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Бучанська Українська гімназія –
у сотні кращих шкіл держави

З

аклад освіти нашої громади зайняв 66 місце у рейтингу 100 кращих навчальних закладів України,
який представив Журнал Фокус.
Аналіз рейтингу будується на підсумках Зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО). Багато в чому результати ЗНО підтверджують недавнє дослідження якості
освіти міжнародної програми PISA.

ПАМ’ЯТЬ

Янголи Майдану

У Центральному будинку культури міста Бучі
відбувся інформаційно-просвітницький захід,
присвячений вшануванню подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні “«Янголи Майдану».

Офіційно

Звіт Бучанського
міського голови
Анатолія Федорука
за 2019 рік

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» був проведен звіт про роботу, діяльність ради та її виконавчих органів перед територіальною
громадою.

Шановна громадо!
Минув рік з часу створення Бучанської об’єднаної територіальної громади, перший рік нашої з Вами спільної праці.
Завдяки злагодженій роботі керівництва громади, депутатського корпусу, керівників підприємств, установ та організацій, підприємців, а також активних мешканців нам вдалось
реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути позитивних результатів. Хоча завдань попереду ще багато.

Продовження на стор. 3-11

О

хочих долучитися до дійства зібралося багато.
Адже вірять “Герої не вмирають”! Вони дивляться
з небес… перед ними ми маємо надзвичайно велику
відповідальність.
Заступник Бучанського міського голови Сергій
Шепетько приєднався до вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні “Янголи Майдану”.
Це не просто вшанування і пам’ять, це шлях, за який
вони віддали своє життя…

ДОВКІЛЛЯ

Буча долучається до всеукраїнського
проєкту «Озеленення України»

Міський голова Анатолій Федорук, Всеукраїнський координатор проєкту з матеріально-технічної співпраці Вадимом Парасочка й Анна Страховська, керівник платформи соціальних проєктів «BeCity», підписали Меморандум про співпрацю з проєктом «Озеленення України».
нна Страховська зазначила, що в Бучі і так відбува- ради, громадські організації, волонтери, а також активються висадки дерев, у той же час на її пропозицію ні та свідомі громадяни. До того ж пройде вона і в усіх наАнатолій Петрович відразу погодився – Бучанська гро- селених пунктах ОТГ. Саме тому це чудова можливість
мада візьме найактивнішу участь у проєкті! На важливо- для нашої потужної громади заявити про себе на всеукраму історичному заході – підписанні меморандуму, були їнському та міжнародному рівнях, – наголосив Анатолій
присутні більше 30 підприємців, громадські організації, Федорук. – Ми маємо багаторічний досвід із проведення
молодіжна рада й активісти, в.о. старост старостинських акцій і висаджування дерев. У такий спосіб маємо Алеї
округів Бучанської МОТГ і голови населених пунктів, Героїв, Почесних громадян, сакур у парках та скверах,
що найближчим часом увійдуть до об’єднаної громади. торік у Родинному сквері висадили понад 100 платанів.
Подія відбулася в коворкінгу Portal-Освіта-Бізнес.
Дерева є символом, а акція має за мету показати, насам– У громаді до всеукраїнської акції з озеленення долу- перед кожному українцю, як ми можемо об’єднуватися
чаться усі небайдужі, – наголосив Бучанський міський задля розв’язання глобальних проблем людства.
Понад 1 000 000 дерев заплановано висадити 20 березголова Анатолій Федорук. – Зокрема, підтримку проєкту висловили представники бізнесу, медіа, молодіжної ня за одну добу, тим самим встановити рекорд України.

А

– Ідея проєкту полягає в консолідації українців всього
світу довкола теми глобальних екологічних викликів, –
зазначив Вадим Парасочка, Всеукраїнський координатор проєкту з матеріально-технічної співпраці.
Але головне завдання – не лише посадити дерево, а й
доглядати за ними протягом року. А крім того, показати
світові, що ми можемо об’єднатися навколо гарної ідеї.
Закінчення на стор. 2

Стежте за новинами на сторінках БН у соцмережах
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Актуально

Публічні обговорення змін до Конституції

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Влада згуртувала місцеве самоврядування і громадськість довкола підготовки змін до Основного Закону.
риторіальну організацію влади, а також
децентралізацію владних повноважень.
Перша широка зустріч усіх зацікавлених сторін відбулася в Києві. На
Панельній дискусії «Децентралізаційна
реформа: погляд місцевого самоврядування» позицію Асоціації міст України
представляють спікери: Виконавчий
директор АМУ Олександр Слобожан,
Бучанський міський голова Анатолій
Федорук, секретар Полтавської міської
ради Олександр Шамота.
Над конституційним майбутнім місцевого самоврядування працюють голови
тартували публічні обговорення та депутати місцевих рад з усіх регіонів
змін до Конституції України, які України, а також асоціацій органів місмають закріпити реформовану систему цевого самоврядування, громадські ормісцевого самоврядування та нову те- ганізації спільно з народними депутата-

С

На Київщині – 3 березня.
Організовують обговорення обласні державні адміністрації. До участі у заходах
запрошуватимуть представників органів місцевого самоврядування усіх рівнів та
їхніх асоціацій.
Висловити свої пропозиції усі бажаючі можуть також онлайн:
• на Facebook-сторінці «Публічні консультації зміни до Конституції - через
консенсус»;
• у спеціальному розділі на порталі «Децентралізація»:
https://decentralization.gov.ua/constitution/offers.

ДОВКІЛЛЯ

Буча долучається до всеукраїнського
проєкту «Озеленення України»

ми, урядовцями, представниками Офісу
Президента, експертами Ради Європи
та іншими міжнародними партнерами.
Саме такий формат підготовки змін до
Основного Закону вибрала держава,
щоб в результаті отримати спільне бачення конституційного фундаменту місцевого самоврядування.

З 27 лютого розпочинаються регіональні обговорення змін до Конституцій
у частині децентралізації, які триватимуть до 4 березня. У регіонах проходитимуть кущові круглі столи для обговорення змін до Конституції у частині
децентралізації.
Пресслужба БМР

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Місцеві бюджети мають бути
збалансованими

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

Важливі питання на етапі завершення реформи децентралізації обговорювали міські голови спільно з представниками Франції.

24

Закінчення. Початок на стор. 1
ізнесмени і представники громадськості внесли свої пропозиції, активне жваве спілкування навколо важливої екотеми принесло задоволення
всім присутнім. Відразу знайшли відповіді на запитання та розв’язали нагальну проблему: де висаджувати, які
саджанці брати…
Директор КП «Бучазеленбуд Віктор
Галущак запевнив, що вони скоординують активістів та допоможуть зі всіма відповідями.
Анатолій Федорук також зазначив,
що Бучанська громада не обмежиться
одним днем, акція триватиме впродовж року. І повідомив цікаву ініціативу: у Бучі розпочинається робота зі
створення дендропарку.
На завершення всі присутні прикріпили свої емблеми на зелене деревце
на знак того, що вони приєднуються до
проєкту «Озеленення України».

лютого
відбулась
зустріч
Виконавчого директора Асоціації
міст України Олександра Слобожана з
делегацією посадовців з Франції.
Від Київської області участь у її
роботі взяли Виконавчий директор
Київського регіонального відділення Асоціації міст України Олександр
Дехтярчук разом з головою Бучанської
міської ради Анатолієм Федоруком,
заступником міського голови міста
Вишневе Георгієм Майсурадзе.
Участь у нараді брали директор
Центру впровадження децентралізаційної реформи Володимир Мягкоход та
аналітик АМУ Олександр Логінов.

Б

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

П

ро це народний депутат України заявив
на пресконференції присв’яченій земельній псевдореформі Зеленського.
Народний депутат Костянтин Бондарєв
(фракція «Батьківщина») спільно з керівництвом Національного штабу захисту рідної землі провели прес-конференцію на тему «Головні
небезпеки бездумної земельної реформи
Зеленського». Учасники пресконференції детально обговорили наслідки поспішного зняття мораторію на продаж землі, а також запропонували шляхи реалізації успішної, а головне,
комплексної реформи ринку землі в Україні.
Під час виступу народний депутат зазначив, що сьогодні в парламенті немає демокра-

У складі делегації були: Жак Рейлер,
префект, Жан-Франсуа Девемі, субпрефект, Люк П’єрон, стажер ENA
та Шарль Матьйо, аташе Посольства
Республіки Франція в Україні з питань
співробітництва.
Окремо зупинилися на бюджетному
плануванні, обговорювали необхідність
збалансованості місцевих бюджетів.
Жак Рейлер наголосив, що місцеві
бюджети мають бути збалансованими. І
саме префект спільно з представником
міністерства фінансів на місцях здійснює за цим контроль.
Пресслужба БМР

Цього року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який
пройшов під знаком кліматичних
проблем, оголосили про глобальну
ініціативу з висаджування на планеті
трильйона дерев до 2030 року.
Україна миттєво відреагувала.
Національний проєкт «Книга рекордів
України» та найбільший діловий клуб,
який об’єднує лідерів українського бізнесу «CEO Club Ukraine», започаткували всеукраїнський проєкт, у межах
якого 20 березня відбудеться акція «1
000 000 дерев за 24 години».
Тетяна Домарєва
Фото Ірина Левченко

Костянтин Бондарєв: «Є певне зобов’язання команди Зеленського
продати Соросу чи іншим іноземним олігархам наші землі»
тії, адже демократія − це коли чують меншість.
Він наголосив, що єдина логічна причина,
яка пояснює поведінку «слуг» у Верховній
Раді, − це їх зобов’язання перед олігархами.
Костянтин Бондарєв також звернув увагу на
нинішню дискримінаційну політику держави
щодо фермерів з боку НБУ.
«Коли селянин купує нафтопродукти або
інші засоби, які йому треба для того, щоб
спочатку висадити культури, курс збільшується. В той час, коли треба продавати
врожай, то курс зменшується. Так на кого в
такому разі працює Нацбанк? Він працює на

закордонного інвестора, який хоче прийти і
за безцінь купити цю землю», − резюмував
народний обранець.
Інший учасник пресконференції керівник
Національного штабу захисту рідної землі
у лівобережній частині Київської області
Віктор Шеремета наголосив, що замість того,
щоб переймати успішний досвід наших сусідів, влада Зеленського власноруч підписує
смертний вирок українцям.
«Те, що сьогодні пропонується в даному
законопроекті, призведе на перших порах до
знищення дрібних і малих господарств. Може

здаватися, що нічого страшного не трапиться, але для держави в майбутньому − це знищення поселенської мережі сіл, це зниження
народжуваності, а, як наслідок, знищення
української нації», − заявив Віктор Шеремета.
Також у пресконференції взяли участь керівник Національного штабу захисту рідної
землі у правобережній частині Київської області і у Києві Василь Клеванський та фермер
Олексій Новохатько. Наприкінці заходу всі
учасники закликали українців не спинятися
і надалі продовжувати протестувати проти
«земельного свавілля» влади Зеленського.

Офіційно

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
Запорукою успішного розвитку громади є збалансований міський бюджет,
який з моменту розвитку Бучі, як міста обласного значення зріс у 7 разів. З
2019 року міський бюджет м.Буча сформований разом з приєднаними селами
Блиставиця, Луб’янка, Гаврилівка та
Тарасівщина.
У 2007 році бюджет міста становив 75
млн. 139 тис. грн., в 2019 році вже бюджет
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади склав 524 млн. 897 тис. грн.
Темпи розвитку територіальної громади збільшуються, щороку підвищується фінансово-економічна самостійність
місцевого самоврядування.
Динаміка та показники виконання
бюджету відображають загальний соціально-економічний стан Бучанської громади та її потенціал до подальшого розвитку. Наявність фінансового ресурсу у
місцевому бюджеті є запорукою того, що
територіальна громада має можливість
надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти із залученням коштів державного
бюджету, створювати умови для розвитку підприємництва та залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати
інші заходи для всебічного покращання
умов проживання жителів громади.
До бюджету міста Буча разом з приєднаними селами Блиставиця, Луб’янка,
Гаврилівка та Тарасівщина за 2019 рік надійшло 524 млн. 897 тис. грн.
По загальному фонду (власні надходження) – ПДФО, податок майно, єдиний податок, акцизний податок та інші
надходження отримано в сумі 277 млн.
140 тис. грн. Темп приросту складає
42,3%.
Офіційні трансферти (дотації, субвенції) в 2019 році надішли в розмірі 211
млн. 658 тис. грн. Темп приросту до 2018
року складає 12,0%.
Спеціальний фонд місцевого бюджету
при плані - 35 млн. 998 тис.грн. отримав
– 36 млн. 099 тис. грн.
В тому числі:
- Бюджет розвитку - 17 млн. 479 тис.
грн.,
- Надходження до цільового фонду
склали – 6 млн. 505 тис. грн.;
- Власні надходження бюджетних установ – 11 млн. 956 тис. грн.;
- Екологічний податок – 116 тис. грн.
За 2019 рік власних доходів загального фонду бюджет при плані 264 млн. 939

тис. грн., отримав - 277 млн. 140 тис. грн.
Темп приросту складає 42,3%.
Основними
бюджетоутворюючими
джерелами надходжень до бюджету є:
1. податок на доходи фізичних осіб – 115
млн. 482 тис. грн. Темп приросту до 2018
року складає 60%. За рахунок підвищення мінімальної заробітної плати; збільшення кількості робочих місць, в тому
числі за рахунок збільшення кількості
суб’єктів господарювання, які перераховують до бюджету даний вид податку
(порівняно з відповідним періодом кількість таких суб’єктів господарювання
збільшилась на 269 одиниць).
Основними платниками ПДФО є:
ТОВ “Комплекс Агромарс”
ТОВ “ЮТЕМ-Інжиніринг”
ТОВ HВП МАДЕК
ПП “Деліція”
ТОВ “НОВУС Україна”
ПРАТ “КРАЙ КЕРАМА”
ТОВ “ЮТЕМ-ЗМК”
ПКПП “ТЕПЛОКОМУНСЕРВIС”
ПрАТ “Нова Лінія”
ТОВ “Техпромсервiс ЛТД”
ДП “Хольмер-Україна”
ТОВ «МЦ «Санта Лен» та інші
2. плата за землю — 56 млн. 072 тис. грн.
(Темп приросту до 2018 року 34%);
3. податок на нерухоме майно – 8 млн.
092 тис. грн. (Темп приросту до 2018
року 39%);
4. єдиний податок – 62 млн. 800 тис. грн.
(Темп приросту до 2018 року 45%);
5. внутрішні податки на товари та послуги (в т.ч. акцизний податок) – 26 млн.
664 тис. грн. (Темп приросту 3%);
6. інші надходження – 8 млн. 030 тис.грн.
Темп приросту до 2018 року склав 60%.
Такий значний приріст реалізовано в
значній мірі за рахунок плати за надання адміністративних послуг від діяль-

ності «паспортного столу» в Бучанській
міській раді та Територіального сервісного центру МВС № 3247.

ВИДАТКИ
Видаткова частина бюджету міста
Буча з приєднаними селами Блиставиця,
Гаврилівка, Тарасівщина та Луб’янка за
2019 рік становить 513 млн. 982 тис. грн,
у тому числі видатки загального фонду
– 413 млн. 078 тис. грн, видатки спеціального фонду – 100 млн. 903 тис. грн.
Порівняно з відповідним періодом 2018
роком видатки збільшено на 111 млн. 500
тис. грн. В першу чергу видатки спрямовувалися на освіту, соціальний захист та
благоустрій.
За галузевим принципом були спрямовані на:
освіту –
229 млн. 540 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у загальному
обсязі видатків бюджету складає галузь
освіти - 45 %. Видатки здійснювались на
виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, харчування
дітей, покращення матеріально-технічної
бази закладів освіти, на капітальні ремонти приміщень шкіл та садочків, ігрових
та спортивних майданчиків, пішохідних
доріжок, виготовлення проектно-кошторисної документації по закладах освіти,
співфінансування по будівництву гімназії
по вул. Вишнева в м. Буча та інші поточні
і капітальні видатки;
на охорону здоров’я – 35 млн. 483 тис.
грн. Видатки спрямовувалися на виплату заробітної плати за рахунок медичної
субвенції, за рахунок коштів місцевого
бюджету кошти направлялись на оплату енергоносіїв та комунальних послуг,
придбання медикаментів, відшкодування пільгових рецептів, придбання препаратів інсуліну, закуплено три автомобіля

ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ
(У ФОРМІ АУКЦІОНУ)
Бучанською міською радою розпочата робота щодо продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних
засадах.
Вже продано у власність на земельних
торгах (у формі аукціону) - 14 земельних ділянок: до бюджету вже надійшло
коштів у сумі - 6 млн., очікуємо надходжень від продажу земельних ділянок 20
лютого у сумі 9 млн.700 тис. грн.
Продано право оренди на земельних
торгах (у формі аукціону) – 1 (одна)
земельна ділянка, розмір річної плати
складає 209 тис. 162 грн. 19 коп, що становить 3,03% від нормативної грошової
оцінки;
Робота у цьому напрямку продовжується: наразі загальна кількість ділянок,
виставлених на аукціон - 10.
Продовження на стор. 4-11
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Продовження. Початок на стор. 1
аме тому хочу відзначити у вашій
присутності тих, хто постійно докладає на своєму робочому місці максимум
зусиль, аби надати кращі послуги, створити комфорт для кожного мешканця,
розвивати виробництво, створювати
нові робочі місця і наповнювати бюджет.
Це перший рік нашої з вами спільної роботи, на який покладали багато сподівань,
і який ми прожили в умовах реформи місцевого самоврядування та впровадження
принципів децентралізації.
Цей процес ще не завершено і хочу повідомити, що до Бучанської ОТГ невдовзі
приєднаються Бабинці, Буда-Бабинецька,
Ворзель, Здвижівка, Мироцьке і Синяк.
Таким чином збільшується не лише кількість населення, територія управління та
обслуговування, а й повноваження та зона
відповідальності: в галузі освіти, культури,
соціального захисту, охорони здоров’я, надання адміністративних послуг .
Головним підсумком 2019 року вважаю те, що ми не скоротили жодної
соціальної програми, а навпаки їх розширили, працювали над максимальною
реалізацією інтересів об’єднаної громади та кожного її мешканця в реальних
бюджетно-фінансових, економічних та
соціальних умовах.

для первинної медичної ланки, направлено співфінансування на будівництво
амбулаторії первинно-медичної допомоги в селі Луб’янка;
соціальний захист та соціальне забезпечення – 90 млн. 967 тис. грн. Видатки
спрямовані на оздоровлення дітей, виплати матеріальних допомог населенню,
зубопротезування пільгової категорії
населення, на компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій населення автомобільним та залізничним
транспортом, на фінансову підтримку
громадських організацій та соціальний
захист і підтримку учасників АТО,ООС,
їх сімей та членів сімей загиблих в АТО,
ООС, Героїв Небесної Сотні і постраждалих під час Революції Гідності;
культуру і мистецтво – 17 млн. 510 тис.
грн. Видатки направлені на оплату праці
працівників галузі, оплату енергоносіїв
та комунальних послуг, поточне утримання закладів культури та проведення
культурно-мистецьких заходів;
фізичну культуру і спорт – 4 млн. 938
тис. грн. Видатки направлені на оплату
праці працівників галузі, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, утримання стадіонів, дитячо-юнацької спортивної школи, проведення спортивних та
оздоровчих заходів;
на органи місцевого самоврядування –
47 млн. 988 тис. грн. Видатки спрямовані
на оплату праці службовців управління
праці та соціального захисту населення,
міської ради, відділу освіти, відділу культури, національностей та релігій, відділу
молоді та спорту та архівного відділу; на
оплату енергоносіїв і комунальних послуг та інших поточних видатків, в тому
числі на проведення заходів в галузі освіти, соціального захисту, фізичної культури та спорту, культури;
на житлово-комунальне , дорожнє господарство та благоустрій міста направлено 86 млн. 625 тис. грн. Видатки направлені на закупівлю дерев, кущів та інших
зелених насаджень, оплату вуличного
освітлення та обслуговування його мереж, вивезення твердих побутових відходів, очищення доріг, капітальні ремонти
мереж вуличного освітлення, тротуарів,
пішохідних зон та доріг; придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача; придбання та облаштування
зупинок громадського транспорту, виготовлення ряду проектно-кошторисних
документацій з капітального ремонту
доріг, тротуарів, озеленення;
на іншу діяльність – 931 тис. грн.
Видатки були спрямовані на виплату матеріальних допомог потерпілим від стихійних лих.
У 2019 році, як і в попередніх роках, забезпечено стабільність міського бюджету,
не допускалось заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам бюджетної
сфери та комунальних підприємств міста,
вчасно здійснювалася оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
Фінансове забезпечення спрямоване
на розвиток та функціонування широкої
мережі закладів освіти , культури, охорони здоров’я, соціального захисту, дорожньої інфраструктури з метою покращення рівня життя кожного мешканця нашої
об’єднаної громади.
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Продовження. Початок на стор. 1
Наступні аукціони відбудуться:
−− 17 березня 2020 року – 5 (п’ять) земельних ділянок.
−− 24 березня 2020 року – 5 (п’ять) земельних ділянок.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
У серпні 2019 року затверджено
Стратегію розвитку Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на
період до 2029 року та План реалізації
Стратегії на період 2019-2022 років. Ці
документи було розроблено в рамках
реалізації проекту USAID (Агентство
США з міжнародного розвитку) спільно
з Асоціацією міст України та із широким
залученням місцевого бізнесу та громадськості.
Цей документ визначає розвиток громади і у своєму пріоритеті передбачає
створення комфортних умов життя для
кожного її мешканця.
Основні показники соціально-економічного розвитку за 2019 рік
На кінець 2019 року чисельність наявного населення Бучанської ОТГ склала
42 249 осіб, з них 36 474 – населення міста
Буча, 5 775 осіб – сільського населення.
Загальний приріст населення за рік склав
1276 осіб, що на 15% вище, ніж приріст
населення за попередній рік. Отже, темп
зростання населення громади пришвидшується.
Бізнес-активність у громаді постійно
зростає – збільшується як кількість зареєстрованих підприємств та підприємців, так і обсяг реалізованої продукції та
сплачених податків.
На кінець 2019 року було зареєстровано по м. Буча:
• фізичних осіб-підприємців – 2786
• юридичних осіб – 1421.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) в м. Буча станом
на 01.11.2019 р. складав 548544,6 440 138,2
тис. грн. та зріс в порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 24,5%.
Бучанська міська рада забезпечує всебічну підтримку та сприяє розвитку
бізнесу. Результатом цього є щорічне
зростання обсягу інвестицій в економіку
Бучанської ОТГ, які здійснюють місцеві
найбільші підприємства, а також прихід
нових інвесторів.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в
м. Буча. склав 8994,2 тис. дол. США, що
на 0,9% більше обсягу прямих інвестицій на початок 2019 р. Основними
країнами-інвесторами є Польща, Кіпр,
Віргінські Острови (Брит.) та інші держави.
Найбільші обсяги прямих іноземних
інвестицій надійшли в підприємства з
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів,
підприємства промисловості, організації, що здійснюють операції з нерухомим
майном, транспорт, складське господарство, поштову діяльність.
У найближчі роки очікується реаліза-

ція низки великих проектів, які загалом
принесуть громаді більше 500 нових робочих місць.
Інвестиційні проекти, що реалізуються у громаді
Торік реалізовувалися наступні проекти,
завершення яких планується у 2020 році:
ПП «Деліція» – будівництво нового виробничо-складського цеху
ПП «Гурметбек» - будівництво нового
виробничого комплексу з металообробки
АТ «ПТЕМ» - будівництво заводу з виготовлення фасонних деталей
ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» – будівництво двох супермаркетів по вул. Вокзальна
та вул. Нове Шосе
ТОВ «Гранд Бурже» - будівництво торговельно-розважального комплексу по
вул. Л. Бірюкова
Будівництво ресторану швидкого харчування McDonald’s.
Будівництво торгівельного центру на
Тарасівському
Проектування та будівництво нової
креативно = суч центр площі Нове шосе

Інноваційні проекти громади
Активна робота ведеться щодо реалізації амбітного проекту спільно з АНТК
«Антонов» – планується створення логістично-вантажного хабу на базі однойменного аеропорту, який знаходиться в
межах Бучанської ОТГ.
Важливою ініціативою є створення
індустріального парку «Мироцький»,
який має стати «магнітом» для потужних інвестицій в економіку громади.
Проект вже пройшов відповідні погодження в Міністерстві економіки і включений до реєстру індустріальних парків
Київщини.
У 2020 році активізує роботу Агенція
регіонального розвитку БОТГ.
Серед завдань:
розробка бренду Бучанської ОТГ,
створення інформаційного порталу
для інвесторів,

проведення бізнес-заходів і презентацій з метою промоції Бучанської ОТГ як
громади, привабливої для залучення інвестицій.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Результатом позитивної динаміки в
розвитку бізнесу є зростання доходів
населення. Середньомісячна номінальна
заробітна плата становила 10 471 грн. і
збільшилась у порівнянні з минулим роком на 19,3 %. Заборгованість із виплати
заробітної плати економічно активних

підприємств по місту відсутня.
У 2019 році проводилася робота щодо
залучення додаткових коштів (державні програми та грантове фінансування),
в результаті чого отримано більше 200
млн. грн. додаткового фінансування та
забезпечено реалізацію наступних проектів:
добудова гімназії у місті Буча – продовжено співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету та
Державного фонду регіонального розвитку. Загальний обсяг залучених коштів
на проект – 90,3 млн. грн.
будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 104А в с. Луб’янка Бородянського району залучено 7,56 млн. грн. у 2019 р.
реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів по
вул. Антонія Михайловського, 74 (вул.
Малиновського, 74) в м. Буча – залучено 120 млн. грн. з державного бюджету
за програмою «Реалізація надзвичайної кредитної програми на відновлення
України»;
реконструкція та ремонт дорожньої
інфраструктури:
капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Промислова в м.
Буча – залучено 5,7 млн. грн. співфінансування з обласного бюджету 2019.
залучено фінансування в обсязі 11,3

млн. грн. з бюджету Київської області на
2020 р. на реконструкцію доріг (бульв.
Леоніда Бірюкова, вул. Паркова, вул.
Польова);
подано два проекти на фінансування з
ДФРР у 2020 році. З них «Проект з експериментального будівництва об’єкта
інженерно-транспортної інфраструктури, а саме пішохідного шляхопроводу тунельного типу під залізничними коліями
станцій м. Буча» – пройшов попередній
конкурсний відбір, заплановано залучити 61 млн. грн.;
Бучанська міська рада продовжує роботу з пошуку додаткового фінансування на реалізацію наступних важливих
інфраструктурних проектів:
будівництво дитячого дошкільного закладу на 144 місця по вул. Лесі Українки
будівництво спортивного блоку в
комплексі з будівлями загальноосвітньої
школи № 2 по вул. Шевченка, 14
капітальний ремонт з метою покращення енергозбереження Блиставицького
ДОШ №18 «Золота рибка», Бучанської
ЗОШ №3
реконструкція майданчиків водопровідних споруд із застосуванням новітніх
технологій та встановленням обладнання з очистки та знезалізнення питної
води у м. Буча та в селах Блиставиця,
Луб’янка і Гаврилівка
капітальний ремонт існуючої мережі
водопостачання в с. Гаврилівка
капітальні ремонти та реконструкція
доріг в усіх населених пунктах громади
(вул. Михайловського, вул. Проектна-1
та вул. Назарія Яремчука в м. Буча, вул.
Шевченка в с. Луб’янка, вул. Михайленка
в с. Гаврилівка)
реконструкція будинків культури у селах Луб’янка і Гаврилівка
будівництво спортивних майданчиків
різного спрямування в усіх населених
пунктах громади

У 2019 рік профінансовано та виготовлено проектно-кошторисну документацію на реалізацію ще більш ніж 25
об’єктів, відповідно до якої поступово та
системно буде проводитись капітальний
та поточний ремонти дорожньо-транспортної та житлово-комунальної інфраструктури, покращуватися благоустрій,
ремонтуватися та будуватися нові соціальні об’єкти.

ОСВІТА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
У громаді функціонує 23 заклади дошкільної совіти. Серед них: 10 закладів
дошкільної освіти комунальної форми
власності та 12 закладів дошкільної освіти приватної власності, які відвідує 2
тис. 640 вихованців (з них: 83 дитини із
сімей внутрішньо-переміщених осіб з
тимчасово окупованих територій).
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Навчання здійснюється у 12 закладах
загальної середньої освіти, яких: 10 закладів комунальної власності, 2 приватних заклади освіти, у яких здобувають
освіту 7тис. 250 учнів (з них: 320 учнів
із сімей внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово окупованих територій).
У 277-х класах навчається 7250 учнів.
У 9-ти школах організовано роботу 34
груп продовженого дня, які відвідують

Суспільство

БУДІВНИЦТВО ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Добудовано навчальний корпус початкової школи Бучанського НВК № 3 на 700
місць (місцевий бюджет – 5млн. 892 тис.
619 грн + пайова участь – 34 млн. 471 тис.
195 грн.)
Завершується
будівництво
гімназії на 800 місць вул. Вишнева
(Співфінансування: місцевий бюджет –
1млн. 955тис. 782 грн. + державний бюджет – 52 млн.)
Розпочнеться будівництво ЗОШ № 1 на
900 місць (виготовлено проектно-кошторисну документацію (місцевий бюджет
295 тис. 616 грн)
Будівництво
дитсадка
по
вул.
Л.Українки (пайова участь – 9 млн. 562
тис. 653 грн)
Завершено будівництво зовнішнього
газопроводу до Гаврилівського садка
«Веселка» (місцевий бюджет – 465 тис.
199 грн)
Проведено будівництво міні-футбольного спортивного майданчика Бучанська
СЗОШ № 5 (співфінансування: місцевий
бюджет – 740 тис. 085 грн + державний
бюджет – 740 тис. 084 грн)
Збудовано
мультифункціональний
спортивний
майданчик Бучанський
НВК «Берізка» (державний бюджет – 742
тис. 145 грн.)
У 2019 році в закладах освіти проведено капітальних та поточних ремонтів на
загальну суму – 6 млн. 916 тис. 919 грн.:
-Покрівлі даху Бучанської СЗОШ № 5;
-Інклюзивно-ресурсного центру,
-Вхідної групи Гаврилівського ЗЗСО№8
-Приміщення
(актова
зала)
Луб’янського ЗЗСО № 7
-Вузла вводу теплопостачання з
установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплопостачання:
Бучанського НВК № 4, Бучанського ЗДО
№ 5 «Капітошка
- Мережі зовнішнього освітлення Бучанського центру позашкільної роботи.
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- Дитячих ігрових майданчиків
- Бучанського ЗДО № 3 «Козачок»,
Бучанського ЗДО № 4 «Пролісок»

РЕКОНСТРУКЦІЯ:
−− пішохідних зон Бучанського НВК
«Берізка»
−− пішохідних доріжок Бучанського ЗДО
№ 2 «Горобинка»
Придбано технологічне обладнання на
загальну суму 115 тис. 200 грн.
У громаді діє Інклюзивно-ресурсний
центр для надання підтримки особам з
особливими освітніми потребами, де 3
різнофахових спеціалісти працюють з
дітьми віком від 2 до 18 років.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО
Відповідно до міської програми поводження з твердими побутовими відходами за кошти міського бюджету придбано
3 тис. контейнерів, із яких роздали власникам приватного сектору 65 відсотків.
Проведено реконструкцію житлового
фонду м. Буча:
Відновлювальні роботи покрівель – 16
будинків.
Проведено ремонт під’їздів – 12 будинків.
Проведено 1974 поточних ремонтів та
профілактики внутрішньобудинкових
мереж, в т.ч.

мережі теплопостачання - 216;
мережі електропостачання - 286;
мережі водопостачання та водовідведення - 565.
Відремонтовано 15 дитячих майданчиків.
Капітальний ремонт дороги по вулицях в м. Буча:
−− Заводська (від №2-В до вул.
Депутатська)
−− Назарія Яремчука (від вул. Тарасівська
до вул. Івана Кожедуба)

−− Автостоянка по вул. А. Михайловського
від вул. Тургенєва до №31,
−− Лесі Українки, Вишнева від №38 до
№62, Дачна, Мельниківська, Зелена.
−− Дорожнє покриття на кладовище по
вул. Депутатська.
−− Вишнева від №38 до №78
−− Лесі Українки
Капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон по вулицях в м. Буча:
−− Склозаводська (від вул. Яблунська до
№10-Б)
−− між вул. Героїв Майдану та житловим
будинком №11 по вул. Енергетиків
−− Заводська (від №2-В до вул.
Депутатська)
−− Нове Шосе (від зупинки Модуль до
АЗС)
−− Вокзальна – безпечний пішохідний перехід

Ремонт прибудинкових територій:
вул. Водопровідна, 40, 42; вул. Леха
Качинського, 4-А, вул. Героїв Майдану, 15.
Капітальний ремонт вуличного освітлення по м. Буча: вул. Рубежівська, вул.
Кочубея; на перетині вул. Депутатська та
вул. Нове Шосе.
Капітальний ремонт вулиць і доріг 5,97 тис. м2. Вартість робіт - 5млн 234 тис.
грн.
Поточний ремонт вулиць і доріг 2,8
тис. м2. Вартість робіт - 3 млн. 275тис.
грн.
Замінено ділянки трубопроводу теплової мережі 256 м в м.Буча
Прокладено ділянок теплової мережі
780 м в с. Гаврилівка.
Побудована нова модульна котельня
в с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 17
(ДНЗ «Веселка»)
Проведена заміна застарілих котлів.

ВОДОПОСТАЧАННЯ
Запущено в експлуатацію насосний
агрегат по вул. Пушкінська;
Введено в експлуатацію водопровід
від вул. Нове Шосе по бульвару Леоніда
Бірюкова, вул. Вишнева до бульвару Б.
Хмельницького;
Заміна оглядових колодязних водопровідних мереж – 35 люків;
Заміна водопроводів – 250 метрів;
Заміна 6-ти пожежних гідрантів.
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ПОТОЧНІ РЕМОНТИ:
−− приміщення пральні Бучанського ЗДО
№ 2 «Горобинка»
−− водопровідної системи Бучанський
ЗДО № 3 «Козачок»
−− дитячих
ігрових
майданчиків
Бучанського ЗДО № 3 «Козачок»,
Луб’янського ЗДО № 9 «Волошка»,
Гаврилівського ЗДО № 10 «Веселка»

КАНАЛІЗУВАННЯ
Реконструкція головного самопливного каналізаційного колектору
Куплено насосний агрегат на головну
КНС
Виконано ремонт насосних агрегатів
на КНС – 4 (вул. Грушевського), КНС – 6
(вул. Вокзальна - Мирна), замінено насосний агрегат СМ 100-65-250 на КНС – 18
(вул. Тарасівська).
З метою реалізації державної політики
реформування житлово-комунального
господарства, здійснення заходів щодо
підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення
сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах
проводиться робота:
За 2019 рік зареєстровано:
ОСББ «БХ 10»;
ОСББ «Основа життя»;
ОСББ «Буча Гулівер»;
ОСББ «Оберіг 9»;
ОСББ «Буча Парк Хаус»;
ОССБ «Мій дім у Бучі»;
ОСББ «Наш комфорт 16».

ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ
Важливим
напрямком
роботи
Бучанської міської ради залишається
енергозбереження та автоматизація процесу забезпечення енергоресурсами будівель Бучанської міської ОТГ.
Так, встановлено системи погодно-режимного регулювання теплового
потоку з системою диспетчеризації на
пілотних об’єктах м. Буча – ЗОШ №4,
Бучанській Українській Гімназії та ДНЗ
№5 «Капітошка».
Встановлення систем погодно-режимного регулювання теплового потоку
із системою онлайн диспетчеризації заплановано до кінця 1-го кварталу 2020
року.
Встановлено енергозберігаюче вуличне освітлення по вулицях міста –
Рубежівська, Кочубея, освітлено перехрестя вул. Депутатської та Нового Шосе
біля ТК «Варшавський», освітлені новостворені вул. Кондратюка, Дунаєвського,
Коновальця і Світличного.
Продовження на стор. 8-11

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

1000 учнів за рахунок місцевого бюджету.
У листопаді 2019 року здано в експлуатацію навчальний корпус для учнів початкової школи у Бучанському НВК № 3
на 700 місць, що дало можливість учням
школи навчатися в одну зміну.
Організовано підвезення 24 дітей с. Гаврилівка та Тарасівщина до
Гаврилівської школи № 8.
На індивідуальному навчанні перебуває 122 учні. З них:
7 дітей переведено на домашню освіту
за заявами батьків (Бучанська ЗОШ №1,
Бучанський НВК №3);
34 дитини перебуває на патронажному
навчанні;
36 дітей – на екстернаті в комунальних
закладах,
45 – в приватному закладі освіти.
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ТЕЛЕПРОГРАМА
Понеділок, 2 березня

UA:Перший

6:00 М/с "Чорний пiрат".
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с "Жiночий рай". (16+).
11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с "Ремесло за призначенням".
13:10,5:25 #ВУкраїнi.
13:40,3:30 Бюджетники.
14:25 Д/с "Аромати Колумбiї".
15:10 UA:Фольк.
16:15 Д/с "Дикi тварини".
17:25 Перша шпальта.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с "Свiт дикої природи".
19:55 Д/с "Боротьба за виживання".
21:25,2:20 UA:Спорт.
21:35 "Зворотнiй вiдлiк".
0:00 Х/ф "Тебе нiколи тут не було".
(18+).
1:30 Схеми. Корупцiя в деталях.

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1".
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:20
,5:20 "ТСН".
9:25,10:20,18:00 "Життя вiдомих
людей".
11:20,12:20 "Мiняю жiнку".
13:00,14:05 "Свiт навиворiт 10:
Бразилiя".
15:05 Т/с "Величне столiття. Роксолана".
17:00 "Щоденник медiума".
19:00 "Секретнi матерiали".
20:45,21:40 Т/с "Мишоловка для
кота".
22:45 "Грошi".
0:00 "Дубiнiзми".
0:30 "Голос країни 10".
2:20 Т/с "Школа". (16+).

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

Iнтер

5:30,22:00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10 "Ранок з Iнтером".
9:20,18:00,19:00,1:45 "Стосується
кожного".
11:10,12:25 Х/ф "Слiди апостолiв".
(16+).
14:00 Х/ф "Код Червоний". (16+).
15:50 "Чекай на мене. Україна".
20:00 "Подробицi".
21:00 "Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду".
23:45 Т/с "Голос янгола".
0:45 Т/с "Банкiри".
3:15 "Орел i решка. Шопiнг".
5:00 "Телемагазин".

ICTV

4:45 Скарб нацiї.
4:55 Еврика!
5:05 Служба розшуку дiтей.
5:10 Т/с "Вiддiл 44". (16+).
5:55 Громадянська оборона.
6:45 Факти тижня.
8:45 Факти. Ранок.
9:10,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:20 Х/ф "Пiдривники". (16+).
12:35,13:20 Х/ф "Бiла iмла". (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:50,16:20 Х/ф "Викрадена 2".
17:00 Х/ф "Викрадення". (16+).
18:45,21:10 Факти. Вечiр.
20:05,21:30 Х/ф "Повiтряний маршал". (16+).
22:20 Свобода слова.
23:55 Т/с "Перевiрка на мiцнiсть".
3:20 Я зняв!

Новий канал

5:00,4:10 Абзац.
5:55,7:45 Kids` Time.
6:00 М/ф "Прогулянки з динозаврами 3D".
7:50 Вар`яти.
9:20 Дiти проти зiрок.
11:20 Х/ф "Книга джунглiв".
13:20 Х/ф "Пiрати Карибського моря:
На краю свiту". (16+).
16:50,19:00 Вiд пацанки до панянки.
(16+).
21:00 Х/ф "Я - робот".
23:10 Х/ф "Дитя робота". (16+).
1:20 Т/с "Чаклунки". (16+).
2:20 Служба розшуку дiтей.
2:25 Зона ночi.

СТБ

6:30 Експерименти. (16+).
10:15,12:10 Т/с "Коли ми вдома".
13:10 МастерШеф.
16:30,18:05 Т/с "Слiпа".
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:55,22:40 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с "Спiймати Кайдаша".
23:40 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.
9:30,2:00 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти справедливостi.

16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 "Говорить Україна".
21:00 Т/с "Три сестри", 1 i 2 с.
23:30 Т/с "Ключi вiд минулого".

ТК "Київ"

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,17:25,19:50 Якiсне життя.
9:30,18:30 Д/с "Квест", 34 с.
10:00 "Лiкар знає".
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:10,19:25 Радар.
11:15,13:15,19:35,21:30 Погода.
11:20 Welness.
11:30 "Євромакс".
12:00 Телемаркети.
13:20 Київськi iсторiї.
13:30 М/с "Дiнофроз", 47 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:15,19:30 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:30 Київ змiнюється.
18:00 "Глобал 3000".
19:40 Cлужба порятунку.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с "Закулiснi iгри", 6 с.
22:25 Служба порятунку.
22:40 Д/с "Квест", 35 с.
23:10 "Українська Нацiональна
Лотерея".
23:15 Т/с "Таємницi старого мосту",
46 с.
0:50,5:25 "Цивiлiзацiя Incognita".
2:25 Життєвi iсторiї.

Вівторок, 3 березня

UA:Перший

6:00 М/с "Чорний пiрат".
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30,4:05 Т/с "Жiночий рай". (16+).
11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с "Ремесло за призначенням".
13:10 Сильна доля.
14:25 Д/с "Аромати Колумбiї".
15:10 Бюджетники.
15:45,3:30,5:25 #ВУкраїнi.
16:15 Д/с "Тваринна зброя".
17:25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с "Свiт дикої природи".
19:55 Д/с "Особливий загiн".
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40 Нашi грошi.
22:10 Святi та грiшнi.
0:00 "Зворотнiй вiдлiк".
1:45 Своя земля.

Новий канал

2–8 березня 2020 року

5:55,7:15 Kids` Time.
6:00 М/с "Том i Джерi".
7:20 Вар`яти.
9:20 Х/ф "Безсоромна подорож".
11:00 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки". (16+).
13:00,19:00 Хто проти блондинок.
21:00 Х/ф "Робот Чаппi". (16+).
23:10 Х/ф "Четверо проти банку".
1:10 Т/с "Чаклунки". (16+).

СТБ

5:35 Експерименти. (16+).
9:25,11:55 Т/с "Коли ми вдома".
12:55 МастерШеф.
16:30,18:05 Т/с "Слiпа".
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с "Спiймати Кайдаша".
22:40 Таємницi ДНК. (16+).

Канал "Україна"

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00,23:00,2:2
5 Сьогоднi.
9:30 Зоряний шлях.
11:30,3:15 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 "Говорить Україна".
21:00 Т/с "Три сестри", 3 i 4 с.
23:20 Контролер.
0:00,2:15 Т/с "Ключi вiд минулого".
(16+).
1:45 Телемагазин.

ТК "Київ"

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Snooker в Українi.
9:30 М/с "Дiнофроз", 47 с.
10:00 "Лiкар знає".
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:09,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:20,13:20,18:00 Служба порятунку.
11:30 Д/с "Квест", 35 с.
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с "Дiнофроз", 48 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:15 "КиївLeaks".
18:15 "Сьогоднi у свiтi".

19:40 Київськi iсторiї.
19:50 Якiсне життя.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с "Закулiснi iгри", 7 с.
(16+).
22:25 Київ. Persons.
22:40 Д/с "Квест", 36 с.
23:10 "Українська Нацiональна
Лотерея".
23:15 Т/с "Таємницi старого мосту",
47 с.
0:50,5:25 "Цивiлiзацiя Incognita".
2:25 Життєвi iсторiї.

Середа, 4 березня

UA:Перший

6:00 М/с "Чорний пiрат".
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с "Жiночий рай". (16+).
11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с "Ремесло за призначенням".
12:30 Д/с "Аромати Мексики".
13:10 Енеїда.
14:25 Д/с "Аромати Колумбiї".
15:10 Король контрабанди.
16:15 Д/с "Тваринна зброя".
17:25 Нашi грошi.
18:20,2:35 Тема дня.
19:20 Д/с "Свiт дикої природи".
19:55 Д/с "Особливий загiн".
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40 Бюджетники.
22:15 Т/с "Епоха честi".
0:00 Святi та грiшнi.
0:55 Розсекречена iсторiя.
1:45 Своя земля.
3:30 Спiльно.
4:05 UA:Фольк. Спогади.
5:25 #ВУкраїнi.

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1".
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:30
,5:20 "ТСН".
9:25,10:20,18:00 "Життя вiдомих
людей".
11:20,12:20 "Мiняю жiнку".
13:00,14:00 "Свiт навиворiт 10:
Бразилiя".
15:10 Т/с "Величне столiття. Роксолана".

17:00 "Щоденник медiума".
19:00 "Секретнi матерiали".
20:45,21:45 Т/с "Мишоловка для
кота".
22:45,23:45,0:40 "Свiт навиворiт 11:
Китай".
1:05 Т/с "Школа". (16+).

Iнтер

5:30,22:00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 "Ранок з Iнтером".
10:00 "Корисна програма".
11:05 Т/с "Мене звуть Мелек".
12:25 Х/ф "Любов i пристрасть.
Далiда". (16+).
14:50,15:40 "Речдок".
16:35 "Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство".
18:00,19:00,1:45 "Стосується кожного".
20:00 "Подробицi".
21:00 "Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду".
23:45 Т/с "Голос янгола".
0:50 Т/с "Банкiри".
3:15 "Орел i решка. Шопiнг".
5:00 "Телемагазин".

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30 Факти.
4:50 Т/с "Вiддiл 44". (16+).
5:40,10:05 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11:45,13:20 Х/ф "Iгри патрiотiв".
(16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с "Пес". (16+).
16:55,21:20 Т/с "Дiльничний з ДВРЗ".
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Секретний фронт.
22:15 Х/ф "Пряма та очевидна
загроза". (16+).
0:50 Х/ф "Троє амiгос".
2:35 Стоп-10.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1".
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:30
,5:20 "ТСН".
9:25,10:20,18:00 "Життя вiдомих
людей".
11:20,12:20 "Мiняю жiнку".
13:00,14:00 "Свiт навиворiт 10:
Бразилiя".
15:00 Т/с "Величне столiття. Роксолана".
17:00 "Щоденник медiума".
19:00 "Секретнi матерiали".
20:45,21:45 Т/с "Мишоловка для
кота".
22:45,0:40 "Одруження наослiп".
2:20 Т/с "Школа". (16+).

Iнтер

5:30 "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".
12:25 Х/ф "Святковий переполох".
14:45,15:40 "Речдок".
16:35 "Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство".
18:00,19:00,1:50 "Стосується кожного".
20:00 "Подробицi".
21:00 "Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду".
22:00 "Слiдство вели..." з Л. Каневським.
23:45 Т/с "Голос янгола".
0:50 Т/с "Банкiри".
3:20 "Орел i решка. Шопiнг".
5:00 "Телемагазин".

ICTV

4:15 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Факти.
4:55 Т/с "Вiддiл 44". (16+).
5:40,20:15 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:15 Х/ф "Бiла iмла". (16+).
12:05,13:20 Х/ф "Повiтряний маршал". (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
14:30,16:20 Т/с "Пес". (16+).
17:00,21:20 Т/с "Дiльничний з ДВРЗ".
(16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
22:15 Х/ф "Iгри патрiотiв". (16+).
0:25 Х/ф "Бездоганна репутацiя".
2:10 Стоп-10.

Лютий –

наступна зупинка ВЕСНА

6:00 М/с "Том i Джерi".
7:10 Вар`яти.
9:10 Х/ф "50 перших поцiлункiв".
11:00 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки". (16+).
13:20,19:00 Суперiнтуїцiя.
21:00 Х/ф "Викрасти за 60 секунд".
(16+).
23:20 Х/ф "Лiтак президента". (16+).
1:50 Т/с "Чаклунки". (16+).
2:50 Служба розшуку дiтей.
2:55 Зона ночi.
4:10 Абзац.

СТБ

5:50 Експерименти. (16+).
9:30,12:20 Т/с "Коли ми вдома".
13:15 МастерШеф.
16:30,18:05 Т/с "Слiпа".
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с "Спiймати Кайдаша".
22:40 Давай поговоримо про секс.
(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.
9:30,2:00 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 "Говорить Україна".
21:00 Т/с "Три сестри", 5 i 6 с.
23:30 Т/с "Ключi вiд минулого".
(16+).
1:30 Телемагазин.

ТК "Київ"

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,13:20,19:40,22:25 Київськi
iсторiї.
9:30 М/с "Дiнофроз", 48 с.
10:00 "Лiкар знає".
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с "Квест", 36 с.
12:00 Телемаркети.
13:30 М/с "Дiнофроз", 49 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
16:50 Snooker в Українi.

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1".
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,0:5
0,5:20 "ТСН".
9:25,10:20,18:00 "Життя вiдомих
людей".
11:20,12:20 "Мiняю жiнку".
13:00,14:00 "Свiт навиворiт 10:
Бразилiя".
15:05 Т/с "Величне столiття. Роксолана".
17:00 "Щоденник медiума".
19:00 "Секретнi матерiали".
20:35 "Чистоnews".
20:45,21:45 Т/с "Мишоловка для
кота".
22:30 "Право на владу".
1:00 "Грошi".
2:05 Т/с "Школа". (16+).

Iнтер

5:30,22:00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 "Ранок з Iнтером".
10:00 "Корисна програма".
11:05 Т/с "Мене звуть Мелек".
12:25 Х/ф "Нестерпнi ледi". (16+).
14:45,15:40 "Речдок".
16:30 "Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство".
18:00,19:00,1:45 "Стосується кожного".
20:00 "Подробицi".
21:00 "Речдок. Особливий випадок.
Кiнцi у воду".
23:45 Т/с "Голос янгола".
0:45 Т/с "Банкiри".
3:15 "Орел i решка. Шопiнг".
5:00 "Телемагазин".

ICTV

4:10 Скарб нацiї.
4:20 Еврика!
4:30 Студiя Вашингтон.
4:35 Факти.
4:55 Т/с "Вiддiл 44". (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Секретний фронт.
11:15,13:20 Х/ф "Пряма та очевидна
загроза". (16+).

СТБ

6:05 Експерименти. (16+).
9:50,10:50 Т/с "Коли ми вдома".
13:30 МастерШеф.
16:30,18:05 Т/с "Слiпа".
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
18:55 Один за всiх. (16+).
20:00 Т/с "Спiймати Кайдаша".
22:40 Я соромлюсь свого тiла. (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.
9:30,2:30 Зоряний шлях.
11:30,3:10 Реальна мiстика.
13:30,15:30,4:45 Агенти справедливостi.
16:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
19:50 "Говорить Україна".
21:00 Т/с "Три сестри".
23:20 По слiдах.
0:00,2:15 Т/с "Ключi вiд минулого".
(16+).
1:45 Телемагазин.

ТК "Київ"

7:00 Ранок по-київськи.
9:20 Якiсне життя.
9:30 М/с "Дiнофроз", 49 с.
10:00 "Лiкар знає".
11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:0
0 СТН.
11:10,13:10,15:10,17:09,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:20,18:00 Київськi iсторiї.
11:30 Д/с "Квест", 37 с.
12:00 Телемаркети.
13:20 Служба порятунку.
13:30 М/с "Дiнофроз", 50 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,17:12,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
17:15 "КиївLeaks".
18:15 "Сьогоднi у свiтi".
19:40 Прогулянки мiстом.
19:55 Паспорт UA.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с "Закулiснi iгри", 9 с.
22:25 Київ. Persons.
22:40 Д/с "Квест", 38 с.
23:10 "Українська Нацiональна
Лотерея".
23:15 Т/с "Таємницi старого мосту",
49 с.
0:50,4:55 "Цивiлiзацiя Incognita".
2:25 Життєвi iсторiї.
6:30 Дотик з Чарльзом Стенлi.

П'ятниця, 6 березня

UA:Перший

6:00 М/с "Чорний пiрат".
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с "Жiночий рай". (16+).

БЛАНК ПЕРЕДПЛАТИ НА 2019 РІК

Канал "1+1"

6:30,7:10,8:10,9:10 Снiданок з "1+1".
7:00,8:00,9:00,12:00,16:45,19:30,4:
35 "ТСН".
9:25,10:20,18:00 "Життя вiдомих
людей".
11:20,12:20 "Мiняю жiнку".
13:10,14:20 "Свiт навиворiт 10:
Бразилiя".
15:20 Т/с "Величне столiття. Роксолана".
17:00 "Щоденник медiума".
19:00 "Секретнi матерiали".
20:15 "Чистоnews".
20:25,22:25,2:15 "Лiга смiху".
0:25 Комедiя "Отже, вiйна". (16+).
5:20 "Свiтське життя".

Iнтер

5:30,22:00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
7:00,8:00,9:00,12:00,17:40 Новини.
7:10,8:10,9:20 "Ранок з Iнтером".
10:00 "Корисна програма".
11:05 Т/с "Мене звуть Мелек".
12:25 Х/ф "Сабрiна".
14:50,15:40,23:40 "Речдок".
16:35 "Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство".
18:00,1:30 "Стосується кожного".
20:00 "Подробицi тижня".
3:00 "Орел i решка. Шопiнг".
4:25 "Орел i решка. Перезавантаження".

ICTV

4:05 Скарб нацiї.
4:15 Еврика!
4:20 Служба розшуку дiтей.
4:25 Студiя Вашингтон.
4:30,1:40 Факти.
4:50 Т/с "Вiддiл 44". (16+).
5:40 Громадянська оборона.
6:30 Ранок у великому мiстi.
8:45 Факти. Ранок.
9:15,19:20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10:05 Антизомбi. Дайджест.
11:10 Х/ф "Гарячi голови". (16+).
12:45,15:45 Факти. День.
13:20 Х/ф "Гарячi голови 2". (16+).
14:50,16:20,22:50 "На трьох". (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
20:05 Дизель шоу.
2:05 Х/ф "Бездоганна репутацiя".

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с "Том i Джерi".
7:10 Вар`яти.
8:40 Дiти проти зiрок.
10:40 Х/ф "Робот Чаппi". (16+).
12:50 Х/ф "Суддя Дредд".
14:50 Х/ф "Викрасти за 60 секунд".
17:00,19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф "Руйнiвник". (16+).
23:20 Х/ф "24 години на життя".
1:10 Служба розшуку дiтей.
1:15 Зона ночi.

СТБ

5:45,18:00 Хата на тата.
17:30,22:00 Вiкна-Новини.
19:00,22:40 Холостяк.
23:45 Х/ф "Вид згори кращий".
1:20 Небачене Євробачення 2020.

Канал "Україна"

6:30,7:10,8:15 Ранок з Україною.
7:00,8:00,9:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
9:30,5:15 Зоряний шлях.
11:20 Реальна мiстика.
12:20 Т/с "Кришталева мрiя", 1 i 2 с.
15:30 Т/с "Кришталева мрiя".
17:00 Iсторiя одного злочину. (16+).
20:00 Гучна справа.
21:00 Свобода слова Савiка Шустера.
0:00 Т/с "Рiднi серця", 1 i 2 с.
1:45 Телемагазин.
2:15 Т/с "Рiднi серця".
3:45 Х/ф "Мама виходить замiж".

ТК "Київ"

7:00 Ранок по-київськи.
9:20,11:20,19:50 Якiсне життя.
9:30 М/с "Дiнофроз", 50 с.
10:00 "Лiкар знає".
11:00,13:00,15:00,19:00,21:00 СТН.
11:10,13:10,15:10,19:20 Радар.
11:15,13:15,19:30,21:30 Погода.
11:30 Д/с "Квест", 38 с.
12:00 Телемаркети.
13:20,19:40 Київськi iсторiї.
13:30 М/с "Дiнофроз", 51 с.
14:00 Депутатська приймальня.
15:15,19:25 СТН-Спорт.
15:20 Панорама.
16:30 Прогулянки мiстом.
16:45 Welness.
17:00 КиївРада-Live.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,23:15 Х/ф "Нескорений". (16+).
23:10 "Українська Нацiональна
Лотерея".
0:10 Т/с "Вiра", 29 с.
1:50,6:25 "Цивiлiзацiя Incognita".
3:25 Життєвi iсторiї.

Субота, 7 березня

UA:Перший

6:00 М/с "Чорний пiрат".
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:00,5:30
Новини.
9:30 Енеїда.
10:30,14:30 Телепродаж.
10:45 М/с "Книга джунглiв".
12:05 Х/ф "Король Дроздовик".
13:55 Д/с "Дикi тварини".
14:50,23:50 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Естафета 4х6 км. Жiнки.
16:30 #ВУкраїнi.
17:05,1:25,5:00 Бюджетники.
17:50,2:20 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Естафета 4х7,5 км. Чоловiки.
19:30 Д/с "Вижити в дикiй природi".
20:25 Д/с "Свiт дикої природи".
21:20 Д/с "Боротьба за виживання".
22:00 Х/ф "Кохання живе три роки".
3:50 Своя земля.
4:10 Сильна доля.

Канал "1+1"

6:05,7:00 "Життя вiдомих людей".
8:00 "Снiданок. Вихiдний".
10:00 Бойовик "Команда А".
12:10 Бойовик "Найкращий
стрiлець". (16+).
14:15 Бойовик "Зроблено в Америцi". (16+).
16:35,21:30 "Вечiрнiй квартал".
18:30,3:55 "Розсмiши комiка".
19:30,5:20 "ТСН".
20:15 "Чистоnews".
20:25 "Українськi сенсацiї".
23:30,0:30 "Свiтське життя".
1:30 "Лiга смiху".

Iнтер

5:15 "Чекай на мене. Україна".
6:55 Х/ф "Нестерпнi ледi". (16+).
9:00 "Готуємо разом. Домашня
кухня".
10:00 "Корисна програма".
11:00 Х/ф "Бережiть жiнок".
13:30 Х/ф "Суєта суєт".
15:00 Х/ф "Найпривабливiша i найсимпатичнiша".
16:30 Х/ф "Дiвчатка".
18:30 Т/с "Два серця", 1 i 2 с. (16+).
20:00 "Подробицi".
20:30 Т/с "Два серця", 3 i 4 с. (16+).
23:00 Х/ф "Любов i пристрасть.
Далiда". (16+).
1:20 Х/ф "Сповiдь Дон Жуана". (16+).
2:55 "Подробицi" - "Час".

ICTV

4:50 Скарб нацiї.
5:00 Еврика!
5:05 Факти.

5:35 Особливостi нацiональної
роботи.
7:10,3:35 Я зняв!
8:00 Х/ф "Немовля на прогулянцi".
9:50 "На трьох". (16+).
12:45 Факти. День.
13:00 Дизель шоу.
14:00 Х/ф "Втiкач". (16+).
16:25 Х/ф "Служителi закону". (16+).
18:45 Факти. Вечiр.
19:10 Х/ф "Крокодил Дандi". (16+).
20:55 Х/ф "Крокодил Дандi 2". (16+).
22:55 Х/ф "Гарячi голови". (16+).
0:30 Х/ф "Гарячi голови 2". (16+).
1:55 Х/ф "Троє амiгос".

Новий канал

5:30 СтендАп шоу.
6:30,23:50 Вар`яти.
10:20 Хто зверху?
14:15,16:05 Kids` Time.
14:20 М/ф "Робiнзон Крузо: Дуже
населений острiв".
16:10 Х/ф "Я - робот".
18:20 Х/ф "Реальна сталь". (16+).
21:00 Х/ф "Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах". (16+).
1:50 Зона ночi.

СТБ

6:05 Прокинься з Ектором!
8:00 Т/с "Спiймати Кайдаша".
15:00,19:00 МастерШеф. Професiонали.
21:45 Х/ф "Iван Васильович змiнює
професiю".
23:30 Iван Васильович змiнює професiю: Невiдома версiя.
0:25 Т/с "Коли ми вдома".

Канал "Україна"

7:00,15:00,19:00 Сьогоднi.
7:30,5:05 Зоряний шлях.
9:00 Т/с "Чужi рiднi", 1-6 с.
15:20 Т/с "Чужi рiднi".
16:50 Х/ф "Весiльна сукня".
20:00 Головна тема.
21:00 Концерт Олега Винника
"Роксолана".
23:10 Музична платформа.
1:35 Телемагазин.
2:05 Т/с "Коли на пiвдень вiдлетять
журавлi".

ТК "Київ"

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00,1:30 Д/с "Безглуздi винаходи",
3 i 4 с.
9:50,18:55 Якiсне життя.
10:00 Зiрковий смак.
10:50 Веселi старти.
11:25 Welness.
11:35,16:50 "Київськi iсторiї".
11:45 Київ. Persons.
13:00 Телемаркети.
14:00,15:15 Х/ф "Нескорений". (16+).
15:00,17:00,19:00,21:00 СТН.
17:15 Т/с "Вiра", 29 с.
19:25 Т/с "Вiра", 30 с.
21:30 "Свiтськi хронiки. Вiкенд".
22:05,23:15 Х/ф "Товстун на ринзi".
23:10 "Українська Нацiональна
Лотерея".
23:55 Т/с "Таємницi старого мосту",
50 i 51 с.
2:10,6:10 "Цивiлiзацiя Incognita".
3:40 Життєвi iсторiї.

Неділя, 8 березня

UA:Перший

6:00 М/с "Чорний пiрат".
6:30,7:15,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
7:00,8:00,9:00,21:00,2:00,5:30
Новини.
9:30,3:15 Енеїда.
10:30,12:15 Телепродаж.
10:45 М/с "Книга джунглiв".
12:40,23:50 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
13:45 Д/с "Дикi тварини".
14:35,0:50 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Мас-старт 15 км. Чоловiки.
15:30 UA:Бiатлон. Студiя.
16:00,2:20,5:00 Бюджетники.
16:35,2:45 #ВУкраїнi.
17:10,1:40 Своя земля.
17:25 Т/с "Епоха честi".
19:20 Д/с "Вижити в дикiй природi".
20:25 Д/с "Свiт дикої природи".
21:20 Д/с "Боротьба за виживання".
22:00 Х/ф "Брехати, щоб бути
iдеальною".
4:10 Сильна доля.

Канал "1+1"

6:00 М/ф.

Найромантичніша
пара
Напередодні свята кохання, Дня
Святого Валентина, бібліотекою ім.
Д.Бедзика смт Ворзель вчергове
проводився конкурс «Найромантичніша пара Ворзеля».

З

а результатами голосування перемогу отримала пара Олександр
Головченко та Ірина Стенчук.
Вітаємо їх та бажаємо кохання і щастя на довгі роки!

6:15,7:10 "Життя вiдомих людей".
8:05 "Снiданок. Вихiдний".
9:05 "Лото-Забава".
9:50,10:50 "Свiт навиворiт 11:
Китай".
11:50 Т/с "Мишоловка для кота".
19:30,5:05 "ТСН-Тиждень".
21:05 "Голос країни 10".
23:25 Бойовик "Найкращий
стрiлець". (16+).
1:25 "Свiт навиворiт 10: Бразилiя".

Iнтер

5:00 "Орел i решка. Перезавантаження".
6:30 Х/ф "Сабрiна".
9:00 "Готуємо разом".
10:00 "Орел i решка. Чудеса свiту 2".
11:00 "Орел i решка. Iвлєєва vs.
Бєдняков".
12:00 Т/с "Два серця", 1-4 с. (16+).
16:00 Т/с "Не вiдпускай мою руку".
17:45 Т/с "Мама буде проти", 1 i 2 с.
20:00 "Подробицi".
20:30 Т/с "Мама буде проти", 3 i 4 с.
22:15 "Ювiлейний вечiр Михайла
Гуцерiєва".
0:30 "Речдок".
3:00 "Орел i решка. Шопiнг".

ICTV

5:40 Факти.
6:05 Антизомбi. Дайджест.
7:00 Громадянська оборона.
7:50 Секретний фронт. Дайджест.
8:45,13:00 Т/с "Вiддiл 44". (16+).
12:45 Факти. День.
13:15 Х/ф "Пiдняти перископ".
14:55 Х/ф "Крокодил Дандi". (16+).
16:45 Х/ф "Крокодил Дандi 2". (16+).
18:45 Факти тижня.
20:30 Х/ф "Люсi". (16+).
22:05 Х/ф "Привид у бронi".
0:00 Х/ф "Дилер". (18+).
1:35 "На трьох". (16+).

Новий канал
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UA:Перший

6:00 М/с "Чорний пiрат".
6:30,7:00,8:00,9:00,9:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,2:00,5:00 Новини.
6:35,7:10,8:10,9:10 Доброго ранку,
Країно!
9:30 Т/с "Жiночий рай". (16+).
11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с "Аромати Мексики".
13:10,4:05 UA:Фольк. Спогади.
14:25 Д/с "Аромати Колумбiї".
15:10 Енеїда.
16:15 Д/с "Тваринна зброя".
17:25,5:25 #ВУкраїнi.
18:25,0:00 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Спринт 7,5 км. Жiнки.
20:00 Д/с "Особливий загiн".
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40,1:30 Схеми. Корупцiя в
деталях.
22:15 Т/с "Епоха честi".
2:35 Розсекречена iсторiя.
3:30 Перша шпальта.

Новий канал

5:55,7:05 Kids` Time.
6:00 М/с "Том i Джерi".
7:10 Вар`яти.
9:00 Х/ф "Ласкаво просимо в рай!"
(16+).
11:00 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки". (16+).
13:00,19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф "Суддя Дредд".
22:50 Х/ф "Командир ескадрильї".
0:50 Т/с "Чаклунки". (16+).
1:50 Служба розшуку дiтей.

11:45,14:10 Телепродаж.
12:00 Д/с "Аромати Мексики".
13:10 Д/с "Браво, шеф!"
14:25 Д/с "Аромати Колумбiї".
15:10,4:05 UA:Фольк. Спогади.
16:15 Д/с "Тваринна зброя".
17:25,3:30 Схеми. Корупцiя в
деталях.
17:55 VoxCheck.
18:20,0:00 Бiатлон. Кубок свiту. VII
етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
20:00 Д/с "Особливий загiн".
21:30,23:50,2:25 UA:Спорт.
21:40 Перша шпальта.
22:15 Т/с "Епоха честi".
1:25,5:25 #ВУкраїнi.
2:35 Розсекречена iсторiя.
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Четвер, 5 березня

12:45,15:45 Факти. День.
14:25,16:20 Т/с "Пес". (16+).
17:00,21:20 Т/с "Дiльничний з
ДВРЗ". (16+).
18:45,21:00 Факти. Вечiр.
20:15 Антизомбi. Дайджест.
22:10 Х/ф "Втiкач". (16+).
0:40 Х/ф "Iграшковi солдатики".
(16+).
2:30 Стоп-10.

5:00 СтендАп шоу.
7:00 Дiти проти зiрок.
8:55,10:45 Kids` Time.
9:00 М/ф "Робiнзон Крузо: Дуже
населений острiв".
10:50 Х/ф "Диявол носить Рrаdа".
13:00 Х/ф "Чого хочуть жiнки".
15:40 Х/ф "Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах". (16+).
18:20 Х/ф "Пiрати Карибського моря
5: Помста Салазара".
21:00 Х/ф "Мiстер i мiсiс Смiт". (16+).
23:20 Х/ф "Секс-вiдео". (18+).

СТБ

5:50 Х/ф "Вид згори кращий".
7:20 Прокинься з Ектором!
9:15 Х/ф "Iван Васильович змiнює
професiю".
11:05 Хата на тата.
19:00 Слiдство ведуть екстрасенси. (
20:00 Один за всiх. (16+).
21:50 Детектор брехнi.

Канал "Україна"

7:00 Ранок на пiдборах.
9:00 Т/с "Рiднi серця".
12:45 Т/с "Веселка в небi".
16:30 Т/с "Утiкачка 2", 1 i 2 с.
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21:00 Т/с "Утiкачка 2".
22:15 Великий весняний концерт.
23:55 Концерт Макса Панських "7".
1:50 Х/ф "Мама виходить замiж".
3:20 Х/ф "Весiльна сукня".

ТК "Київ"

8:00,12:00 Лiкар знає.
9:00 Д/ф "Таємницi українського
шоу".
9:30 Веселi старти.
10:05 Якiсне життя.
10:10 Т/с "Вiра", 31 с.
11:50 Київськi iсторiї.
13:00 Телемаркети.
14:00 Київ. Persons.
14:10 Зiрковий смак.
15:00 СТН.
15:15,0:45,5:15 "Цивiлiзацiя
Incognita".
15:50 Концерт М. Поплавського "Я українець".
17:40 Т/с "Вiра", 32 i 33 с.
21:00 СТН-Тижневик.
22:00 Спорт-Тижневик.
22:20 Т/с "Закулiснi iгри", 10 с. (16+).
23:10 "Українська Нацiональна
Лотерея".
23:15 "Тут i зараз".
0:15 "Свiтськi хронiки. Вiкенд".
2:15 Життєвi iсторiї

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

17:20,19:50 Якiсне життя.
17:30 Погоджувальна рада.
20:00 60 хвилин з В. Климчуком.
21:35,0:05 Т/с "Закулiснi iгри", 8 с.
22:40 Д/с "Квест", 37 с.
23:10 "Українська Нацiональна
Лотерея".
23:15 Т/с "Таємницi старого мосту",
48 с.
0:50,5:25 "Цивiлiзацiя Incognita".
2:25 Життєвi iсторiї.

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

Звіт Бучанського міського голови
Анатолія Федорука за 2019 рік
Продовження. Початок на стор. 1

Вже підготовлено до розгляду перший
пілотний проект з реконструкції освітлення у 2020 році вул. та пров. Гориня,
вул. та пров. Трудового, вул. Переїзній,
Лермонтова, Ново-Лермонтова, Нагорній,
Кармелюка, Заводській, Горького, Ворзель
ській, пров. Волгоградському.
Реалізація вказаних проектів дозволить на кінець 2021 року отримати економію електроенергії близько 20%, або
800 тис. грн. в розрахунку діючих на сьогодні тарифів.

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, СПОРТ,
ОЗДОРОВЛЕННЯ
У Бучанській МОТГ проживає 14683
дітей.
З них дітей, що потребують соціальної
уваги та підтримки на обліку служби у
справах дітей та сім’ї перебуває:
−− 82 дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування;
−− 16 дітей загиблих учасників АТО;
−− 230 дітей учасників АТО;
−− 17 дітей, як таких, що потрапили в
складні життєві обставини;
−− 91 дитина, яка отримала статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
−− 458 багатодітних сімей у яких виховується 1468 дітей. З них 382 сім’ї з 3 дітьми, 55 сімей – з 4 дітьми, 16 сімей з 5
дітьми, 2 сім’ї – 6 дітей, 2 сім’ї – 7 дітей,
1 сім’я – 8 дітей.
Відсоток дітей влаштованих в сімейні
форми виховання від загальної кількості
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають в
місті Буча – 97,4 %.
Під час акції «Школяр» 700 дітей із багатодітних родин отримали набір школяра вартістю 300,00 грн. на кожну дитину
шкільного віку до нового навчального року.
За кошти місцевого бюджету оздоровленням та відпочинком охоплено 1420 дітей.
Першочергово путівки надавалися таким категоріям, як:
- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю;
- діти загиблих учасників АТО;
- діти учасників АТО;
- діти з багатодітних сімей;
- діти ВПО;
- діти, що перебувають на диспансерному обліку;
- талановиті та обдаровані діти.
За кошти місцевого бюджету 445 дітей (389 – у 2018 році) оздоровлювалися в Івано-Франківській, Закарпатській,
Херсонській, Одеській та Миколаївській
областях. Для забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей
Бучанською міською радою було виділено кошти у сумі 2 млн. 955 тис. грн.
У 9 пришкільних таборах відпочило
975 дітей.
Бучу мешканці і гості називають містом спорту і здоров’я. Протягом поточного року проведено 7 футбольних матчів міжнародного рівня, а саме:
4 матчі – турнір ім. В.Баннікова,
3 матчі – товариські зустрічі,
6 матчів Чемпіонату Київської області
за участю ФК «Меліоратор» Буча;
10 домашніх матчів Чемпіонату
України з футболу ІІ ліга ФК «Оболонь
Бровар-2» Буча;
2 товариські зустрічі ФК «Оболонь
Бровар-2» Буча;
1 традиційна благодійна акція «Біжу
заради порятунку»;
2 міжнародні виставки собак усіх порід.
Відбулись змагання з роликового спорту «Роллер-фест-2019».
Проведено ІV відкритий чемпіонат
Бучанської ОТГ з футболу серед команд-аматорів – 2019, який проходив за календарем протягом семи місяців по суботах-неділях. Участь брали 13 футбольних команд.
За рахунок міського бюджету в поточному році на баланс стадіону були придбано:

• ворота футбольні тренувальні;
• табло електронне;
• обладнання тренажерне (замінене старе тренажерне обладнання).
У Бучанській дитячо-юнацькій спортивній школі працює вісім відділень
спорту, навчається 384 вихованці. В
спортивній школі займаються вихованці з девіантною поведінкою та діти, які
потрапили до складних життєвих обставин, з багатодітних сімей та діти загиблих учасників АТО.
Проведено заходи:
турніри з волейболу, футболу, дзюдо,
тенісу, відкрита першість з настільного
тенісу, боротьби самбо.
Протягом року прийнято 17 турів (ІІ
та І кола) Чемпіонатів Київської області з
футболу серед дитячо-юнацьких команд
чотирьох вікових категорій.
Протягом року вихованці Бучанської
ДЮСШ виїжджали на:
15 – всеукраїнські,
64 - обласні,
45 – відкриті регіональні змагання.
Реалізовано проект з розвитку соціальних послуг Соціалізація «особливих»
дітей. Проект тривав 5 місяців, як пілотний для подальшого запровадження послуги на постійній основі. Було проведено 52 заняття, в яких взяло участь понад
150 учасників.
30 кращих представників молоді отримують стипендію міського голови.
На обліку в Центрі соціальних служб
перебуває 110 сімей, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах, з
них було знято протягом року 8 сімей.
Центр здійснює супроводження 3 прийомних сімей, 2 з яких переїхали до м.
Буча із зони АТО.
Для надання статусу дітям, які постраждали внаслідок збройних дій та воєнних
конфліктів, було здійснення обстеження
житлово-побутових умов та надані певні
акти до пакету документів – 38 актів.

МЕДИЦИНА
Медичне обслуговування населення
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється двома закладами: КНП «Бучанський центр первинної
медико-санітарної допомоги» та КНП
«Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради.

Для надання первинної медичної допомоги населенню в БМОТГ створена
оптимальна мережа лікувально-профілактичних закладів.
Станом на 01.01.2020 р. до складу центру КНП «Бучанський ЦПМСД» входять:
4 міські лікарські амбулаторії, 3 сільські
(с. Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка) та
1 фельдшерський пункт (с. Тарасівщина),
а також «Черговий кабінет» у м. Буча.
Важливою подією у житті міста стало відкриття нової амбулаторії в ЖК «Нова Буча»,
де тепер працює 3 сімейні лікарі і що дало змогу наблизити медичну допомогу до населення.
Для покращення умов діяльності сільських медичних закладів, завдяки співфінансуванню з міського бюджету. в с.
Луб’янка будується нове приміщення
лікарської амбулаторії з житлом для медпрацівника. Розпочато будівництво такого
ж закладу в с. Мироцьке. Постійно відбувається зміцнення матеріально-технічної
бази установ охорони здоров’я за рахунок
коштів міського бюджету, а також із залученням фінансування Національної служби здоров’я, державної субвенції та інших
джерел, дозволених законодавством.
Зокрема, для Центру первинної медичної допомоги було придбано 2 легкових
автомобіля для обслуговування хворих на

дому, придбане нове обладнання, таке як
−− автоматичний гематологічний аналізатор (199 тис грн.);
−− аналізатор сечі (19,5тис грн.);
−− електрокардіограф (117 тис. грн.);
−− холодильники для зберігання вакцин
(36,5 тис. грн.);
−− комп’ютерна техніка та периферійне
обладнання (487 тис. грн.);
−− офісні та медичні меблі (332 тис. грн.);
−− проведено ремонт приміщення та вхідної групи «Чергового кабінету»

−− організовано роботу координаційного
концентру для консультування пацієнтів.
Для Консультативно-діагностичного
центру було придбано:
систему цифрового перетворення
рентгенівських знімків (оцифровувач) в
комплектації (598 тис. грн);
в офтальмологічний кабінет апарат
УЗД для ехобіометрії ока, що покращує
роботу вчасної діагностики захворювань
ока, ( 330 тис. грн.)
закуплено медичну апаратуру, меблі,
комп’ютерну техніку (на 477 тис. грн.),
в тому числі, в т.ч. холтерівська система
ЕКГ з 2 реєстраторами – 82,5 тис. грн.,
апарат високочастотний хірургічний
«Надія» – 52 тис. грн., апарат електрохірургічний – 110.4 тис. грн.
Пільгові категорії населення забезпечувались медикаментами згідно міських
та державних програм за кошти міського
бюджету та державної субвенції:
по пільгових рецептах виписано ліків
на суму 561 388,61 грн. за кошти місцевого бюджету;
забезпечення ліками з Чорнобильського
фонду становило 2 500,0 тис грн.;
−− забезпечено за кошти державної субвенції безкоштовні медикаменти на
суму 400 тис. грн. й інсулінами на суму
1 181 тис. грн. (з міського бюджету на
інсуліни було виділено 300 тис. грн);
−− по державній програмі «Доступні ліки»
забезпечено хворих визначеними у переліку медикаментами в повному обсязі.
Протягом року продовжувалась приписна кампанія укладання декларацій
з лікарем первинної ланки, якого обрав
сам пацієнт. Станом на 31.12.2019 р. обрали свого сімейного лікаря та підписали
декларації більше 43 106 осіб.
Так, кількість підписаних декларацій в
цілому по ОТГ становить 44 428, що складає 109% від статистичної кількості населення, зокрема: по м. Буча – 38241 (113%),
с. Гаврилівка – 3853 (84%), с. Блиставиця
– 944 (88%), с. Луб’янка – 1384 (110%).
Нагадуємо, що процес декларування
продовжується і він буде вкрай необхідний кожному громадянину для отримання медичної допомоги як первинного,
так і вторинного і третинного рівнів.
Максимум уваги приділяється нагляду
за ветеранами ВВВ та учасниками АТО.
Обстежено всіх інвалідів УВВ, ІВВ та
прирівняних за пільгами, а також учасників бойових дій АТО/ООС та інвалідів війни – 272 чол. Практично всі вони
були оглянуті лікарями, проліковані і,
по-можливості, оздоровлені.
Всі структурні підрозділи первинної допомоги продовжують та вдосконалюють передовими технологіями розпочату роботу
по медичному обслуговуванню населення.

Актуально

БЛАГОУСТРІЙ
Загальна площа зелених насаджень та
об’єктів благоустрою, що обслуговуються КП «Бучазеленбуд» складає 73 га.
Серед них:
• 7 га парків культури та відпочинку;
• 44 га центральний міський парк;
• 3 га скверів;
• 4 га набережних та бульварів;
• 15 га інших об’єктів благоустрою.
Постійно проводяться роботи:
1. Прибирання сміття та листя, вичісування газонів у парках та вулицях громади
2. Реконструкція та ремонт поливальних
систем
3. Створення та догляд за клумбами
4. Висадження ампельних сортів квітів у
підвіски на стовпах, двохярусні декоративні вази, ящики та вази
5. Відновлення газону шляхом дернування, підживлення газонів добривами
6. Зняття сухостійних та аварійних дерев, а також локалізація наслідків негоди, а саме: під час штормових вітрів
було ліквідовано 133 дерева.
Упродовж року висаджено більше 14
000 квітів для озеленення та оформлення
клумб на території міста.
24 серпня було проведено акцію «Дерево життя», на якій в парку
«Сімейний» було висаджено 101 дерево.
У Гаврилівці створено сквер «Родинний» –
місце зустрічей та сімейного відпочинку.
• Працівниками інспекції з благоустрою
розглянуто 209 звернень громадян, 160
листів

ЗАПЛАНОВАНО:
1. Створення скверу в с. Луб’янка;
2. Облаштування зони відпочинку на території с. Блиставиця;
3. Продовження робіт по створенню парку «Сімейний» м. Буча;
4. Проектування та реалізація скверу
Козацького побуту;
5. Проводити модернізацію та реалізацію
сучасних систем автополиву задля збереження та підтримання стану зелених
насаджень.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Діяльність управління праці та соціального захисту та захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради спрямована
на підвищення рівня життя населення,
недопущення заборгованості з виплати
заробітної плати, підвищення її рівня та
підтримки соціально-уразливих верств
населення.

За рахунок видатків місцевого бюджету
передбачено кошти на загальну суму у розмірі 4 млн. 885 тис. 918 грн. для виконання
Бучанської міської програми «З турботою
про кожного»
Значно зросли в порівнянні з минулим роком видатки для виконання міської програми
на 1 млн. 731 тис. 089 грн.
Видатки з Державного бюджету:
• На державні соціальні допомоги – 53 млн.
784 тис. 217 грн. (за 2018 рік – 43 млн. 628
тис. 873 грн.)

• Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 14 млн. 909 тис. грн. в т.ч.
монетизована житлова субсидія:
у готівковій формі – 9 млн. 460 тис. 441 грн.
у безготівковій формі – 732 тис. 296 грн.
На 150 підприємствах, установах та організаціях громади укладено колективні договори, де працює 7001 чол.
Заборгованість з виплати заробітної плати на
підприємствах громади відсутня.
Інспекторами праці видано 12 приписів щодо
усунення порушень на підприємствах, установах міста, застосовано штрафних санкцій на
загальну суму – 25 038 грн., які надійшли до місцевого бюджету.
Протягом 2019 року працевлаштовані 460
працівників малого та середнього бізнесу
згідно з даними Головного Пенсійного Фонду
України у Київській області.
Значно зросли в порівнянні з минулим роком:
−− виплати на відшкодування пільг за оплату житлово-комунальних послуг та інших
пільг, передбачених законодавством окремим категоріям населення на 2 млн. 972
тис. 932 грн.
В Управлінні праці станом на 01.01.2020
року перебуває на обліку
всього – 11 092 чол., пільгових категорій
населення:
• Інвалідів ВВВ та прирівняних до них категорій – 164 чол.,
• Учасників бойових дій ВВВ та прирівняних
до них категорій, колишні неповнолітні
в’язні концтаборів - 575 чол.;
• Учасників війни - 149 чол.;
• Дітей війни – 2091 чол.;
• Члени сімей загиблих, жертви нацистських
переслідувань та особи, на яких поширюється чинність Закону про ветеранів ВВВ
– 147 чол.;
• Ветеранів праці – 4123 чол.;
• Громадян, постраждалих від аварії на
ЧАЕС 1 категорії
– 675 чол.;

65 осіб з інвалідністю отримали грошову
компенсацію на бензин та транспортне обслуговування.
10 дітей з інвалідністю внаслідок дитячого
церебрального паралічу отримали реабілітаційні послуги на суму 177 тис. 921 грн.
У 2019 році санаторно-курортне оздоровлення отримали 52 особи з інвалідністю
загального захворювання, 15 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 9 учасників бойових
дій в АТО – всього 89 осіб.
У 2019 році оздоровлено 159 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1 та 2 дитини з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з ЧАЕС на суму 1 млн.
166 тис. 900 грн. та відшкодовано грошову
компенсацію замість санаторно-курортної
путівки 35 особам, постраждалим внаслідок
аварії на ЧАЕС категорії 1 на суму 18 тис.
300 грн.
Особам, віднесеним до 1 та 2 категорії, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС нараховано та виплачено щомісячну компенсацію за продукти харчування на суму 4 млн.
910 тис. 600 грн., проведено відшкодування
за додаткову відпустку на суму 836 тис. 500
грн., проведено доплату громадянам, які
працюють у зоні відчуження на суму 847
тис. 400 грн., проведено виплату щорічної
відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення 836 тис. 500 грн.
За рахунок місцевого бюджету проведено
відшкодування вартості проїзду (квитків)
особам, віднесеним до 1 та 2 категорії, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС на
172 тис. грн.
Протягом 2019 року до управління праці
надійшло 4 285 заяв з документами для призначення різних видів соціальних допомог,
компенсацій та житлових субсидій. З них: –
475 заяв від територіальних громад.
Закінчення на стор. 10–11
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• складено 56 адміністративних протоколів про порушення правил благоустрою міста;
• вручено 1310 приписів, надіслано 774
зобов’язальних листів щодо виконання правил благоустрою міста, та проведено контроль за їх виконанням;
• обстежено понад 1420 присадибних ділянок мешканців приватного сектору
стосовно благоустрою прилеглих до
садиб територій;
• організовано та забезпечено проведення весняного двомісячника по санітарній очистці та благоустрою міста, в
ході якого було виконано роботи з впорядкування міста (прибрано вулиці,
парки, сквери, пофарбовано бордюри,
опори вуличного освітлення, дерева,
пофарбовано елементи благоустрою,
відновлено дорожню розмітку), організовано 11 «суботників» за участю громадськості, працівників підприємств,
установ, організацій, Бучанської міської ОТГ та структурних підрозділів;
• організовано роботи по впорядкуванню меморіальних комплексів, обелісків, братських могил, кладовищ;
• організовувались та контролювались
роботи по зняттю сухостійних та аварійних дерев;
• проведено роботи з демонтажу самовільно встановлених об’єктів зовнішньої реклами.

• Громадян, постраждалих від аварії на
ЧАЕС I I - А категорії – 430 чол.;
• Громадян, постраждалих від аварії на
ЧАЕС I I - Б категорії – 233 чол.;
• Ветеранів та інвалідів військової служби
- 173 чол.;
• Багатодітних, малозабезпечених сімей 289 чол.;
• Ветеранів органів внутрішніх справ
- 35 чол.;
• Пенсіонери «За вислугу років» педагоги - 89
чол.;
• Пенсіонери «За вислугу років» медичні
працівники - 43 чол.;
• Сільський педагог на пенсії
40 чол.;
• Сільський працівник бібліотеки на пенсії
- 1 чол.;
• Герой України - 1 чол.
Пільги на оплату житлово-комунальних
послуг у грошовій формі за жовтень, листопад, грудень 2019 року нараховані 14 340 пільговикам на суму 6 млн. 452 тис. грн., в тому
числі:
у готівковій формі – 745 тис. 300 грн.
Кількість - 786 пільговикам;
у безготівковій формі – 5 млн. 706 тис.700
грн. Кількість - 3 554 пільговикам.
За 2019 рік було забезпечено протезно-ортопедичними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю на суму 3 млн. 082 тис.
917 грн. в кількості 513 шт.

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

Щодо вторинної допомоги, то одним
з напрямків роботи консультативно-діагностичного центру в 2019 році була
підготовка до другого етапу медичної реформи, а саме до заключення договору з
Національною службою здоров’я України.
Були виконані основні вимоги, а саме:
−− заклад повністю автономізований (перетворений на КНП);
−− має діючу ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної
практики;
−− заклад пройшов акредитацію і отримав відповідний сертифікат;
−− заклад повністю комп’ютеризований
та підключений до інтернету, закуплено 35 комп’ютерів та медична інформаційна система;
−− лікарі працюють в програмі МІС
МЕДЕЙР, яка підключена до Центральної
бази даних єдиної інформаційної системи;
−− всі лікарі закладу зареєстровані в системі eHealth.4
Плани на найближчу перспективу:
завершення будівництва та оснащення
лікарських амбулаторій в с. Луб’янка та в
с. Мироцьке;
проведення капітального ремонту на
фельдшерському пункті с. Тарасівщина;
відкриття амбулаторій сімейного лікаря в
окремих мікрорайонах міста: Тарасівський,
Мельники, ЖК «Гранд Бурже»;
придбання медичної апаратури та обладнання та запровадження нових методик обстеження та лікування в комунальних закладах з метою підвищення
їх конкурентоздатності та ефективної
роботи в умовах реформування.
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Звіт Бучанського міського голови
Анатолія Федорука за 2019 рік
Закінчення. Початок на стор. 1

Нарахування та виплата державних соціальних допомог проводиться за принципом «Єдина приймальня громадян».
Територіальним центром протягом
року обслуговувалось та надавалась належна допомога 153 одиноким, непрацездатним особам (в 2018 році – 148 чол.).

ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО
ТА РОДИНАМ ЗАГИБЛИХ
Події на сході не залишили у стороні
мешканців громади: 420 наших земляків
боронили і боронять незалежність і територіальну цілісність, тримають мирне
небо над нами.
На жаль, у громаді проживає 28 родин
загиблих, сини, батьки, чоловіки яких
заплатили найвищу ціну – власні життя
за наш спокій і мир. Має трагічну сторінку у своїй біографії і Гаврилівка - з цього
населеного пункту не повернувся додому
ще один славний син нашої країни.
Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам’ять про цих мужніх і відданих
чоловіків….
А життя триває і ми повинні не забувати про тих, хто осиротів у результаті
війни на сході: батьки, дружини, діти, сестри і брати. Тому для влади турбота про
такі родини – пріоритетне завдання.
Ми постійно проводимо зустрічі з
родинами загиблих, аби підтримувати
і допомагати у найрізноманітніших питаннях.
У громаді діє програма «З турботою
про кожного» і відповідно до неї члени
родин отримують
матеріальну допомогу
безоплатний відпуск ліків
проїзд у транспорті
компенсацію у розмірі 50 % житлово-комунальних послуг
компенсацію за оплату харчування у
дошкільних дитячих закладах,
безкоштовне харчування учнів у школах з числа дітей учасників АТО
безкоштовне оздоровлення дітей загиблих та 50% вартості дітям учасників АТО
першочергове влаштування дітей у дошкільні заклади
пільги за навчання учнів родин загиблих у розмірі 100% і учасників АТО –
50% у школі мистецтв.
На нашій останній зустрічі, що відбулася два тижні тому, вирішено допомогти
родинам загиблих у проведенні ремонтів
житла, видати книгу пам’яті та відкрити алею-сквер поряд із Чорнобильським
парком Героів АТО.
Відчутною є постійна допомога наших
волонтерів, які доставляють у Донецьку
і Луганську області все необхідне. Вони
першими розпочали збирати продукти,
одяг, побутові речі, ремонтували техніку, організовували роботу із плетіння
маскувальних сіток… Ось і кілька днів

тому вони вчергове доставили нашим
воїнам усе необхідне.
Анатолій
Кушнірчук,
Богдан
Яворський, Володимир Щербінін, Богдан
Забарило, Олег Паламарчук і багато інших…. Днями вони знову вирушать із
допомогою. Дякую керівникам підприємств, депутатам, мешканцям, які продовжують підтримувати тих, хто сьогодні не вдома, а з автоматом у руках.
У 2015 році Бучанською міською радою визначено територію для житлового
будівництва учасникам АТО та членам
родин загиблих військовослужбовців учасників АТО, учасникам бойових дій
Афганістану, відповідно до затвердженої
містобудівної документації.
У 2016 році Бучанською міською радою
затверджено Порядок забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій на території
інших країн на 2016-2021 р.р.
В результаті багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць: Вокзальна,
Тарасівська, колії Південно-Захадної залізниці та Яблунська: у
ЖК «Сонячна
оселя» отримають
квартири: 21 учасник бойових дій
Афганістану та 108 воїнів АТО та дружини загиблих -- всього 129 квартир:
(підписані відповідні угоди).
За договорами суперфіцій (право забудови) передана земельна ділянка,
на якій здійснюється будівництво: вул.
І. Кожедуба, 8-А, Громадська організація «Бучанська спілка ветеранів війни
– учасників бойових дій та їх сімей» самостійно визначила забудовника ЖК
«Іділіка», в результаті забудови 28 учасників АТО отримають квартири (підписані відповідні угоди).
За договорами суперфіцій (право забудови) передана земельна ділянка,

на якій здійснюється будівництво: вул.
І.Кожедуба, 8, Громадська організація
Всеукраїнський союз ветеранів АТО самостійно визначила забудовника ТОВ
«Страховський груп», в результаті забудови 49 учасників АТО отримають квартири (підписані відповідні угоди).

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ТА ОБОРОННОМОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Розроблено та затверджено в новій редакції
програми:
1. «Цільова програма захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки».
2. Програма «Безпечна Бучанська громада»
Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.
3. «Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки».
В рамках виконання «Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» профінансовано заходи на суму 281,800 тис. грн., а саме:
−− ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на суму 133, 525 тис. грн.;
−− матеріальна допомога громадянам, постраждалим від надзвичайних ситуацій, на
суму 120, 800 тис. грн. ;
−− поповнення резерву паливно-мастильних
матеріалів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на загальну суму 27,470 тис. грн.
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
Отримано дозволи від Державної архівної служби України на передавання
документів від архівного відділу вико-

навчого комітету Ірпінської міської ради,
трудового архіву виконавчого комітету
Ірпінської міської ради, архівного відділу
Вишгородської РДА та «Бородянського
районного трудового архіву».
За звітний період створено 25 фондів та прийнято на державне зберігання
1900 одиниць зберігання.
Постійно видаються довідки мешканцям громади соціально-правового характеру для оформлення пенсій.

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТА
За 2019 рік спеціалістами відділу здійснювалось представництво у 251 судовій
справі, працівниками відділу забезпечено
участь у понад 517 судових засіданнях, у
яких стороною є Бучанська міська рада.
Вжито рішучих заходів до захисту
майнових інтересів Бучанської міської
об’єднаної територіальної громади на
майновий комплекс «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» балансовою вартістю 8,5 млн. грн. в першій та
апеляційній судових інстанцій.
У зв’язку із небажанням в добровільному порядку повернути земельну ділянку, яка використовується Житловим
комплексом Обслуговуючий кооператив
«Кампа парк» із порушенням умов договору оренди, юридичним відділом на виконання рішення Бучанської міської ради від
14.11.2019 року №4161-68-VII «Про розірвання договору оренди з ТОВ «Комфорт
ЛТД» було подано позов про розірвання
договору оренди в судовому порядку.
Повернуто повністю до місцевого бюджету кошти у розмірі 3,2 млн. грн. пайової участі у розвиток інфраструктури
Бучанської міської об’єднаної територі-

альної громади за позовом Бучанської
міської ради до ТОВ «Сарафан».
Захищено інтереси Бучанської міської ради в Ірпінському міському суді,
в результаті якої було повернуто землі
площею 24 га. у м. Буча (мкрн «Рокач»),
які прокуратура Київської області, намагалась витребувати у законних власників
на користь держави.
Відстояно
інтереси
мешканців
Бучанського регіону у загальній площі 60
га, що у місті Буча, на якій успішно функціонують ряд комерційних підприємств
та міжнародна мототраса Спортивнотехнічний клуб «Сона».
Укладено договори пайової участі в
розвитку інфраструктури міста Буча у
кількості 23 шт. на загальну суму понад
57 млн. гривень.
В результаті проведеної роботи отримано субвенцію з Державного бюджету
на виплату грошової компенсації для
придбання житла двом внутрішньо переміщеним особам із числа дітей-сиріт.
«рішення Мікулііна» по справі «890 га»
- 2 карти
1. Юристами Бучанської міської ради забезпечується захист законних прав та
інтересів територіальної громади міста
в Ірпінському міському суді від безпідставних позовних вимог прокуратури
та штучних кримінальних проваджень,
що на них базуються у провадженні щодо перегляду за нововиявленими обставинами рішення у справі №
367/4187/14-ц (так званого «рішення
Мікулііна» по справі «890 га»).

Офіційно

РОБОТА ЦНАПУ: ДОСТУПНІСТЬ
ТА ЯКІСТЬ
Надання адміністративних послуг є важливою складовою модернізації сектору публічного управління в Україні.
На сьогоднішній день у Центрі можна отримати 201 адміністративну послугу.
За звітний період адміністраторами ЦНАП
м.Буча прийнято 26467 суб’єктів звернення,
надано 24146 адміністративних послуг і 2321
консультація. Що у порівнянні з 2018 роком
становить на 29% більше.
Найчастіше звернення надходили з питань
оформлення паспорта громадянина України
та паспорта громадянина України для виїзду за
кордон – 9136, державного земельного кадастру

КУЛЬТУРНО- МАСОВА РОБОТА
Буча протягом багатьох років – незмінний
лідер Київської області за рівнем організації
та проведення культурно-мистецьких заходів.
У 2019 році розроблено та затверджено базову мережу закладів культури БМОТГ
Культурне обслуговування населення
БМОТГ здійснюють:
8 клубних закладів
7 бібліотечних закладів
2 школи мистецтв – Бучанська дитяча школа мистецтв ім. Л. Ревуцького, Гаврилівська
дитяча музична школа;

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

України та паспорта громадянина України
для виїзду за кордон, отримання свідоцтва
про народження та смерть, прийому громадян представниками Фонду соціального
страхування України та Державної служби
зайнятості.
Забезпечено
організацію
прийому
суб’єктів звернень представниками комунальних служб: КП «Ірпіньводоканал»,
ПАТ«Київоблгаз». Представниками КП
«Ірпіньводоканал» у ЦНАП прийнято суб’єктів звернень — 13234. Представниками ПАТ
«Київоблгаз» прийнято суб’єктів звернень —
15120.

На базі установ відділу культури, національностей та релігій працює понад 20 клубних формувань, у яких налічується понад 450
учасників, з них 15 формувань – для дітей та
юнацтва.
Протягом року зросла кількість культурно-мистецьких, просвітницьких заходів,
спрямованих на розбудову духовності та моральних якостей особистості, а також національно-патріотичних заходів, які спрямовані
на підтримку та вшанування учасників бойових дій, учасників АТО, а також воїнів-інтернаціоналістів.
Заклади культури зберігаються в належному стані, постійно покращується матеріально-технічна база та технічний стан установ.
Цього року в Бучанську дитячу школу мистецтв ім. Л.Ревуцького було придбано електронний рояль, проектор, колонки, сценічне
взуття.
Проведено понад 400 культурно-мистецьких заходів для жителів та гостей міста, серед
яких:
−− Сьомий Міжнародний фестиваль «О-Fest»
- подія світового рівня,
−− У рамках реалізації урядової програми
«Малі міста – великі враження» Буча перемогла із поданим проектом і провела джазовий фестиваль «Буча. Парк мистецтв»;
Міжнародний
теле-радіофестиваль
«Прем’єра пісні».
Новорічні та різдвяні вистави, розважальні програми для дітей міста (насамперед для
дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей із малозабезпечених сімей) за участю акторів київських театрів та творчих колективів дитячої
художньої самодіяльності.
Мітинг та тематичні святкові концерти
з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, з нагоди річниці з дня народження Т.Г.Шевченка,
Міжнародного жіночого дня та Дня матері.
Свято Пасхи «Пасхальний Благовіст».
Урочиста хода представників всіх релігійних
конфесій. Святковий концерт талановитої
молоді Київщини.
Фестиваль мистецтва «Мистецький олімп»
дитячих творчих колективів міста.
День сім’ї проводиться у форматі міського
фестивалю «Бучанська родина».
Етнографічне та автентичне свято «Івана
Купала».
−− Фестиваль живих скульптур, виступи
вокально-інструментальних колективів:
«Indigo» та інших колективів;
−− благодійна акція по збору коштів для лікування дітей «Ти не один»
−− Парад близнюків та двійнят БМОТГ;
−− Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорської творчості «Пісенні візерунки»;
−− виступи народних колективів БМОТГ
−− Фестиваль «Карася» – театралізоване
дійство, розважально-забавні конкурси,
частування юшкою, смаженим карасем, кулешем.
Про плани роботи у різних галузях на нинішній рік я вже зупинявся. Насамкінець хочу
презентувати ще один проект, реалізація якого розпочнеться у 2020. У громаді стартують
роботи з облаштування Центральної площі
міста.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Громада має багато
амбітних планів, які продовжуватимуть
започатковану політику змін для покращення життя кожного мешканця громади!
Впевнений, разом зробимо більше!
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– 4701; державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно – 3632 та державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
— 2746. Для ведення реєстрації бізнесу, нерухомості та оформлення паспортів громадянина
України адміністратори отримали ключі доступу для роботи у державних реєстрах.
Триває робота над збільшенням надання
адміністративних послуг.
В 2019 році почали приймати документи для оформлення паспорта громадянина

У 2020 році плануємо запустити в роботу
реєстр та облік адрес, в якому буде знаходитись вся інформація про зареєстрованих осіб
в нашій ОТГ. Із запровадженням такого реєстру, буде значно спрощено подачу документів на отримання соціальних пільг, надання
документів для отримання послуг та оформлення спадкових справ, документів з відчуження майна.
Крім того, в населених пунктах Бучанської
об’єднаної територіальної громади в приміщеннях колишніх сільських рад розпочато
роботу адміністраторів ЦНАПів, які надаватимуть понад 100 адміністративних та соціальних послуг для мешканців цих населених
пунктів.
Щоденна чисельність відвідувачів в Центрі
сягає від 250 до 350. Пріоритетом роботи
Центру є значне скорочення часу очікування
та обслуговування громадян при отриманні
послуг.
Центр є максимально комфортним для відвідувачів. У приміщенні центру відкрито доступ до мережі Wi-Fi. Центр доступний для
людей з особливими потребами.
За звітний період надійшло 3 тисячі 461
звернення громадян, із яких 45% – вирішено
позитивно, 9 % – у стадії вирішення. Решті
заявників надано роз’яснення.
Найбільше звернень надійшло з питань соціального захисту – 44%, аграрної політики та
земельних відносин – 27%, житлово-комунальних питань – 17%.

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

2. В судах першої та апеляційної інстанцій
успішно захищено законні права та інтереси територіальної громади у низці справ
за позовами прокуратури до Бучанської
міської ради, фізичних та юридичних осіб
міста, які базуються на сумнозвісному «рішенні Мікуліна» (наприклад, справа за позовом прокуратури до міської ради та ТОВ
«ТІС» про витребування земельної ділянки площею 4,8 га за адресою: м. Буча, вул.
Революції, 20).
3. Забезпечено призначення десятків судових
експертиз у цивільних, господарських, адміністративних справах, згідно висновків
яких землі в межах міста Буча, які органи
прокуратури помилково вважають «лісом,
площею 890 га за межами міста» - є комунальною власністю і належать громаді, фізичним та юридичним особам міста (а не
Кабінету Міністрів України) і є зеленими
насадженнями в межах міста, і аж ніяк не
промисловим лісом І категорії.
4. Зібрано та надано органам прокуратури і
слідства беззаперечну доказову базу, яка
повністю спростовує їх помилкові висновки про належність території міста, умовною площею 890 га до лісів державної форми власності та перебування цих земель за
межами міста.
5. Зібрана доказова база, висновки експертів,
земельна і містобудівна документація, кваліфікований юридичний захист по судових
справах дозволяють стверджувати, що помилкові рішення судів по справі «890 га»
будуть скасовані, кримінальні провадження, які на ньому базуються, будуть закриті,
а всі обвинувачення буде знято.
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Актуально
Послуги

Вартість навчання
в шкільних гуртках
Члени виконавчого комітету Бучанської міської ради затвердили
платні послуги, що надаватимуть
в закладах загальної середньої
освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у
2019/2020 навчальному році з 1
березня по 31 травня 2020 року.
становлено батьківську плату за
місяць в розмірі:
−− гурток англійської мови (для учнів
1-4 класів) –160 грн;
−− гурток
англійської
мови
«Speakingclub» (для учнів 5-11 класів) – 160 грн;
−− гурток Школа раннього розвитку(для
майбутніх першокласників) – 160 грн;
−− гурток «Готуємося до ЗНО» –160 грн.
Пресслужба БМР

В

Безкоштовне харчування
дошкільнят

На виконкомі розглянули питання про забезпечення безкоштовним харчуванням та пільговими умовами оплати харчування вихованців закладів
дошкільної освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у
2020 році.
рийнято рішення забезпечити безко- тєвих обставинах та перебувають на відштовним харчуванням за фактичні дні повідному обліку у службі у справах дітей
відвідування закладу дошкільної
освіти: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
дітей з інвалідністю; дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку; дітей
із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
дітей, батьки яких загинули в зоні
ООС або стали особами з інвалідністю; дітей, батьки, або особи,
що їх замінюють, є учасниками
ООС на час проходження служби.
Вирішено забезпечити пільгові умови та сім’ї БМР, центрі соціальних служб для
оплати харчування (50%) дітей за фак- сім’ї, дітей та молоді БМР.
Виплату компенсації за харчування
тичні дні відвідування закладу дошкільної освіти наступним категоріям: дітям проводитимуть (100%): дітям-сиротам,
із багатодітних сімей; дітям, батьки яких, дітям, позбавленим батьківського піклуабо особи, що їх замінюють, є учасниками вання; дітям з інвалідністю; дітям із сімей,
бойових дій: брали безпосередню участь які отримують допомогу відповідно до
в ООС, перебуваючи безпосередньо в ра- Закону України «Про державну соціальйонах ООС у період її проведення; дітям ну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
із сімей, які опинились у складних жит- дітям, батьки яких загинули в зоні ООС

П

Освіта
або стали особами з інвалідністю; дітям,
батьки, або особи, що їх замінюють, є
учасниками ООС на час проходження
служби, які зареєстровані в БМОТГ та не
зараховані до закладу дошкільної освіти і
перебувають на електронній черзі у відділі освіти БМР, в розмірі:
• для дітей віком від 2-х до 3-х років –
26,00 грн на день (робочий);
•
для дітей віком від 3-х до 6 (7)
років – 34,00 грн на день (робочий).
Виплату компенсації за харчування (50%) здійснюватимуть:
•
дітям із багатодітних сімей; дітям, батьки яких, або особи, що їх
замінюють, є учасниками бойових
дій: брали безпосередню участь в
ООС, перебуваючи безпосередньо в
районах ООС у період її проведення; дітям із сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах та
перебувають на відповідному обліку
у службі у справах дітей та сім’ї БМР,
центрі соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді БМР, які зареєстровані
в БМОТГ, та не зараховані до закладу
дошкільної освіти і перебувають на
електронній черзі у відділі освіти БМР,
в розмірі:
• дітям віком від 2-х до 3-х років – 13,00
грн на день (робочий);
• дітям віком від 3-х до 6 (7) років – 17,00
грн на день (робочий).
Пресслужба БМР

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

Патріотичне виховання

Буча –
пластова столиця
Київської області

Начальник відділу розвитку пластового руху в Київській області Даниїл
Майоров розповів «БН» про плани
та розвиток пластового руху.
– У Пластовому вишкільному центрі
у Бучі відбулися збори членів організації
області, адже місто обрали пластовою
столицею Київської області, – розповів
Даниїл Майоров. – На установчому з’їзді заснували Київську округу, затвердили
статут та вибрали окружну пластову
старшину та окружну пластову раду.

Ми плануємо крім занять, в червні організувати табір у Бучі на основі Центру
Пласту.
Світлана Мотузка, методист вишкільного пластового центру, яка займається
розвитком пластового руху в Київській
області, підсумувала ідею скаутського
руху:
– Пласт є національною скаутською
організацією. Понад 100 років тому
скаутський рух придумав Лорд Роберт
Стефенсон Сміт Бейден-Павелл. Зараз
таких організацій є дуже багато у світі. Скаутський рух – це взагалі волонтерський рух. В Україні близько 8 тисяч
пластунів-скаутів, які набирають юних
пластунів, щоб безкоштовно займатися з ними і виховувати добрих громадян
нашої країни.
Підготувала Тетяна Домарєва

ДОБРА СПРАВА

Від серця до серця

Дуже важливо наповнити серця наших дітей не тільки знаннями, а й добротою, співчуттям та любов’ю до ближнього. Саме це мали на меті викладачі та
керівництво Бучанської школи № 5, організовуючи благодійний захід, який
вже давно вийшов за межі нашої об’єднаної територіальної громади.

З

аступник директора школи з навчально-виховної роботи в початкових класах, спеціаліст вищої категорії
Оксана Сімороз поділилася історією зародження «Від серця до серця»:
– Була ідея створити до Різдва захід,
який би зацікавив кожну дитину. Ми запропонували класним колективам взяти
участь у проєкті «Від серця до серця».
Кожен клас мав знайти собі справу, яка б
мала позитивний вихід, – із захопленням
розповідає Оксана Вікторівна. – Однак
даний задум, несподівано для всіх набув
широкого значення. Батьки учнів з радістю долучилися та з ентузіазмом взялися
за втілення у реальність добрих справ.
– Тому ця благодійна акція не обмежилася Різдвяними святами, а продовжується й нині, – пояснює заступник директора. – Насправді добрих справ було так
багато, що всіх і не злічити. До Бучанської
громадської організації інвалідів «Відгук»
для дітей-інвалідів та багатодітних родин
завезено іграшки, дитячий та дорослий
одяг. Передали канцтовари для діток, які
працюють за проєктом «Школа самостійності». Потурбувалися про корм для
пташок та собак, якого вистачить на весь
зимовий період. Учні грошей у батьків не
просили, а зібрали макулатуру близько

300 кілограмів. Отримані кошти перерахували юній бучанці, яка зараз бореться з
тяжкою хворобою.
Найбільшу роль у проведенні цього заходу Оксана Вікторівна відводить батькам школярів, які проявили справжню
доброту, чуйність, людяність та любов…
Вони своїм власним прикладом показали дітям, як важливо підтримувати один
одного у скрутну хвилину, як легко та
приємно робити добрі вчинки:
– Хочу висловити подяку всім дорослим, хто брав участь у нашому проєкті.

Це неймовірно добрі, активні та креативні люди, без яких наш задум не вдався б
на тому рівні, який ми маємо. Їхній запал
передався дітям, які з такою любов’ю та
азартом втілювали ідеї в реальність.
Таки дійсно, жодна дитина чи дорослий не змогли залишитися осторонь.
Всі молодші класи долучилися до доброї
справи втіливши у життя власні задуми:
• Клас 1 А, 1 Ж– Зібрали та відправили
речі для дітей інвалідів Бучі;
• Клас 1 Б, 1 Г – Посилки та малюнки в
ООС;
• Клас 1 В, 1 Є, 2 А, 2 В – Годівнички для
пташок;
• Клас 1 Д, 1 З, 3 В – Корм для собак в
притулок;
• Клас 1 Е – Книги в бібліотеку;
• Клас 2 Б, 2 Г – Речі та іграшки для
Боярського дитячого будинку;

• Клас 2 Д, 4 Б – Збирали речі для малозабезпеченої сім’ї;
• Клас 2 Є – Передали речі для малозабезпеченої сім’ї зі Львова;
• Клас 2 Ж – Речі для будинку пристарілих в Бородянці;
• Клас 3 А – Здали макулатуру. Зібрані
кошти передали онкохворій дівчинці
з Бучі;
• Клас 3 Б – Кошти для онкохворої дівчинки;
• Клас 3 Д – Провідували онкохвору дівчинку;
• Клас 4 А – Збирали кошти для сім’ї загиблого воїна АТО;
• Клас 4 В – Підготували подарунки та сюрпризи для діток садочка
«Горобинка» та завітали до малят у
гості;
• Клас 4 Д – Передали подарунки для дітей з дитячого будинку у Ворзелі.
Вікторія Нечипоренко, практичний
психолог школи №5 пояснила:
– Це дуже важливий проєкт не тільки у
виховному плані, а й у плані саморозвитку дітей. Адже зрозуміти почуття іншої
дитини, яка потребує того ж одягу, книжечки або іграшки, коли в тебе це все є,
дуже непросто. Однак діти ділилися своїми улюбленими речами усвідомлюючи,
що комусь вони потрібніші.
Коли знайомишся із великими справами цих маленьких, але таких щедрих
дітей, то відчуваєш, як серце наповнюється вдячністю за все те добро, що вони
зробили.
Підготувала Тетяна Домарєва

єдина родина
Спортивна сім’я – здорова нація

Пройшов другий етап фестивалю «Тато, мама, я – спортивна сім’я», у якому
53 сім’ї з Києва та області виборювали право вийти у фінал цього змагання.

У шосту річницю Революції гідності тисячі людей схилили голови,
пригадуючи страшні події. Учні
Бучанської школи №3 теж згадали
полеглих хвилиною мовчання, а
потім переглянули фільм «Небесна
Сотня. Зима що нас змінила».

Х

вилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять про загиблих
воїнів Небесного Війська і подякували
всім, хто віддав життя за наше майбутнє.

«Небесна сотня у вирій полетіла...»

20 лютого Гаврилівська школа разом зі всією Україною вшановували
пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Н

аше місто представляла сім’я Гулянських від школи №4. Вони вже мають у своїх
здобутках багато перемог та є неодноразовими чемпіонами міських змагань.
Сергій, Катерина та Олександр показали неймовірну злагодженість та силу справжньої сім’ї. Ніна Полякова – тренер, що завжди досягає успіхів, була поряд із командою
і цього дня.
Вітаємо переможців! І шалено пишаємось здобутками нашої громади.

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

Герої не вмирають, поки живуть
у наших серцях

НАША ГОРДІСТЬ
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Д

іти і вчителі разом згадували події, про які не можна забувати, та патріотів, що віддали своїй країні найцінніше: «Віримо, що мужність цих людей
яскравим променем вестиме нас уперед до майбутнього, про яке вони мріяли».
Герої не вмирають!

«День пам’яті Небесної Сотні.
Герої не вмирають»

Саме за такою темою провели класні години в Блиставицькій школі з метою вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Д

іти більш детально
дізналися про початок Революції гідності та
її Героїв. Також вони переглянули відеоматеріали
про жертовність та героїзм
українського народу. І хвилина мовчання на честь загиблих патріотів.
Революція гідності – тема,
яка формує ідентичність,
відчуття приналежності до
народу та свободи як цінність. Це трагічна сторінка нашої історії. Небесна
Сотня – наші Герої. А всі ми маленькі крапельки. Якщо ми будемо разом, то у нас, і
всієї України з’явиться багато сил, щоб жити гідно, добре і щасливо.

Ірина Сирченко – одна з тих медиків, які не зважаючи ні на що, зараз перебуває серед медичних працівників, які брали участь в евакуації наших
громадян з Уханя та перебувають зараз з ними в Нових Санжарах.
З Китаю привезли 45 українців, 26 іноземців. Усього на
карантині перебуватимуть 94
людини. Це разом з членами
екіпажу і супровідним медичним персоналом.
Автобуси з людьми відправили в санаторій у Нових
Санжарах, що на Полтавщині.
Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі
Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.
Перед самим санаторієм
евакуйованим українцям теж
иро дякуємо всім тим, хто пра- було влаштовано «гостинний прицював над евакуацією та особли- йом» з палаючими шинами і барикаво екіпажу літака – медикам та команді дами.
супроводу, які добровільно вирішили
Володимир Зеленський звернувприєднатися до евакуації та провести ся до українців щодо подій у Нових
наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції. Санжарах:
Такі люди роблять нашу країну кра«У наступні два тижні ми маємо з
щою. Ми віримо, що все буде гаразд, честю пройти іспит на зрілість. Маємо
тому бажаємо вам стійкості духу та зберігати холодну голову та відкрите
серце. Довіряти не гучним заголовкам
міцного здоров’я.
та фейкам, а логічному мисленню та
Нагадаємо :
Літак з евакуйованими з Китаю людь- здоровому глузду. Пам’ятаймо, що найми 20 лютого приземлився в Харкові.
страшніший вірус – це вірус ненависті».

Щ

Виховання

«Плакат любові»

До Дня соціальної справедливості, в 3-А класі Бучанської школи №5 відбувся
виховний захід, на якому батьки Тетяна Вонберг та Ганна Поплавська спілкувались з дітьми та намагались донести до них важливі речі.
А вони є серед нас та потребують уваги,
спокійного ставлення до них.
Тетяна Вонберг в ігровій формі донесла
до дітей особливості людей з інвалідністю,
звернула увагу на їхні проблеми та надала
змогу кожній дитині придумати добру
справу, яку можна зробити разом з особливою дитиною. Учні класу разом створили «плакат любові», де на виготовлених
власноруч серцях написали побажання
або звернення до особливої дитини.
Разом з батьками всі охочі діти зібраахід було присвячено проблемі - відношенню до діток з особливими по- ли велику посилку з подарунками, солотребами. Це важка тема, про яку складно дощами та одягом. Все це буде передано
говорити. Бо наше суспільство і держава до Ресурсно-інклюзивного центру міста
загалом не дуже готова до таких діток. Буча, де працівники з радістю та великою

З

вдячністю подарують їх діткам. Кожен з
дітей на заході отримав інформаційний
буклет, де доступною мовою донесено
основні рекомендації стосовно особливостей спілкування з особливими дітками та багато іншого матеріалу.

Наприкінці заходу всі діти отримали
«зарплату» за гарне виконання завдань!
Це пам’ятні монети номіналом 10 гривень, випущені до річниці «Майдану».

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

Жителька Бучанської ОТГ
серед медиків, які евакуювали
українців з Уханя

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

Проблеми щитоподібної залози:

8 продуктів, які потрібно додати у свій раціон,
щоб підтримати здоров’я

Ви часто відчуваєте втому, млявість і смуток? Ви набрали вагу, хоча не переїдаєте? Цілком можливо, що у вас гіпотиреоз - збій роботи щитоподібної залози, як і у 27 мільйонів людей у всьому світі. Ця крихітна залоза відповідає за
регулювання кількох важливих функцій організму.
Які причини розвитку хвороби?
Щитоподібна залоза виробляє гормони трийодтиронін (Т3) і тироксин (Т4).
Вони важливі для здорового обміну речовин. Ці гормони зберігають його ритм,
який, в свою чергу, дозволяє організму
належним чином обробляти жири і вуглеводи. З іншого боку, вони допомагають
контролювати температуру тіла, серцевий ритм і вироблення білка.
Гіпотиреоз виникає, коли залоза не
виробляє достатньої кількості гормонів,
або вона втрачає здатність правильно їх
використовувати.
Основні симптоми
У багатьох пацієнтів важко визначити гіпотиреоз через повільний розвиток
його симптомів на ранніх стадіях. Однак
є кілька ознак, які свідчать, що у вас є гіпотиреоз. Хоча вони можуть вказувати і
на інші проблеми зі здоров’ям.
Раптове збільшення ваги. Зміни через
низьке вироблення гормонів щитоподібдної залози можуть викликати збільшення ваги. Навіть якщо людина правильно харчується і займається спортом.
Відчуття втоми. Гіпотиреоз порушує
кровообіг. Крім того, він знижує здатність
організму оптимально насичувати киснем
клітини і тканини. А тому його часто супроводжує постійний стан втоми.
Високий рівень холестерину. На підвищений холестерин впливає безліч факторів. Однак не слід ігнорувати те, що
ця проблема може виникнути внаслідок
збою у роботі щитоподібної залози.
Поганий настрій або дратівливість.
Гормональні зміни через порушення щитоподібної залози можуть викликати різкі зміни настрою. З’явиться схильність
до стресу, депресії і дратівливості.
Труднощі з концентрацією. Викликані
хворобою зміни впливають на активність нервової системи і головного мозку. Тому пацієнтам часто буває важко
концентрувати увагу.

Суха шкіра, волосся і нігті
Повільний кишковий транзит. Запори
можуть виникати через зменшення кількості гормонів щитоподібної залози.
Це відбувається тому, що вони беруть
участь у роботі травного тракту.
Біль у м’язах. Важко пов’язати м’язовий біль з проблемами щитоподібної залози. Незважаючи на це, іноді цей біль
з’являється через ослаблення м’язів. Що,
в свою чергу, відбувається внаслідок недостатнього вироблення гормонів щитоподібної залози.
Нерегулярні менструації. Порушення
гормональних функцій щитоподібної залози можуть впливати на неконтрольовані менструації в жінок. Це може проявлятися у вигляді тривалих або занадто
рясних кровотеч.
Чутливість до холоду. У пацієнтів з гіпотиреозом проблеми з кровообігом підвищують чутливість до холоду. Або вони
стикаються з онімінням у кінцівках.
8 продуктів, які потрібно додати у
свій раціон, щоб підтримати щитоподібну залозу:

Користь граната для людського
організму неоціненна

СПОРТ

Приклад для
наслідування

Ця розповідь про жінок, які займаються скандинавською ходьбою,
надихає, навчає та викликає гордість та повагу до активних людей.
Хочеться розповісти вам, дорогі
наші читачі, про неймовірних бучанок: веселих, спортивних та заповзятих.
и разом тренувалися на стадіоні
«Ювілейний» і я, спостерігаючи за
ними, не втрималася та познайомилася.
Ольга Селіванова, найсміливіша зі
спортсменок, розповіла про їхнє спільне захоплення – скандинавську ходьбу:
– Нас невеличка група жінок, від 56
до 65 років. А є пані, яким майже 80 років. Ми – однодумці, займаємося цим
дуже корисним для здоров’я видом
спорту вже два роки, – захоплено розповідала Ольга Селіванова. – Живемо
на просторах Бучі, але в різних її куточках (сміється). А познайомилися в 2014
році, коли разом ходили займатися в
один фітнесклуб.
Скандинавська ходьба – це вид фізичної активності, у якій певна методика занять і техніка ходьби з використанням спеціальних палиць, схожих
на лижні. Під час ходьби з палицями
задіяні фактично всі м’язи верхньої
частини корпусу. Цей вид фізкультури

М

Яблука
Ртуть та інші важкі метали пов’язують
з гіпотиреозом. Яблука, сливи, груші та
цитрусові багаті пектинами - желатиновими волокнами, які допомагають виводити ці метали з організму і зменшують
їх кількість на 74%.
Бразильські горіхи
Згідно з дослідженнями, однією з причин
гіпотиреозу може бути дефіцит селену. Цією
важливою живильною речовиною багаті бразильські горіхи. Також багаті селеном яловичина, індичка, курка, тунець, сардини, яйця і
боби.
Гарбузове насіння
Смажене гарбузове насіння чудово
підходять для перекусу, якщо у вас гіпотиреоз. Воно також багате цинком.
Інші джерела цинку - це устриці, омари, краби, бобові, горіхи та насіння соняшнику
Водорості
Йод є важливим мінералом для здорової функції щитоподібної залози. У разі
дефіциту йоду рекомендують водорості,
рибу, молочні продукти і яйця.

Нут
Це продукт з високим вмістом клітковини також містить цинк, важливий
поживний елемент для здорової функції
щитоподібної залози.
Йогурт
Хвороба Хасімото - аутоімунне захворювання, є частою причиною гіпотиреозу. Її пов’язують з дефіцитом вітаміну D.
Боріться з цим, випиваючи чашку йогурту
щодня. Іншими хорошими джерелами вітаміну D є лосось, свинина, яєчні жовтки і
перебування на сонці протягом 20 хвилин.
Сардини
Сардини чудово підходять для підтримки
функції щитоподібної залози. Вони багаті
омега-3 жирними кислотами, які зменшують запалення і підвищують імунітет. Це
знизить ризик розвитку хвороби Хасімото.
Чорниця
Ця ягода посідає перше місце за кількістю
антиоксидантів. Допомагає усунути гормональні порушення щитоподібної залози.
На які вітаміни слід звернути увагу при
захворюваннях щитоподібної залози:
Вітамін А
Жиророзчинний вітамін А важливий
для здорового обміну речовин. Одне дослідження довело, що 25 000 МО вітаміну А
значно знижують рівень ТСГ у крові. Високі
рівні ТСГ зазвичай вказують на гіпотиреоз.
Добавки з вітаміном А випускають у двох
формах: каротиноїди і провітамін А. Будьте
обережні із заздалегідь приготованими добавками вітаміну А. Високі дози можуть
бути токсичними. Рекомендоване дозування становить 5000 МО в день.
Вітамін D
Вітамін D важливий для здорової імунної системи. Його бракує багатьом, особливо тим, хто живе в північній півкулі.
Низький вміст вітаміну D пов’язаний із
Хасімото та іншими автоімунними захворюваннями. Оскільки у пацієнтів з гіпотиреозом, як правило, низький рівень
вітаміну D, може знадобитися його харчова добавка.
Цинк
Цинк, мідь, селен та інші мікроелементи вкрай важливі для здоров’я, адже їх
дефіцит може призвести до гіпотиреозу.
Крім того, більшість людей з гіпотиреозом відчувають дефіцит цинку. Брак
цинку призводить до уповільнення метаболізму білків. Цинк також необхідний
для утворення ТСГ, і його запаси можуть
бути важливими для осіб з гіпотиреозом.
Продукти харчування не лікують гіпоти
реоз, але в поєднанні з правильним лікуванням можуть допомогти.

Це справжнє джерело великої кількості вітамінів, зокрема групи В, С, К, Р,
а також мінералів і мікроелементів, які вкрай необхідні для повноцінної
роботи захисних сил організму і нервової системи.

Г

підвищує витривалість, повертає рухливість, що необхідно людям із проблемами здоров`я.
Унікальність методу полягає також у
тому, що під час занять хребет і колінні
суглоби отримують мінімальне навантаження. Завдяки цьому скандинавська
ходьба підходить для літніх людей як
щоденний фітнес та людям із граничним перевищенням ваги, яким заборонені активні фізичні вправи.
– Ми легко тримаємо «стійку» та
«берізку». М’язи треновані та в чудовій формі, – запевняє спортсменка.
– Я буває гостюю у дітей днів 10-14, а
потім відчуваю себе закам’янілою. Ми
намагаємося займатися чотири рази на
тиждень по 8 кругів на «Ювілейному».
А влітку ходимо в парк «Чудо», який
всі називають Олівці (сміється, ред.).
Там робимо 10 кружків навколо парку.
Адже на стадіоні надто сонячно. Також
тренуємося на тренажерах. І двічі на
тиждень займаємося фітнесом. Ми без
спорту вже жити не можемо!
Спілкувалася Тетяна Домарєва

ранат має у своєму складі органічні
кислоти і танін, які ведуть боротьбу
проти бактерій, що особливо активні в
холодну пору року, і запальних процесів. Слід згадати, що цей фрукт містить
велику кількість грубої клітковини, що
очищає стінки кишечнику.
За рахунок вмісту корисних інгредієнтів, гранат, знижує артеріальний тиск. Людям, які
страждають на гіпертонію, варто вживати гранат і гранатовий сік.
Слід згадати, що
завдяки бактерицидним властивостям цього плоду, він корисний
тим, кого часто
турбують
фурункульоз, ангіни
та інші прояви активності
шкідливих бактерій в організмі.
Містяться в гранаті і рослинні естрогени, тому він сприяє полегшенню неприємних симптомів клімактеричного
та передменструального періоду. Слід
пам’ятати, що гранат не можна їсти

натщесерце – груба клітковина може
спровокувати подразнення слизової
оболонки шлунка і стати причиною
болю. Так як він належить до продуктів, що зумовлюють алергію, його не
слід давати дітям до року. Варто бути
обережним особам з підвищеною кислотністю шлунка і пацієнтам з
хронічними захворюваннями
органів шлунково-кишкового тракту – гастритом,
виразкою тощо, через
багатий вміст кислот
гранат може посилити
негативний вплив цих
недуг.
При цьому гранат
чудово втамовує голод, тому його можна
вживати ввечері, якщо у
вас раптово виникло це відчуття. І не варто боятися за фігуру.
Цей плід має ще багато корисних
властивостей. Але в будь-якому випадку не забувайте консультуватися з лікарем та в разі перших симптомів захворювань звертайтеся до спеціаліста.
Підготувала
Тетяна Домарєва

______________________________
(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)
________201912265085__________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ТОВ «РЕМІ КИЇВ» планує будівництво торговельного центру за проектом «Будівництво торговельного
центру в м. Буча, Київської області, по вул. Нове шосе
(біля існуючої АЗС), з поділом на пускові комплекси».
Основне призначення проектованого торговельного
центру – торгівля продовольчими та не продовольчими товарами. Згідно розрахунку мінімальна кількість
парковочних місць становить 119 місць, максимальна
кількість – 126. Проектом передбачено 125 парковочних
місць, в т.ч. 13 місць для маломобільних груп населення, та 6 машино/місць, що обладнані зарядними пристроями для електромобілів, влаштуванням твердого
покриття території з відведенням дощових та талих
стоків в міську дощову каналізацію з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах, що гарантує
безпеку планованої діяльності для поверхневих вод.
Передбачається будівництво сучасного 1 - поверхового торговельного центру загальною площею 7743,2 м² з
розміром в вісях 155.0 х 64.5 м. Плановану діяльність
планується здійснювати на земельній ділянці, площею
1,9225 га, яка відведена для будівництва торговельного
центру.

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМІ КИЇВ», код ЄДРПОУ 38569780, 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, буд. 31, контактна особа: Вишинський Г.В.
тел. (050)-368-72-45, моб., e-mail: genadiystroy@ukr.net
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035,
Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua;
тел.: (044)- 206-31-40, (044)- 248-23-43.
4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, який видається Державною архітектурно
- будівельною інспекцією.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться – 27.03.2020 року о
13.00, за адресою: Бучанська міська рада, 08292. Київська
обл., м. Буча, вул. Енергетиків 12.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035,
Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua;
тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035,
Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу, e-mail: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua;
тел.: (044)- 206-31-40, (044) -248-23-43.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 126 аркушах;
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з
ними
Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з
03.03.2020 за адресою:
1. ТОВ «РЕМІ КИЇВ», 01033, м. Київ, вулиця Жилянська,
буд. 31, контактна особа: Вишинський Г.В. тел. (050)-36872-45, моб., e-mail: genadiystroy@ukr.net;
2. Бучанська міська рада, 08292. Київська обл., м. Буча,
вул. Енергетиків 12, контактна особа: Наумов В.Ю, тел.
(04597) 49-3-98 e-mail: gromada@bucha-rada.gov.ua
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З питань розміщення реклами звертайтеся: (04597) 48-305; (098) 468-14-96.
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ДІЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ

В

ідповідно 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 4,2 га, для розміщення
торгівельних закладів в межах вулиць Нове Шосе, Амосова, поруч існуючого ТЦ «Модуль» в м. Буча
Київської області», згідно рішення Бучанської міської ради № 4229-69-VIІ від 28.11.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 4,2 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської
ради
−− Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
−− Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
−− ГАП – В.І. Косарєв.
−− Місце ознайомлення з проектними матеріалами –у відділі містобудування та архітектури
Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
−− строк подання зауважень та пропозицій з 27.02.2020 р. по 27.03.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
• в ЦНАПі Бучанської міської ради
• на електронну пошту за посиланням gromada@bucha-rada.gov.ua
• на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
• вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
−− громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
12.03.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).

Втрачене Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти № КХ 51263165 від 14
червня 2019 року учня Марченка Богдана Сергійовича, Бучанська спеціалізована
загальноосвітня школа I-III ступеня №4, вважати недійсним.
Загублений військовий квиток на ім’я Боровик Олександр Миколайович, 1974
року народження, вважати недійсним.
Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯД
№796651 зареєстрований 08.02.2008 р. за № 010834000133, кадастровий номер
3210945900:01:078:4324, на ім’я Кіраковський Ігор Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачений студентський квиток КХ № 12443381, виданий 1 вересня 2018 року
Університетом ДФС України на ім’я Мкртчян Сюзанна Григоровна, вважати недійсним.
Втрачений студентський квиток, виданий Університетом ДФС України на ім’я
Столяров Юрій Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений студентський квиток, виданий Університетом ДФС України на ім’я
Валюх Вікторія Ігорівна, вважати недійсним.

Оголошення

П

овідомляємо, що відділом державного архітектурно-будівельного контролю
Бучанської міської ради на підставі звернення Ірпінського міського осередку
ГО «Стоп корупції» № 98/3 від 18.11.2019 року, яке надійшло листом Департаменту
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області та перевірки виконання вимог припису № С-1-1101 від 11.01.2020р. проводиться перевірка дотримання вимог містобудівного законодавства на об’єкті: «Будівництво готельного
комплексу та організація зони відпочинку» за адресою: Київська область, м. Буча,
вул. Шевченко 2-Д, кадастровий номер земельної ділянки: 3210945300:01:091:0030.
Зазначаємо, що відповідно до п. 14 Порядку № 553 суб’єкт містобудування
(замовник будівництва), щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, зобов›язаний: подавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
Враховуючи вищевикладене, просимо представника ТОВ «Споруда» бути присутнім 02.03.2020 року об 11-00 на об’єкті перевірки за адресою: Київська область,
м. Буча, вул. Шевченко 2-Д.

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

ОГОЛОШЕННЯ

№ 8 від 27 лютого 2020 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

16

Г

Галуненка Олександра Васильовича,
Почесного громадянина м. Буча

Резніченко Вікторію Олексіївну,
генерального директора МПП «Рада»

Бартківа Ігоря Степановича,

начальника архівного відділу Бучанської міської ради

Негоду Тамару Михайлівну,
Почесного громадянина м. Буча

Шемчук Олену Миколаївну,

адміністратора відділу адміністративних послуг
управління ЦНАП Бучанської міської ради

Колесник Юлію Леонідівну,

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

Баскетбол

16 років

Елизаветi Бурдело

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

вітаємо!

ерой України із золотою зіркою №1, льотчик-випробувач, Почесний громадянин Бучі
Олександр Галуненко днями святкує свій день народження.
Мешканці Бучанської
громади вітають зіркового жителя, який на
життєвій дорозі – у небі
і на землі, має вагомі
досягнення, які облетіли весь світ.
Він встановив 263 світових авіаційних рекорди, з них 110 – в одному
польоті на надвеликому вантажомісткому літаку
Ан-225 «Мрія». Ім’я українського льотчика занесено в 1991 році до Книги рекордів Ґіннеса. Мабуть,
символічно, що імена наших
двох славетних співвітчизників – Івана Кожедуба і
Олександра
Галуненка
«зустрілися» на сторінках
книги рекордів Гіннеса.
Ми пишаємося своїм земляком і бажаємо йому ще
довгих земних років, здоров’я і
дякуємо за славу, яка вписана у
світові досягнення людства!
Бучанська міська рада,
її депутатський корпус
і виконавчий комітет

Як швидко плине час! Ти вже доросла: розумниця і наша красуня!
І, як і раніш, даруєш нам радість і
щастя. Ми дуже пишаємося тобою,
ти наша гордість і надія в житті.
Бажаємо світанкової далі,
Краси річкових лілей!
Гордості від тополі,
Щирості від людей!
Від квітів – ніжності!
На життєвій шляху – гідності!
Твої бабуся Інна, дідусь Коля
і вся родина

Пам’яті ветеранів

З нагоди Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав у Бучанській
ОТГ відбулися міські змагання з баскетболу
3*3 серед команд юнаків закладів освіти.

Савенко Тетяну Михайлівну!
Вчителя біології, екології та природознавства
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало
небесне світило,
Здоров’ям наповнила
рідна земля.
Педагогічний колектив
КЗГЗЗСО І-ІІІ ступенів №8

Прийміть щирі вітання
із 92-м днем народження

Катерина Данилівна Войтик

Олег Покрасьон,
в.о. старости Гаврилівки і Тарасівщини

Головний редактор: Ірина ЛЕВЧЕНКО
Адреса редакції: 08292, Буча,
вул. Києво-Мироцька, 104-б,
тел.: (04597) 48-305; (098) 468 14 96.

Цей чарівний світ
поезії

Учні 8-А класу Бучанської Української гімназії
провели урок під назвою “Чарівний світ поезії”.

В

ці теплі та сонячні зимові дні все налаштовує
на ліричний настрій. Поезія – це стихія, в якій
ми можемо висловлювати наші думки, почуття, не
боячись осуду або нерозуміння. Коли приходить
натхнення, його вже не втримати — енергія і рядки б’ють ізсередини, виривають серце і просяться
на папір.
Завдяки поезії, люди можуть висловити і прийняти те, що хвилює і ятрить серце або навпаки – дає
наснагу жити і творити. Саме вірші допомагають
повернути рівновагу і дають поштовх жити повніше і щасливіше – любити, ненавидіти, йти до своєї
мети чи зупинити на мить потік змін і заспокоїтись.
Учні знайомили присутніх зі своїми улюбленими творами, розповідями про авторів та їхні цікаві долі. Прозвучали твори Ліни Костенко, Тараса
Шевченка, Анатолія Костецького, Лесі Українки,
Артюра Рембо, Поля Верлона.

Футбол

Вітаємо з 60-річним ювілеєм

Дозвольте Вас сьогодні
привітати,
Бо день такий
буває раз на рік,
Здоров’я й щастя
щиро побажати,
На все життя,
на довгий-довгий вік!
До сотні літ дожить
без горя і журби,
Від гір, від сонця,
від калини
Всіх благ земних –
з роси й води
Бажаєм Вам всі нині!

захоплення

Б

оролися за першість 15 команд юнаків із восьми шкіл громади, які змагалися у двох вікових
групах: 2002 р.н. і молодших, а також 2005 р.н. і молодших.
За підсумками суддівських протоколів, переможцями та призерами змагань стали:
Серед юнаків 2002 р.н. і молодших:
I місце – Бучанська Українська гімназія;
II місце – школа №4;
III місце – школа №3.
Кращим гравцем змагань.
Серед юнаків 2005 р.н. та молодших:
I місце – школа №4;
II місце – Бучанська Українська гімназія;
III місце – школа № 3.
Кращими гравцями змагань стали: у старшій віковій групі – учень НВК №5 Антон Морозов, у молодшій – вихованець НВК №4 Андрій Ситніков.
Із привітальними словами до учасників змагань
звернулися воїни-інтернаціоналісти Володимир
Говоров, Олександр Щербак, Микола Райчук,
Володимир Конів та Микола Марчук, які нагородили переможців та призерів змагань медалями, грамотами та кубками.
Організував захід Центр національно-патріотичного виховання та
спортивної роботи за підтримки
Бучанської
міської спілки ветеранів
Афганістану,
Бучанської міської
та Київської обласної організацій
інвалідів
війни,
збройних сил та учасників бойових дій.
Ці змагання стали важливою фазою у підготовці
шкіл ОТГ до участі в обласному етапі Чемпіонату
України з баскетболу 3*3 (ШБЛ), який незабаром
відбудеться.

e-mail: buchanews@ukr.net
www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»
КВ №23726-13566ПР ВІД 06.02.2019

Перемога «Ніки»
на змаганнях з
відкритої першості
Бучанської ДЮСШ

У спортивному залі Бучанської школи №4 відбулись футбольні змагання з відкритої першості серед дитячих команд з футзалу 2010
р.н. і молодших.

М

арал Мороз, виконувачка обов’язків начальника відділу молоді та спорту Бучанської міської ради, перед початком гри вручила кожній команді набір м’ячів та побажала гравцям, щоб вони
приносили їм тільки перемоги.
У змаганнях брали участь команди різних вікових категорій дитячого спортивного клубу “Асгард”
та Бучанської дитячої юнацької спортивної школи.
Переможцями змагань стали:
1 місце – команда “Ніка – 10”
2 місце – команда “Ніка -12”
3 місце – команда “Асгард”
Лариса Пугач, директор Бучанської дитячої
юнацької спортивної школи подякувала командам,
тренерам та батькам за вкладені неабиякі зусилля
та жагу до перемоги.
Почесними грамотами було нагороджено найкращих гравців з усіх команд.
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