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Актуально

Знайомство зблизька

Дата

Свято

Депутатський
корпус:
що у планах

Павло Єрига: «Маю
досвід і бажання
змінювати громаду»

Відзнаки і нагороди
Захисникам

Українська хустка
як оберіг і символ

Стор. 2

Стор. 3

Стор. 6

Головна тема

Україна і світ

З Днем місцевого самоврядування!

Шановні колеги і працівники місцевого самоврядування!

Вітаю кожного з вас, усіх мешканців Бучанської ОТГ і наших сусідів з професійним святом – Днем
місцевого самоврядування!
У процесі творення й розбудови громади беруть участь усі. Це громадяни і депутати місцевих рад,
і голови ОСББ та керівники органів самоорганізації населення, і представники громадських організацій та політичних партій, й актив учнівського та студентського самоврядування, середовища, де
підростають майбутні лідери, і ветерани самоврядування, що роками працювали на краще майбутнє.
Разом ми докладаємо максимум зусиль, щоб наші громади ставали успішними й комфортними для життя.
На завершальному етапі реформи децентралізації Бучанська об’єднана територіальна громада має чудові показники, які підсумовують нашу системну роботу за попередні 6 років.
До Бучанської ОТГ тепер входять 14 населених пунктів. Окрім міста Буча, це два селища – Ворзель і Бабинці – та
11 сіл: Блиставиця, Буда-Бабинецька, Вороньківка, Гаврилівка, Здвижівка, Мироцьке, Луб’янка, Раківка, Синяк,
Тарасівщина, Червоне.
Загалом маємо 8 старостинських округів, де налагоджуємо сервіси, наближені до людей, щоб кожен відчув переваги самоврядування та децентралізації.
На карті України з’явився укрупнений Бучанський район, який об’єднав 12 ОТГ із 4 колишніх районів: це заслужений результат наших напрацювань та добрий сигнал на перспективу.
Наше місто стає інвестиційним магнітом, де зручно і безпечно вести бізнес. Маємо на меті й надалі приваблювати підприємців прогнозованими умовами роботи і прозорими процедурами, а молоді родини – затишком та
комфортом заміського життя у передмісті столиці.
Цілком реальні плани на найближчі роки – побудова логістичного хабу та індустріального парку, що створить
нові робочі місця і забезпечить зростання податків і для міста Буча, і для всіх населених пунктів громади.
Разом ми вже втілюємо десятки проєктів. Це і нові дороги, і сучасні амбулаторії, побудова та реконструкція садочків, шкіл, спортивного комплексу, дитячих майданчиків та територій відпочинку.
Дякую усім, хто сьогодні працює на зміцнення Бучанської громади – депутатам ВРУ, керівництву області, обласній та місцевим радам, Асоціації міст України, працівникам органів місцевого самоврядування, кожному небайдужому жителю ОТГ!
У нас у всіх спільна мета – побудувати успішну Україну, яка починається з можливості добре жити і працювати
в рідних містах і селах завдяки єдності та активності кожного мешканця. І це важливо пам’ятати.
Тож усім, хто працює на цю мету, бажаю сили, терпіння і єднання задля втілення наміченого в життя!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук

НА ЧАСІ

Чиста вода в Гаврилівці

Народний депутат
України по округу 96 Ольга Василевська-Смаглюк
повідомила,
що
за її зверненням
вдалося
отримати фінансування з
державного бюджету на проведення
реконструкції
майданчика водопровідних споруд
із застосуванням
новітніх технологій
та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної води в Гаврилівці.
роєкт реалізуватимуть за співфінансування місцевого бюджету Бучанської ОТГ.
– Розраховую на ефективну роботу виконавців, щоб
вже в новорічні вихідні мешканці Гаврилівки нарешті
відчули смак питної води, – зазначила народна обраниця.

П

Стор. 7

Володимир Зеленський:
«Україна показала всьому світу,
що зацікавлена у мирі, але рух має
бути двостороннім»

Рік тому, 9 грудня 2019 року, в Парижі відбувся
саміт керівників держав «Нормандської четвірки» (України, Росії, Франції та Німеччини).

Н

а прямих переговорах лідерів держав – учасниць
Нормандського формату можна досягти найбільш
відчутних результатів щодо просування до миру на
Донбасі, наголошує Президент України Володимир
Зеленський.
Закінчення на стор. 2.

Офіційно

Закріплення депутатів
за територіями
Стор. 4.

Із сесійної зали

Новий дитячий садок
добудують у Синяку

На його завершення надійшло 1,5 мільйона гривень.

С

аме про це під час проведення позачергового сесійного засідання повідомив Бучанський міський
голова Анатолій Федорук.
– Будівництво закладу на 75 дітей у Синяківському
старостинському окрузі триває, – розповів депутатам Анатолій Петрович. – Готовність об’єкта – 82 %,
тривають роботи з теплозабезпечення та оздоблення
приміщення.
І додав радісну новину, що вже наступного року заклад прийме перших дошкільнят.
Проєкт рішення щодо приймання-передачі міжбюджетного трансферта підтримали депутати міської ради.
Розвиток громади триває!

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах

Індекс видання
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Офіційно
COVID-19

Посилені карантинні
обмеження.
Уряд назвав точні дати
Кабінет Міністрів ухвалив рішення
ввести в Україні посилений карантин з 8 по 24 січня включно. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні
уряду.

«В

результаті переговорів було
прийнято рішення про те, що
наступного року з 8 по 24 січня включно в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо
їх «зимові канікули заради безпеки». Це
робиться для того, аби не допустити
розгортання нової потужної хвилі,
зокрема і після новорічних свят», – зазначив очільник Кабміну.
Обмеження під час січневого карантину:
−− заборона роботи кафе, ресторанів і
барів, крім доставки й замовлень на
виніс,
−− заборона роботи магазинів непродовольчих товарів;
−− заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів;
−− заборона роботи торговельно-розважальних центрів, крім випадків,
коли там дозволена торгівля лише
продуктами харчування, ліками,
ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової
хімії;
−− всі заклади освіти – на канікулах,
крім дитячих садків,
−− заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи
Що й далі працюватиме:
−− громадський транспорт з обмеженнями «помаранчевої зони»;
−− продуктові магазини;
−− аптеки;
−− банки;
−− поштові оператори;
−− готелі.
Повний список обмежень Кабмін
опублікує пізніше.

Увага!
Дорогі наші читачі!
Ми вас дуже любимо і поважаємо.
Тож маємо велике бажання, щоб газета
була вам цікава і корисна. Із радістю
дізнаємося, про що ви із задоволенням
почитаєте, які теми потрібно порушити. А можливо, ви знаєте гідних
особистостей, яких ми оминули увагою, але варто про цих людей написати і познайомити з ними всю громаду.
Пишіть, телефонуйте, ми чекаємо
ваших пропозицій.
А ще редакція мріє, щоб видання потрапляло до свого читача вчасно. Ми
виконуємо всі зобов’язання, і газета
в п’ятницю вранці вже надрукована і
поспішає на розподільний цех пошти
в Києві (такі умови Укрпошти). На
жаль, тут починаються проблеми.
Для нас були б дуже важливі ваші офіційні звернення, якщо газету не доставляють, чи доставляють із великим запізненням. Особисто я вважаю,
якщо газету принесли в середу за минулу п’ятницю – це велике запізнення.
А отримана на тиждень-два пізніше
– це взагалі неприпустимо.
Телефон контакт-центру Укрпошти
для ваших звернень: 0-800-300-545.
Телефон редакції БН та адрес
на 12 сторінці видання.
Щиро ваша головний редактор
Ірина Левченко

Володимир Зеленський:
«Україна показала всьому світу, що
зацікавлена у мирі, але рух має бути
двостороннім»

Закінчення. Початок на стор. 1.
лях до миру завжди тернистий. Але
це шлях, яким мають пройти обидві
сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне,
мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей», – зазначив Глава держави.
Володимир Зеленський заявив, що Україна
готова до нового етапу розведення військ і
розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.
Президент наголосив, що попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню,
який загалом триває з 27 липня 2020 року.
Завдяки цьому вдалося зберегти десятки
життів українських військових і цивільних.
Крім того, українська влада спростила
вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово
окупованих територій і побудувала на лінії
розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання
адміністративних послуг. За словами Глави
держави, цим Україна демонструє мирним
мешканцям Донбасу по обидва боки лінії
розмежування, що досягти миру реально.
«Україна здатна виграти битву за емоції
мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім жителям Донецька
та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще,

«Ш

ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури», – заявив Володимир
Зеленський.
Партнери по Нормандському формату
відзначають просування з боку України на
шляху до миру.
Надзвичайний і Повноважний Посол
Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала найважливішим здобутком торішньої
зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» досягнення домовленостей щодо встановлення режиму припинення вогню на Донбасі.
«Цей режим тиші врятував життя дуже
багатьох солдатів і місцевих мешканців на
сході України. Також двічі відбувся обмін полоненими – це теж важливо», – зазначила вона.
Серед інших досягнень дипломат назвала
відкриття двох нових контрольних пунктів
в’їзду/виїзду «Щастя» та «Золоте». Водночас
вона висловила жаль у зв’язку з тим, що
представники ОРДЛО зі свого боку відмовилися відкривати ці КПВВ.
«Як на мене, «Мінськ» залишається
безальтернативним форматом для наступних, майбутніх добрих результатів. І
«Нормандська четвірка»: Франція, особливо
Німеччина, стоять пліч-о-пліч з Україною
у боротьбі, щоб подолати цей конфлікт», –
сказала Анка Фельдгузен.
Надзвичайний і Повноважний Посол
Франції в Україні Етьєн де Понсен акцентував увагу на зрушенні в питанні взаємного
звільнення утримуваних осіб, яке відбулося після проведення саміту лідерів дер-

Депутатський корпус: що у планах
День місцевого самоврядування – свято всіх представників владних структур, а також кожного жителя міста і села, адже розбудова успішної громади – спільна справа. Та все ж від прийнятих рішень наших обранців залежить
курс, з яким ми йдемо у майбутнє. Вітаючи зі святом, журналісти БН з такої
нагоди запитали депутатів різних фракцій Бучанської міської ради, яких уже
закріпили за територіями (інформація на 10 стор.), про їхні плани на найближче майбутнє.
Секретар Бучанської міської ради Тарас
Лариса Матюшенко, депутат БМР від
Шаправський, депутат БМР від
Київської обласної організації політичної
Київської обласної організації політичної
партії «За Майбутнє»:
партії «Слуга народу»
– Активно долучитись до процесів реор– Одне з перших завдань – організація робо- ганізації закладів гуманітарної сфери під час
ти ради. А також її діджиталізація: перехід на проведення адміністративно-територіальної
електронний, цифровий формат для зручності реформи. Допомагати закладам освіти, медироботи депутатів. Це забезпечить більшу від- цини, культури, соціального захисту вирішукритість ради й підзвітність перед виборцями. вати актуальні питання, які покращать наданНа часі – напрацювання якісних ініціатив ня населенню громади різних видів послуг.
за напрямами. Із цією метою на засіданні
Бучанської міської ради було створено вісім Наталія Валяр, депутат БМР від
постійних депутатських комісій, які у свою Київської обласної організації політичної
чергу вноситимуть пропозиції за важливими партії «Всеукраїнське об’єднання
напрямами життєдіяльності громади.
«Батьківщина»:
Що стосується планів на наступний рік?
– Насамперед хочу подякувати виборцям
Ми розуміємо, що 2021 буде непростим у і сказати, що я і надалі працюватиму над
бюджетно-фінансовому плані, але разом з вирішенням їхніх питань. Моє правило нетим плануємо: запустити громадський бю- змінне: не зраджувати виборцям, не міняти
джет, щоб залучити громадськість до проце- округи, а працювати та радіти спільним ресу прийняття рішень й зробити його більш зультатам. Відкрита для всіх та запрошую
відкритим; створити надання коштів по- жителів, закріплених за мною територій, до
воротної фінансової допомоги на заходи з конструктивного діалогу, бо тільки у співпенергозбереження жителям громади і ОСББ. раці досягнемо бажаного результату.
Також у планах подальше розширення і розвиток закладів соціальної інфраструктури, Людмила Риженко, депутат БМР від
наближення якісних послуг до населення у Київської обласної організації політичної
громаді.
партії «Слуга народу»
Це головні пріоритети, на яких ми будемо
– Зараз маємо завдання із колегами-деконцентрувати основні зусилля. Роботи ви- путатами, які закріплені за Ворзелем, вистачає, тому без політики у залі, а робота на значити графік прийому і опублікувати, де
закріплених територіях із жителями і забез- і коли можна знайти свого депутата, щоб
людям було зручніше до нас звертатися у
печать виконання амбітних планів.
разі потреби. На території, за якою я закріплена, а саме у мікрорайоні Кичєєво, є
Аркадій Кобринець, депутат БМР від
нагальне питання – пошта. Вони фактично
Бучанської міської партійної організації
відірвані від цивілізації, немає ні відділу, ні
політичної партії «Нові Обличчя»
– Першочергове завдання для мене, та і для навіть термінала, де можна було б сплатити
всіх новобраних депутатів, це звичайно ухва- послуги. Ми вже неодноразово зверталися
лення бюджету на 2021 рік. Усі ми знаємо про до Укрпошти з приводу відкриття там віддіприєднання до складу Бучанської об’єдна- лення, зараз готую повторно депутатський
ної територіальної громади нових населених запит, а також планую найближчим часом
пунктів і, звичайно, це позначиться на бю- провести переговори з їхнім керівництвом
джеті. Ми маємо вирішити це питання, адже про відкриття такого необхідного Кичеєву
поштового відділення.
воно зараз найголовніше.

Україна і світ
жав – учасниць Нормандського формату в
Парижі, а також на встановленні режиму
припинення вогню на Донбасі.
«Водночас залишається багато роботи,
яку треба зробити як на рівні президентів
та голів урядів, так і на рівні дипломатичних радників, які працюють у відповідному
форматі», – зауважив Етьєн де Понсен.
Він наголосив, що Франція як учасник переговорів у межах Нормандського формату
зберігає віру в ефективність цього переговорного майданчика. За словами Етьєна де
Понсена, такий формат сприяє пошуку рішення щодо відновлення миру на Донбасі.
«Президент Франції Еммануель Макрон
і команди, які працюють у Парижі та в посольстві у Києві, залишаються мобілізованими на досягнення цієї мети», – зазначив
Посол Франції в Україні.
Народний депутат Олександр Трухін наголосив, що за останній рік для досягнення миру на Донбасі було зроблено більше
ніж за попередні п’ять років. Зокрема були
звільнені українці, яких близько п’яти років
незаконно утримували на окупованих територіях та в Росії.
Народний депутат України Олена
Шуляк зазначила, що мало хто очікував, що Президенту Володимиру
Зеленському вдасться швидко розблокувати
Нормандський формат, який фактично не
працював з 2016 року.
Вона зауважила, що розблокування переговорів у Нормандському форматі дало змогу
Україні досягти прогресу у трьох напрямах:
гуманітарному, соціальному та безпековому.
Так, за останній рік вдалося повернути українських бранців, відновити кілька важливих
інфраструктурних об’єктів (відбудувати міст
у Станиці Луганській, відкрити КПВВ) та досягти тривалого режиму тиші.

Актуально
Анатолій Кушнірчук, депутат БМР від
Київської обласної організації політичної
партії «Сила і честь»
– Не сидіти на дивані, а працювати у
Здвижівці, де я затверджений, як відповідальний. Мені потрібно познайомитись з
людьми та зі старостою і створити групу
активних людей, з якими можливо буде взаємодіяти, для покрашення життя місцевого
населення. І звичайно у мене є зобов’язання, які я раніше обіцяв людям виконати, і я
від них не відхрещуюсь, а буду і надалі працювати ще активніше.
Катерина Українцева, депутат БМР
від Київської обласної організації
політичної партії «Європейська
солідарність»
Найближчі плани на майбутнє:
−− Організувати зручний прийом громадян
та їхніх звернень;
−− Подати на затвердження сесії помічників-консультантів, які зможуть забезпечити більш тісну співпрацю з виборцями;
−− Створити спільноту виборців на закріпленій території для можливості вивчення громадської думки;
−− Виконання доручень та наказів виборців,
отриманих під час передвиборчої кампанії;
−− Внесення пропозицій щодо покращення
роботи депутатських комісій;
−− Внесення пропозицій щодо удосконалення адміністративних послуг, які надаються Бучанською міською радою з метою
покращення їх якості, спрощення проходження та забезпечення прозорості діяльності виконавчих органів та депутатського корпусу.
Микита Геращенко, депутат БМР від
Київської обласної організації політичної
партії «Слуга народу»
– Як наймолодший депутат Бучанської
громади планую активно займатися розвитком молоді. По-перше, це створення
молодіжних центрів у селах, це розвиток
спортивної інфраструктури та звичайно
ж, покращення доступу всіх мешканців
громади до якісного мобільного зв’язку та
Інтернету. Реалізація таких проєктів має
об’єднати владу та жителів громади, у що я
дуже вірю.

Єдина родина

У Гаврилівському закладі загальної середньої освіти пройшли різноманітні заходи, приурочені акції «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»:
Здається, у сучасному освіченому сві• виховні години «Почуй мене»,
• виставка малюнків «Світ без
ті не має місця насильству в родині, але
насильства»,
ця проблема існує. А з впровадженням
• перегляд відеофільму «Життя на
карантину у зв’язку із пандемією копродаж»,
ронавірусу в деяких сім’ях жити стало
• акція «Червона стрічка» до
ще тяжче. І лише розуміння проблеми,
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
вміння з нею боротися, вирішувати доТакож у школі провели тести поможе людству забути про це ганебне
«Насилля в сім’ї».
явище.

У школі № 2 психолог закладу Людмила Семеняка провела заняття на
тему: «Скажемо булінгу – ні!». Діти ознайомилися з поняттям «булінг»,
його видами, компонентами та структурою.

Школярі: стоп насильству

Акція «16 днів без насильства»

– Також учні прослухали казку про
скрипку та наочно побачили: якщо людину образити, то їй не просто відновитися, – розповіла психолог.
На уроці дітки дізналися, куди та до
кого потрібно звертатися у випадку булінгу, зокрема записали номер гарячої
лінії Нацполіції з питань протидії булінгу та насильства.
Наприкінці, учні виконали вправу
«Рука допомоги»: писали на паперових
долоньках власні способи боротьби з
образами та глузуваннями.
– Пам’ятаймо, що світ стане кращим
і добрішим, коли люди замість насильства робитимуть добро одне для одного! – закликала Людмила Семеняка.

Знайомство зблизька

Павло Єрига: «Маю досвід і бажання
змінювати громаду»
Бучанський міський голова Анатолій Федорук вніс на розгляд сесії
Бучанської міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду
старости у селах Синяк, Червоне,
Вороньківка, Раківка Бучанської
міської ради, яку підтримала більшість депутатів. «Бучанські новини» поспілкувалися з новообраним
старостою, аби дізнатися про його
плани та перспективи розвитку населених пунктів.
Понад чверть віку в системі місцевого самоврядування пропрацював Павло
Іванович Єрига на посаді Синяківського
сільського голови Синяківської сільської ради Вишгородського району
Київської області з 2002 до 2018 року і
знає своє село, як свої п`ять пальців.
Павло Іванович закінчив Ніжинський
технікум механізації сільського господарства. Потім вступив в Київський
університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
До того, як розпочати свою трудову
діяльність в органах місцевого самоврядування, Павло Іванович з 1977 по
2002 роки працював у сільському господарстві на різних посадах, пройшов
трудовий шлях від різноробочого до
директора колгоспу «Димерський».
1996 – 2002 роки працював директором Державного дослідного господарства «Прогрес».
З 2018 року обіймав посаду юрисконсульта комунального підприємства
«Бучазеленбуд».
– Павло Іванович скажіть, будь ласка, чому Ви вирішили стати старостою? Це було Ваше власне рішення чи
чиясь ініціатива?
– Це було свідоме і зважене рішення.
Це не перший мій досвід, тому знаю,
над чим потрібно працювати. Коли розпочалося об’єднання громад, зрозумів,
що нам потрібно приєднуватись саме
до Бучанської ОТГ. Адже ми навіть географічно розташовуємося ближче до
Бучі. І жителі наших населених пунктів
звикли їхати саме в цьому напрямку на
роботу та у справах. Тому було відчуття
відповідальності і бажання взяти все у
свої руки, щоб запустити цю систему і
нормально щось зробити для місцевих
жителів.

◆◆ Луб’янка

Захисники
у творчості учнів

– Які, на вашу думку, проблеми села
для розв’язання є найголовнішими?
– Усі бачать, яка непроста сьогодні
ситуація в державі й у світі. Наразі одна
з головних моїх цілей – зробити медицину більш зручною та доступною.
Нам необхідно збудувати нову сучасну
амбулаторію. Крім цього, є потреба в
кваліфікованому медичному персоналі.
Наразі ми цього не маємо.
Павло Іванович розповідає далі, що
ще багато цілей стоїть попереду: будівництво садочка, доріг.
– Хотілось би мати свій парк відпочинку. Ми, як влада, мусимо докласти
багато зусиль, аби село розвивалось, –
зазначає староста. – Щоб воно було гарним, чистим, старанно прибраним. У нас
мало молоді, – каже Павло Іванович. –
Потрібно підвищувати рівень народжуваності. Думаю так, в перспективі село
теж буде підніматися.
Староста підкреслює, що молодь не має
залишати село. Робочі місця є. Наприклад,
велика організація «Автомагістраль» ,
«Альянс краси» чи «Склотрейд». Ці компанії привозять людей з інших сіл та навіть областей. Тобто робота для населення є, але більшість все одно їде до Києва,
особливо молодь. Спочатку на навчання, а
потім частина залишається в столиці.
– Пане Павле, чи є, на Вашу думку,
якісь головні засади успішної діяльності старости?
– Насамперед, треба жити інтересами
громади. До людей необхідно прислуховуватися. Бо наше покликання допомагати людям. А справ щодня вистачає,
над розв’язанням назрілих проблем
буду трудитися й далі.
Тож бажаємо успіху Павлу Івановичу
в реалізації його планів та плідної праці
на шляху розвитку Бучанської громади.
Спілкувалась Ірина Паясь

У Бучанському загальноосвітньому
закладі № 7 провели тиждень трудового навчання.
еми для своїх робіт у день творчості
талановиті дітки знайшли в історії
українського народу, одна зі сторінок
якої зараз – збереження свободи та цілісності держави, і шана воїнам-захисникам.

Т
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◆◆ Мироцьке

Оновлена вулиця Польова
в Бучі

Медицина –
один із пріоритетів

Деякі скептики під час виборчої
кампанії стверджували: щойно
пройдуть вибори, закінчиться ремонт і будівництво.

Роботи з будівництва нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини вже на завершальному етапі.
озвитку мережі сучасних закладів
приділяє особливу увагу голова
Київської облдержадміністрації Василь
Володін, який наголошує на пріоритетності її підтримки у період пандемії, закріпленні кадрів у громадах.
Про важливість завершення добудови об’єкта говорили Бучанський
міський голова Анатолій Федорук,
голова постійної депутатської комісії
Олег Сотніков, представник підрядної
організації, що здійснюватиме благоустрій прилеглої території.
Нагадаємо, що у нинішньому році
за типовим проєктом відкрито амбулаторію у Луб’янці, а на сесії міської
ради підтримано пропозиції щодо будівництва закладів первинної медичної ланки у Ворзелі та Бабинцях.
Розвиток громади триває!

Р
А

ле ці слова точно не про Бучанську
громаду, адже нещодавно в мікрорайоні Лісова Буча і в Луб’янці
облаштували нові дитячі майданчики, у Мироцькому добудовують амбулаторію, а в Бучі щойно відкрили
для проїзду реконструйовану вулицю
Польову.
Широкі тротуари для пішоходів із
двох боків дорожнього полотна, рівненьке асфальтове покриття. А незабаром буде і нова парковка біля лікарні, яку зараз добудовують.
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◆◆ Буча

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

◆◆ Гаврилівка

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

3

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

№ 49 від 11 грудня 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

4

На часі

Закріплення депутатів за територіями

На другому сесійному засідання погоджено проєкт рішення щодо закріплення територій за депутатами Бучанської міської ради VIIІ скликання виборчих округів.
Тож знайомтесь, до кого вам звертатися у разі потреби.
№ з/п

П.І.Б.
депутата

Виборчий
округ

1

Ганаба Роман Васильович
097-1269118

1

смт Бабинці та село Буда-Бабинецька

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

2

Сашко Тетяна Миколаївна
093-5613254

1

с. Мироцьке

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

1

смт Ворзель – вул. Білостоцьких: 7; вул. Будівельна, вул. Бучанська, вул. Ватутіна, вул. Ворзельська, вул. В.
Чорновола, вул. Горького, вул. Грушевського, вул. Декабристів, вул. Європейська: 2–17А; вул. Квіткова, вул.
Київська, вул. Кленова, вул. Ковельська, вул. Композиторів: 1; вул. Курортна: 2–2А, 4, 6–8, 10, 12, 14, 16, 18–20Б,
22–24А, 26, 28–28А, 34, 36, 38, 42–42/12, 44, 48, 50–54Д, 56–56/3, 62, 68–112А; вул. Лесі Українки, вул. Лісова,
вул. М.Амосова, вул. Молодіжна, вул. Незалежності, вул. Нестора Потєхи, вул. Окружна, вул. Паркова, вул.
Петропавлівська, вул. Польова, вул. Садова, вул. Семеніївська, вул. Софіївська, вул. Юрія Збанацького, пров.
Ватутіна, пров. Ворзельський, пров. Городецького, пров. Горького, пров. Лісовий, пров. Молодіжний;

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЗА МАЙБУТНЄ»

1

смт Ворзель – вул. Богдана Хмельницького, вул. Гвардійська, вул. Європейська: 20–50/10; вул. Затишна, вул.
Захисників України, вул. Композиторів: 4А–45; вул. Курортна: 3, 5–5/4, 9–9А, 11–11Б/1, 13, 15, 17, 21, 25–25А,
27А, 29–33, 35, 37, 38КМ–41А/1, 43–43/2, 45, 49–49А, 55, 57; вул. Медова, вул. Мічуріна, вул. Пшеничного, вул.
Соснова, вул. Стражеска, вул. Тюльпанова, вул. Франка, вул. Чайковського, вул. Шевченка, вул. Яблунська,
вул.1 Травня, пров. Чайковського;

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЗА МАЙБУТНЄ»

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

Опис меж територіального виборчого округу, за яким закріплено депутата

Суб’єкт висування

3

Федорук Лариса
Петрівна
098-4892480

4

Хрокало Валентина
Олександрівна
066-9537023

5

Риженко Людмила
Володимирівна
096-9564556

1

смт Ворзель – вул. Березова, вул. Білостоцьких: 2–6Г, 8А–27; вул. Борщагівська, вул. Героїв Ворзеля, вул.
Залізнична, вул. Кичеївська, вул. Котляревського, вул. Крилова, вул. Курортна: 61, 63; вул. Лермонтова, вул.
Миру, вул. Паризької Комуни, вул. Пушкінська, вул. Тургенєва, вул. Чернишевського, вул.Чкалова, вул.8
Березня, пров. Березовий, пров. Героїв Ворзеля, пров. Пушкінський, пров. Чернишевського, просп. Свободи,
просп.1 Травня;
- Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2»

6

Геращенко Микита
Вадимович
095-6673442

2

села Гаврилівка, Синяк, Вороньківка, Раківка, Червоне, Тарасівщина

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

7

Кухаренко В’ячеслав
Миколайович
050-0550179

2

- село Блиставиця;
- м. Буча – вул. Вокзальна: 105-145; вул. Леха Качинського, 4- 6А

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

8

Османов Музафар
Шамсединович
067-5014464

2

м. Буча – вул. Авіаторів, Винахідників, Виноградна, Васильківська, Весняна, Вербова, Волошкова, Березнева,
Дружби, Зелена, Калинова, Квіткова, Кринична, Малинова, Меліоративна, Озерна, Паркова, Перебудівна,
Прогресивна, Пшенична, Семиренка, Сонячна, Степова, Фруктова, Шкільна, Яблунева, Київська, Зої Гайдай, Б.
Ступки, Мельниківська, К. Білокур, Носова, Лісова, Солов’їна, Вокзальна, 129а, 129б, 129в, 129г, 130-145, пров.
Б. Ступки, Озерний, Ярослава Мудрого

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

9

Сотніков Олег Леонідович
050-3666333

2

с. Луб’янка

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

10

Кушнірчук Анатолій
Юрійович
067-7265108

2

с. Здвижівка

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І
ЧЕСТЬ»

11

Сорокіна Тетяна
Володимирівна
068-4557269

3

м. Буча – вул. Бориса Гмирі (ЖК «Буча Квартал», ЖК «Нова Буча»), Князя Володимира Великого

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

12

Переяславська Анастасія
Анатоліївна
050-3318209

3

м. Буча – вул. Нове Шосе 13,15,17; вул. Польова, 28,30, вул. Нове Шосе, 11,11-11-А; вул. Енергетиків, 9-11, 13,15,
Героїв Майдану, 10-17, вул. Енергетиків, 17, Героїв Майдану 1-9/1, Польова, 3-26, 28,98, пров. Санаторний,
Героїв Майдану

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

13

Продан Ольга Леонідівна
066-4275981

3

м. Буча - б-р Б. Хмельницького, 11-19, вул. П. Дорошенка, М. Залізняка, Ковельська, Є. Патона, Мічуріна,
Києво-Мироцька, 87-а, 89-89а, 91-101, 103-113, 115, Першотравнева

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

14

Козак Ігор
Олександрович
098-4335566

3

м. Буча - б-р Б. Хмельницького, 1-5, 9-А, вул. Енергетиків, 12,14,16, 19, 19-А, вул. Островського, 34, 36

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

15

Олексюк Василь Павлович
067-6951111

3

м. Буча - Вул. Енергетиків, 1-8, Вокзальна, 101, Нове Шосе 8, 8а, 8б

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І
ЧЕСТЬ»

16

Косенко Віталій
Вікторович
050-3104278

3

м. Буча – Воїнів Інтернаціоналістів, Дачна, Є. Гребінки, Новаторів, Л. Качинського, 1-1а, Ястремська, КиєвоМироцька (від вул. Л. Качинського), В. Антоновича, М. Аркаса, С. Васильченка, В. Гетьмана, Г. Верьовки,
П.Вірського, М. Дунаєвського, В. Кондратюка, Є. Коновальця, О. Ольжича, С. Руданського, І. Світличного, А.
Солов’яненка, пров. Є. Гребінки

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЗА МАЙБУТНЄ»

17

Саврей Сергій
Вікторович
093-4404041

3

м. Буча – СТ «Вишневе», 1 Лінія, 2 Лінія, 3 Лінія, 4 Лінія, 5 Лінія, 6 Лінія, 7 Лінія, 8 Лінія, 9 Лінія, 10 Лінія,
11 Лінія, 12 Лінія, Семеніївська, Ватутіна, Кочубея, Полтавська, Яснополянська, Сілезька, Тургенєва, 8-63,
Революції 10, 12, 15а, 16, 16в, 16д, пров. Яснополянський, Тургенєва, Революції

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

18

Цимбал Олег Іванович
067-4060428

4

м. Буча – вул. Нове Шосе, 16, бул. Б. Хмельницького, 6, 10

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

19

Янковой Роман
Васильович
050-3511245

4

м. Буча – вул. Д. Багалія, І. Богуна, О. Вересая, Гайдамацька, В. Глушка, І. Гонти, Гостомельська, О. Довженка, В.
Івасюка, Козацька, І. Котляревського, М. Коцюбинського, М. Лисенка, В. Липківська, І. Мазепи, Є.Маланюка,
В. Марченка, Нечуй Левицького, П. Орлика, Є. Плужника, Л. Симиренка, В. Симоненка, В. Стуса, О. Теліги,
Тушинська ,М. Ридзанича, І. Франка, Революції, 1-8а, Набережна, Сім’ї Красовських, Шота Руставелі,
Толстого, М. Гамалія, Тургенєва, 1-а-7, Києво-Мироцька, 2-51, пров. М. Ридзанича, Набережний, Толстого,
Гостомельський, В. Івасюка, В.Марченка, В. Симоненка

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

20

Єфимович Наталія
Володимирівна
097-5005075

4

м. Буча – вул. Пушкінська, 1-43а, Старо-Яблунська, Гоголя, пров. Гоголя, вул. Камінського, Ново-Яблунська,
Дніпровська, Комарова, Києво-Мироцька, 58-60, 62, 64, 66-66а, 68-72, 74, 76-86, 88-88ж

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

21

Джам Оксана Іванівна
097-3553424

4

м. Буча - вул. Нове Шосе 3,5,7,28, 32, 32/2, 34, 42, 42-а, 42-б, 42-в, вул. Пушкінська, 59-а, 59-б,в, 61, 61-г, 63, 74,
74/34, вул. Героїв Крут 9, 15, 15а, 16, вул. Лесі Українки, А. Михайловського, 83-97, Шевченка, 75-92, Вишнева,
Булгакова, б-р Б. Хмельницького, 27, пров. Урожайний, 14,18, 24

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

22

Квашук Олег Якович
067-4806008

4

м. Буча – вул. Димитрова, Нова, А. Михайловського, 56, 58-60, 61/25-82, Шевченка, 33,35-37, 39, 41, 41а, 43-72а,
Києво-Мироцька, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 73, 73-б, 75, 90-б, 102, Інститутська, 45-63а, Вокзальна, 73, 77100, 102-129, пров. Шевченка

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

23

Ярмоленко Ірина
Василівна
096-0218977

4

м. Буча – вул. Шевченка, 1-31, 34, 38-38б, 40, 42, А. Михайловського від початку до 56, О.Олеся, Некрасова,
Грибоєдова, В. Стефаника, М. Вербицького, Патріотів, І. Багряного, Г. Барвінок, М. Вовчка, ГулакаАртемовського, Л. Глібова, Інститутська, 1-7, 9, 12, 14-42

БУЧАНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»

24

Матюшенко Лариса
Анатоліївна
050-9287808

4

м. Буча - вул. Жовтнева, І. Руденка, Щаслива (Сім’ї Забарило), Л. Ревуцького, Лермонтова, М. Гориня, М.
Мурашка, Тюменцева-Хвилі, Островського (приватний сектор), Трудова, 31 км., пров. Трудовий, М. Гориня,
Жовтневий

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЗА МАЙБУТНЄ»

25

Король Сергій
Васильович
067-2326086

4

м. Буча - бульв. Леоніда Бірюкова, вул. М. Амосова, О. Антонова, С. Бандери, В’ячеслава Чорновола, вул.
Депутатська, вул. Івана Виговського, Переїзна, Нагорна, Устима Кармелюка, Ворзельська, Горького, НовоЛермонтова, Заводська, Нове Шосе (19, 37), пров. Заводський

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЗА МАЙБУТНЄ»

26

Мостіпака Сергій
Васильович
067-4073082

5

м. Буча – вул. Стадіонна, 1,3,5,7, 9,11, 13,15, Склозаводська, вул. Остапа Вишні, С. Наливайка,
пров. Остапа Вишні

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»

27

Валяр Наталія Василівна
067-7014776

5

м. Буча - вул. Водопровідна, 1-27, 30-64; Вокзальна, 1-72, 74-76, А. Горської, Кульчицького генерала, М.
Мозгового, С. Рудницького, П. Чубинського, Олекси Тихого, вул. Центральна, 32-50, Садова 3-17, Г. Сковороди,
Яблунська, 221-223, 223а, 225, 227, 318а, 342а-396, Н. Яремчука, провул. Вокзальний та Перемоги

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

28

Рибальченко Юрій
Анатолійович
095-2022820

5

м. Буча - вул. Тарасівська 10в, 10Г, 11, 11а, 12а, 13-22а, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, Кожедуба, вул. Дмитра
Вишневецького, С. Крушельницької, пров. Дмитра Вишневецького, 2,6,8, пров. Тарасівський, 1,3,4,4а,6,

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

29

Коротя Володимир
Геннадійович
063-6245112

5

м. Буча – вул. Яблунська, 203-б, 203-г, 203д, Гагаріна, 9-47а, 33 кілометр, м. Буча - вул. Будівельна, Будівельний
тупик, М. Волобуєва, Промислова, Яблунська, 1-24а, 26-26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 46-46а, 48, 50-52а, 54,
54а, 56-60, 62, 64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 78-80, 90,
пров. Яблунський

БУЧАНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»

30

Матковська Мар’яна
Анатоліївна
050-3538085

5

м. Буча –пров. Олекси Тихого, вул. Р. Шухевича, Перемоги, Центральна, 1-31

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

31

Морозова Алевтина
Володимирівна
050-8819911

5

м. Буча – вул. Тарасівська, 1,1а/б/в/г/д, 2а, 3, 3а, 4-7, 7а/б/в/г/д, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 10д

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І
ЧЕСТЬ»

32

Українцева Катерина
Леонідівна
096-0247999

5

м. Буча – вул. Яблунська, 25-25а, 27-27б, 29, 31, 33,35, 37, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81-89,
КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
91-203а, 203в, 205-220, 221а-222, 224, 226, 228-318, 320-342, Суворова, Грушевського, Рубежівська, Нове Шосе, 14 «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
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м. Буча – Гагаріна, 1-7, Вчительська, ж/д Водокачка, Лугова, Миру, Січових стрільців, Південна, Садова, 20-86а,
пров. Волгоградський, Вчительський, Гагаріна, Садовий, Січових Стрільців

БУЧАНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»

ТЕЛЕПРОГРАМА 14–20 грудня 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
,3:25 «ТСН».
9:25,10:25,11:25,12:20,2:20 «Життя
вiдомих людей».
13:00,14:20,15:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Комедiя «Рiдня». (12+).
22:45 «Грошi».
0:00 «Дубiнiзми».
0:20 Комедiя «Я ти вiн вона». (12+).

Iнтер

4:10 «Легенди бандитської Одеси».
4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00,18:00,19:00,3:25 «Стосується
кожного».
12:00 «Новини».
12:25 Т/с «Детектив Ренуар». (12+).
15:45 «Чекай на мене. Україна».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Х/ф «Грошi на двох».
2:20 Х/ф «Секретний фарватер».

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Громадянська оборона.
5:55 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
9:55,13:15 Х/ф «Хоробре серце». (12+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:00,16:15 Х/ф «Холодна помста».
(16+).
16:55 Х/ф «22 милi». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Бiльше нiж правда.
21:25 Т/с «Пес 6». (16+).
22:50 Свобода слова.
0:05 Х/ф «Слiпа лють». (16+).
1:50 Анти-зомбi.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
8:20 Lе Маршрутка.

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:30 Т/с «Комiсар Рекс».
9:35 МастерШеф. Професiонали. (12+).
13:00,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:35 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Детектор брехнi. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Обiйми брехнi».
23:05 Т/с «Вербна недiля». (16+).
1:15 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,3:45 Реальна мiстика.
12:45,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Роман з детективом», 9 i
10 с. (12+).
23:30 Т/с «Мiй кращий ворог», 1 i 2
с. (12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Мiй кращий ворог». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,16:00,22:50,23:40 Просто кияни.
12:20,16:10 Спiвай. Танцюй. Твори.
12:25,16:05,19:40,23:45 Смак дня.
13:00,17:00,19:00,21:00 Київ.
NewsRoom.
16:45,19:30,23:30 Якiсне життя.
18:00 Людина на мiльйон.
19:15,23:05 Вартовi столицi.
19:45,23:20 Служба порятунку.
20:00 Т/с «Окупованi», 18 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Голос Америки з Вашингтону.
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00 Х/ф «Червона скрипка». (16+).
2:10,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
5:30 «Тут i зараз».
6:30 Веселi саморобки.

Вівторок, 15 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка. Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,2:45
Суспiльна студiя.

Відповіді
на сканворд
у № 48

9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,2:40,5:50 Спорт.
15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:45 Нашi грошi.
22:10 Д/с «Суперчуття».
23:40 Д/с «Боротьба за виживання».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
4:25 Д/ф «Перехрестя Балу». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
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
,3:25 «ТСН».
11:25,12:20,14:15 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Комедiя «Рiдня». (12+).
21:45 Х/ф «Армагеддон». (16+).
0:50 Х/ф «До зiрок». (12+).

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Нове життя».
14:15,15:15 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:15 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Х/ф «За вовчими законами».
(16+).
2:10 Х/ф «Секретний фарватер».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,20:20 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.

8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Секретний фронт.
10:50,1:00 Х/ф «Король злодiїв». (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:15 Х/ф «Пiдривники». (16+).
13:25,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:30 Х/ф «Копи на пiдхватi». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
21:25 Т/с «Пес 6». (16+).
22:50 Т/с «Заклятi друзi». (16+).
2:55 Анти-зомбi.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Т/с «Бiблiотекарi». (16+).
11:00,21:00 Т/с «Першi ластiвки.
Zалежнi». (16+).
13:30 Суперiнтуїцiя. (12+).
15:00 Хто зверху? (12+).
17:00,19:00 Любов на виживання.
(16+).
23:40 Х/ф «Сутiнки». (16+).
2:00 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
2:50 Зона ночi.

СТБ

5:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:40 Т/с «Комiсар Рекс».
9:45 МастерШеф. Професiонали. (12+).
13:05,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:40 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Таємницi ДНК. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Обiйми брехнi».
23:05 Т/с «Вербна недiля». (16+).
1:15 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,3:50
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,4:10 Реальна мiстика.
12:45,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).

20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Роман з детективом», 11 i
12 с. (12+).
23:20 Контролер.
0:00 Т/с «Термiн давнини», 1 i 2 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Термiн давнини». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Лiкар знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00,23:00 Голос Америки з
Вашингтону.
12:05 «Wellness-шоу».
12:15,18:40,22:50,23:40 Просто кияни.
12:20,16:10 Спiвай. Танцюй. Твори.
12:25,16:05,18:50,19:40,23:45 Смак
дня.
13:00,17:00,19:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:00 Кияни.
16:45,19:30,23:30 Якiсне життя.
18:00 Київ. NewsRoom. Деталi.
18:30 Служба порятунку.
19:15,23:05 Вартовi столицi.
19:45,23:20 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 19 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Мiс Марпл». (12+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Середа, 16 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка. Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:35,23:35,5:50 Спорт.

15:20 UA:Фольк. Спогади.
16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
17:30 Нашi грошi.
18:55,23:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:45 #@)?$0 з Майклом Щуром. (16+).
22:10 Д/с «Суперчуття».
0:15 Т/с «Полдарк». (16+).
2:40 UA:Фольк.
4:25 Д/ф «Одесити на Донбасi». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25,2:05 «Життя вiдомих
людей».
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
,3:25 «ТСН».
11:25,12:20,14:20 «Мiняю жiнку».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:45 Комедiя «Рiдня». (12+).
21:45 Х/ф «Роман з каменем».
23:55 Бойовик «Лiга видатних
джентльменiв». (16+).

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Нове життя».
14:15,15:15 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:30 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
(16+).
0:00 Х/ф «Ведмежатник». (16+).
2:20 Х/ф «Секретний фарватер».

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС • 08034 •

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,2:55 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка. Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:30,2:20 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:35
Суспiльна студiя.
9:30 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10,21:25,0:00,2:45 Спорт.
15:20 Країна пiсень.
16:30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
(16+).
17:30 Пекельне вiдрядження.
18:55 Д/с «Дикi тварини».
19:55 Д/с «Тваринна зброя».
21:35 «Зворотнiй вiдлiк».
0:05 Перша шпальта.
0:35 Т/с «Полдарк». (16+).
3:50 Д/ф «Гiдра». (16+).
5:05 Бюджетники.

9:20,19:00 Супер Топ-модель поукраїнськи. (16+).
12:00 Х/ф «Алiса в Країнi Чудес».
14:00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
16:20 Х/ф «Земля майбутнього: Свiт за
гранню». (16+).
21:00 Т/с «Першi ластiвки. Zалежнi».
(16+).
23:40 Х/ф «Я номер чотири». (16+).
1:40 Х/ф «Детройт». (16+).
2:55 Служба розшуку дiтей.

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:25 Служба розшуку дiтей.
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35,10:10 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.

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

Понеділок, 14 грудня
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Відзнаки і нагороди Захисникам

З нагоди Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера у Бучанській міській раді привітали учасників
бойових дій, військових, ветеранів, учасників АТО/ООС – всіх тих, хто захищає наше мирне небо і цілісність держави
зі зброєю у руках. А також волонтерів, чия допомога і підтримка надважлива для наших захисників. Окремі слова
вдячності та гордості за рідних звучали на адресу родин, які втратили у війні на сході держави своїх близьких.
Голова Ради учасників АТО/ООС та
– Також вітаю тих, хто боронив, бочленів сімей загиблих учасників АТО/ ронить і буде боронити нашу НенькуООС, радник голови КОДА Віталій Україну, незважаючи ні на що, вони
Баранов висловив щире вітання во- захищають нас і дають змогу жити
лонтерам, й додав, що лише завдяки їм у мирі, – зазначив Віталій Баранов. –
воїни вистояли у 2014 році та зупинили Подяка людям, які виховали хлопцівворога.
патріотів, що захищають рідну землю,
й низький уклін родинам, рідні яких залишилися на полі бою.
Подяки Бучанського міського голови
Анатолія Федорука, нагрудний знак
Міністерства оборони «Знак пошани»
та подяки відомства, ордени «Бойовий
волонтер», медалі «Почесна відзнака»,
почесні відзнаки «За волонтерську діяльність», «За благодійну діяльність»,
почесний знак «Патріот України» отримали хоробрі воїни, представники
осиротілих родин, волонтери, представники бізнесу, які підставляють плече у
тяжкі роки для країни.
Члени ГО «Бучанська варта» отримали подяку від командира бойового корабля.
Дякуємо за мирне небо! Слава Героям!

– Наші українські військові є нашою гордістю, нашою честю і славою, – вітаючи
присутніх, підкреслив секретар міської
ради Тарас Шаправський. – Завдяки
Збройним силам України в наших домівках панує спокій, мир і злагода, а діти
мають впевненість у завтрашньому дні.
Величезна подяка всім вам, а особливо
родинам загиблих, які заплатили надто
високу ціну за нашу свободу.
Вітальні слова звучали від військового комісара Володимира Кондратенка,
заступника міського голови Сергія
Шепетька, військового капелана Анатолія
Кушнірчука.

Пам’ятаємо Героїв!

◆◆ Луб’янка

Вшанування

Шкільні змагання

Різні роки – одна біда: чужі чоботи на рідній землі. Втрачені життя, чорні
хустки матерів і вдів, сльози осиротілих дітей і вічна рана на тілі всього
народу... Схиляємо голови в пам’ять про захисників.

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

Д АТА

До Дня Збройних сил України у
школі №7 серед хлопців старших
класів відбулися спортивні змагання, які сприяли згуртуванню колективу, розвитку фізичних здібностей, кмітливості та спритності.

С

ьогодні знову треба боронити наш
мир, незалежність і кожен клаптик
рідної землі. Боронити і віддавати найдорожче – життя.
Алея Героїв – це вічна пам’ять про
тих, хто віддав найдорожче за наш мирний день. Квіти на священних для кожного місцях – це наша вдячність і шана.
Слава Героям!

О

Георгій Балацький: «Ні хвилини не сумнівався в тому,
що треба захищати рідну землю від ворога»
Не словами, а діями треба демонструвати свою любов до Вітчизни, вважає
наш співрозмовник. Піти служити в армію, захищати рідну землю від ворогів – це першочергове завдання для справжнього патріота.

У

часник
бойових
дій
Георгій
Балацький – один із тих, кого відзначили подяками Бучанського міського голови Анатолія Федорука з нагоди
Дня Збройних сил України. Він розповів
«Бучанським новинам» про нелегку долю
захисника.
Георгій – молодий хлопець, який з перших днів Революції Гідності боровся на
Майдані і з того часу захищає Україну
від окупанта. Сам він родом з Ворзеля,
закінчив Бучанську школу №5. Вже другу ротацію перебуває на сході, зараз під
Авдіївкою, та обстоює суверенітет країни.
– Георгію, розкажіть, будь ласка, як
ви розпочинали свій шлях військовослужбовця?
– Я сам вирішив підписати контракт.
Зрозумів одну дуже важливу річ – тільки
ми, українці, на своїй рідній землі самі
зможемо навести лад.

– У яких боях брали участь?
– Цю інформацію, на жаль, я не можу
розголошувати. Настане час, і я зможу
вільніше розмовляти на такі теми, але зараз перебуваю на службі.
– Георгію, яке значення має сьогодні
звання Захисника країни і що це особисто для вас?
– Захисник своєї країни в даний час –
це людина, яка вважає за потрібне бути в
тому місці, де вона затребувана. Хочеться
вірити, що ми перебуваємь тут (у зоні
ООС – ред.) недаремно. Ми знаємо, що
можемо перемогти, але поки не маємо
змоги це зробити. Але ми готові і ми це
обов’язково зробимо.
– Чи потрібно приділяти більше уваги патріотичному вихованню підростаючого покоління?
– Зараз молодь зовсім інша – вона
розумніша, але її варто вчити любові

до своєї Батьківщини. Патріотичне виховання необхідно здійснювати навколо національної ідеї, оскільки наша
Україна – незалежна, соборна та єдина.
Саме на цьому має ґрунтуватися все виховання нашої молоді.
– На початку проведення АТО наших захисників підтримувало багато

сновна мета заходу — виховання
патріотичних почуттів, взаєморозуміння, дружби та взаємоповаги
один до одного.
Учасникам змагань та їхнім уболівальникам дуже сподобалися різноманітні оригінальні, досконало продумані естафети.

ОСОБИСТІСТЬ
волонтерських організацій і просто
небайдужих людей, які допомагали їм.
Чи зараз Ви отримуєте допомогу від
волонтерів?
– Волонтерство виникло у нас в країні тільки тому, що без цього взагалі неможливо було обійтися. На той час армія
дійсно була у скрутному становищі, цивільні люди нам надавали буквально все.
Особисто я зараз не бачу волонтерів тут на
місці, але допомога від них є, ще від тих, які
з першого дня опікуються бійцями.
Георгій розповідає, що найбільшу допомогу отримують хлопці від своїх сімей та
друзів і як не дивно, у них іноді виникає
почуття, що державі вони не потрібні.
– Моє серце гріє рідна земля. Приємно
відчувати підтримку бучанської влади
та небайдужих людей нашої громади. Я
завжди радію, що мені телефонують, вітають зі святами. Це підіймає настрій.
– Що б Ви побажали захисникам до
Дня Збройних сил України?
– Я бажаю віри в себе, здоров’я, удачі,
сімейного затишку і розуміння, що їхня
праця дійсно необхідна.
Спілкувалась Ірина Паясь

громади
Українська хустка як оберіг і символ
7 грудня – відзначається Всесвітній день української хустки.
давна хустка вважалась українським національним аксесуаром, який зберігає в
собі старовинні традиції.
Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом
і важливим ритуальним предметом. Це невід’ємна частина української культурної
спадщини.
Хустина оберіг жінки з давніх-давен. Дівчатка, в основному, носили стрічки, віночки, а коли жінка виходила заміж, то вдягала на голову хустку, яка була оберегом її
сім’ї та всього роду.
Хустка життя, як її називають у народі, – нетлінна пам’ять про наших мам, бабусь,
прабабусь – берегинь українського роду, тож нехай цей символ буде незмінним оберегом від усього злого і недоброго!
До цього свята українки по всьому світу беруть участь у флешмобі «Зроби фото
з хусткою», і учениці та вчителі навчальних закладів Бучанської громади не стали
виключенням.

З

У

чениці Бучанської української
гімназії прийшли на уроки одягнені в українські хустки, а вдома зробили
фотокартки зі своїми рідними. Адже
саме хустка об’єднує покоління: бабусь,
матерів, донечок та онучок.

О

сь такі фото опублікували в
Луб’янській школі №7.
У кожної дівчини особливі хустки.

Ш

кільні красуні Ворзельської
школи №5 охоче долучилися до
акції. Як же їм личать ці яскраві національно-етнічні оздоби!

Б

листавицький навчальний заклад
№6 приєднався до флешмобу.
Сьогодні не часто можна побачити
на сучасній жінці хустку. А дарма, адже
хустка – це символ нашого народу, і це
розповіли учням під час тематичних
уроків.

М

аленькі україночки з 1-Е класу
Бучанської школи №3 разом із класним керівником Наталією Мартинчук
теж взяли участь у флешмобі. Діточки дізнались багато цікавого про оберіг та провели свій день дуже цікаво.
Неймовірні дівчатка мали дуже гарний вигляд.

Історія виробу
Хустка прийшла на зміну давнішим жіночим головним уборам – обрусу та намітці; мала побутове й обрядове значення. Раніше використовували полотняні та
вовняні хустки домашнього виробництва, потім їх витіснили фабричні.
Це був маркер соціального статусу жінки. Молодиці носили білі або яскраві
хустки, старші жінки — темні, вдови — чорні. Незаміжні дівчата часто вив’язувались вінкоподібно. А ще цей головний убір свідчив про рівень достатку родини.
Хустки були переважно білого кольору, в цьому полягає національний характер
української хустки. Також покривали голову і білим рушником. Товщина ниток і
кількість шовку на рушнику свідчили про достаток сім’ї. Молоді жінки прикрашали рушники віночком з чорнобривців.
Колись хустки в Україні вишивали шовком. Найчастіше зустрічалися червоні,
сині, зелені, жовті та рожеві нитки. Орнамент на хустках був переважно геометричний, а вже у XVIII столітті ввійшов у моду рослинний орнамент – квіти троянд, васильків, гвоздик. Дуже рідко на старих українських хустках можна зустріти
зображення птахів: півників, голубів… Часто вживана і найпростіша композиція
узору хустини — хвиляста лінія. Та крім узорів рослинного характеру, бувають ще
й геометричні. Якщо кути хустини зашивали густим узором, то простір у середині
лишали без прикраси або заповнювали дрібними квадратиками, ромбами, трикутниками. Вишивали переважно червоними нитками, іноді додавали синіх або жовтих, однак ніколи не використовували тільки синього чи жовтого кольорів.
Традиції і обряди
Широко використовували хустки у весільному обряді.
Під час сватання дівчина дарувала по хустці старостам і пов’язувала хлопцеві,
якщо давала згоду на шлюб. Нареченому молода дарувала хусточку, виткану та
вишиту власноруч.
Давання рушників і хусток було, в певному розумінні, священною жертвою одного роду іншому і повинно було сприяти їхньому зближенню. Після «хусток» дівчина не могла відмовитись від весілля, тому що це був великий сором.
Існував звичай, за яким мати молодої давала доньці хустку перед вінчанням «дівочі сльози витирати». Це було єдине, що вишивала мати до весілля дочки.
У деяких регіонах руки молодим під час вінчання зв’язували хусткою, «щоб міцна сім’я була».
Перед розлукою дівчина дарувала хустину коханому на знак любові та вірності.
Перед початком будівництва хати перев’язували хустками руки майстрів.
На хрестинах перев’язували руки кумам і священникові.
Хустка продовжує залишатися вживаним елементом і в сучасному вбранні.

В

чителі та учні Бабинецької ЗОШ
І-ІІІ ступенів, які також долучилися до свята, розповіли: «Українська
хустка об’єднує жіночі покоління і передається як родинна цінність від матері до доньки». Ця подія покликана
об’єднати жінок різного фаху, віку та
національності зі спільною метою зберігати та відновлювати українські традиції. Адже саме хустка з давніх-давен в
українських сім’ях слугувала оберегом,
символом любові й злагоди.

СПОРТ

З

магалися на «Чемпіонаті України
з роликового спорту» та виконали
спортивні нормативи:
Тимур Коваленко, 2014 р.н., 1 юн. р.
Андрій Кир’яченко, 2010 р.н., 1 юн. р.
Андрій Клеус, 2013 р.н., 1 юн. р.
Марк Коваленко, 2012 р.н., 3 р.
Михайло Кольга, 2007 р.н., 2 р.
Михайло Свінцицький, 2014 р.н., 2 юн. р.
Кирило Кривошеєв, 2007 р.н., 3 р.
Лілія Лісова, 2011 р.н., 2 р.
Марія Олійник, 2012 р.н., 3 р.

К

ласний керівник
3- Б класу
Синяківського хіміко-технологічного ліцею Наталя Петренко провела
з учнями виховну годину: «Хустка –
оберіг родини».
Під час уроку учні ознайомились зі
значенням української хустки для родини, дізнались, які хустки носили в різних
куточках України та виготовили свої.

У

чні 7-В класу Бучанської школи №4
принесли нові традиції у заклад.
Відтепер 7 грудня – Всесвітній день
української хустки теж святкують у
школі!

Роликові
перемоги

Вітаємо спортсменів, які ввійшли до
складу збірної команди Київської
області!
Назар Бондаренко, 2010 р.н., 2 юн. р.
Трофим Ткаченко, 2011р.н., 3 р.
Дар’я Григораш, 2011 р.н., 3 р.
Дарина Фіщук, 2010 р.н., 1 юн.р.
Денис Тулянкін, 1989 р.н., КМСУ

Вітаємо самого юного спортсмена
Єфима Ткаченка, 2015 р.н., для якого ці

змагання були першими та на яких він
здобув безцінний досвід та нові емоції.

З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
12:00,13:15 Бiльше нiж правда.
12:45,15:45 Факти. День.
13:30,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:25 Х/ф «Елiзiум». (16+).
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20 Секретний фронт.
21:25 Т/с «Пес 6». (16+).
22:50 Т/с «Заклятi друзi». (16+).
0:55 Х/ф «Святi з Бундока». (16+).
2:50 Анти-зомбi.

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
9:00 Х/ф «Тепло наших тiл». (16+).
11:10,21:00 Т/с «Першi ластiвки.
Zалежнi». (16+).
13:50 Хто проти блондинок? (12+).
15:50 Хто зверху? (12+).
17:50,19:00 Дiти проти зiрок.
23:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий
мiсяць». (16+).
1:40 Т/с «Шлях чарiвника». (16+).
2:35 Служба розшуку дiтей.
2:40 Зона ночi.

СТБ

5:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7:55 Т/с «Комiсар Рекс».
10:00 МастерШеф. Професiонали.
(12+).
13:05,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:40 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Про що мовчать жiнки. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Обiйми брехнi».
23:05 Т/с «Вербна недiля». (16+).
1:15 Слiдство ведуть екстрасенси.
(16+).

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

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,3:45 Реальна мiстика.
12:45,5:30 Агенти справедливостi.
(12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
(16+).
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Роман з детективом», 13 i
14 с. (12+).
23:30 Т/с «Втраченi спогади», 1 i 2 с.
(12+).
1:30 Телемагазин.
2:00 Т/с «Втраченi спогади». (12+).

ТК «Київ»

7:00 Ранок по-київськи.
10:00 Мама знає.
10:30,11:30,12:30 Вiдкритий урок.
11:00,16:15 Київ. Вголос.
12:00 Київ. NewsRoom - Брифiнг мера.
12:15,22:50,23:40 Просто кияни.
12:20,16:10 Спiвай. Танцюй. Твори.
12:25,16:05,23:45 Смак дня.
13:00,17:00,21:00,1:00 Київ.
NewsRoom.
16:00 Кияни.

16:45,23:30 Якiсне життя.
17:45 Д/ф «Заборонена iсторiя», 8 с.
18:30 Погоджувальна рада.
19:30,23:05 Вартовi столицi.
19:45,23:20 Київськi iсторiї.
20:00 Т/с «Окупованi», 20 с. (16+).
20:50 Чарiвна книга.
22:00 Т/с «Останнiй ворог». (16+).
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».
23:00 Голос Америки з Вашингтону.
23:50 «Вiзерунок дня».
0:00,5:30 «Тут i зараз».
1:55,4:40 Цивiлiзацiя Incognita.
3:10 Життєвi iсторiї.
6:30 Веселi саморобки.

Четвер, 17 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,3:35 Енеїда.
6:30 Книга-мандрiвка. Україна.
6:35 М/с «Попелюшка».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:10,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:30
Суспiльна студiя.
9:30,0:15 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Спринт 10 км, чоловiки.
16:35 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
17:30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
(16+).
18:55,23:40 Д/с «Боротьба за
виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35,23:35,5:50 Спорт.
21:45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22:10 Д/с «Дикi тварини».
2:40 UA:Фольк.
4:25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25 «Життя вiдомих
людей».
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
,3:25 «ТСН».
11:25,12:20,14:20 «Одруження
наослiп».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 Комедiя «Рiдня». (12+).
21:45 «Право на владу».
0:45 Х/ф «До зiрок». (12+).

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,22:10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 «Ранок з Iнтером».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:25 Т/с «Нове життя».
14:15,15:15 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,19:00,3:20 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi».
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21:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:05,13:10 Х/ф «Копи на пiдхватi».
12:45,15:45 Факти. День.
13:45,16:15 Т/с «Пес». (16+).
16:30 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
18:45,21:05 Факти. Вечiр.
20:20,2:45 Анти-зомбi.
21:25 Т/с «Пес 6». (16+).
22:50 Т/с «Заклятi друзi». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20,13:00,1:40 Вар`яти. (12+).
8:50 Х/ф «Сутiнки». (16+).
11:00,21:00 Т/с «Першi ластiвки.
Zалежнi». (16+).
15:00,19:00 Хто зверху? (12+).
23:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
5:50 МастерШеф. Професiонали. (12+).
13:05,14:50 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
15:40 Т/с «Слiд». (16+).
18:05 СуперМама.
19:05 Один за всiх. (16+).
20:15,22:50 Т/с «Обiйми брехнi».
23:05 Т/с «Вербна недiля». (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00
Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
10:40,2:30 Реальна мiстика.
12:45 Агенти справедливостi. (12+).
14:45,15:30 Iсторiя одного злочину.
17:10 Т/с «Виклик». (12+).
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Т/с «Роман з детективом». (12+).
23:20 По слiдах.

П’ятниця, 18 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,10:55,4:30 Енеїда.
6:30 М/ф «Бегемот та Сонце».
6:40 М/ф «Братик Кролик та Братик
Лис».
6:50 М/ф «Будиночок для Равлика».
7:00,8:00,9:00,13:00,15:00,18:00,21:00,
23:50,2:15,5:25 Новини.
7:05,8:05,9:05,12:00,13:10,18:20,1:30
Суспiльна студiя.
9:30,0:15 Т/с «Гранд готель». (12+).
11:25 Телепродаж.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Спринт 7 км, жiнки.
16:35 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».

14–20 грудня 2020 року

17:25 VoxCheck.
17:30 Перша шпальта.
18:55 Д/с «Боротьба за виживання».
19:55 Д/с «Свiт дикої природи».
21:35,2:40,5:50 Спорт.
21:45 Д/ф «Велика Стiна». (12+).

Канал «1+1»

6:00,9:25,10:25,11:25,12:20 «Життя
вiдомих людей».
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
,3:10 «ТСН».
12:40,13:50,14:15,15:15 «Великi випуски з Антоном Птушкiним 2».
17:10 Т/с «Жiнка». (12+).
19:00 «Секретнi матерiали».
20:35 «Чистоnews».
20:45 «Лiга смiху».
22:45,2:15 «#Гуднайтшоу».
23:10 Х/ф «Армагеддон». (16+).

Iнтер

4:55 «Телемагазин».
5:25,23:00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
7:00 «Марафон. Диво починається».
10:00 «Корисна програма».
11:05 Т/с «Мене звуть Мелек 2». (12+).
12:00,17:40 Новини.
12:25 Т/с «Нове життя».
14:15,15:15,0:55 «Речдок».
16:15 «Речдок. Особливий випадок».
18:00,1:50 «Стосується кожного».
20:00 «Подробицi тижня».
21:00 «Мир або вiйна».

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25,1:15 Факти.
4:50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5:35 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:10 Анти-зомбi.
11:10,13:15,17:40,0:05,1:45 «На трьох».
12:45,15:45 Факти. День.
14:05 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15:40,16:15,20:10 Дизель-шоу. (12+).
18:45 Факти. Вечiр.
23:00 «На трьох 8». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20 Вар`яти. (12+).
10:00 Любов на виживання. (16+).
12:00 Т/с «Першi ластiвки. Zалежнi».
14:00 Аферисти в мережах. (16+).
16:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий
мiсяць». (16+).
18:40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 1». (16+).
23:30 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 2». (16+).

СТБ

5:15,6:00 Т/с «Коли ми вдома».
7:00,19:00,22:50 Холостячка. (12+).
10:05 Як вийти замiж. (16+).
11:15,14:55,18:00 Т/с «Слiпа». (12+).
14:30,17:30,22:00 Вiкна-Новини.
23:45 Про що мовчать жiнки. (16+).

Канал «Україна»

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30 Т/с «Виклик». (12+).
13:30 Т/с «Другий шанс», 1 i 2 с. (12+).
15:30 Т/с «Другий шанс». (12+).
18:00 Гучна справа.
20:10 «Говорить Україна».
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.

Субота, 19 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,9:00,21:00,23:45,2:40,4:00,5
:35 Новини.
7:10 Книга-мандрiвка. Україна.
7:15 М/ф «Вересковий мед».
7:20 М/ф «Було скучно».
7:30 М/ф «Ватажок».
7:40 М/ф «Ведмедик i той, хто живе
в рiчцi».
7:50 М/ф «Було лiто».
8:05,16:45,19:25 Д/с «Суперчуття.
Особливий загiн».
9:05 Вiдтiнки України.
9:45 Музеї. Як це працює.
10:15,0:10 Х/ф «Марiя-Антуанетта».
(12+).
12:10 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13:20 Телепродаж.
13:55 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Переслiдування 12,5 км, чоловiки.
14:45,1:40 UA:Фольк. Спогади.

15:55 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Переслiдування 10 км, жiнки.
17:35 Х/ф «Апостол Павло: Диво на
шляху в Дамаск», 2 с. (12+).
20:25 Д/с «Дикi тварини».
21:25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22:00 Х/ф «Рiздвяна пiсня».

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
10:00 «Свiт навиворiт».
19:30,5:15 «ТСН».
20:15 «Чистоnews».
20:20 «Жiночий квартал».
22:15 «Вечiрнiй квартал».
23:15,0:15 «Свiтське життя».

Iнтер

4:45 «Телемагазин».
5:15,3:00 «Орел i решка. Шопiнг».
6:15 «Слово Предстоятеля».
6:25 Х/ф «Там, на невiдомих
дорiжках».
8:00 «Шiсть соток».
9:00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10:00 «Корисна програма».
11:10 Х/ф «Снiгова королева».
12:45 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв».
15:45,20:30 Т/с «Заради любовi я все
зможу!»
20:00 «Подробицi».
22:20 «Бенефiс Валерiя Леонтьєва».

ICTV

5:00 Скарб нацiї.
5:10 Еврика!
5:15 Факти.
5:40 Т/с «Копи на роботi». (12+).
7:15 «На трьох». (16+).
9:20 Т/с «Пес». (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Т/с «Пес 6». (16+).
16:35 Х/ф «П`ятий вимiр». (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф «Тихоокеанський рубiж».
21:45 Х/ф «Конг: Острiв черепа». (16+).
23:55 Х/ф «Сiкарiо». (16+).

Новий канал

6:00,7:15 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:20,0:50 Вар`яти. (12+).
7:50,10:00 Орел i решка.
12:00,13:00 Lе Маршрутка.
14:10 Хто зверху? (12+).
16:00 Х/ф «Аквамен». (12+).
19:00 Х/ф «Вiдьмина гора».
21:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання».
23:00 Х/ф «Шахраї». (16+).

СТБ

5:15 Т/с «Коли ми вдома».
6:00,10:55 Т/с «Обiйми брехнi».
7:55 Неймовiрна правда про зiрок.
17:00,22:00 Хата на тата. (12+).
19:00 МастерШеф. (12+).

Канал «Україна»

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,3:30 Реальна мiстика.
8:50 Т/с «Мiй кращий ворог». (12+).
12:50 Т/с «Годинник iз зозулею»»
15:20 Т/с «Годинник iз зозулею».
17:00 Т/с «Будь, що буде», 1 i 2 с.
20:00 Головна тема.
21:00 Т/с «Будь, що буде». (12+).
23:00 Т/с «Потрiбен чоловiк», 1-3 с.

Неділя, 20 грудня

UA:Перший

6:00 Гiмн України.
6:05,3:05 Енеїда.
7:00,8:00,8:55,21:00,23:30,2:40,5:35
Новини.
7:10 Книга-мандрiвка. Україна.
7:15 М/ф «Дуже давня казка».
7:20 М/ф «Горщик-Смiхотун».
7:30 М/ф «Грицьковi книжки».
7:40 М/ф «Двоє справедливих курчат».
7:50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
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.
13:35 Телепродаж.
14:20 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Мас-старт 15 км, чоловiки.
15:10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап.
Мас-старт 12,5 км, жiнки.
15:55 Студiя «Бiатлон».
16:15 Т/с «Величнi Медичi». (16+).
18:35 Д/с «Iсторiї вулканiв».
19:00 Д/с «Всi на море».
20:00 Д/с «Свiт дикої природи».
21:25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22:00,4:05 Х/ф «Легенда Карпат».
23:55,2:30,4:00,5:25 Погода.

Канал «1+1»

6:00,7:00 «Життя вiдомих людей».
8:00 «Снiданок. Вихiдний».
9:00 «Лото-Забава».
9:30,2:40 «Свiт навиворiт».
18:15 «Українськi сенсацiї».
19:30,3:55 «ТСН-Тиждень».
21:00 Комедiя «Пригоди S Миколая».
22:30 Х/ф «Один плюс один вдома».

Iнтер

6:00 Х/ф «Белль i Себастьян».
8:00 «Вдалий проект».
9:00 «Готуємо разом».
10:00,11:00 «Iнше життя».
12:00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
16:50 Т/с «Детектив Ренуар». (12+).
20:00 «Подробицi».
20:30 Т/с «Детектив Ренуар».
21:35 Х/ф «Зимова вишня».
23:25 Х/ф «На вас чекає громадянка
Никанорова».

ICTV

5:25 Скарб нацiї.
5:35 Еврика!
5:40 Факти.
6:05 Анти-зомбi.
7:05 Теорiя змови.
8:00 Секретний фронт.
9:00 Громадянська оборона.
10:00,13:00 Т/с «Розтин покаже».
12:45 Факти. День.
14:00 Х/ф «Тихоокеанський рубiж».
16:30 Х/ф «Конг: Острiв черепа».
(16+).
18:45 Факти тижня.
20:55 Х/ф «Геошторм». (16+).
23:00 Х/ф «Руйнування Вегаса». (16+).

Новий канал

6:00,9:00 Kids` Time.
6:05 М/с «Том i Джерi».
7:00 М/ф «Велика втеча».
9:05 Дiти проти зiрок.
10:40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 1». (16+).
13:00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок:
частина 2».
(16+).
15:00 Х/ф «Вiдьмина гора».
17:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання».
19:00 Х/ф «Маска».
(16+).
21:00 Х/ф «Син Маски».
23:00 Х/ф «Атлантида».
(16+).

СТБ

5:15,5:40 Т/с «Коли ми вдома».
6:45 Х/ф «Два береги».
8:10 Х/ф «Двоє в новому будинку».
10:00 МастерШеф.
(12+).
13:00 Хата на тата.
(12+).
15:00 СуперМама.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20:00 Один за всiх.
(16+).
21:10 Я соромлюсь свого тiла.
(16+).
23:10 Таємницi ДНК. (16+).

Канал «Україна»

5:50 Сьогоднi.
6:50 Реальна мiстика.
9:15 Т/с «Роман з детективом».
(12+).
17:00 Т/с «Не хочу тебе втрачати»,
1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с «Не хочу тебе втрачати».
23:00 Т/с «Протистояння», 1-3 с.
(12+).

ТК «Київ»

8:00 Ранок.
10:00 Веселi старти.
10:35 Київ-Talk.
11:30,14:25 Якiсне життя.
11:45,16:50,20:50 Просто кияни.
11:50 Спiвай. Танцюй. Твори.
12:00 Лiкар знає.
12:30 Shopping. Марафон.
12:40 Смак дня.
12:45,18:45,21:15,1:45 Київськi iсторiї.
13:00,15:00,17:00 Київ. NewsRoom.
13:20 3x4.
14:15 “Wellness-шоу”.
14:35,0:05,1:55,4:40 Цивiлiзацiя
Incognita.
15:15 Х/ф “Урок магiї”.
17:20 Х/ф «Трубач».
19:00,1:00 Київ. Тижневик.
19:50 Т/с «Останнiй ворог», 2 с.
(16+).
21:00 Kyiv Tour.
21:30 Спорт-Тижневик.
22:00 Х/ф «Хлiб i троянди».
22:55 «Українська Нацiональна
Лотерея».

"17 грудня 2020 року об 11.00 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. Сандрацької Олександри Валеріїївни за
адресою: Київська обл. Києво-Святошинський р-н смт Гостомель вул. Софіївська
11. Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з'явитись для погодження меж та встановлення межових знаків."

Конкурс щодо формування Єдиного
реєстру
Головне управління ДПС у Київській області оголошує конкурс для суб’єктів господарювання щодо формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та
майна, що переходить у власність держави на 2021 рік.

З

асідання конкурсної комісії відбудеться 18 грудня 2020 року у приміщенні ГУ ДПС у Київській області.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ до
13 грудня 2020 року суб’єкти господарювання подають такі документи:
– заяву про включення до Єдиного
реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників,
наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;
– копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (копію виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
– копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ);
– копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;
– копію витягу з реєстру платників
податку на додану вартість;
– довідку про відсутність податкового боргу;
– копії ліцензій на право здійснення
окремих видів господарської діяльності (за наявності);
– довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди
складських приміщень у тому регіоні,
де подається заява;
– довідки з установ банків про відкриті поточні рахунки у національній
валюті України;
– копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію
(акредитацію) члена біржі, власника
біржового місця, брокерської контори);
– баланс або фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний
період, що передує даті подачі документів.
Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: 03151,
м. Київ, вул. Народного Ополчення,
5-А. Контактний телефон для довідок з питань проведення конкурсу:
(044) 200-37-28.
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ, які враховуються комісією при винесенні рішення
про включення суб’єктів господарю-

вання до Єдиного реєстру:
−− досвід роботи не менше одного року
у сфері продажу;
−− членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори
на біржі), яка згідно з Положенням
про умови і порядок проведення
конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Мінфіну України
від 30.06.2017 р. № 611 та зареєстрованим у Мін’юсті України 26.07.2017
р. за № 908/30776, має право організації і проведення біржових торгів
та цільових аукціонів з реалізації
майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Цей критерій не є обов’язковим для лісогосподарських та рибогосподарських
підприємств у випадку реалізації
винятково профільної продукції,
а також підприємств роздрібної торгівлі;
−− наявність чистого прибутку у звіті
про фінансові результати;
−− відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;
−− наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох
працівників;
−− відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить
у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;
наявність власних (орендованих)
складських приміщень на території, що
контролюється територіальною податковою службою, до якої суб’єкт господарювання подав заяву про включення
до Єдиного реєстру;
наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної
адреси в мережі «Інтернет» (за можливості).
Договір про реалізацію майна
із суб’єктом господарювання, включеним до Єдиного реєстру, укладається після розміщення його
реквізитів на офіційній сторінці територіального органу ДПС України в мережі «Інтернет».

ОФІЦІЙНО

Зміни в законодавстві
для дітей-сиріт
Діти-сироти з інвалідністю зможуть жити до 23 років у дитячих будинках
сімейного типу
ерховна Рада ухвалила в другому Причому це не залежатиме від того, чи
читанні законопроєкт №3594 «Про навчаються вони в закладах середньої,
внесення змін до деяких законодавчих професійної
(професійно-технічної),
актів України щодо захисту прав осіб фахової передвищої, вищої освіти.
з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
Також ці особи мають продовжубатьківського піклування, які мають вати отримувати державну соціальну
інвалідність».
допомогу в розмірі 3,5 прожиткових
Документ підтримали 317 народних мінімума для осіб відповідного віку, а
депутатів.
батьки – вихователі та прийомні батьЗаконопроєкт передбачає, що діти-си- ки грошове забезпечення за надання
роти та діти, позбавлені батьківського соціальних послуг у дитячих будинках
піклування, які мають інвалідність, мо- та прийомних сім’ях у розмірі 1 прожуть до 23 років жити та виховувати- житкового мінімуму для працездатних
ся в дитячому будинку сімейного типу. осіб за кожну таку особу.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
Гостомельська селищна рада оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
Начальник відділу освіти
Вимоги до кандидата:
повна вища освіта вiдповiдного професiйного спрямування;
відповідні навички за фахом та досконале знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
вільне володіння державною мовою;
досконале володіння комп’ютером;
досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.
Начальник Управління фінансів
Вимоги до кандидата:
повна вища освіта вiдповiдного професiйного спрямування;
відповідні навички за фахом та досконале знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
вільне володіння державною мовою;
досконале володіння комп’ютером;
досвід роботи за фахом на посадах державної служби не менше 3 років або роботи на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Начальник відділу охорони здоров’я та соціального захисту населення
Вимоги до кандидата:
• повна вища освіта вiдповiдного професiйного спрямування;
• відповідні навички за фахом та досконале знання чинного законодавства в даному напрямку діяльності;
• вільне володіння державною мовою;
• досконале володіння комп’ютером;
• досвід роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
За довідками звертатись в Гостомельську селищну раду,
селище Гостомель, вул. Свято - Покровська, 220
або за телефоном (04597) 32-007

ОГОЛОШЕННЯ
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 5 га, для розміщення садибної забудови та будівель
виробничого господарювання, інженерних мереж в межах вулиць Героїв Ворзеля,
вул. Кичеївська та вул. Пушкінська в селищі Ворзель Київської області», згідно
рішення Ворзельської селищної ради № 939-68-VIІ від 30.07.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 5 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Ворзельської селищної ради – vorzel-rada.gov.ua та Бучанської міської ради –
bucha-rada.gov.ua
-Замовник виконавчий комітет Ворзельської селищної ради.
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект»
- ГАП - В.І. Косарєв
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті
Ворзельської селищної ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 11.12.2020 р. по 11.01.2021 р.
Пропозиції можна реєструвати:
-на електроні пошти за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua, vorzel-rada@
ukr.net
-на поштову адресу Ворзельської селищної ради: Київська область, селище
Ворзель, вул. Курортна, 72, 08296,
-на поштову адресу відділу містобудування та архітектури: Київська область, м.
Буча, вул. Енергетиків,12, 08292,
Відповідальні особи з розгляду пропозицій :
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович;
розробник містобудівної документації, ПП «Ладопроект»
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації
буде повідомлено додатково.

В

23.12.2020 о 11.00 буде проводитися погодження меж та підписання акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання гр. Мультян Тетяни Йосипівни
та Мультян Галини Олександрівни за адресою: Київська обл. с. Мироцьке.
Запрошуються сусідні землевласники: Безвушко Є.О. (3222484800:03:022:0011),
Довбиш Н.О., ТОВ "Мастер консалтинг груп" (3222484800:03:019:0010). Кривенко
В.В., Романюк Г.О., Змерзлий А.С. (3222484800:03:019:0017).

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

12 грудня 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. Забарило Ірини Анатоліївни за
адресою: Київська область, м. Буча, вул. Яблунська, 29 (поруч з земельними ділянками з кадастровими номерами: 3210945300:01:115:0026; 3210945300:01:115:0083,
3210945300:01:115:0021, (земельна ділянка Котенко В.Ю. кадастровий номер не
виявлено)). Просимо власників та землекористувачів суміжних земельних ділянок з’явитись для погодження меж та встановлення межових знаків.

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.

№ 49 від 11 грудня 2020 року
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Офіційно

Порядок денний пленарного засідання 4 сесії
VIIІ скликання 24 грудня 2020 року
1. Про місцевий бюджет Бучанської
міської територіальної громади на 2021 рік
2. 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»
3. Про умови оплати праці працівників
Бучанської міської ради на 2021 рік
4. Про умови оплати праці працівників
фінансового управління Бучанської міської ради на 2021 рік
5. Про розгляд звернення Малого приватного підприємства «РАДА»
6. Про розгляд звернення Товариства з
обмеженою відповідальністю «ТВ – ЕКС»
7. Про розгляд звернення фізичної
особи – підприємця Корецької Тетяни
Леонідівни
8. Про розгляд звернення гр. Руденко
Наталії Василівни
9. Про умови оплати праці працівників
відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
10. Про внесення змін до рішення 38
сесії VII скликання сільської ради від
12.12.2019 р. «Про сільський бюджет
Здвижівської сільської ради на 2020 рік»
11. Про приєднання до Європейської
Хартії рівності жінок і чоловіків
12. Про умови оплати праці працівників Відділу освіти Бучанської міської
ради
13. Про затвердження штатного розпису КП «Бучазеленбуд» у новій редакції
14. Про списання основних засобів з
балансу КП «Бучазеленбуд»
15. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу КП «Бучазеленбуд»
на баланс відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
16. Про затвердження Місцевої програми розвитку фізичної культури і
спорту у Бучанській міській територіальній громаді
на 2021 – 2023рр.
17. Про затвердження Місцевої програми підтримки молоді та сприяння
національно-патріотичному вихованню
дітей та молоді
у Бучанській міській територіальній
громаді на 2021-2023 рр.
18. Про затвердження штатного розпису КП «Бучабудзамовник»
19. Про розгляд звернення ТОВ
«КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП»
щодо надання дозволу на укладення
договору суперфіцію
20. «Про безоплатну передачу майна
з балансу Комунального некомерційного підприємства «Бучанський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Бучанської міської ради на баланс та в
оперативне управління Комунальному
некомерційному
підприємству
«Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради»
21. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 2895-53-VII
від 24.01.2019р. «Про затвердження
Плану соціально-економічного розвитку
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.»
22. Про умови оплати праці працівників Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської
міської ради
23. Про затвердження міських програм Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Бучанської
міської ради на 2021 рік
24. Про використання автомобіля
MERCEDES-BENZ, модель 416 DCI державний номер AI 2429 EX
25. Про затвердження Положення
про порядок надання адресної матеріальної
допомоги
жителям
Бучанської міської територіальної громади
26. Про внесення змін до штатного розпису КП „Бучанське управління
житлово-комунального господарства”

Бучанської міської ради.
27. Про затвердження об’єктів та видів
оплачуваних суспільно-корисних робіт
як виду адміністративного стягнення,
об’єктів та видів громадських робіт як
виду адміністративного стягнення або
кримінального покарання у 2021 році
28. Про надання дозволу на припинення договору суперфіцію земельної ділянки по вул. Жовтневій, 11 в м. Буча
29. Про затвердження звіту з експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки по пров. Революції, 2-б в м.
Буча
30. Про затвердження звіту з експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки по вул. Склозаводська, 10-В
в м. Буча
31. Про зміну засновника, зміну назви та затвердження Статуту в новій
редакції Комунального підприємства
«Ворзельське управління житлово-комунального господарства» Ворзельської
селищної ради ЄДРПОУ 35423249
32. Про зміну засновника, зміну назви та затвердження Статуту в новій
редакції Комунального підприємства
«Рокачкомунсервіс» Мироцької сільської
ради, ЄДРПОУ 38918321
33. Про припинення Комунального
підприємства «Ворзельське управління
житлово- комунального господарства»
Бучанської міської ради» шляхом ліквідації
34. Про припинення Комунального
підприємства
«Рокачкомунсервіс»
Бучанської міської ради
35. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим
орендарем ФОП Керн К.В. або укладений
з новим орендарем
36. Про продовження договору оренди
з ФОП Ладигін М.А.
37. Про продовження договору оренди
з ФОП Курілко О.А.
38. Про продовження договору оренди
нежитлового приміщення комунальної
власності Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Вокзальна, 46-а, м.
Буча (Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.
№3», спортивна зала)
39. Про оголошення аукціону щодо передачі в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади, що розташований за адресою: вул.
Шевченка, 100, с. Луб’янка
40. Про оголошення аукціону щодо передачі в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади, що розташований за адресою:
вул. Свято-Троїцька, 66 (підвал БК
«Полісся»), с. Гаврилівка
41. Про оголошення аукціону щодо передачі в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади, що розташований за адресою: вул.
Свято-Троїцька, 66, с. Гаврилівка (БК
«Полісся»)
42. Про надання згоди на безоплатне
прийняття спеціального вантажного автопідйомника до комунальної власності
Бучанської міської ради
43. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на
баланс Архівного відділу БМР
44. Про продовження договору оренди
з ФОП Побідаш А.В.
45. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване
за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча
(Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №4»
спортивна зала)
46. Про продовження договору оренди
нежитлового приміщення комунальної
власності Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади, що розташова-

не за адресою: вул. Склозаводська, 5, м.
Буча (підвальне приміщення)
47. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване за
адресою: вул. Тарасівська, 28-А, м. Буча
(приміщення 32)
48. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим
орендарем ФОП Кондратенко О.В. або
укладений з новим орендарем
49. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване за
адресою: вул. Вокзальна, 46-а, м. Буча
(Бучанський НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №3»
спортивна зала)
50. Про продовження договору оренди нежитлового приміщень комунальної
власності Бучанської міської об’єднаної
територіальної громади з Архівним відділом БМР
51. Про продовження договорів оренди
ДП «Теплоенерго» ПрАТ «Бородянська
СПМК 15»
52. Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, щодо яких прийнято
рішення про передачу в оренду на аукціоні (Перелік першого типу)
53. 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)
54. Про Додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що надають
соціально важливі послуги населенню
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
55. Про передачу нежитлових приміщень комунальної власності Бучанської
міської об’єднаної територіальної громади з балансу КП «Бучанське УЖКГ» на
баланс УПСЗЗНЧК БМР
56. Про внесення змін до матеріалів
Генерального плану м. Буча та Плану
зонування території (зонінг) м. Буча
Київської області
57. Про внесення змін до Генерального
плану с. Блиставиця Бородянського
району Київської області та розробки
Плану зонування території (зонінг) с.
Блиставиця
58. Про
внесення змін до
Генерального плану с. Мироцьке КиєвоСвятошинського району Київської області та розробки Плану зонування території (зонінг) с. Мироцьке
59.
Про
розробку
матеріалів
Генерального плану та Плану зонування
території (зонінг) селища Бабинці та села
Буда-Бабинецька Бучанського району
Київської області
60.
Про
розробку
матеріалів
Генерального плану та Плану зонування території (зонінг) с. Здвижівка
Бучанського району Київської області
61.
Про
розробку
матеріалів
Генерального плану та Плану зонування території (зонінг) населених пунктів
Синяківського старостинського округу
БМОТГ, до складу якого входять села:
Синяк, Вороньківка, Раківка та Червоне
Бучанського району Київської області Про вирішення питань регулювання
земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
62. Про
затвердження
проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:029:0610 в постійне користування КП « Бучазеленбуд»
63. Про затвердження документації
та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:021:0063
у власність гр. Багинського І.Г та гр.
Титаренко Н.Г.
64. Про затвердження документації та
про передачу земельної ділянки

ПРОЄКТ
кадастровий номер 3221055300:02:019:0119 у
власність гр. Бойка С.П.
65. Про затвердження документації та
про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210800000:01:079:0035
у власність гр. Попадько В.О.
66. Про затвердження документації із землеустрою .Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:028:0015 у приватну власність гр. Цвелих С.В.
67. Про надання дозволу
гр.
Чернявському В.Є. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
68. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3221882000:06:146:0002
у власність гр. Притупій Н.М.
69. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:086:0031 у приватну власність гр. Тиндюк Я.В.
70. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3221882001:06:145:0004
у власність гр. Запорощуку В.О.
71. Про затвердження документації
та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:03:001:0266 у
власність гр. Величка В.М.
72. Про надання дозволу Долгополу
В.А. на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
73. Про розгляд клопотання ДТЕК
«Київські Регіональні Електромережі»
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах
оренди.
74. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:086:0033 у приватну власність гр. Касько О.В.
75. Про затвердження документації та
про передачу земельної ділянки
кадастровий
номер
3221055300:02:019:0121 у власність гр.
Алєксєєнка О.В.
76. Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки
(кадастровий номер 3222484801:014:5008) Гр.
Пономаренко Т.В.
77. Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки
(кадастровий номер 3222484801:01:009:5087)
Гр. Савелі П.В.
78. Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки
(кадастровий номер 3222484801:01:034:0002)
Гр.. Кравченко О.І.
79. Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки
(кадастровий номер 3222484800:03:007:0011)
Гр.. Федоренко Т.В.
80. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер 3210945300:01:030:0391)
С/Т « Вишневе»
81. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер 3210945300:01:136:0383)
С/Т « Берізка»
82. Про надання дозволу Цокол В.В. та
Цокол В.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості).
83. Про затвердження документації із землеустрою .Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3221084000:02:004:0267у приватну власність гр. Іваненко П.В.
84. Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:086:0032 у приватну власність гр. Сергієнко В.Л.
85. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу зе-

Суспільство
ної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:023:5004)
148. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:02:011:5066)
149. Про затвердження проекту землеустрою.Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності (кадастровий номер
3222484800:02:007:5054)
150. Про розгляд заяви Родіної Т.Ю.
151. Про розгляд заяви Ярмиша С.В.
152. Про розгляд клопотання Урбан Р.С.
153. Про внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 4320-69-VІІ
від 28 листопада 2019 року
154. Про розгляд заяви Столяра О.І.
155. Про розгляд (2) клопотань Іванько
О.С.
156.
Про
розгляд
клопотання
Григор’єва В.В.
157. Про розгляд (25) клопотань
Гараєвої М.Х.м.Буча
158. Про розгляд звернення АТ
«Науково- дослідний інститут склопластиків і волокна» вул.. Тарасівська, 32.
159. Про розгляд звернення Рикова
О.В. Сердунь В. Мартинюка С.І.
160. Про розгляд звернення гр..
Дудченко О.О.
161. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового
призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер3210800000:01:074:0054)
162. Про затвердження документації із землеустрою.Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:016:0082 у власність гр.
Чушенко Н.Д.
163. Про розгляд клопотання гр.
Чернов С.М.
164. Про затвердження проекту землеустрою. Про включення земельної ділянки к.н.3210800000:01:118:0010 до переліку земельних ділянок для підготовки
лотів в частині землеоціночних робіт, до
продажу на земельних торгах у формі
аукціону
165. Про затвердження проекту землеустрою. Про включення земельної ділянки к.н.3210800000:01:118:0011 до переліку земельних ділянок для підготовки
лотів в частині землеоціночних робіт, до
продажу на земельних торгах у формі
аукціону
166. Про затвердження проекту землеустрою. Про включення земельної ділянки к.н.3210800000:01:118:0012 до переліку земельних ділянок для підготовки
лотів в частині землеоціночних робіт, до
продажу на земельних торгах у формі
аукціону
167. Про затвердження документації із землеустрою.Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:063:0004 у власність гр.
Вульс М.І.
168. Про затвердження документації із землеустрою.Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:093:0007 у власність гр.
Пригородов А.В.
169. Депутатські запити
170. Різне

Підсумки роботи

Медики-герої у захисних костюмах

У матеріалі – підсумки роботи мобільної бригади за листопад 2020 року.

М

обільну бригаду для виїзду до пацієнтів, які інфіковані чи можуть бути заражені коронавірусною
інфекцією, створили на початку карантину. Це був час,
коли світ дізнався, що таке пандемія не із фантастичних
фільмів чи книжок. Ми переживали це всі разом, а лікарі
відчайдушно виконували свій обов’язок, не звертаючи
увагу на те, чим для них самих це може обернутися.
– Навіть не віриться, що пройшов такий значний
відрізок часу, – написали працівники Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги. – Всюди
встигнути, доїхати до всіх пацієнтів, бути максимально обережними, у повній захисній амуніції із самого
ранку та до останнього пацієнта. Як воно, працювати у
таких складних умовах – знають лише вони, наші відважні дівчата-медики.

Це не просто 8 місяців роботи мобільної бригади
– це майже 250 днів чи понад 2000 годин контакту з
інфекцією, яка може вбити. І хоча, звичайно, захисні
костюми – це певна безпека, а крім того – безліч незручностей. Та наші ангели у білих халатах продовжують допомагати людям.
У листопаді працювали лікар педіатр Світлана
Борисівна Бойко та фельдшер-лаборант Тетяна
Павлівна Глушкова.
У цифрах місяць минув так:
−− досліджено 982 зразки методом ПЛР (з початку карантину – 3800 ПЛР тестів).
−− зроблено 12 експрес-тестів.
−− здійснено 188 виїздів до пацієнтів додому.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

130. Про розгляд клопотання гр.
Козицької А.В.
131. Про розгляд заяви Губайдуліна
Р.М.
132. Про розгляд клопотання гр.
Прилипко
А.А.,
Прилипко
Д.А.,
Прилипко Г.А. та Прилипко П.А.
133. Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210945600:01:060:3048 у власність гр.
Філаткіній Н.С.
134. Про затвердження документації із землеустрою.Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210945600:01:060:3004 у власність гр.
Кошмяк Г.Г.
135. Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:086:0035 у приватну власність гр. Кісіль Ф.Г.
136. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210945600:01:060:3019 у спільну часткову власність (по 1/3) гр. Щипакіній З.Б.,
Щипакіній О.В., Щипакіній С.В.,
137. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер 3210945300:01:136:0151)
С/Т « Берізка»
138. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер 321080000:01:136:5302)
С/Т « Берізка»
139. Про затвердження проекту землеустрою Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
(3210800000:01:081:0133)
140. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
кадастровий номер 3210800000:01:087:0035
141. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності кадастровий номер3210800000:01:087:0033
Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності кадастровий номер 3210800000:01:087:0039
142. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:009:5404)
143. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:009:5025)
144. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності (кадастровий номер
3222484800:03:009:5031)
145. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:009:5027)
146. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:023:5005)
147. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приват-
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100. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:086:0034 у приватну власність гр. Лошковській Х.С.
101. Про затвердження документації
із землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки (кадастровий номер
3222484801:01:034:0003) гр.. Сухенку
О.О.
102. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер 3221080500:05:001:0029).
103. Про розгляд (18) клопотань гр.
Гараєвої М.Х. (с.Ворзель)
104. Про розгляд (2) клопотань гр.
Смірнової Н.П.
105. Про розгляд заяви гр. Горобець
А.П.
106. Про розгляд заяви гр. Ярмиш
Ю.О.
107. Про надання дозволу гр..
Шершньову О.В. на розробку документації із землеустрою вул.. І.Франка,11
108. Про розгляд заяви гр. Дерев’янко
В.М.
109. Про розгляд заяви гр. Боровик
О.С.
110. Про розгляд заяви гр. Дядик І.В.
111. Про розгляд заяви гр. Байло М.Г.
112. Про розгляд (2) клопотань гр.
Дьячук А.Л.
113. Про розгляд заяви гр. Омельченко
О.В.
114. Про розгляд заяви гр. Бойко В.Г.
Про
внесення змін до рішення
Бучанської міської ради № 5761-86-VІІ
від 22 жовтня 2020 року гр.. Голубан Ю.С.
115. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:02:011:5082)
116. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:02:011:5062)
117. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:02:011:5090)
118. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:010:5401)
119. Про розгляд заяви Ситника О.С.
120. Про розгляд заяви Власенка В.М.
121. Про розгляд заяви Гольця В.І.
122. Про розгляд клопотання гр..
Поповича Є.Ю.
123. Про розгляд клопотання гр.
Яценко О.В.
124. Про розгляд заяви гр. Сторожик
В.Я.
125. Про розгляд клопотання гр.
Кравцової А.М.
126. Про розгляд клопотання гр.
Докійчука Ю.К.
127. Про розгляд (2 клопотань) клопотання гр. Баранської А.М.
128. Про розгляд(2) клопотань гр.
Клименко Н.Ю.
129. Про розгляд (2) клопотань гр.
Смірнової О.Ю.

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

мельної ділянки кадастровий номер
3221080501:01:001:0072 у приватну власнісність гр. Кедровій Н.А.
86. Про затвердження документації
із землеустрою. Про передачу у власність земельної ділянки (кадастровий номер 3222484801:01:001:0029) Гр..
Чередніченку Г.М.
Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки (кадастровий номер
3222484800:03:007:0009) Гр.. Павліченко
В.І.
87. Про дозвіл гр. Бушмі Т.В. на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
вул.. Квіткова,14, с. Луб’янка.
88. Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки (кадастровий номер
3222484800:03:007:0010) гр.. Федоренку
І.В.
89. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3210800000:01:086:0036 у приватну власність гр. Касько І.Ф.
90. Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий
номер
3221882000:06:146:0003 у власність гр.
Крученюк В.В.
91. Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3221084001:01:006:0159 у приватну власність гр. Загородній Н.П.
92. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:010:5035)
93. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:010:5036)
94. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:009:5009)
95. Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
(кадастровий номер
3222484800:03:009:5006)
96. Про надання дозволу гр. Красулі
Ю.М. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність вул. Східна, 23 в селі
Гаврилівка .
97. Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки (кадастровий номер
3222484801:01:001:0030) гр.. Перевозник
К.П.
98. Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер
3221084000:02:001:0615у приватну власність гр. Латюк А.П.
99. Про затвердження документації із
землеустрою. Про передачу у власність
земельної ділянки (кадастровий номер
3222484801:01:001:0031) гр.. Буровоій
Л.М.
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◆◆ Ворзель

№ 49 від 11 грудня 2020 року
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Церковнюк Марію Василівну,

адміністраторку відділу адміністративних послуг
Управління Центру надання адміністративних послуг
Бучанської міської ради

У читальній залі Ворзельської бібліотеки ім. Д. Бедзика пройшла серія майстер-класів з декорування оселі до Нового року та Різдва.

Цип’ящук Катерину Олександрівну,

директорку КП «Центр технічної інвентаризації та
державної реєстрації Бучанської міської ради»

Пилипенка
Володимира Володимировича,

адміністратора відділу адміністративних послуг
Управління Центру надання адміністративних послуг
Бучанської міської ради

Кожедуб Юлію Володимирівну,

головну спеціалістку відділу охорони здоров’я
Бучанської міської ради

Вітаємо з днем народження
Почесного жителя Ворзеля

Ігоря Поклада!

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

Найкращі подарунки –
виготовлені власноруч дітьми

Фото: Ірина Кирилишина

МИСТЕЦТВО

Зима через призму
об’єктива

Вихованці гуртка «Фотодизайн» Бучанського
центру позашкільної роботи під керівництвом
Юлії Гавжеєвої невпинно працюють та створюють прекрасні фотороботи.
Креатив юних художників вражає!

Бучанський міський голова Анатолій Федорук зичить
імениннику написати ще не один хіт, який прославить
Ворзель і країну.
Жителі Бучанської ОТГ долучаються до побажань
на честь нашого славного земляка, популярного українського композитора та опермейстера, заслуженого
діяча мистецтв УРСР, народного артиста України, лауреата Шевченківської премії, члена НСКУ.
Шановний Ігорю Дмитровичу, від усього серця вітаємо Вас з днем народження! Бажаємо Вам натхнення,
міцного здоров’я, творчого і життєвого довголіття!
Бучанська міська рада,
члени виконкому, депутати БМР

Творчі подарунки

Назустріч дітям

У кожного із них – свої захоплення, інтереси та
можливості. Тому щороку індивідуальний підхід до кожної дитини з інвалідністю (а таких дітей у громаді 312) і визначає, що придбати і вручити для подальшого творчого розвитку.
нинішньому році з нагоди міжнародного дня
людей з інвалідністю відповідно до комплексної
програми «Назустріч дітям» вони отримають:
– Набір для творчості «Випалювання»
– Набір для креативної творчості
– Картина, що складається за номерами
– Картина піском
– Музичні іграшки для тренування
пам’яті.
Батьки дітей переконані, що такі набори будуть корисними
для розвитку.
У ці дні точно дітям
не буде коли сумувати
і за кілька днів вони
створять власноруч
оригінальні роботи.
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