зустрілися з українцями, серед яких були і бучанці, які мріють
повернутися додому.
Невдовзі їхнє бажання може здійснитися, адже індустріальний хаб дасть
можливість створити тисячі нових робочих місць і наповнити бюджет розвитку.

Співпраця

Розширення дороги, тротуари
і велодоріжки – перспективи
реконструкції Варшавки
Закінчення.
Початок на 1 сторінці.

У

документі, який підписали Бучан
ський міський голова Анатолій
Федорук та керівник обласної структури
Руслан Ничік, йдеться про важливість
підвищення безпеки дорожнього руху
шляхом реконструкції автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин.
Уже розпочалися роботи з розробки
проєктно-кошторисної документації для
реалізації інфраструктурного проєкту.
– Його реалізація передбачає не лише
розширення, а й впорядкування дорож-

ньої інфраструктури – будівництво
велодоріжок, тротуарів у Бучі, – зазначив Анатолій Федорук, коментуючи важливість досягнутої угоди.

– Також буде можливість зробити
зручне «кільце» для розвантаження головної артерії у напрямку Житомира
та Іванкова.

громади



округ № 3

Я, Цип’ящук Катерина Олександрівна, одружена, маю доньку, народилась і проживаю в м. Буча
Закінчила Академію державної податкової служби України, юрист за фахом, друга вища освіта – фінансист.
Маю досвід роботи в органі місцевого самоврядування та в системі юстиції, очолювала Бучанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану та Бучанське міське управління юстиції.
Зараз – директор КП «Бучанський сервіс-центр Документ».
Депутат Бучанської міської ради VII скликання.
Крім трудової, активно займаюсь громадською діяльністю, є членом правління ГО «КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ВІДСТОЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ
БУЧАНСЬКОЇ ГРОМАДИ», а також входжу до складу правління ОСББ «Наш Комфорт 16».
Я – прихильниця ефективних планів і конкретних дій. Результатом моєї
роботи депутатом міської ради буде ваша оцінка та підтримка на цьогорічних місцевих виборах. Моя робота як депутата охоплювала не лише
межі виборчого округу. Нашою командою було організовано, підтримано
та проведено чимало благодійних акцій, фестивалів, дитячих конкурсів та
майстер-класів для дітей та дорослих Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.
– Катерино, впевнена, що наших читачів цікавить питання, чому саме
Ви вирішили йти в політику і безпосередньо до представницького органу
Бучанської міської ради?
– Я завжди відчувала потребу допомагати людям, яким необхідна поміч та
підтримка. В юності шукала свій шлях у
житті та вирішила вступити до Академії
державної податкової служби України
за спеціальністю правознавство – серце
підказувало, що так зможу бути корисною не тільки співвітчизникам, а й рідній країні. Згодом, після закінчення у
2001 році Академії, вирішила поглибити
знання та отримала другу вищу освіту за
спеціальністю фінансист.
У 2010 році доля надала мені шанс
стати корисною рідній громаді, людям
з якими я виросла та провела найкращі
роки мого життя. Тож після створення у
м. Буча відділу державної реєстрації актів цивільного стану, я успішно пройшла
конкурс та була призначена начальником відділу.
Мені, як молодому керівнику, довелося
з нуля організовувати роботу, і цей процес не був легким, та я була впевнена, що
зможу, адже йшла стежкою, яку вказувало мені моє серце. В процесі підготовки
до відкриття відділу, необхідно було пройти нелегкий шлях та завдяки цілеспрямованості та впевненості у власних силах
нашому колективу вдалося досягти поставленої мети. Перший реальний досвід

Я щиро радію, що мала можливість
долучитися до відкриття оновленої
зали урочистих подій нашого міста.
Адже саме там має панувати казка,
де закохані пари, дивлячись один
одному в очі, кажуть довгоочікуване «ТАК». Не передати словами
тих емоцій і почуттів, які відчуваєш,
коли бачиш результат роботи своєї
команди!

справ, зроблених на користь громади,
отримала, коли очолила Бучанське міське управління юстиції.
На щоденному прийомі громадян у
нашому відділі спілкувалася з молодими
хлопцями та дівчатами, людьми середнього та похилого віку, допомагала їм
у вирішенні їхніх проблем. Тож згодом
усвідомила, що не тільки можу, але й зобов’язана, маючи високий рівень знань
та будучи компетентною у вирішенні тих
чи інших питань, гідно представляти інтереси мешканців у Бучанській міській
раді. У 2015 році мої виборці надали мені
кредит довіри, і мене було обрано депутатом міської ради. Я дякую їм за це і хочу
сказати, що розумію наскільки важлива
ця місія і велика відповідальність перед
людьми, що повірили в мене.
На сьогодні я вже маю досвід роботи у
представницькому органі міської ради,
певні досягнення та вашу надійну підтримку, тож вирішила йти на вибори і
впевнена, що для нашої громади, для нашого рідного міста я буду корисною!
Тільки разом ми можемо створювати
потужний розвиток нашої Бучанської
об’єднаної територіальної громади!
– Наразі закінчується Ваша каденція
депутата Бучанської міської ради IV
скликання. Які за цей час були здобутки?
– Моя робота як депутата міської ради
охоплювала не лише межі виборчого округу. Нашою командою було організовано, підтримано та проведено чимало
благодійних акцій, фестивалів, дитячих
конкурсів та майстер-класів для дітей та
дорослих Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади
За період каденції було зроблено чимало. Наведу кілька прикладів:
−− вирішено питання щодо капітального
ремонту покрівлі житлового будинку
по вул. Києво-Мироцькій, 104-б;
−− здійснено реконструкцію частини вулиці Києво-Мироцька;
−− встановлення сміттєвих урн біля
під’їздів;
−− проведено озеленення та благоустрій у
дворах багатоповерхових будинків;
−− виготовлено та встановлено бетонні
захисні споруди у вигляді сонечок у
міському парку «Диво» (у народі називають «Олівці»);

Мої пріоритети
Транспортна інфраструктура:
• Зручні автомобільні розв’язки та безперешкодне транспортне сполучення між
населеними пунктами
Благоустрій і ЖКГ:
• Оновлені та відремонтовані дитячі майданчики
• Реконструкція та ремонт Київської площі, створення зони відпочинку з фонтаном
• Кожна вулиця приватного сектору має бути заасфальтована
• Зобов’язати кожного забудовника та підприємця забезпечити встановлення
пандусів
• Створення ОСББ – сучасний підхід до обслуговування будинків
• Якість питної вони – це наше здоров’я! У Бучанській громаді має бути власне
КП «Бучаводоканал»
• Жорсткий контроль за недопущенням стихійних сміттєзвалищ
Освіта, медицина та соціальна сфера:
• Будівництво та оновлення закладів освіти
• Розширення переліку послуг закладів охорони здоров’я
• Створення спортивно-оздоровчого комплексу
• Постійна підтримка програм для забезпечення та покращення умов та якості
життя учасників АТО/ООС та членів родин загиблих, а також сімей, які виїхали з
непідконтрольних територій і проживають у нашій громаді. Забезпечення психологічною та соціальною підтримкою
Інновації та безпека:
• Запуск проєкту «Безпечна громада» (створення муніципальної поліції, відеомоніторинг)
• Впровадження проєкту «Gromada Online» (онлайн-реєстрації на прийом до
будь-якої служби міста)
Для комфортного життя ми маємо вирішувати проблеми спільно
та створювати нові цікаві ідеї і проєкти.
Для мене надзвичайно важлива ваша підтримка, адже ви повірили
в мене, мої сили, досвід і професіоналізм, обравши депутатом
міської ради VII скликання.

−− щороку спільно з міською дитячою бібліотекою проводимо конкурси малюнків «Україна – держава
моя»; «Право очима дитини»; «Рідна
мати моя»; «Конституція України»;
«Незалежність очима дитини» та інші;

−− на запрошення ГО «Відгук» взяла участь та підтримала проведення
Відкритого Київського регіонального Фестивалю людей з інвалідністю
«Таланти без меж».
−− за підтримки Бучанської міської ради
та волонтерів запроваджено та проведено благодійні акції «Біжу заради
порятунку» для підтримки діток, які
мають тяжкі захворювання;
−− проведення акції «Годівничка» в закладах освіти міста, за що отримали сертифікат, а також захід внесли до Книги
Рекордів України;
−− постійна підтримка та допомога наших
захисників на сході Україні;

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

кандидат в депутати до Бучанської міської ради
від Політичної партіїї «Удар» Віталія Кличка

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

Катерина Цип’ящук
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТК «Київ»

7.00 Ранок по-київськи.
10.00 Лiкар знає.
10.30,12.30,19.45,23.15 Київськi iсторiї.
10.40,12.25,16.30,16.40,19.40,22.50,23.4
0 Київ Reality.
10.45,12.15,20.45,23.25 Якiсне життя.
11.00,16.00 Київ. Вголос.
11.35,19.35 Смак дня.
11.40,12.40,23.35 Просто кияни.
11.45,16.45,19.15,23.00 Вартовi столицi.
12.00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12.45 «Wellness-шоу».
13.00,17.00,19.00,21.00,1.00 Київ.
NewsRoom.
18.00 Людина на мiльйон.
19.30 Радар.
20.00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 3 с.
20.55 Чарiвна книга.
22.00 Т/с «Мiс Марпл».
22.55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.45 «Вiзерунок дня».
23.55 Голос Америки з Вашингтону.

Четвер, 22 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:10 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.
6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,1:15,5:10 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:0
0 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10:30 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Сади Сiзiнкот
- Англiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50,5:45 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:25 Т/с «Полдарк».
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:30 Д/с «Дикi тварини».

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

Канал «1+1»

6:00,2:35 «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,
4:15 «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».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21:45 «Право на владу».

Iнтер

5:30,22:15 «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».
11:00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:05,15:10 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
0:15 Т/с «Пригадати молодiсть 3».
2:25 «Подробицi» - «Час».
3:10 Х/ф «Бандити».
4:55 «Телемагазин».

ICTV

5:15 Факти.
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:30 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:20 Секретний фронт.
12:45,15:45 Факти. День.
13:15,16:35,22:00 Т/с «Пес».
16:40 Х/ф «Викрадена 2».
18:45,21:20 Факти. Вечiр.
20:35 Анти-зомбi.
23:25 Х/ф «Без компромiсiв».

Новий канал

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с «Майлз з майбутнього».
7:20,13:00 Вар`яти.
9:00 Т/с «Мерлiн».
11:00 Х/ф «Артур i вiйна двох свiтiв».
15:00,19:00 Хто зверху?
21:10 Х/ф «Викрадена».
23:10 Х/ф «Здохни».

СТБ

6:55 Т/с «Комiсар Рекс».
10:00 МастерШеф. Професiонали 2.
13:00,14:50 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2.
19:05 Один за всiх.
20:15,22:45 Т/с «Мiй чоловiк, моя
жiнка».

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.
11:30,3:50 Реальна мiстика.
13:30,15:30 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Тiнь зiрки», 7 i 8 с.
23:20 По слiдах.

ТК «Київ»

7.00 Ранок по-київськи.
10.00 Лiкар знає.
10.30,12.30 Київськi iсторiї.
10.40,12.25,16.30,16.40,18.50,19.35,22.5
0,23.40 Київ Reality.
10.45,12.15,20.45,23.30 Якiсне життя.
11.00,16.00 Київ. Вголос.
11.35,18.45 Смак дня.
11.40,12.40 Просто кияни.
11.45,16.45,19.15,23.00 Вартовi столицi.
12.00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12.45 Shopping. Марафон.
13.00,17.00,19.00,21.00,1.00 Київ.
NewsRoom.
18.00 Київ. NewsRoom. Деталi.
19.30 Радар.
19.40,23.15 Kyiv Tour.
20.00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 4 с.
20.55 Чарiвна книга.
22.00 Т/с «Мiс Марпл».
22.55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.45 «Вiзерунок дня».
23.55 Голос Америки з Вашингтону.

П’ятница, 23 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:10 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка.

6:35 М/с «Чорний пiрат».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,2
3:35,1:15,4:55 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,0:25,2:0
0 Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10:30 Стильнi подорожi.
11:00 Дивовижнi сади. Маленька
Спарта - Шотландiя.
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,0:10,1:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:25 Т/с «Полдарк».
17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта (оригiнал).
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22:00 Д/с «Суперчуття».
22:30 Д/ф «Таємницi Вiкторiї».

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,
4:10 «ТСН».
9:25,10:25,2:45 «Життя вiдомих людей».
11:25,12:20,13:15,14:15,15:10 «Одруження наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:05 «Вечiрнiй квартал».
23:25 «Жiночий квартал».

Iнтер

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».
11:00 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14:05,15:10,0:55 «Речдок».
16:10 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир i вiйна».

ICTV

4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30,1:55 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44».
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:30 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:25,2:25 Анти-зомбi.
11:45 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12:40 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15:00,16:15,0:50 «На трьох».
15:45 Факти. День.
16:55,20:20 Дизель-шоу.
18:45 Факти. Вечiр.
23:50 «На трьох 8».

Новий канал

7:50 У кого бiльше?
9:50 Любов на виживання.
11:50 Х/ф «Весiльний переполох».
14:00 Аферисти в мережах.
15:00 Хто зверху?
17:00 Топ-модель по-українськи.
19:00 Топ-модель по-українськи.
21:00 Х/ф «Пiслязавтра».
23:30 Х/ф “Прокляття”.

СТБ

5:20 Врятуйте нашу сiм`ю 3.
11:10,14:50,18:05 Т/с «Слiпа».
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00,22:45 Холостячка.

ОФІЦІЙНО

Адаптивний карантин – до кінця року

Світ продовжує бити рекорди захворюваності та посилювати карантинні заходи. В українському Уряді зазначили: ми також діємо відповідно
до епідемічної ситуації. Ці заходи спрямовані, перш за все, на безпеку
українців.
Серед основних нововведень:
1. Змінюються правила щодо кількості людей у масових зібраннях.
У «зеленій» зоні пропонується дозволити масові заходи загалом не більше
50 осіб за умови дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та маскового режиму, у «жовтій» – не більше 30, у «помаранчевій» – не більше 20.
2. Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів, окрім міжнародних, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням МОЗ.
3. Рекомендується закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30
жовтня. Відповідне рішення погодила Державна комісія ТЕБ та НС.
4. Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендується перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Тим часом школи Бучанської ОТГ працюють

Начальник відділу освіти Бучанської міської ради Олег Цимбал надав роз’яснення стосовно постанови Кабміну щодо шкільних канікул з 15 по 30 жовтня.
«Постановою РЕКОМЕНДУЮТЬ відправити заклади на канікули. Ми не
бачимо потреби змінювати структуру навчального року в жодному закладі.
Моніторинг захворюваності в школах показав невеликий відсоток дітей, які
відсутні. Крім того, у частини закладів канікули щойно закінчилися або тривають нині. Тому ми прийняли зважене рішення поки продовжувати працювати у
звичному режимі», – зазначив Олег Цимбал.

19–25 жовтня 2020 року

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.
10:30,4:00 Реальна мiстика.
12:30 Т/с «Майже вся правда», 1 i 2 с.
15:30 Т/с «Майже вся правда».
17:00 Iсторiя одного злочину.
20:10 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

ТК «Київ»

7.00 Ранок по-київськи.
10.00 Лiкар знає.
10.30,12.30 Kyiv Tour.
10.45,12.15,20.45,23.25 Якiсне життя.
11.00,16.00 Київ. Вголос.
11.35,18.00 Смак дня.
11.40,18.15,23.35 Просто кияни.
11.45,16.45,19.35,23.00 Вартовi столицi.
12.00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12.25,16.30,16.40,18.05,18.20,22.50,23.4
0 Київ Reality.
12.45 «Wellness-шоу».
13.00,17.00,21.00,1.00 Київ. NewsRoom.
18.30 Столичний вiдбiр.
19.50,23.15 Київськi iсторiї.
20.00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 5 с.
20.55 Чарiвна книга.
22.00 Футбол 6x6.
22.55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.45 «Вiзерунок дня».
23.55 Голос Америки з Вашингтону.

Субота, 24 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,9:05,3:00 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,23:45,2:35,3:50,5:
35 Новини.
7:15 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:05 Д/с «Суперчуття. Особливий загiн».
10:10 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 i 2 с.
12:00 Д/ф «Таємницi Вiкторiї».
12:55 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13:30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
14:25 Телепродаж.
15:00,0:15 UA:Фольк. Спогади.
15:55 Вiдсутнiсть доказiв. Чудовисько
озера Лохнес.
16:45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19:30 Т/с «Таємний код вiри».
20:30 Д/с «Суперчуття».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «За вiтром».
0:10,2:25 Погода.

Канал «1+1»

6:00,7:00,3:45 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
13:00 Т/с «Свати».
16:10 «Танцi з зiрками».
19:30,5:55 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Маскарад».
22:00 «Жiночий квартал».
23:20,0:20 «Свiтське життя».

Iнтер

5:45 «Слово Предстоятеля».
5:50 Х/ф «Буркотун».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Приходьте завтра».
13:10 Х/ф «Живiть у радостi».
14:40 Х/ф «Раз на раз не випадає».
16:10,23:10 Х/ф «Джентльмени удачi».
18:00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
20:00 «Подробицi».
20:30 Концерт «Iнтер Один на всiх.
Мiльйонам наших глядачiв присвячується».
1:00 Х/ф «Любов на асфальтi».
2:55 Х/ф «Провiнцiйний роман».
4:00 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV

5:10 Факти.
5:40 Т/с «Копи на роботi».
6:35 «На трьох».
8:10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
9:30 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
10:50,13:00 Т/с «Пес».
12:45 Факти. День.
16:25 Х/ф «Падiння Олiмпу».
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Падiння Лондона».
20:40 Х/ф «Падiння янгола».
23:05 Х/ф «Штурм Бiлого дому».

Новий канал

6:00,2:00 Improv Live Show.
7:00 Lе Маршрутка.
8:00,10:00 Орел i решка.
12:15,13:45 Kids` Time.
12:20 М/ф «Як вкрасти перо Жарптицi».
13:50 Х/ф «Люди Iкс: Остання битва».
16:00 Х/ф «Люди Iкс: Перший клас».
18:40 Х/ф «Люди Iкс: Днi минулого
майбутнього».
21:00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
23:55 Х/ф «Викрадена».

СТБ

5:50,10:50 Т/с «Мiй чоловiк, моя жiнка».
7:50 Неймовiрна правда про зiрок.
16:55 Хата на тата.
19:00 МастерШеф 10.
22:55 Звана вечеря.

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:30 Реальна мiстика.
8:00 Т/с «Покоївка», 1-6 с.
15:20 Т/с «Покоївка».
17:00 Т/с «Хiба можна мрiяти про
бiльше», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Хiба можна мрiяти про бiльше».
23:00,2:15 Т/с «Дружина з того свiту».

ТК «Київ»

8.00 Ранок.
10.00 Х/ф «Iдеальний шторм».
12.15 Лiкар знає.
12.45 «Wellness-шоу».
13.00,15.00,17.00,19.00,0.00 Київ.
NewsRoom.
13.10 Т/с «Останнiй кандидат 2», 1 с.
14.00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 2 с.
14.45 Київськi iсторiї.
15.10 Т/с «Останнiй кандидат 2», 3 с.
16.00 Т/с «Останнiй кандидат 2», 4 с.
16.50 Просто кияни.
17.10 Т/с «Останнiй кандидат 2», 5 с.
18.00 3x4.
19.15 Т/с «Мiс Марпл», 7 с.
21.00,3.00 Добрi новини.
21.10 Х/ф «127 годин».
22.55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23.00 Київ. Вiдверто.

Неділя, 25 жовтня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,13:30,15:45,18:00,21:00,2
3:00,2:30,3:55,5:25 Новини.
7:15 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
8:05 Д/с «Суперчуття. Особливий загiн».
9:00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України.
11:00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12:30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi.
13:40 Т/с «Таємний код вiри».
14:40 Країна пiсень.
15:55 Т/с «Модус».
18:10 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18:45 Д/с «Всi на море. Марокко».
19:35 Д/с «Дикая планета».
20:00,21:35,23:35 «Суспiльна Студiя.
Мiсцевi».

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10:35,1:55 «Свiт навиворiт».
16:10 «Маскарад».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,5:00 «ТСН-Тиждень».
21:00 «Танцi з зiрками».

Iнтер

5:35 Х/ф «Сабрiна».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00 «Iнше життя».
12:10 Х/ф «Самогонники».
12:40 Х/ф «Пес Барбос i незвичайний
крос».
12:50 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17:50 Т/с «Детектив Ренуар».
20:00 «Подробицi».
21:00 «Мир i вiйна».
23:00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».

ICTV

6:30 Бiльше нiж правда.
8:20 Секретний фронт.
9:20 Громадянська оборона.
10:20,13:00 Т/с «Обмани себе».
12:45 Факти. День.
14:25 Х/ф «Викрадення».
16:10 Х/ф «Падiння янгола».
18:45 Факти тижня.
21:20 Х/ф «Джек Рiчер 2: Не вiдступай».
23:45 Х/ф «Святий».

Новий канал

6:00,1:40 Improv Live Show.
7:05,8:45 Kids` Time.
7:10 М/ф «Як вкрасти перо Жарптицi».
8:50 М/ф «Атлантида: Загублена
iмперiя».
10:50 Х/ф «Знаряддя смертi
13:10 Х/ф «Люди Iкс.
16:00 Х/ф «Люди Iкс: Апокалiпсис».
18:50 Х/ф «Люди Iкс: Темний Фенiкс».
21:00 Х/ф «Росомаха: Початок».

СТБ

6:05 Х/ф «Гусарська балада».
8:05 МастерШеф 10.
12:05 Хата на тата.
14:55 СуперМама 2.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх.
21:10 Я соромлюсь свого тiла 7.
23:10 Детектор брехнi.

Канал «Україна»

5:30,9:00,11:00,13:00,15:00,17:00
Сьогоднi.
6:30 Зоряний шлях.
7:50,9:10,11:10 Т/с «Дочки».
12:00,13:10,15:10 Т/с «Iнша я».
16:45,17:10,21:00 Т/с «Авантюра».
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з О. Панютою.
23:00 Т/с «Аметистова сережка», 1 i 2 с

ТК «Київ»

8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.50,1
5.00,16.45,21.00 Київ. NewsRoom.
8.10,9.10 Ранок.
10.10 Зiрковий смак.
11.10,1.45 Київськi iсторiї.
11.20 Kyiv Tour.
11.35 Смак дня.
11.40 Вартовi столицi.
12.10 Просто кияни.
12.15 Лiкар знає.
12.45 Shopping. Марафон.
13.10 Х/ф «127 годин». (16+).
15.15 Т/с «Мiс Марпл», 8 с. (12+).
17.00 Київ. NewsRoom. Марафон.
Столичний вiдбiр.
21.25 Київ Reality.
21.30 Спорт-Тижневик.
22.00 Х/ф «Мирний воїн». (16+).
0.05 «Українська Нацiональна
Лотерея».

Бучанська міська рада оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
30.10.2020 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, 12 буде проводитися конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки:
- по вул. Революції 2-б, м. Буча, (кадастровий номер 3210800000:01:082:0171)
площею 1500 кв. м. Термін подання документів – за чотири робочих днів до проведення конкурсу.
Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява на участь у конкурсі ;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; 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 належної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо); інші документи визначені чинним законодавством України.
Втрачене посвідчення НГУ та посвідчення Учасника бойових дій № МВ 068725 на ім’я Вишневський
Владислав Русланович вважати недійсним.
Втрачене посвідчення НГУ та посвідчення Учасника бойових дій № МВ 047972 на ім’я Золотухін
Костянтин Миколайович вважати недійсним.

Керівник

Богачанко М. М.

ФОП «Ізергіна», просить з’явитися гр. Огаренко Т.К. кад номер
3210945900:01:078:4698 та ін. громадян, які являються суміжниками з Денисенком
В.М. кад. номер 3210945900:01:078:4747, для встановлення та погодження межі
земельної ділянки в натурі в смт Гостомель (рішення Гостомельської сел/ради від
24.09.2020 1320-66-VII) Тел.. 0976968787
19 жовтня 2020 року об 11:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер
3210945300:01:133:4150, гр. Коржовський Василь Миколайович. Просимо власників суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення
межових знаків.
Щодо винесення меж земельної ділянки 19.10.2020 р. буде здійснюватися винесення меж запроектованої земельної ділянки по вулиці Мічуріна, яка відводиться відповідно до рішення Бучанської міської ради. Суміжних землекористувачів,
власників земельних ділянок за кадастровими номерами 3210800000;01;027:0147,
3210800000;01;027:0017, 3210800000;01;027:0129, 3210800000;01;027:0128 для погодження зовнішніх меж.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план
території, орієнтовною площею 1,23 га, для розташування об’єктів автомобільного сервісу в межах вулиць Л. Ревуцького, Депутатська та Островського в м. Буча
Київської області» , згідно рішення Бучанської міської ради № 5275-82-VIІ від
27.08.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 1,23 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради
−− Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
−− Розробник ДПТ – ФОП Грановський О.В.
−− ГАП - О.В.Грановський.
−− Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті
Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
−− строк подання зауважень та пропозицій з 16.10.2020 р. по 16.11.2020 р.
−− Пропозиції можна реєструвати:
−− на електроні пошти за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua, sad2010@ukr.net
−− на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул.
Енергетиків, 12, 08292,
−− на поштову адресу КП «Бучабудзамовник»: Київська область, м. Буча, бульвар
Богдана Хмельницького,4, 08292,
Відповідальні особи з розгляду пропозицій:
• директор КП «Бучабуд
замовник»,
Гребенюк
Анатолій Костянтинович;
• начальник відділу містобудування та архітектури,
Наумов Вадим Юрійович;
• розробник
містобудівної документації, ФОП
Грановський О.В.
На
виконання
п.7
Постанови
КМУ
від
25.05.2011р. №555:
−− громадські слухання з
питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
02.11.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й
поверх).
В разі зміни епідемічної ситуації, про спосіб проведення громадських слухань
-громадськість буде повідомлено додатково.

Порядок денний пленарного
засідання 86 сесії VII скликання
22 жовтня 2020 року

1. Про стан готовності підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів
соціально-культурного призначення Бучанської міської об’єднаної територіальної
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.
2. Про оздоровлення та відпочинок дітей Бучанської міської об’єднаної територіальної громади в 2020 році.
3. Про стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року
4. Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року
5. Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
6. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради
на баланс КП «Бучанське УЖКГ»
7. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради
на баланс відділу освіти Бучанської міської ради
8. Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:
8.1. Про розгляд звернення ФОП Забарило Г.В. , вул. Горького, площа 55 кв.м.
8.2. Про розгляд звернення Мацейка В.В., пров. Залізничний, 9, площа 1196 кв. м.
8.1. Про розгляд звернення Мартинюка С.І., Рикова О.В., Сердунь В., вул.
Островського,18-б, площа 40 кв.м.
9. Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану
соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2021р.р.» №2895-53-VII від 24.01.2019р.
10. Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади:
10.1. Про прийняття до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади меблів для виконання функцій у сфері соціального захисту
населення
10.2. Про передачу з балансу Бучанської міської ради на баланс Головного Сервісного
Центру МВС України принтера Toppan CP500
10.3. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу
в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу)
10.4. Про оголошення аукціону на передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що
розташоване за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча (актова зала Бучанського
НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №4»)
10.5. Про оголошення аукціону на передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що
розташовані за адресою: вул. Яблунська, 144-В, м. Буча
10.6. Про продовження договору оренди нежитлового приміщення комунальної
власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Вокзальна, 3, м. Буча (спортивна зала Бучанського НВК
«СЗОШ І-ІІІ ст. №3»)
10.7. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може
бути продовжений з існуючим орендарем ТОВ «Добротвір» або укладений з
новим орендарем
11. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу освіти
Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії.
12. Про розгляд звернення ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію
13. Про добровільну відмову від прав землекористувача на земельну ділянку
14. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Бучазеленбуд»
Бучанської міської ради у новій редакції
15. Про затвердження Програми озеленення та благоустрою Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки в новій редакції
16. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу молоді та спорту Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
17. Про передачу необоротних активів в безоплатне користування з балансу відділу
молоді та спорту на баланс відділу освіти (Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр)
18. Про передачу необоротних активів в безоплатне користування з балансу відділу
молоді та спорту на баланс відділу освіти (Бучанський центр позашкільної роботи)
19. Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.
20. Про внесення змін та доповнень до рішення Бучанської міської ради
№ 5004
- 80 –VII «Про затвердження Правил благоустрою території Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади» від 25.06.2020
21. Про затвердження переліку документів для взяття на соціальний-квартирний
облік Бучанської міської ради
22. Про розробку матеріалів детального плану території водних об’єктів орієнтовною площею 57,0 га для рибогосподарських потреб, облаштування зон відпочинку на території Луб’янського старостинського округу та подальшої передачі
в комунальну власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
23. Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
24. Депутатські запити
25. Різне
20 жовтня 2020 року об 11:00 годині відбудеться встановлення та погодження меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення межових знаків земельної ділянки за технічною документацією щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дідика Едуарда Петровича за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Грушевського, 45 (поруч з земельними ділянками з кадастровими номерами: 3210945300:01:129:0174; 3210800000:01:129:0520;
3210800000:01:129:0451; 3210945300:01:129:0033). Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.
Втрачений військовий квиток ТП №591685, виданий 12.11.19 р. ІрпінськоБучанським ОМВК на ім’я Крезуб Владислав Володимирович, вважати недійсним.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Проєкт нове будівництво два багатоквартирні житлові будинки з вбудованими
нежитловими приміщеннями в сел. Гостомель по вул. Остромирська. Житловий
будинок №2. (Друга черга будівництва) Коригування передбачено для забезпечення громадян житлом.
Згідно з даним проєктом передбачається будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення. Джерелом тепла для системи опалення та ГВП багатоквартирного житлового будинку є квартирні настінні газові котли «Protherm
Jaguar 24 JTV» 24,0 кВт та плита ПГ-4 з газовим лічильником. Котли працюють на
природному газі низького тиску.
Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря, проведена
згідно з Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених міст показує, що рівень забруднення – допустимий, а ступінь його небезпечності – безпечний.
За сукупністю всіх розглянутих чинників, пов’язаних з реалізацією проєкту,
можна твердити, що в режимі технологічної експлуатації вплив на навколишнє
природне середовище не перевищує гранично допустимі концентрації і негативних соціально-екологічних наслідків не прогнозується, а ризик аварійних ситуацій при правильній експлуатації та дотриманні заходів з техніки безпеки, протипожежних заходів – відсутній. Таким чином, екологічний ризик діяльності, що
проєктується виключається.
Проєктна діяльність відповідає всім нормам і вимогам законів України «Про
охорону атмосферного повітря» не завдасть значного негативного впливу на навколишнє природне середовище.
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.

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

діловий тиждень

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

№ 41 від 16 жовтня 2020 року
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День Захисника України

Їм завжди аплодують
стоячи…

У Центральному будинку культури Бучі відбулися урочистості з нагоди
відразу трьох свят – Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці
і Дня козацтва. Адже всі вони пов’язані між собою. Пресвята Богородиця –
покровителька козаків, а славні предки мужнього роду – безстрашні воїни,
які захищали країну в минулому і боронять нашу державу зараз від ворогів-загарбників.

П

ерший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський
передав теплі слова вдячності Героям від
Анатолія Федорука. І побажав усім найближчим часом святкувати перемогу у
війні, й щоб на українській землі запанував мир і достаток, а люди були здорові
та щасливі.
Народний депутат України Ольга
Василевська-Смаглюк подякувала захисникам і військовим лікарям за неоціненний вклад у цілісність і незалежність
України:
– Завдяки вам ми можемо відчувати
себе захищеними, вільними, наші діти
можуть радісно жити.

Шановна громадо!

14 жовтня одразу чотири свята на календарі і в пам’яті кожного українця оживають – День захисника України, День Українського козацтва, створення УПА та
Покрова Пресвятої Богородиці.
Нехай вони зміцнюють нас у вірі, перемозі, любові, звеличенні наших Героїв!
Вони об’єднали славу Українського козацтва, героїзм і жертовність учасників
визвольних рухів та незламність і відвагу сучасних героїв, які щодня стоять на
сторожі незалежності нашої держави.
Це і свято жінок-берегинь, які завжди є опорою для своїх чоловіків-захисників,
синів, братів, і самих учасниць військових дій! Війна одягла чорні хустки матерям
і дружинам, посиротила дітей – дорогу ціну платить наш народ за мирне небо сьогодення. Не оминув біль втрат і нашу громаду, яка втратила синів-Героїв.
Тож нехай завжди поруч із нами панує козацький дух, відвага, світлими й чистими будуть почуття, плідними – успіхи у праці та особистому житті, мирним –
небо, усміхненими – діти й матусі, шанованими – наші мужні захисники.
Божого благословення – кожній родині і нашій Україні!
Слава Героям!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук
Подарунки, квіти і вітання отримали
учасники антитерористичної операції та

Пам’ять про Героїв вічна
З нагоди Дня захисника України на Алеї слави Бучі вшанували пам’ять бійців, які загинули за незалежність та суверенітет держави.

У

світлий день Покрови Пречистої
Богородиці, яка є покровителькою
українського козацтва й усіх українських збройних формувань, відзначається національне свято – День козацтва. Ця традиція належно підкреслює
велике історичне значення козацтва в
боротьбі за утвердження української
державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення.
Саме в цей день з 2014 року відзначається День захисника України. Свято
започатковано в нелегкі часи для вшанування мужності та героїзму захисників територіальної цілісності України.

операції об’єднаних сил, ветерани Другої
світової війни та учасники бойових дій,
14 жовтня на Алею Слави Героїв
АТО/ООС прийшли родини загиблих,
представники органів місцевого самоврядування, бойові побратими, військовослужбовці, місцеві жителі, аби
вклонитися сучасним українським
Героям.
Від імені Бучанського міського голови Анатолія Федорука його перший заступник Тарас Шаправський звернувся до присутніх:
– Це свято завжди буде з присмаком гіркоти, але водночас це є торжество незламного українського духу.
Допоки українська земля народжує і
ростить таких захисників, до того
часу в нас буде незалежна, суверенна
українська держава, – наголосив Тарас
Олександрович. – Ми вшановуємо синів нашої громади, які ціною власного
життя зберегли нам мирне небо. Я
хочу, щоб ми щодня пам’ятали, якою
ціною нам дається незалежність.
Вклонимося родинам, які не дочекалися своїх синів і доньок, чоловіків і
дружин, братів і сестер, підтримаємо дітей, які осиротіли. Помолимося,
щоб наша громада більше не втрачала
синів і доньок на східних рубежах нашої країни.
Усі присутні схилили голови у хвилині мовчання за загиблими героями,
помолились за спокій душ і за солдат,
завдяки яким ми живемо на мирній території та поклали квіти до меморіалу
пам’яті.
Це свято всіх, хто любить Україну.
Свято тих, хто тілом, серцем і душею
відчув свою відповідальність і причетність до оборони Вітчизни від агресорів
та окупантів.
Вічна пам’ять Героям, які полягли в
боях за нашу вільну, незалежну Україну!

діючі військові та родини загиблих воїнів.
Слова вітання і шани Героям та їхнім родинам висловили голова ГО
«Бучанська варта» Богдан Яворський,
голова Бучанської міської організації
інвалідів війни Збройних сил та учасників бойових дій Олександр Щербак,
голова Київської облорганізації інвалідів
війни, Збройних сил та УБД Володимир
Говоров, Ірпінсько-Бучанський військовий комісар Володимир Кондратенко.
Присутні ще раз звернулися зі словами шани і підтримки до родин загиблих:
вдів, осиротілих дітей, матерів, чиє серце
так і залишається розколотим страшною
звісткою про втрату рідної людини.
Усі схилили голови у скорботну хвилину мовчання і загадали поіменно
кожного Героя нашої громади, який не
повернувся до рідної домівки, а навіки
залишився на тій клятій війні.
Герої не вмирають. Вічна Слава!

Шана ВОЇНАМ від ворзелян
Цей сонячний день у селищі
розпочався біля могил борців за
волю України.

У

своїй
промові
виконувачка
обов’язків
старости
Ворзеля
Лариса Федорук зазначила, що
пам’ять про кожного Героя нашої громади, житиме в наших серцях вічно.
– Сьогодні ми всі вклоняємось нашим воїнам за мирне небо. Ми дякуємо за цей прекрасний день, який дарував нам Господь Бог. Бажаю вам, щоб
Богородиця своїм покровом і надалі
захищала кожного з вас.
Вчинки Героїв України можуть і мають стати взірцем для усього народу і
є важливим прикладом для виховання
майбутніх поколінь.

День Захисника України

14 жовтня на місці майбутнього
меморіального комплексу пам’яті
героям АТО/ООС на вулиці Пушкінській у присутності ветеранів
різних війн, родин військових,
представників Бучанської міської
ради, народного депутата Ольги
Василевської-Смаглюк та жителів
громади було закладено капсулу
із зверненням до майбутніх поколінь.

Ранок 14 жовтня у громаді розпочався із покладання квітів до меморіальних дощок пам’яті воїнам, які загинули під час проведення воєнних дій на
сході України, що встановлені на фасадах навчальних закладів і Будинку
культури.
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Вічний урок мужності

Капсула часу для майбутніх
поколінь
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Б

учанська громада завжди пам’ятатиме своїх земляків, які віддали життя,
захищаючи незалежність і цілісність
України. Також вдячні за мирне небо
жителі не оминули своєю увагою, вшанували та принесли квіти до меморіалів
на честь загиблих у другій світовій війні.
До заходу долучилися перший заступник Бучанського міського голови
Тарас Шаправський, заступник Сергій
Шепетько, представники Ради АТО/
ООС, ГО Бучанська міська організація

інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій, депутати, члени місь-

кої організації ветеранів Афганістану,
громадськість.

Кіборг Валентин Опанасенко
до останнього подиху боронив
рідну Батьківщину…

14 жовтня країна відзначила День захисника України. Це важливе дійство
для кожного з нас. Адже незважаючи на те, що Герої завжди живуть у наших
серцях, саме в цей день українці вшановують живих та пам’ять полеглих
воїнів урочистостями та покладанням квітів до їхніх могил. Сьогодні хочемо розповісти про Героя – Валентина Опанасенка, який віддав своє життя
за нас, за наш мир і свободу – загинув у боях за Донецький аеропорт 20 січня 2015 року. Валентин Леонідович був водієм 9-ї аеромобільної роти 3-го
аеромобільного батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних сил України. Славний син України,
воїн 31 липня 2015 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького III
ступеня посмертно.
алентин
народився
1
жовт- змалку цікавився автомобільною, аграрня 1986 року в селі Козинці ною та будівельною технікою. Коли ж
Бородянського району Київської облас- отримав повістку з військкомату, то не
ті. Розумний та активний хлопчик після роздумуючи прийняв рішення, що йде
закінчення загальноосвітньої школи №2 захищати кордони рідної країни. Він не
в Немішаєвому вступив до професій- бачив можливості залишатися вдома,
но-технічного училища №26 у Бородянці коли на сході тяжко воювали й гинули
(нині – Бородянський професійний хлопці. Валік мав дуже багато друзів,
завжди був життєрадісним і вірним тоаграрний ліцей).
Справжній патріот у 2005–2006 роках варишем, тому ця втрата для багатьох,
з гордістю проходив строкову військову хто його знав, була дуже тяжкою.1 жовтслужбу в лавах Збройних сил України.
ня його день народження. У цьому році
У 2014 році був мобілізований, а вже з йому б виповнилося 34, – із сумом діосені 2014-го брав участь в антитерорис- литься пані Тетяна. – Коли Валік перетичній операції на сході України. Мав по- бував у Пісках, ми часто розмовляли під
зивний «Партизан». З 13 січня 2015 року звуки обстрілів. В аеропорту був дуже
– учасник оборони Міжнародного аеро- поганий сигнал та він все ж кілька рапорту «Донецьк».
зів виходив на зв’язок, щоб повідомити,
Дружина Тетяна з теплотою згадує що цілий. Бої були дуже тяжкі. В будівлі
про свого коханого чоловіка. Вони з ним знаходилися обидві сторони і вони вже
були знайомі з дитинства, ходили в один воювали впритул з ворогом. Хлопці були
садочок і школу. Про службу коханого виснажені, фактично не їли і не спали,
чоловіка, ті важкі моменти їхнього жит- навіть не мали води. Останнього разу
ми розмовляли 18 січня, і я розуміла
тя пані Тетяна згадує з болем у серці:
– Перед мобілізацією працював на екс- вже тоді, що він не полишить там нікого
каваторі на великих будівництвах, бо і буде стояти до останнього. Згадую 19

ист підписали родини, які втратили на війні, що триває на сході України, своїх рідних. І саме вони
склали звернення до нащадків із розповіддю про сьогодення, про нашу
славну Україну, про війну, яка принесла сльози та кров, тисячі переселенців
і втрату найкращих синів громади, які
загинули за незалежність і цілісність
держави.
А головне у листі – світлі побажання
нашим нащадкам про мирне щасливе
майбутнє, за яке віддали життя Героїзахисники.
За задумом відкрити капсулу мають у далекому 2091 році на 100-річчя
Незалежності України.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

В

січня, на Водохреща, ми відзначали день
народження сина Олега, якому тоді виповнилося 4 роки. А в аеропорту ввечері
стався перший вибух і почали вивозити
поранених, хоча дуже важко було прорватися без втрат до терміналу та виїхати
звідти. Хлопці поверталися, а Валіка серед них не було… Ні на наступний день,
ні після…
15 січня 2015 року солдат Валентин
Опанасенко отримав поранення, але
продовжив брати участь в утриманні нового терміналу Міжнародного аеропорту
«Донецьк». Мав можливість двічі виїхати, але не залишив тяжкопоранених побратимів, і лишився з ними.
20 січня Валентин Опанасенко загинув
після підриву російсько-терористичними угрупованнями другого поверху нового терміналу аеропорту «Донецьк». З
того часу вважався зниклим безвісти.
– Почався час довгих пошуків Валіка в

полоні у ворожих сил,– згадує дружина.
– Адже надходила різна інформація про
те, що нібито він з іншими побратимами
в полоні, тому ми долучили багатьох людей до пошуку – надія на те, що він живий не залишала нас. Тіла загиблих довго не віддавали нашій стороні, і лише в
квітні ми його опізнали та поховали.
9 квітня 2015 року Герой Валентин
Опанасенко похований на кладовищі села Діброво-Ленінське (нині
село Діброва) Бородянського району
Київської області. А згодом вулицю села
1-го Травня перейменовано на вулицю
Валентина Опанасенка, на якій встановлено анотаційну дошку.
9 травня 2015 року в Немішаєвому на
будівлі загальноосвітньої школи №2 (вулиця Шкільна, 1), де навчався Герой, на
його честь відкрито меморіальну дошку.
Вічна пам’ять!
Підготувала Тетяна Домарєва

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

заступника Бучанського селищного голови з 1998
р., першого заступника Бучанського міського голови
(2007—2011 р. р.), Почесного громадянина міста

Савченка Віктора Сергійовича,

водія господарського сектору Бучанської міської ради

Скопенко
Анастасію Володимирівну,

операторку комп’ютерного набору загального відділу
Бучанської міської ради

Науменко Валентину Василівну,

заступницю начальника відділу освіти Бучанської
міської ради

Вітаємо всіх жителів Бучанської громади з Днем
захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці
та Днем українського козацтва!
Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, оптимізму, успіхів та достатку, вагомих здобутків в особистому та громадському житті. Мирного неба та щасливого життя!
З повагою голова
Щербак О.І та колектив
Бучанської міської
організації інвалідів війни
Збройних сил та УБД.

З повагою голова
Київської облорганізації
інвалідів війни,
Збройних сил та УБД
Говоров. В.В

Грицаєнко Світлану Олександрівну,

головного спеціаліста відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно–
мобілізаційної роботи Бучанської міської ради

БУЧАНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ»
ПОЗДОРОВЛЯЄ ВСІХ ВЕТЕРАНІВ
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ,
ДНЕМ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
ТА ЗІ СВЯТОМ ПОКРОВИ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
З повагою президія
Бучанської міської
організації «Ветерани України»

Вітаємо з ювілеєм!

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

Шановні бучанці!
Щиро вітаю вас
з Днем захисника України, який
ми відзначаємо у світлий день
Покрови Пречистої Богородиці,
і з Днем Українського козацтва
Глибока шана і безмежна вдячність Героям, які
поклали життя за незалежність та суверенність
нашої країни.
Щирі співчуття родинам полеглих воїнів, я вірю,
що їхній подвиг недаремний та буде закарбований у
пам’яті нащадків!
У цей особливий день вітаю кожного, хто сьогодні
несе нелегку військову службу, за вірність військовій
присязі.
Бучанська громада пишається своїми патріотами, пам’ять про них навічно залишиться прикладом
щирої любові до України в наших серцях і думках.
Цього дня бажаю усім мирного неба, незламної волі
до перемоги та патріотичного духу, який допоможе
долати будь-які перешкоди!
Василь Олексюк,
секретар Бучанської міської ради

Вчительку фізики Гаврилівської
школи №8, «вищої» кваліфікаційної
категорії, педагогічне звання
«Старший учитель», державна
нагорода: нагрудний знак
«Відмінник освіти України».

Вітаємо з ювілеєм!
Світлану
Олександрівну Грицаєнко!
головного спеціаліста відділу з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту
населення та оборонно-мобілізаційної роботи
Бучанської міської ради.

Прийміть щирі вітання та побажання міцного
здоров’я, достатку та гармонії, добробуту в домі
та щастя в сім’ї. Нехай все, що побажаєте сьогодні,
неодмінно збудеться. Ніколи не сумуйте та завжди
усміхайтеся кожному новому дню!
Бучанська міська рада,
члени виконкому,
депутати БМР

День села

У цей святковий світлий день, коли настав Ваш ювілей, ми щиро Вас вітаємо! Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги. Хай Бог дасть щастя на
путі, хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в
житті! Бажаємо світлої радості й сили, ласкавої долі,
добра і тепла, щоб ласку Вам слало небесне світило, здоров’ям наповнила рідна земля.
Педагогічний колектив
КЗГЗЗСО І-ІІІ ступенів №8

Патріотичне виховання

Козацькі забави Соколів
і Яструбів

Вітали Здвижівкуювілярку з 240-річчям!

З нагоди відзначення Дня села Здвижівки
маршрут добра і поздоровлень завітав саме
у цей населений пункт.

Д

опомогу у вигляді продуктових наборів від
міського голови Анатолія Федорука в межах
програми «З турботою про кожного» доставлено
людям похилого віку та особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Крім того, вручено подяки міського голови та подарунки молодому подружжю та сім’ї, у якій народилася дитина.
Вітаємо громаду зі святом!

У «Синяківському хіміко-технологічному ліцеї –
ЗЗСО l-ll ст.» відбулось запальне свято-змагання –
«Козацькі забави», учасниками якого були учні
другого класу: курінь «Соколи» і курінь «Яструби».

Подарунки у свято
жителям Синяка

Традиційні урочисті заходи з нагоди дня народження населеного пункту не проводилися,
а от подарунки і допомогу окремі категорії
мешканців отримали.
ажливо, аби свято, насамперед, із теплом і добром завітало в оселі до тих, хто опинився у ці
дні у складних життєвих обставинах, без підтримки
рідних, проживає одиноко.
Саме тому напередодні Дня села продуктові набори від міського голови Анатолія Федорука в межах програми «З турботою про кожного» доставили людям похилого віку.
Отримали подяки міського голови та подарунки
11 сімей, у яких народилися діти.
Тож вітаємо всіх жителів села з прекрасною подією!
Розвитку, миру, добра! Разом зробимо більше!

В
О

крім конкурсів та цікавих завдань, школярі заспівали патріотичну пісню «Ми маленькі козачата», а
старша група хореографічного колективу ліцею «Ангели
танцю» подарувала веселий танок «Ми – українці»!
Перемогу у змаганнях здобув курінь «Яструби», але
всі учасники отримали солодкі подарунки.
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