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Бюджетний процес в Укра-
їні, як завжди, відбувається 
у стислі терміни, а цьогоріч 
ще й за напруженої ситуації в 
державі. Безперечно, такі об-
ставини позначилися на ухва-
ленні місцевих бюджетів. 

Так, у Боярці 6 січня було 
скликано 54 позачергову сесію, 
на яку прийшли, зважаючи на 
передріздвяний Свят-вечір, не 
всі депутати, що загрожувало 
прийняттю рішення з голов-
ного питання сесії. 

Так і трапилося — з пер-
шого голосування бюджет 
не ухвалили. І тільки завдя-
ки логічності доказів пер-
шого заступника міського 
голови Валерія Скочка, за-
відуючої фінансово-еко-
номічним відділом Олени 
Балуєвої, а також відпові-
дальній позиції окремих де-
путатів (Дмитро Паливода, 
Ніна Харчук) вдалося пере-
конати тих, хто сумнівався, 
що бюджет украй потрібний 
для функціонування міста. 
Навіть за наявності в ньому 
«дірок», спричинених нова-
ціями нових державних під-

У НОВИЙ 2015 РІК — З 
БЮДЖЕТОМ БОЯРКИ

ходів до формування бюдже-
ту на місцях. 

З 26 присутніх депутатів 
«за» проголосувало 24, що 
відкрило шлях до подальшої 
роботи над бюджетом, за що 
наполегливо ратувала й Оле-
на Балуєва.

З-поміж інших питань, 
розглянутих на сесії, яку 
проводив, за відсутності 
міського голови, секретар 
ради Ярослав Яник, — про 
порядок укладення догово-
рів оренди та встановлення 
ставки орендної плати за 
землю в Боярці в 2015 році; 
про затвердження штату і 
чисельності виконкому місь-
кої ради; про затвердження 
цільових програм на 2015 рік 
тощо. Рішення 54 сесії бу-
дуть опубліковані в цьому та 
наступному номерах газети.

Сесію скрасила різдвяна 
Коляда, учасники якої дуже 
доречно побажали прийня-
ти бюджет міста на 2015 рік. 

Виконавши свій обов’язок, 
депутати поспішили до своїх 
домівок, аби в родинному 
колі з кутею відсвяткувати 
Свят-вечір.

Майже місяць минув відто-
ді, як по вулиці Молодіжній на 
відрізку між Білогородською 
та Лінійною було впроваджено 
односторонній рух. Нині вже 
можна зробити певні висновки 
від такого кроку міської влади 
щодо упорядкування руху авто-
транспорту на цій ділянці доро-
ги з досить інтенсивним рухом. 

Перше, що впадає у вічі, — 
кількість заторів значно зни-
зилась. Втім, у ранковий та 
вечірній час рух по Молодіж-
ній досить ускладнений, осо-
бливо через порушників, які 
рухаються всупереч заборон-
ним знакам.

«Боярка-інформ» виріши-
ла поцікавитися думкою воді-
їв щодо нововведення.
Андрій, за кермом з 1982 року:

«Загалом оцінюю цей крок 
позитивно. Їздити Молодіж-
ною стало трохи простіше. 
Рухаюсь цією ділянкою доро-
ги дуже часто. Звик до ново-
введення відразу. Перекона-
ний, що правила дорожнього 
руху для всіх однакові й треба 
їх дотримуватися, а також по-
важати інших учасників руху. 
Днями став свідком того, як 
працівники ДАІ зупини-
ли порушника і проводили 
роз’яснювальну роботу. Водій 
виправдовувався, що, мовляв, 

ВІДНИНІ РУХ ПО МОЛОДІЖНІЙ — ОДНОСТОРОННІЙ

звик їздити саме так. Споді-
ваюсь, що згодом усі водії бу-
дуть рухатись без порушень, 
що дозволить усім учасникам 
дорожнього руху поцінувати 
нововведення».
Ганна, за кермом з 1990 року:

«Безперечно, користь від 
рішення про односторонній 
рух є. Нині по Молодіжній 
хоч можна проїхати. Зізна-
юся чесно, двічі порушила 
правила. Вперше — цілком 
автоматично. Згадала про 
односторонній рух аж перед 
світлофором. Коли знову за 
звичкою поїхала на знак і 
опам’яталася, дуже раділа, що 
не було працівників ДАІ. Було 
б соромно виправдовуватися 
за своє порушення. Тепер аб-
солютно нормально сприй-
маю односторонній рух, і 
об’їжджаю цю ділянку по від-
ремонтованій Лінійній з вели-
ким задоволенням».
Ярослав, за кермом з 1995 року:

«Встановлення односто-
роннього руху сприймаю 
позитивно, хоча сам досить 
рідко їжджу цією ділянкою 
Молодіжної. Для водіїв ство-
рено всі умови для комфорт-
ного об’їзду. Думаю, якщо всі 
водії будуть дотримуватися 
правил дорожнього руху, ви-
грають усі: і водії, і пішоходи».

Юлія, за кермом з 2007 року:
«Односторонній рух по 

Молодіжній? А він там є? Осо-
бисто я дотримуюсь правил, 
але складається враження, що 
про це знаю тільки я. Хоча та-
кий крок міської влади — по-
трібний. Водії відчують пере-
ваги одностороннього руху, 
якщо вони будуть керуватися 
правилами дорожнього руху».

А ось думка пішохода.
Олеся, жителька прилеглого будинку:

«Вранці, коли чекаю 
маршрутку, бачу, як з десяти 
машин лише дві повертають 
перед заборонним знаком 
«В’їзд заборонено». Решта 
водіїв рухаються на 
«цеглину» ще й сигналять, 
коли пішоходи заважають 
їм порушувати правила». 

За роз’ясненням «Боярка-     
інформ» звернулася до старшого 
інспектора ВДАІ Києво-Свято-
шинського району Олега Лупіча:

«Згідно з ч. 1 ст. 122 КУ-
пАП, штраф за порушення 
правил складає від 255 до 
340 грн. Після проведення 
роз’яснювальної роботи серед 
водіїв працівники Держав-
тоінспекції почали складати 
протоколи про адміністратив-
ні правопорушення. Станом 
на 16 січня 2015 року тут вже 
складено понад 40 адмінпро-
токолів. Працівники ДАІ і на-
далі стежитимуть за дотриман-
ням правил дорожнього руху 
на цій ділянці дороги».

Коли верстався номер, ми 
вийшли на перехрестя Ліній-
ної та Молодіжної. Чи це час 
було обрано невдало, чи во-
дії стали дуже свідомими, але 
впродовж тривалого часу «фо-
тополювання» жоден водій (!) 
не поїхав на заборонний знак. 
Лише наостанок один таксист 
рушив прямо, але повернув 
ліворуч біля найближчого бу-
динку і при цьому зовсім трі-
шечки порушив ПДД. Мож-
ливо, й справді колись Україна 
стане Європою!?

День пам’яті 
Василя

Симоненка

16 січня
12:00

Будинок культури
вул. Шевченка, 82-д 

19 січня 2015 року з 10:30
Водохреща

Місце проведення — 
ставок біля Свято-Михайлівської 

церкви
У програмі — освячення води, купання,
концерт художньої самодіяльності,
гарячі напої, виїзна торгівля
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У грудні свій 50-річний юві-
лей відсвяткував дитячий садок 
«Берізка».

Вихованці колишні та ни-
нішні, батьки, друзі та шановні 
гості стали учасниками урочис-
тостей.

Найдорожчий скарб, да-
рований нам Богом — це наші 
діти. Оточені любов’ю та за-
тишком, вони зростають у дит-

ДНЗ «БЕРІЗКА» — 50 

садку «Берізка».
Серед щирих привітань: ви-

ступи міського голови Тараса 
Добрівського, а також голови 
Києво-Святошинської район-
ної ради Людмили Шевчук.

Від імені колег-освітян ко-
лектив «Берізки» привітав го-
лова районної профспілки пра-
цівників освіти Іван Литвин.

Многая літа, тобі «Берізко». 
Хай твої діти ростуть щасливими.

Одвічна боротьба сил добра 
і зла, ареною яких були людські 
душі, особливо актуальна, коли 
йдеться про дітей.

Тож традиційні герої: Свя-
тий Миколай, ангели та чорт. 
Юні та дорослі глядачі сміялися 
над спробами чортика схилити 
малечу до поганих вчинків. Але 
Святий Миколай не дозволив 
йому це зробити.

Про історію виникнення 
свята присутнім розповів насто-
ятель Свято-Покровської пара-
фії отець Димитрій Присяжний. 
Привітали діток міський голова 

ПОДАРУНКИ ДЛЯ МАЛЕЧІ

Тарас Добрівський, настоятель 
парафії Федора Тирона УГКЦ 
отець Павло Локоть.

Були цього дня і найголо-
вніші атрибути свята — пода-
рунки-миколайчики, про які 
подбав депутат Боярської місь-
кої ради Анатолій Матейко, а 
також Боярська міська рада та 
рада волонтерів Боярки.

Добрі справи, зроблені гур-
том, дають потужні сходи. Нехай 
це добро сторицею повернеться 
благодійникам та принесе щиру 
радість кожній дитині.

Одразу два святкових заходи для дітей військовослужбовців АТО 
та дітей з родин вимушених переселенців відбулося у Боярській 
міській бібліотеці для дітей.

26 грудня міський голова 
Тарас Добрівський прозвітував 
перед жителями міста.

Зал міського будинку куль-
тури був переповнений — по-
чути звіт прибуло чимало бо-
ярчан.

Не обійшлося без непри-
ємних сюрпризів — під час 
виступу міського голови в залі 
зникло світло. Але це не стало 
на заваді спілкуванню місько-
го голови з присутніми.

Окрім міського голови 
перед своїми виборцями ви-
ступили депутати Боярської 
міської ради: Олександр 
Боднюк, Костянтин Пацьо-
ра, Людмила Яременко, Ніна 
Харчук.

Після звіту міський голо-
ва надав відповіді на питання 
жителів міста.

МІСЬКИЙ 
ГОЛОВА 
ПРОЗВІТУВАВ 
ПЕРЕД 
ЗЕМЛЯКАМИ

У рамках Всеукраїнської па-
тріотичної акції «Миколайчики 
для героїв», школярі Боярської 
ЗОШ № 3 зібрали та передали ге-
роям свої посилки.

Не один день тривала спіль-
на робота дітей, батьків, бабусь 
і дідусів.

Хтось випікав солодощі-ми-
колайчики, хтось малював ма-
люнки і писав листи. У посилки 
було вкладено крім цього ще й 
обереги та Державний прапор 
України.

Як і годиться, учасники за-

ДІТИ ВЧАТЬСЯ У СВЯТОГО МИКОЛАЯ

співали разом Державний гімн.
До дітей завітали народний 

депутат України Михайло Гав-
рилюк, міський голова Тарас 
Добрівській та інші шановні 
гості.

Добрі побажання, дитячі 
усмішки, тепло їх рук та сер-
дець, а також гостинці будуть 
відправлені воякам у зону АТО. 
Про це дітям сказав Михайло 
Гаврилюк.

Кожна дитина — це справ-
жнє диво. Тож не дивно, що 
наші українські діти творять 
справжні дива.

Чистота у місті залежить не 
стільки від зусиль комунальних 
служб, скільки від самих жите-
лів міста.

Побіжний погляд на тра-
диційні місця скидання сміт-
тя у Боярці підтвердив: до Єв-
ропи Боярці як до неба…

Вулиця Маяковського. 
Неодноразові спроби кому-
нальників навести порядок 
через старання жителів вкотре 
зведені нанівець. А навіщо тут 
порядок? Набагато легше ви-
йти з відерцем сміття і збіль-
шити купу.

Узлісся біля лікарні по ву-
лиці Хрещатик. Скільки ще 
суботників потрібно провести, 
щоб погляд перестав бачити 
отаку «рукотворну красу»?

Навіть біля військового 
ліцею знайшлося місце для 
несанкціонованого смітника. 
Цікаво, хто приносить сюди 
свій непотріб. Мабуть, інопла-
нетяни.

Черговий десант іноплане-
тян, напевне, постарався і по 
вулиці Вокзальній. Ну хіба ж 
можуть жителі нашого чудо-
вого міста отак смітити?

СМІТТЄВІ 
ЕВЕРЕСТИ 
ЗРОСТАЮТЬ У 
БОЯРЦІ?

Шановні жителі міста!
Триває завершальна ста-

дія розроблення генерально-
го плану міста. Запрошуємо 
всіх бажаючих долучитися 
до співпраці щодо створення 
концепції розвитку міста Бо-
ярка, а саме:

• визначення стратегії соці-
ально-економічного і терито-
ріального розвитку території;

• визначення раціональ-
но планувальної структури, 
функціонального і інших ви-
дів зонування території, прин-
ципів охорони навколиш-
нього середовища, розвитку 
системи громадського обслу-

говування, транспортної та ін-
женерної інфраструктури;

• довгострокове плануван-
ня інвестиційних процесів на 
проектує мій території.

Адреса виконавчого комі-
тету Боярської міської ради: 
08154 м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13, тел. (04598) 41-815, 
е-mail: boyarka-rada@ukr.net. 
Відповідальні за організацію 
розгляду пропозицій (заува-
жень) громадського обгово-
рення — спеціалісти з питань 
архітектури виконавчого комі-
тету Боярської міської ради.

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

Повідомлення

КП «БГВУЖКГ» проводить ре-
монтно-відновлювальні роботи 
електромереж вуличного освіт-
лення. Несприятливі погодні умо-
ви призвели до часткового зне-
струмлення вулиць міста Боярка. 

Станом на 13 січня 2015 року 
без вуличного освітлення зали-
шаються 3 ділянки — це вулиці 
50 років Жовтня, Маяковського 
та Залізнична.

Внаслідок коливання на-
пруги було виведено з ладу 
електрообладнання керуван-
ня котельні 40 років Жовтня. 
Впродовж кількох годин ава-

НАСЛІДКИ ПОГОДНИХ УМОВ
рійну ситуацію було усунено, 
котельню запущено в ручний 
режим, тепло споживачам по-
дано. Заходи по відновленню 
електрообладнання тривають. 

Дільницею благоустрою 
продовжуються роботи по при-
биранню зламаних гілок, а та-
кож дерев, які знаходяться в 
аварійному стані. Так, праців-
никами дільниці благоустрою 
ведуться роботи щодо очищен-
ня садиб у приватному секторі, 
які постраждали від зламаних 
негодою дерев. 

Нині тривають роботи з лікві-
дації наслідків погодних умов.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

З початку року дільниці 
«БГВУЖКГ» розпочали планові 
заходи.

Дільниця дорожнього 
господарства відповідно до 
планів проводить інвентари-
зацію на наявність дорожніх 
знаків, які повинні відповіда-
ти правилам дорожнього руху 

РОЗПОЧАТО ПЛАНОВІ ЗАХОДИ
в місті. Такі заходи мають 
підвищити безпеку руху тран-
спорту та пішоходів. У свою 
чергу пошкоджені дорожні 
знаки будуть відремонтовані, 
а відсутні — доставлять. Нині 
перевіряється стан та наяв-
ність лише на центральних 
дорогах міста — Білогородсь-
кій, Молодіжній та 50 років 

13 січня відбулось перше у 
2015 році засідання виконав-
чого комітету Боярської міської 
ради. Одним з рішень виконко-
му було встановлено вартість 
проїзду на міських маршрутах 
загального користування № 1 
та № 3 у розмірі 3 грн.

Члени виконкому заслу-
хали автоперевізників, які 
мотивували підвищення вар-
тості проїзду економічними 
чинниками, зокрема, і здо-
рожчанням ціни на пальне.

«Це потрібно було зроби-
ти ще торік, — переконаний 
перевізник на маршруті № 3 
Олег Кушнірчук. — Усі водії 
знають, скільки нині коштує 
бензин». Такої ж думки і Ма-
рія Мазуркевич — перевізник 
по маршруту № 1.

У членів виконкому до пе-
ревізників виникли питання 
щодо якості надання послуг 
на маршрутах. Так, зокре-
ма, було сказано про те, що 
на третьому маршруті досить 
часто громадяни пільгових 
категорій стикаються з від-
вертим хамством з боку водіїв. 

Олег Кушнірчук запевнив, що 
проведе відповідну «виховну» 
роботу з водіями. І висловив 
здивування щодо рівня куль-
тури водіїв — жителів Боярки. 
«На нашому маршруті працю-
ють як місцеві, так і приїжджі 
водії. Але здебільшого саме 
боярчани дозволяють собі 
такі прояви хамської поведін-
ки».

Тож сподіваємось, що під-
вищення вартості проїзду ста-
не приводом для більш ввіч-
ливого ставлення водіїв до 
пасажирів. 

Було затверджено план 
роботи виконкому на І квар-
тал. Керуюча справами М. 
Рябошапка доповіла про стан 
роботи із зверненнями гро-
мадян, а також про стан ви-
конавської дисципліни при 
виконанні документів органів 
виконавчої влади вищого рів-
ня та власних рішень.

Також було ухвалено ряд 
житлово-комунальних, ар-
хітектурних питань та нада-
но дозволи на розміщення 
об’єктів торгівлі, побуту та ви-
робництв. 

ВОДІЇВ МАРШРУТОК ПОПРОСЯТЬ 
БУТИ ВВІЧЛИВИМИ

Жовтня, Сєдова, Лінійній.
Дільницею електрогос-

подарства проводиться пла-
нова робота щодо технічно-
го обслуговування та заміни 
комплектуючих ввідних в 
електрощитах житлових бу-
динків задля попередження 
знеструмлення внутрішніх 
електромереж.

МІСЬКІ НОВИНИ
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10 січня в Боярському будин-
ку культури відбувся концерт на-
родного аматорського хору «На-
дія» під керівництвом Людмили 
Горлінської. Святкова програма 
називалася відповідно: «Різдвя-
на коляда».

У залі панував різдвяний 
настрій. Щирими оплесками 
глядачі зустрічали виступи ар-
тистів хору. Добре знайомі пісні 
та колядки глядачі співали ра-
зом із «Надією».

РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ «НАДІЇ»
СВЯТКИ

12 січня хор «Надія» приві-
тав з Новим 2015 роком та Різ-
двом Христовим колектив ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради, а також відвідува-
чів виконкому. Учасниці хору в 
українському вбранні та з різд-
вяними атрибутами виконали 
колядки та патріотичні пісні. 

Від імені виконкому місь-
кий голова Тарас Добрівський 
подякував аматорам за приві-
тання та побажав всім присут-
нім добра в Новому році.

Об’єднаний колектив у складі 
учасників гурту «ТріоРіо» та студії 
естрадно-народного співу «Пер-
лина» Центру творчості молоді 
«Оберіг» з різдвяно-новорічною 
програмою «Коляда іде» 6-7 січня 
привітав земляків з Різдвом та 
Новим роком. 

Ініціатор та ідейний нат-
хненник — керівник студії 
«Перлина» Оксана Нурищенко — 
відібрала для виконання мало-

КОЛЯДА ІДЕ

відомі та давно забуті колядки. 
Тож усі, кому пощастило почу-
ти колядників, отримали змогу 
зануритися у світ українських 
народних традицій та доторк-
нутися до витоків народної 
культури. 

13-14 січня гурт колядників 
перетворився на щедруваль-
ників з традиційними персо-
нажами Козою та Меланкою і 
подарував своїм слухачам масу 
позитивних емоцій та радості. 

Боярські ЗОШ № 1, № 2 та 
гімназія долучилися до відпові-
дальної і потрібної для воїнів АТО 
справи: плетіння маскувальних 
сіток.

З ініціативи волонтерки-пси-
холога Юлії Апостолової з ЦСПР 
школярі та вчителі активно вклю-
чилися в роботу. Разом з учнями 
організатор школи О. Сивенко  та 
завуч з виховної І. роботи Борзе-
нець І.В. виплели маскувальну 
сітку 5х12. Таких сіток виплетено 
вже дві, але школярі продовжують 
розпочату справу з вірою в пере-
могу мужніх воїнів.

ДОБРА СПРАВА: ДОПОМАГАЄМО 
НАШИМ ЗАХИСНИКАМ У ЗОНІ АТО

Від імені всіх членів Бояр-
ської міської організації інвалі-
дів війни та Збройних Сил Укра-
їни щиро вітаю з Новим роком 
та Різдвом Христовим благодій-
ників, які впродовж усього 2014 
року допомагали нам.

Шановні добродії: П. Те-
рентьєв (ВРТП «Укргазенер-
госервіс»), В. Хоруженко 
(«Укргазтехзв’язок»), І. Дзюба 
(ТОВ «МЕВ і ДІГ»), Р. Козак 
(ТОВ «Таровіта»), А. Король 
(ТОВ «Марктторг»), М. Маго-
медов (ЗАТ «БМУ-33»), Б. Яне-
вич (ЛТД «Силует»), А. Карпук 
(Боярська ЛДС), підприємцю 
О. Коваленк, О. Юраков (ГО 
«Ми разом»), А. Марієнко (МП 

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

За участі ради волонтерів 
Боярки та за підтримки центру 
дозвілля «Міка» для дітей пере-
селенців та бійців АТО проведе-
но веселе свято.

На малечу чекали солодо-
щі та розваги, а також спілку-
вання з казковими героями.

А на додачу кожен учасник 
свята отримав ще й подару-
нок. Спонсорську підтримку 
надали депутат міської ради, 
голова Боярської міської ор-
ганізації партії «УДАР» Юлій 
Казаков та центр дозвілля 
«Міка» в особі власниці Ірини 
Милявської.

КАЗКА ЗАВІТАЛА ДО «МІКИ»

Напередотні Нового року в 
приміщенні Будинку культу-
ри відбулося святкове дійство, 
присвячене Дню святого Ми-
колая. Маленькі мешканці іс-
торичної частини міста  та їх 
батьки мали змогу спостерігати 
за казковою виставою, яка пере-
несла всіх у чарівне королівство 
Снігової королеви. 

Вихованці циркової, хо-
реографічної, вокальної і теа-
тральної  студій вражали своїми 
феєричними та вишуканими 
виступами, в залі лунали свят-
кові пісні та гучний сміх. Після 
завершення вистави міський 
голова Тарас Добрівський при-

МАЛЕЧІ — СОЛОДКІ ПРИВІТАННЯ
вітав усіх присутніх із новоріч-
ними святами та  подякував ко-
лективу БК за плідну працю.

 Завдяки депутатам місь-
кої ради Костянтину Пацьорі 
та Людмилі Яременко кожен 
малюк отримав солодкий по-
дарунок. Також директор БК 
Тетяна Іванова висловила слова 
вдячності депутату Олександру 
Боднюку за подаровані сценічні 
костюми для вокальної студії.

Місяці репетицій не мину-
ли даремно, тому кожен гладач 
разом зі смачними цукерками 
забрав додому й святковий но-
ворічний настрій, якого виста-
чить ще надовго.

У Боярській гімназії відбу-
лась презентація проекту «Клуб 
молодіжних батальйонів». 

Керівник проекту Антон Гу-
сев ознайомив учнів з основни-
ми складовими проекту військо-
во-патріотичного виховання.

Ідея створення клубу нале-
жить підприємцю-будівельни-

ку Олександру Тигову. 
За його словами, ця ідея ба-

зується на досвіді ізраїльської 
програми військової підготов-
ки.

Старшокласники також пе-
реглянули відеоролик з думка-
ми бійців АТО про важливість 
військово-патріотичного вихо-
вання у школах.

СТАРШОКЛАСНИКІВ ГОТУВАТИМУТЬ ДО АРМІЇ

«Буденерго»), С. Дишльовський 
(магазин «Взуття), І. Демидо-
ва (школа «Леді»), О. Федотова 
(приватний нотаріус), К. Бара-
нов (ВАТ «Арксі»), О. Глінкіна 
(магазин «Віват»), В. Горенок 
(магазин «Житниця»), підпри-
ємцю О. Боднюк, Т. Матейко 
(магазин «Ювілейний»), Г. Мо-
торна (АЗС), В. Тимчук (при-
ватний нотаріус), Н. Гаврилюк 
(кафе «Азалія»), Ю. Цікаленко 
(ГО «Союз православних сил») 
та інші. Прийміть щиру вдяч-
ність та низький уклін за мило-
сердя та чуйність.

З повагою, 
Володимир Нурищенко, 

голова організації

13 січня в. о. голови Києво-
Святошинської районної дер-
жавної адміністрації Мирослава 
Смірнова провела зустріч з пред-
ставниками місцевих громад та 
податківцями. 

Прийняття 5 січня нового 
Податкового кодексу виклика-
ло на місцях чимало запитань, 
які потребували відповідей. За 
даними ДПІ, суттєві зміни від-
булися в оподаткуванні нерухо-
мого майна, землі та легкових 
транспортних засобів. 

«Зміни в транспортному опо-
даткуванні стосуються транспорт-
них засобів, які перебувають у 
користуванні до 5 років і об’єм 
двигуна яких для бензинових дви-

ПРО ЗМІНИ В ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ
гунів більше      3 тис. см3 та більше 
2,5 тис. см3 для дизельних двигу-
нів. Власники таких транспортних 
засобів зобов’язані будуть сплати-
ти податок у розмірі 25 000 грн. на 
рік. Сплатити цей податок можна 
буде впродовж 60 днів з моменту 
отримання відповідного повідо-
млення з податкової. Саме таке 
рішення прийняла Верховна Рада, 
ухвалюючи відповідний закон», — 
пояснив представник ДПІ. 

Стосовно податку на не-
рухоме майно, виникла про-
блема зі списками тих, хто є 
платником податків і хто отри-
мав відповідні повідомлення. 
«Відповідно органи місцевого 
самоврядування не володіють 
такою базою, через що і ви-

никають непорозуміння. Ор-
ганам ДПІ необхідно у кожній 
місцевій раді провести інвен-
таризацію, створивши єдину 
базу», — заявив представник 
місцевого самоврядування. За 
законом, адміністрування по-
датку має відбутися до 1 травня, 
тобто ДПІ спільно з органа-
ми місцевого самоврядування 
зобов’язана перевірити наявні 
дані та упорядкувати їх для вне-
сення до єдиної бази. 

Керівники органів місцево-
го самоврядування домовили-
ся з представниками ДПІ про 
створення графіку зустрічей, у 
рамках яких проводитиметься 
інвентаризація земель, які пе-
ребувають в оренді.

За результатами професій-
них випробувань І (обласного) 
етапу конкурсу «Учитель року-
2015» визначено переможців. 

Вітаємо учителя Бояр-
ського НВК «Гімназія – ЗОШ 
I ст.» Крістіну Юрченко – 
кращу в номінації «Україн-
ська мова і література». 

ПЕРШИЙ КРОК 
НА ШЛЯХУ ДО 
ПЕРЕМОГИ



4 16 січня 2015
№1 (259)

На продовження теми щодо 
переваг та перспектив ОСББ, 
розпочатої на сторінках «Бояр-
ка-інформ» у № 23 за 12 грудня 
2014 року, наведу перелік пере-
ваг ОСББ перед ЖЕКами:

члени ОСББ беруть участь у 
вирішенні всіх питань управлін-
ня неподільним майном будин-
ку, прибудинковою територією, 
визначенням управителя, за-
твердженням кошторису витрат;

кошти на утримання житла 
і прибудинкової території ви-
трачаються виключно на свій 
будинок;

забезпечується контроль 
мешканців за збором, розподі-
лом та витрачанням грошових 
коштів, що спрямовуються на 
утримання будинку і прибудин-
кової території та оплату вартос-
ті житлово-комунальних послуг;

запроваджують власні пра-
вила спільного проживання 
мешканців будинку;

можливість отримання до-
даткових коштів на потреби бу-
динку (оренда, реклама і т. п.);

захист прав власника квар-
тири;

зацікавленість мешканців у 
покращенні утримання будин-
ку, забезпечення його збере-
ження;

формування добросусід-
ських відносин між мешканця-
ми та розуміння взаємозалеж-
ності у створенні комфортних 
і безпечних умов проживання в 
будинку;

недопущення незаконної 
забудови прибудинкової тери-
торії або нового будівництва 
поряд із нею;

підвищення вартості квар-
тир у будинку при їх продажу;

зацікавленість у зменшенні 
витрат на житлово-комунальні 
послуги та підвищенні їх якості;

отримання у колективну 
власність або в постійне корис-
тування прибудинкової терито-
рії та її використання з ураху-
ванням інтересів мешканців;

проводити поточний, ка-

пітальний ремонт за власні 
кошти, кошти від оренди, роз-
міщення реклами, кошти по-
переднього балансоутримувача 
(ЖЕК), гранти, кошти держав-
ного бюджету і т. і.;

самостійно визначати роз-
мір внесків на утримання бу-
динку і прибудинкової тери-
торії, ремонтного і резервного 
фондів, затверджувати штатний 
розклад, розмір заробітної пла-
ти працівників;

самостійно вибирати під-
рядників, постачальників ко-
мунальних послуг;

мають можливість конт-
ролювати якість обслуговуван-
ня, утримання, ремонтних ро-
біт в будинку;

існують реальні важелі 
впливу на порушників внутріш-
ніх правил та на боржників;

отримують структуру, здатну 
вирішувати спільні проблеми 
мешканців, відстоювати спіль-
ні інтереси, зокрема в органах 
місцевого самоврядування, ор-
ганах виконавчої влади, кому-
нальних підприємствах, в суді;

всі пільги, субсидії на житло-
во-комунальні послуги зберіга-
ються;

ОСББ не отримує прав ані 
на квартири (нежитлові примі-
щення), ані на майно власників, 
а лише виконує рішення загаль-
них зборів, представляє інте-
реси мешканців перед сторон-
німи особами, захищає будинок 
і прибудинкову територію;

ОСББ є неприбутковою ор-
ганізацією, тому звільняється 
від сплати податку на прибуток 
та на додану вартість;

існує реальний механізм 
контролю за витрачанням кош-
тів шляхом щорічного звіту 
правління перед загальними 
зборами і ревізійною комісією;

всі питання і проблеми ви-
рішуються виключно зборами;

тариф на утримання будинку 
визначається зборами і завжди 
менший за загальноміський та-
риф, оскільки ОСББ на сплачує 
ПДВ і податок на прибуток;

ОСББ є фактично органом 
самоорганізації населення та 
своєю діяльністю створює і роз-
виває громадянське суспільство.

Окреме питання — боржни-
ки за житлово-комунальні по-
слуги. Законодавчо це питання 
врегульовано слабко, і боржни-
ки відчувають себе доволі спо-
кійно, оскільки судова система 
та діяльність виконавчої служби 
не дають змоги швидко та ефек-
тивно впоратись з боржниками. 

З практики як ЖЕКів, так і 
ОСББ та ЖБК злісними борж-
никами зазвичай є цілком пла-
тоспроможні власники квар-
тир, які звикли отримувати 
житлово-комунальні послуги, 
не оплачуючи їх. В цивілізова-
них країнах це питання давно і 
ефективно вирішено: боржнику 
не вигідно не сплачувати кошти 
за послуги, інакше він втратить 
житло, майно за рішенням суду, 
а отримає після продажу квар-
тири за борги кошти, які забез-
печать купівлю квартири знач-
но меншої площі і комфорту. 

Чому пенсіонер з мінімаль-
ною пенсією чи бюджетник з 
невеликою зарплатою не має 
боргів за житлово-комунальні 
послуги, а, офіційно не працю-
ючий чи офіційно мало оплачу-
ваний працівник, що має нове і 
дороге авто, шикарно умебльо-
вану і облаштовану квартиру, чи 
бізнесмен, що має немалі статки, 
за квартиру, не платять місяця-
ми і роками? На практиці якраз 
такі цинічні та агресивні пани 
найбільше рвуться до перевірки 
витрачання коштів в ОСББ, щоб 
прикрити свою удавану «ви-
щість» над простими мешканця-
ми та небажання платити і мати 
лише права без обов’язків, а ор-
ганізація має перед ними лише 
обов’язки без прав. 

Коаліційна угода у Верхов-
ній Раді Україні передбачає 
прийняття нових законів у жит-
лово-комунальній сфері, в т. ч. 
Закон України «Про ОСББ» до 
кінця першого кварталу 2015 
року, в яких буде запроваджено 

І  З Н О В У  П Р О  О С Б Б принцип обов’язковості рішень 
ОСББ для всіх власників квар-
тир, чіткого закріплення відпо-
відальності власників відносно 
один одного, ОСББ та третіх 
осіб. Ми не залишимося осто-
ронь та внесемо свої пропозиції 
до текстів проектів Законів.

Наведу приклад з діяльнос-
ті ОСББ «Зоряний-Боярка» за 
період з 2009 року, коли наш 
72-квартирний будинок було пе-
редано з балансу ЖЕКу на влас-
ний баланс. 

За 6 років ОСББ за власні ко-
шти, тобто за оплату квартплати 
та створених ремонтних фондів, 
здійснило капітальний ремонт 
всього даху з гарантією на 20 років 
(спеціальна мембрана), замінило 
мережу газопостачання будин-
ку та перейшло на індивідуальне 
опалення всіх квартир (плата за 
тепло і гарячу воду від двокон-
турних котлів у квартирах в п’ять 
разів нижча за централізоване 
теплопостачання), влаштувало з 
металевих труб огорожу фасад-
ної частини будинку, першими 
в області виготовило проект зем-
леустрою та отримало державне 
свідоцтво про право власності 
на земельну ділянку прибудин-
кової території площею 0,255 га. 
Влаштовано сучасний дитячий 
майданчик та контейнерний май-
данчик для сміття за допомогою 
Боярської міської ради та нашо-
го депутата Рябича О. М., наш 
електрик-сантехнік слідкує за 
внутрішньобудинковими кому-
нальними мережами (водопровід, 
каналізація, електромережа), наш 
двірник-прибиральник опікуєть-
ся сходовими клітинами та при-
биранням території і т. д. 

Звичайно, 18 років перебу-
вання на балансі та утриманні 
неефективного ЖЕКу негатив-
но позначитись на технічному 
стані будинку, проблем ще ба-
гато, і не всі мешканці будинку 
усвідомили себе власниками 
не лише своєї квартири, а спів-
власниками всього будинку. Є 
і боржники, які вважають, що 
ремонтні роботи можна прово-
дити безкоштовно, а за пробле-
ми несе відповідальність голова 
та правління ОСББ, а вони самі 
є контролерами і наглядачами, 

що присвоїли собі лише права 
без обов’язків.  

Зважаючи на абсолютно 
протилежні думки щодо ОСББ, 
думаю, що найгірший з усіх 
можливих варіантів — нічого 
не робити, бути всім і всіма не-
задоволеним. Життя змусить 
шукати вихід з давно пере-
зрілих проблем формування 
ефективного власника житла 
та знаходження механізмів по-
кращення обслуговування жит-
лового фонду і створення більш 
комфортних умов проживання 
людей, а також ефективного 
господарювання і управління 
багатоквартирними будинками.

У наш скрутний час люди 
змушені економити на всьому. 
Пропоную порівняти кварт-
плату за утримання будинку з 
прибудинковою територією та 
обслуговування ліфтів у ОСББ 
«Зоряний-Боярка» і будинку, що 
знаходиться на балансі ЖЕКу.

Розмір квартплати в ОСББ, 
який визначають виключно за-
гальні збори, становить 2,50 грн. 
за 1 м2 загальної площі кварти-
ри. У «ЖЕКівському» будинку 
квартплата становить 3,08 за 1 
м 2 Тобто 3-кімнатна квартира 
загальною площею 66 м2 в ОСББ 
«обходиться» власнику на 38 грн. 
дешевше ніж аналогічне житло 
у «ЖЕКівському» будинку. Ко-
ристування ліфтом впродовж 
місяця в ОСББ коштує будин-
ку 640 грн. Тоді як з січня 2015 
року вартість обслуговування 
ліфта у «ЖЕКівському» будинку 
становить 1458,68 грн. Для три-
кімнатної квартири це прино-
сить економію в 31 грн./місяць. 
Після переходу ОСББ на авто-
номне опалення середня вартість 
обігріву 3-кімнатної квартири 
під час опалювального сезону і 
гарячої води становить 150-200 
грн./місяць. Централізоване ж 
опалення такої квартири (звісно, 
без гарячої води) коштує 700-750 
грн./місяць — економія складає 
близько 500 грн. за місяць. 

Висновки 
зробіть самі.

Віктор Яровий, 
голова правління ОСББ

 «Зоряний-Боярка»,
 президент Асоціації ОСББ 

Нещодавно на базі ДНЗ «Да-
ринка» відбувся семінар-прак-
тикум завідувачів дошкільних 
навчальних закладів Києво-Свя-
тошинського району на тему: 
«Забезпечення варіативної скла-
дової базового компоненту до-
шкільної освіти. Організація 
гурткової роботи в дошкільному 
закладі». В роботі семінару взяла 
участь методист РМЦ Галина 
Калабуліна. 

Керівники гуртків Н. Авра-
менко і Т. Хамзіна наголосили, 
що навчати дітей творчо мисли-
ти, розвивати фантазію, напов-
нювати життя дітей цікавими 
іграми, створювати позитивну 
емоційну атмосферу — основне 
завдання в педагогічній діяль-
ності.  

Зустріч вчителів-логопедів 
дошкільних навчальних закла-
дів району, яка також відбулася 
у «Даринці», була присвячена 
темі «Застосування інтерактив-
них методів навчання в логопе-
дичній роботі з дітьми дошкіль-

«ДАРИНКА» ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ З КОЛЕГАМИ

ного віку».
Нові інформаційні техноло-

гії стали перспективним засо-
бом корекційно-розвиваючої 
роботи з дітьми, що мають по-
рушення мови. 

Вчитель-логопед Галина 
Арполенко провела заняття з 
дітьми старшого дошкільного 
віку: «Диференціація шиплячих 

звуків Ж, Ш», використовуюю-
чи інтерактивну дошку. Такі за-
няття дітей в логопедичній ро-
боті мають велике значення не 
тільки для розвитку інтелекту, а 
й для розвитку дитини взагалі. 

Любов Фарцабей, 
вихователь-методист 

Приємною подією завершив-
ся 2014 рік для Антоніни Гнатов-
ської — приватної підприємниці, 
яка здійснює торгівлю свіжим 
м’ясом у магазині «Сонечко».

Пані Антоніні було вручено 
Почесну грамоту голови Києво-
Святошинської районної ради 
на знак глибокої вдячності за 
благодійну діяльність. 

Вручення відбулося прямо 
на робочому місці в присутності 
численних покупців. Цю місію 
за дорученням голови райради 
Людмили Шевчук виконала ке-
руюча справами Віра Кацап.

«Ми були приємно вражені 
чуйністю та привітністю цієї 
жінки, — говорить Віра Іванів-
на. — Пані Антоніна постійно 
надає благодійну підтримку на-
шим воїнам, які знаходяться на 
сході України».

До привітальних слів приєд-
нався і депутат Боярської місь-
кої ради Андрій Арчаков, який 
відзначив, що Антоніна Гнатов-
ська постійно бере участь у фор-
муванні благодійних вантажів на 
фронт. Патріотизм залишається 
патріотизмом, а свіже сало, як 
ніщо інше, підтримує організм 
кожного українця.

ЗА ЩЕДРІСТЬ — ЩИРА ПОШАНА
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Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіальної 
громади м. Боярка, які передаються в оренду на конкурсних засадах 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», ст. 5 Закону України «Про оренду державного і комунального 
майна» та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
27.12.2006 р. № 1846 «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду державного майна» та рішення Конкурсної 
комісії «Про передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення під-
приємницької діяльності та надання послуг населенню» № 5 від 16.12.2014 
року, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів комунального майна територіальної гро-

мади м. Боярка, які передаються в оренду на конкурсних засадах. 
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради організувати 

конкурс для передачі в оренду об’єктів комунальної власності на конкурс-
них засадах у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну по-
стійну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 53 сесія 

РІШЕННЯ №   53/2485
від 23  грудня 2014 року                                                          м. Боярка

Додаток  
до рішення 53 сесії 

Боярської міської ради VІ скликання 
від 23.12.2014 року № 53/2485

№ Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає 
передачі в оренду на конкурсних засадах

площа

1 Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. 50 років Жовтня, 15-а 10 кв. м.

Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіальної 
громади м. Боярка, які передаються в оренду поза конкурсом 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», ст. 5 Закону України «Про оренду державного і комунального 
майна» та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
27.12.2006 р. № 1846, «Про внесення змін до Методики розрахунку і по-
рядку використання плати за оренду державного майна» рішенням депу-
татської комісії з питань житлово-комунального господарства, енергоз-
береження, благоустрою міста від 18.12.2014 року та рішення Конкурсної 
комісії «Про передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення під-
приємницької діяльності та надання послуг населенню» № 5 від 16.12.2014 
року, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів комунального майна територіальної гро-

мади м. Боярка, які передаються в оренду поза конкурсом. 
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради укласти 

договір оренди з режимом роботи: (понеділок 19:00-20:30, вівторок 18:30-
21:30, четвер 19:00-21:00, субота 9:30-11:00) відповідно до чинного законо-
давства України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну по-
стійну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 53 сесія 

РІШЕННЯ № 53/2484
від 23 грудня 2014 року                                                          м. Боярка

Додаток
до рішення чергової 53 сесії 

Боярської міської ради VІ скликання 
від 23.12.2014 року № 53/2484

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягають пере-
дачі в оренду поза конкурсом

площа

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Шевченка, 82-д, 
Релігійна громада християн віри євангельскої «Спасіння»

40 кв. м.

Про передачу на баланс Комунальному закладу «Будинок культури» нерухо-
мого майна — нежитлове приміщення кінотеатру ім. М. Островського за адре-
сою: м. Боярка, вул. Вокзальна, 51

  Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», враховуючи нагальну необхідність забезпечення прийнятних умов 
утримання нежитлового приміщення кінотеатру ім. М. Островського, яке 
знаходиться за адресою: м. Боярка, вул. Вокзальна, 51, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати на баланс Комунальному закладу «Будинок культури» не-

рухомого майна — нежитлове приміщення кінотеатру ім. М. Островського 
згідно акта приймання-передачі за адресою: м. Боярка, вул. Вокзальна, 51. 
(Додаток 1) 

2. Директору Комунального закладу «Будинок-культури» здійснити не-
обхідні заходи по взяттю на баланс нежитлового приміщення кінотеатру ім. 
М. Островського відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови відповідного напрямку та на постійну депутатську комісію 
міської ради з питань комунальної власності, приватизації, залучення ін-
вестицій, капітального житлового та шляхового будівництва.
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
засідання чергової 53 сесії 

РІШЕННЯ № 53/2487
від 23 грудня  2014 року                                                              м. Боярка

Додаток
 до рішення позачергової 53 сесії

 Боярської міської ради VІ скликання 
від 23.12.2014 року № 53/2487

Акт приймання-передачі
нежитлового приміщення кінотеатру ім. М. Островського, який знахо-

диться за адресою: м. Боярка, вул. Вокзальна,51 з балансу Боярської місь-
кої ради на баланс Комунального закладу «Будинок культури»

Перелік 
об’єкта

Адреса Балан-
сова 
вартість 
(грн.)

Знос
(грн.)

Пло-
ща
(кв. 
м)

Назва балансо-
утримувача, на 
баланс якого 
передається 
об’єкт

Підстава 
передачі 
об’єкту

нежитло-
ве при-
міщення 
кінотеа-
тру 
ім. М. 
Островсь-
кого

м.Боярка, 
вул. Вок-
зальна, 51

72564 3628 433,4 Комунальний 
заклад «Буди-
нок культури»

Рішення 
53 сесії 
Боярської 
міської 
ради 
№53/2487 
від 
23.12.2014 
р.

«Про передачу в оренду нежит-
лових приміщень для здійснення під-
приємницької діяльності та надання 
послуг населенню»
м. Боярка                 16 грудня 2014 року

ПРИСУТНІ:
Секретар Конкурсної комісії:
головний спеціаліст з економічних 
питань Петруха О. А.

Члени Конкурсної комісії:
• зав. фінансово-економічним від-

ділом
Балуєва О. А.

• головний спеціаліст з комуналь-
них питань Мазурець В. В.

• депутат Боярської міської ради
Мірзаєв А. Н.

• депутат Боярської міської ради
Неупокой С. Г.

•депутат Боярської міської ради
Донець В. П.

Порядок денний:
2. Надані документи щодо намі-

рів продовжити оренду комуналь-
ного майна міста Боярка.

3. Надані документи щодо намі-
ру взяти в оренду комунальне май-
но м. Боярка.

З порядку денного слухали:
секретаря конкурсної комісії О. 

А.Петруху, яка повідомила з кожно-
го питання окремо, а саме: 

• про необхідність оголошення 
конкурсу на передачу в оренду кому-
нального майна міста Боярка за адре-
сою: частина димової труби котельні: 
м. Боярка, вул. 50 років Жовтня, 15-а 
від ТОВ «ТриМоб» відповідно до ви-
мог чинного законодавства; 

• про надання в оренду нежилого 
приміщення актового залу за адре-
сою: м. Боярка, вул. Шевченка, 82 
РГХВЕ «Спасіння» (понеділок 19:00-
20:30, вівторок 18:30-21:30, четвер 
19:00-21:00, субота 9:30-11:00).

Вирішили:
1. Оголосити конкурс на пере-

дачу в оренду майна для здійснення 
підприємницько  діяльності та на-
дання послуг населенню по об’єкту: 
частина димової труби котельні: м. 
Боярка, вул. 50 років Жовтня, 15-а 
від ТОВ «ТриМоб».

2. Надати поза конкурсом в 
оренду нежитлове приміщення ак-
тового залу за адресою: м. Боярка, 
вул. Шевченка, 82 РГХВЕ «Спасін-
ня» (понеділок 19:00-20:30, вівто-
рок 18:30-21:30, четвер 19:00-21:00, 
субота 9:30-11:00).
За — одноголосно
Проти — немає
Утримались — немає
Секретар Конкурсної комісії:
головний спеціаліст з економічних 
питань Петруха О. А.
Члени Конкурсної комісії:
зав. фінансово-економічним відді-
лом Балуєва О. А.

• головний спеціаліст з комун. пи-
тань Мазурець В. В.

• депутат Боярської міської ради
Мірзаєв А. Н.

• депутатБоярської міської ради
Неупокой С. Г.

• депутат Боярської міської ради
Донець В. П.

Протокол № 5
засідання Конкурсної комісії

Про примусове вилучення зе-
мельної ділянки в м. Боярка по вул. 
Білогородська, 51 до земель запасу 
Боярської міської ради

Керуючись ст. 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 42, 83, 92, ч. 5 ст. 116, 
120, 141, 143, 149 Земельного кодек-
су України, п. 13 Прикінцевих та 
перехідних положень Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної 
та комунальної власності» № 5245-
VI від 06.09.2012 р., прийнявши до 
уваги колективне звернення гро-
мадян м. Боярка, враховуючи від-
сутність добровільної відмови зем-
лекористувача від права постійного 
користування на земельну ділянку, 
необхідність в оформленні права 
користування земельною ділянкою 
за Комунальним підприємством 
«Боярське головне виробниче 
управління житлово-комунально-
го господарства Боярської міської 
ради Києво-Святошинського ра-
йону Київської області» та в оформ-
ленні права власності на житлові та 
нежитлові приміщення в житлових 
будинках за адресою: м. Боярка, вул. 
Білогородська, 51, що розташовані 
на вказаній земельній ділянці, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Примусово вилучити до зе-

мель запасу Боярської міської ради 
земельну ділянку площею 2,85 га, 
на якій розташовані багатоквартир-
ні жилі будинки (корпуси 1, 2, 3, 4, 
5, 6) по вул. Білогородська, 51 у м. 
Боярка, що була надана Боярсько-
му управлінню магістральних газо-
проводів згідно з Державним актом 
на право постійного користування 
землею серія ІІ-КВ № 003193, який 
був виданий 29 грудня 1997 року на 
підставі рішення Боярської міської 
ради народних депутатів № 476 від 
8 грудня 1997 року.

2. Примусове вилучення зе-
мельної ділянки площею 2,85 га, на 
якій розташовані багатоквартирні 
жилі будинки (корпуси 1, 2, 3, 4, 
5, 6) по вул. Білогородська, 51 в м. 
Боярка, що була надана Боярсько-
му управлінню магістральних газо-
проводів згідно з Державним актом 
на право постійного користування 
землею серія ІІ-КВ № 003193, який 
був виданий 29 грудня 1997 року на 
підставі рішення Боярської міської 
ради народних депутатів № 476 від 
8 грудня 1997 року, здійснити в су-
довому порядку.

3. Про прийняте рішення пові-
домити органи земельних ресурсів. 

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань місто-
будування, архітектури, земельних 
ресурсів та адміністративно-тери-
торіального устрою Боярської місь-
кої ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

чергова 53 сесія
РІШЕННЯ № 53/2566

від 23 грудня 2014 року       м. Боярка

Про надання дозволу на прове-
дення приватизації жилих приміщень 
гуртожитку комунальної власності,  
розташованого за адресою: м. Бояр-
ка, вул. І. Франка, 104.

Відповідно до ст. 4, пп. 2 п. 1 
ст. 18 Закону України «Про забез-
печення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків», керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, з метою 
реалізації громадянами права на 
приватизацію житла у гуртожитках 
комунальної власності, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на приватиза-

цію жилих приміщень у гуртожитку, 
розташованому за адресою: м. Бо-
ярка, вул. І. Франка, 104, відповідно 
до Закону України «Про реалізацію 
житлових прав мешканців гурто-
житків».

2. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію Боярської 
міської ради з питань житлово-ко-
мунального господарства, енергоз-
береження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    
                Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI 
СКЛИКАННЯ

чергова 53 сесія 
РІШЕННЯ № 53/2494

від 23 грудня 2014 року       м. Боярка

Про затвердженя звіту з експертної грошової оцінки та укладання договору 
купівлі продажу земельної ділянки за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 37-a 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст. 81, 127, 128, 201 Земельного Кодексу України, -

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

площею 116,00 кв.м., що надана в оренду ФОП ЄВТУШЕНКО А. К. для 
комерційного використання (обслуговування приміщень магазину), яка 
розташована за адресою: вул. Хрещатик, 37-а в м. Боярка Києво-Свято-
шинського району Київської обл. (Додаток1).

2. Узгодити вартість земельної ділянки, зазначеної в п. 1 даного рішен-
ня в розмірі 83 199 (вісімдесят три тисячі сто дев’яносто дев’ять) грн. 39 коп., 
визначену висновком оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки 
від 18 листопада 2014 року.

3. Продати у власність ФОП Євтушенко А. К. земельну ділянку не 
сільськогосподарського призначення площею 116,00 кв. м. за адресою 
вул. Хрещатик, 37-а в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської 
обл., яка знаходиться у користуванні на умовах оренди згідно з договором 
про оренду, з ціновою вартістю 83199 (вісімдесят три тисячі сто дев’яносто 
дев’ять) грн. 39 коп. без урахування ПДВ для комерційного використання. 

4. Зарахувати до ціни продажу, яку ФОП Євтушенко А. К. має сплатити 
за земельну ділянку суму авансового внеску 16427 (шістнадцять тисяч чоти-
риста двадцять сім) грн. 69 коп., сплачену відповідно  до договору № 154 від 
04.06.2014р. про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки, та сплатити решту вартості земельної ділянки в сумі 66771 (шіст-
десят шість тисяч сімсот сімдесят одна)грн. 70 коп. протягом 30 днів від дня 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

5. Уповноважити міського голову Добрівського Т. Г. укласти з ФОП 
Євтушенко А. К. договір купівлі-продажу земельної ділянки в місячний 
термін з дня прийняття даного рішення за ціною та на умовах визначених 
цим рішенням. Всі витрати, пов’язані зі складанням та оформленням до-
говору купівлі-продажу покладаються на ФОП Євтушенко А. К.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Скочка В. А. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
чергова 53 сесія 

РІШЕННЯ № 53/2482 
від 23 грудня 2014 року                                                         м. Боярка

Ознайомитись з додатками до опублікованих рішень можна на 
офіційному сайті Боярської міської ради www.boyarka-inform.com

Про затвердження Програми «Ін-
формаційна прозорість» на 2015 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Ін-

формаційна прозорість» на 2015 рік 
(Додаток 1).

2. Фінансування програми про-
водитиметься за рахунок коштів 
міського бюджету на 2015 рік (До-
даток 2).

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань ду-
ховності, освіти, культури, молоді 
та спорту, охорони здоров’я, мате-
ринства та дитинства, та заступника 
міського голови В. М. Дубовецького.
СЕКРЕТАР РАДИ                     Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/2585

від 6 січня 2015 року   м. Боярка
Про затвердження Програми роз-

витку фізичної культури та спорту на 
2015 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програ-

му розвитку фізичної культури та 
спорту на 2015 рік (Додаток 1).

2. Фінансування Програми про-
водитиметься за рахунок коштів 
міського бюджету на 2015 рік (До-
даток 2).

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань ду-
ховності, освіти, культури, молоді 
та спорту, охорони здоров’я, мате-
ринства та дитинства, та заступника 
міського голови В. М. Дубовецького.
СЕКРЕТАР РАДИ                  Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/25836

від 6 січня 2015 року   м. Боярка
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   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Х/ф «Ветеринар»
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:10 Чоловічий клуб
14:35 Чоловічий клуб. Бокс
15:40 Euronews
15:45 Книга ua
16:15 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
19:00 Перша шпальта
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:30 Спорт
22:55 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода

23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 Т/с «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20 М/с «Маша і ведмідь» (1) 
13:05 Х/ф «Шукаю жінку з 
дитиною»
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Корольок - пташка 
співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 Х/ф «Кохання-зітхан-
ня» (1)
22:30 Х/ф «Шерлок — 2. 
Скандал у Белгравії» (2)
00:20 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1)

   Інтер

05:00 Х/ф «Сім днів до 
весілля»
06:35 М/ф 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Х/ф «Королева бензоко-
лонки-2»
11:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:10 Д/с «Склад злочину»
14:00 «Новини»
14:20 «Сімейний суд»
15:45 «Чекай на мене»
17:50 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Т/с «Останній яничар» 
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Індус»
01:20 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1) 

06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:55 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:45 М/с «Маша і ведмідь» (1) 
11:20 М/ф «Планета 51» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принцеса 
- воїн» (1)
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Корабель» (2)
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

06:10 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
06:55 Факти тижня з О. Со-
коловою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
09:45 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
10:50 Х/ф «Історія лицаря»
12:45 Факти. День

13:15 Х/ф «Історія лицаря»
13:50 Х/ф «Обладунки Бога-3. 
Місія «Зодіак»
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Обладунки Бога-3. 
Місія «Зодіак» 
16:35 Т/с «Бар»
17:00 Х/ф «Таксі - 4» 
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:15 Дістало!
21:00 Факти. Вечір
21:15 Свобода слова з А. Кули-
ковим
00:00 Х/ф «Області темряви» 
(2)

   СТБ

06:10 «У пошуках істини. 
Третій Рейх проти СРСР: як 
створити надлюдину?»
06:55 «Все буде добре!»
08:55 «Зіркове життя. Не від-
ступати і не здаватися»
09:50 «Зіркове життя. Най-
коротші шлюби»
10:45 Х/ф «Мріяти не шкід-
ливо» (1)
12:35 Х/ф «Любов і голуби» (1)
14:35 «Битва екстрасенсів»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Х-Фактор - 5»
22:00 «Вікна-Новини»

22:45 «Х-Фактор - 5»
23:25 Х/ф «Два капітани» (1)
02:10 Нічний ефір

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:50 Kіds Tіme
07:55 Т/с «Вісімдесяті»
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
11:35 Х/ф «Розбірки в стилі 
кунг-фу»
13:45 Х/ф «Міський мисли-
вець»
15:40 Х/ф «Шанхайські 
лицарі»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти
20:15 Т/с «Вороніни»
20:35 Х/ф «Янголи Чарлі»
22:35 Х/ф «Очі змії» (2)
00:30 Абзац!

   НТН

05:05 Х/ф «Пацани» (1)
06:35 Х/ф «Громадянка на-
чальниця»
08:30 «Правда життя. Дід 
Мороз і компанія»
09:00 «Агенти впливу»

09:55 Х/ф «Чорта з два»
11:35 Т/с «Павутиння - 2»
15:15 Т/с «Петрович»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Даішники»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Тіло як доказ - 3» 
(2)
23:45 Т/с «Декстер - 8» (3)
00:45 Т/с «CSI: Маямі - 7» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з О. Па-
нютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Реальна містика
10:00 Т/с «Танкісти своїх не 
залишають» (1)
13:50 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Думай як жінка» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Кордон слідчого 
Савельєва» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Халк» (2) 
02:05 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:10 Любомир 
12:00 Уряд на зв’язку з 
громадянами
12:25 УТ-1 з Майклом 
Щуром
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Школа Мері Поппінс
14:15 Фольк-musіc
15:45 Euronews
16:15 Т/с «Сержант Рокка»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт

22:30 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак-
сима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» 
(1) 
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1) 
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернен-
ня додому»
12:00 ТСН
12:20, 13:15 «Розсміши 
коміка»
14:10 «Шість кадрів»
14:40 Х/ф «Кохання-зітхан-
ня» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Корольок - 
пташка співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 Х/ф «Кохання-зітхан-
ня - 2» (1)

22:30 Х/ф «Шерлок — 2. 
Собаки Баскервіля» (2)
00:20 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1)

   Інтер

05:05 Т/с «Індус»
05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:20 Д/с «Склад злочину»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:40 «Сімейний суд»
17:50 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Т/с «Останній яни-
чар»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30 Т/с «Індус»
01:20 Х/ф «Королева бензо-
колонки-2»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» 
(1) 
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутан-
ти черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» 
(1) 
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Розумна селян-
ська донька» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принце-
са - воїн» (1)
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Корабель» (2)
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

06:05 Свобода слова з А. 
Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм

09:45 Т/с «Чорний список»
11:30 Т/с «Бомбило»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Бомбило»
13:40 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:35 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:50 Т/с «Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з 
К. Стогнієм
20:15 Громадянська обо-
рона
21:00 Факти. Вечір
21:15 Т/с «Лісник»
23:10 Х/ф «Корупціонер» 
(2)
01:10 Х/ф «Області темря-
ви» (2)

   СТБ

05:45 «У пошуках істини. 
Cекс-шпіонаж: таємна 
зброя КДБ»
06:30 «Вікна-Новини»
07:05 «Все буде добре!»
09:00 «Зіркове життя. Най-
бажаніші наречені світу»
10:00 «Зіркове життя. 
Мисливиці за чужими 
чоловіками»
10:55 Х/ф «Кольє для Сні-
гової Баби» (1)
12:45 «Зважені та щасли-
ві - 4»
16:00 «Все буде добре!»

18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
(2)
19:55 «Х-Фактор - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Х-Фактор - 5»
00:10 Х/ф «Два капітани» 
(1)

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:50 Kіds Tіme
07:55 Репортер
08:00 Стажисти
10:15 Т/с «Щасливі разом»
16:05 Т/с «Вороніни»
18:05 Репортер
18:25 Абзац!
19:05 Т/с «Вороніни»
21:05 Х/ф «Янголи Чарлі-2» 
(2)
23:05 Х/ф «Дикі штучки» 
(2)
01:15 Абзац!

   НТН

05:30 Х/ф «Перевірка на 
дорогах» (1)
07:00 Х/ф «Не ставте Лісо-
вику капканів» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»

09:50 Т/с «Коломбо» (1)
13:05 Т/с «Даішники»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Даішники»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Тіло як доказ - 
3» (2)
00:40 Т/с «Декстер - 8» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Слід» (1)
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лікарка» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Думай як жінка» 
(1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Кордон слідчого 
Савельєва» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Дикий-4» (2)
01:30 Події

Вівторок, 20 січня

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:10 Любомир 
12:40 Зроблено в Європі
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника 
Сашка
13:55 Хочу бути
14:15 Хто в домі хазяїн?
14:40 Як ваше здоров’я?
15:45 Euronews
16:10 Д/ф «Знищити 
АЕС»
17:25 Д/ф «Палітра. 
Пуссен»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:35 Спорт
22:00 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот

22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і вед-
мідь» (1) 
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і вед-
мідь» (1) 
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повер-
нення додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 13:15 «Розсміши 
коміка»
14:10 «Шість кадрів»
14:50 Т/с «Кохання-зі-
тхання - 2» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Корольок - 
пташка співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 Т/с «Кохання-зі-
тхання - 3» (1)
22:30 Т/с «Шерлок — 2. 
Рейхенбахський водо-
спад» (2)
00:20 Т/с «Терпкий смак 

кохання» (1)

   Інтер

05:05 Т/с «Індус»
05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:10 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
13:20 Д/с «Склад зло-
чину»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:40 «Сімейний суд»
17:50 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
19:05 Т/с «Останній 
яничар»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30 Т/с «Індус»
01:20 Х/ф «Прощання з 
Каїром»

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і вед-
мідь» (1) 
06:50 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунті-
ком
08:30 М/с «Підлітки-му-
танти черепашки-нін-
дзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і вед-
мідь» (1) 
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Осляча шкура» (1)
13:00 Т/с «Ксена - прин-
цеса - воїн» (1)
14:50 Даєш молодь! 
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

05:35 Факти
06:05 М/с «Том і Джері»
06:50 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови-
ни з К. Стогнієм
09:45 Т/с «Чорний список»
11:25 Т/с «Бомбило»
12:45 Факти. День

13:15 Т/с «Бомбило»
13:35 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:40 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні нови-
ни з К. Стогнієм
20:15 Україна. Код уні-
кальності
21:00 Факти. Вечір
21:15 Т/с «Лісник»
23:05 Х/ф «Незнайо-
мець» (2)
00:50 Х/ф «Корупціонер» (2)

   СТБ

05:40 «У пошуках істини. 
Іван Грозний: тиран 
мимоволі»
06:25 «Вікна-Новини»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Зіркове життя. 
Матері-одиначки»
10:00 «Моя правда. Олек-
сандр Кайдановський»
10:55 «Моя правда. 
Олексій Булдаков. Ви-
гнанець»
11:50 «Зважені та щасливі - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Х-Фактор - 5»
22:00 «Вікна-Новини»

22:45 «Х-Фактор - 5»
23:55 Х/ф «Два капітани» (1)
02:30 Нічний ефір

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди 
Джекі Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Легенди крутості»
07:50 Kіds Tіme
07:55 Репортер
08:00 Стажисти
10:00 Т/с «Татусеві до-
чки»
16:05 Т/с «Вороніни»
18:05 Репортер
18:25 Абзац!
19:05 Т/с «Вороніни»
21:05 Х/ф «Кілери» (2)
23:00 Х/ф «Телекінез» (2)
01:05 Абзац!

   НТН

05:10 «Легенди карного 
розшуку»
05:40 Х/ф «Без права на 
провал» (1)
06:55 Х/ф «Кінець імпе-
ратора тайги» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні 
справи»
09:50 Т/с «Коломбо» (1)
13:05 Т/с «Даішники»

15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Даішники»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Копи-ново-
бранці» (2)
23:45 Т/с «Декстер - 8» (3)
00:45 Т/с «CSI: Маямі - 7» (2)

   Телеканал «УКРАЇ-
НА»

06:00 Т/с «Слід» (1)
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лікарка» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Думай як 
жінка» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Кордон слід-
чого Савельєва» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Дикий-4» (2)
01:30 Події

Середа, 21 січня

Понеділок, 19 січня

TV-МАРШРУТ

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нащій телепрограмі позначається цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без на-
гляду батьків. 2 каегорія (жовтий трикутник) у нас цифра — цифра (2) дозволяється перегляд дітям від 14 років у присутності батьків. 
3 категорія (червоний чотирикутник) у нас — цифра (3) не рекомендовано до перегляду неповнолітнім за жодних умов.



7TV-МАРШРУТ
Четвер, 22 січня
   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:20 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Погода
09:15 Про головне
10:15 Д/ф «Мости між сві-
тами»
11:05 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:15 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Надвечір’я
14:50 Euronews
15:25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (чол.)
17:00 Світло
17:35 Д/ф «Палітра. Енгр»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
21:00 Новини

21:35 Спорт
22:00 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:25 Погода
23:30 На слуху
00:00 Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з «1+1»
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1) 
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:35 М/с «Маша і ведмідь» (1) 
08:45 «Сніданок з «1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:00 ТСН
12:20, 13:15 «Розсміши 
коміка»
14:10 «Шість кадрів»
14:55 Т/с «Кохання-зітхання 
- 3» (1)
16:45 ТСН
17:10 Т/с «Корольок - пташка 
співоча» (1)
19:30 ТСН
20:30 Х/ф «Згадай про чорта..» (2)

22:00 «Казкова Русь»
22:30 «Право на владу - 2»
00:30 Т/с «Терпкий смак 
кохання» (1)

   Інтер

05:05 Т/с «Індус»
05:50 «Подробиці»
06:35 М/ф 
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом» 
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом» 
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом» 
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:20 Д/с «Склад злочину»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:40 «Сімейний суд»
17:50 «Новини»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Т/с «Останній яничар»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Індус» 
01:20 Х/ф «Сповідь Дон 
Жуана» (2)

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1) 
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
09:30 М/с «Клуб Вінкс: школа 
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1) 
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Рапунцель» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принцеса 
- воїн» (1)
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Корабель» (2)
21:00 Країна У
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

06:00 М/с «Том і Джері»
06:50 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
09:45 Т/с «Чорний список»

11:25 Т/с «Бомбило»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Бомбило»
13:35 Т/с «Прокурорська 
перевірка»
14:40 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини з К. 
Стогнієм
20:15 Інсайдер
21:00 Факти. Вечір
21:15 Т/с «Лісник»
23:05 Х/ф «Єдиний, хто ви-
жив» 
00:45 Х/ф «Незнайомець» (2)

   СТБ

05:20 «У пошуках істини. Та-
ємна історія сексу у СРСР»
06:05 «Вікна-Новини»
06:40 «Все буде добре!»
08:35 «Зіркове життя. Малень-
кі зірки великого шоу»
09:35 «Зіркове життя. Мамині 
синочки»
10:35 «Моя правда. Ігор Пе-
тренко. Життя після смерті»
11:25 «Моя правда. Наталя 
Крачковська. 120 кг само-
тності»
12:10 «Зважені та щасливі - 4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (2)

19:55 «Х-Фактор - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Х-Фактор - 5»
23:55 Х/ф «Чорний принц» (1)
01:40 Х/ф «Повернення «Свя-
того Луки» (1)

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:50 Kіds Tіme
07:55 Репортер
08:00 Стажисти
09:25 Т/с «Щасливі разом»
16:00 Т/с «Вороніни»
18:05 Репортер
18:25 Абзац!
19:05 Т/с «Вороніни»
21:05 Х/ф «Гудзонський 
яструб» (2)
23:05 Х/ф «Тривожний ви-
клик» (2)
01:00 Абзац!

   НТН

05:15 «Легенди карного роз-
шуку»
05:40 Т/с «Танкер «Танго»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Кримінальні справи»
09:55 Т/с «Коломбо» (1)
13:00 Т/с «Даішники»

15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Даішники»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «Копи-новобранці» 
(2)
23:45 Т/с «Декстер - 8» (3)
00:45 Т/с «CSI: Маямі - 7» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Слід» (1)
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лікарка» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Думай як жінка» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Кордон слідчого 
Савельєва» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Дикий-4» (2)
01:30 Події

   УТ 1

06:00 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:35 Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 09:00, 17:35, 
23:20 Погода
07:20 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:15 Про головне
10:15 Д/ф «Мости між сві-
тами»
11:05 Т/с «Міс Марпл» (1)
12:15 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Віра. Надія. Любов
14:50 Euronews
15:25 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт (жін.)
17:00 Театральні сезони
18:15 Новини. Світ
18:55 Т/с «Міс Марпл» (1)
20:00 Про головне
22:00 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі

23:00, 00:00 Підсумки
23:30 На слуху

   Телеканал 1+1

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 
09:10 «Сніданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с «Маша і 
ведмідь» (1) 
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 
додому» (1)
12:20, 13:15 «Розсміши 
коміка»
14:10 «Шість кадрів»
15:10 Х/ф «Згадай про чор-
та...» (2)
17:10 Т/с «Корольок - пташка 
співоча» (1)
20:20 М/с «Мультибарбара»
20:55 «Вечірній Київ-2014»
22:55 «Світське життя»
23:55 Х/ф «Залізна леді» (1)
01:50 Х/ф «Фонограма при-
страсті» (2)

   Інтер

05:05 Т/с «Індус» 
05:50, 20:00 «Подробиці»
06:35 М/ф 
07:00 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ра-
нок з «ІНТЕРом» 
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 
14:00, 17:50 «Новини»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:10, 12:25 Д/с «Слідство 
вели... з Леонідом Канев-
ським»
13:20 Д/с «Склад злочину»
14:20 «Судові справи»
15:40 «Сімейний суд»
18:10 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:05 Т/с «Останній яничар»
20:45 Х/ф «Мамине кохання»
22:40 Т/с «Друге дихання»
02:30 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

   ТЕТ

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» (1)
06:20, 10:45 М/с «Маша і 
ведмідь» (1) 
06:50, 09:55 М/с «Клуб Вінкс: 
школа чарівниць» (1)

07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки-мутанти 
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Смурфіки» (1)
11:35 М/ф «Невиправний 
Гуфі» (1)
13:00 Т/с «Ксена - принцеса 
- воїн» (1)
14:50 Даєш молодь!
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Чого чекати, коли 
чекаешь на дитину» (2)
20:00 М/ф «Вперед і вгору» (1)
22:00 Х/ф «Снігові пси» (1)
00:00 ТЕТ-Інтернет

   ICTV

06:00 М/с «Том і Джері»
06:50 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайні 
новини з К. Стогнієм
09:40 Х/ф «Єдиний, хто ви-
жив» 
11:20 Т/с «Бомбило»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Бомбило»
13:35 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:40 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:15 Т/с «Літєйний»
16:55 Т/с «Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
20:05 Т/с «Фізрук»
23:55 Х/ф «Тяжкі гроші» (2)
01:35 Х/ф «Підривники»

   СТБ

05:35 «У пошуках істини. Лев 
Троцький: трагедія демона 
революції»
06:30 Х/ф «Людина народи-
лася» (1)
08:10 Х/ф «Молода дружина» 
(1)
10:00 Х/ф «Розплата за кохан-
ня» (1)
11:50 Х/ф «Самара» (1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Х-Фактор - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Х-Фактор - 5»
00:50 Х/ф «Квіти від пере-
можців» (2)

   Новий Канал

05:35 Телемагазин
06:30 Kіds Tіme
06:35 М/с «Пригоди Джекі 
Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
07:50 Kіds Tіme
07:55 Репортер
08:00 Стажисти
09:15 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Х/ф «Нема чого втра-
чати»
23:00 Х/ф «Дівчина з татую-
ванням дракона» (3)
02:00 Х/ф «Телекінез» (2)

   НТН

05:10 «Легенди карного роз-
шуку»
05:40 Т/с «Танкер «Танго»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:20 Т/с «Зниклі безвісти»

13:00 Т/с «Даішники»
15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Бандитський 
Петербург»
19:00 «Свідок»
19:30 Х/ф «Капкан для кілера»
21:15 Х/ф «Сьогодні ти по-
мреш» (2)
23:00 Х/ф «Подвійний про-
рахунок» (2)
01:00 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес - 3» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Слід» (1)
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:30 Події
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лікарка» (1)
11:50 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
13:00, 15:25, 21:00 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Думай як жінка» (1)
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Дикий-4» (2)

П’ятниця, 23 січня

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:15, 07:30, 08:55, 09:00, 
22:30, 00:00 Погода
06:20 Від першої особи. 
Підсумки
07:35 На слуху. Підсумки
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Перша студія
10:10 Зроблено в Європі
10:30 В гостях у Д. Гордона
11:30 Х/ф «Таємниця в озері 
Ероу» (1)
13:15 Світло
13:50 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
14:25 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (чол.)
15:20 Чоловічий клуб. Бокс
16:25 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування (жін.)
17:20 Чоловічий клуб
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Новини
21:40 УТ-1 з Майклом 
Щуром

22:10 Інша музика з О. 
Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23:00 Від першої особи. 
Підсумки

   Телеканал 1+1

06:00 «Шість кадрів»
07:15 ТСН
08:00, 08:25 Дісней! «Качині 
історії» (1)
08:50 «Світське життя»
09:45 Х/ф «Дружина гене-
рала» (1)
13:30 «Вечірній Київ-2014»
15:30 «Вечерний квартал»
18:30 «Розсміши коміка - 5»
19:30 ТСН
20:15 «Вечерний квартал»
23:05 «Що? Де? Коли?»
00:00 Х/ф «Ділова жінка» (1)

   Інтер

05:40 Т/с «Друге дихання»

06:30 «Подробиці»
07:15 М/ф «Бабай»
08:45 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Москва сльозам 
не вірить»
12:45 Т/с «Смак граната» 
18:10 Х/ф «Коли на південь 
відлетять журавлі»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Коли на південь 
відлетять журавлі»
22:20 Т/с «Дар’я» 
01:50 Т/с «Смак граната»

   ТЕТ

06:00, 08:00 М/с «Лалалуп-
си» (1)
06:20 М/ф «Шаруди лапка-
ми» (1)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 

вперед!» (1)
10:35 М/с «Ескімоска» (1)
10:50 М/с «Фіксики» (1)
11:10 М/ф «Справжній 
Гарфілд» (1)
12:40 М/ф «Невиправний 
Гуфі» (1)
14:00 Х/ф «Капітан Рон» (1)
16:00 Х/ф «Снігові пси» (1)
18:00 М/ф «Вперед і вгору» (1)
20:00 Віталька
21:00 Країна У
22:00 Х/ф «Парфумер: іс-
торія одного вбивці» (2)
00:40 Х/ф «Чого чекати, 
коли чекаешь на дитину» (2)

   ICTV

06:05 М/ф
06:40 Х/ф «Підривники»
08:50 Україна. Код унікаль-
ності
09:45 Дістало!
10:40 Громадянська оборона
11:35 Інсайдер
12:30 Х/ф «Внутрішній 
космос»

12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Внутрішній 
космос»
15:00 Т/с «Фізрук»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з К. Стогнієм
20:05 Х/ф «Пароль Риба-
меч»
22:00 Х/ф «Прошивка»
23:45 Х/ф «Тяжкі гроші» (2)
01:30 Х/ф «Остання істина» 
(2)

   СТБ

06:40 Х/ф «Людина нізвідки» 
(1)
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Х-Фактор - 5»
16:05 Х/ф «Діамантова рука» (1)
18:00 Х/ф «Вийшов їжачок із 
туману» (1)
22:10 Х/ф «Розплата за 
кохання» (1)
00:00 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова» (1)

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 Люди ХЕ
08:50 М/с «Монстри проти 
прибульців»
10:10 М/с «Історії Тома та 
Джері»
12:10 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»
14:30 Уральські пельмені
16:30 Х/ф «Янголи Чарлі»
18:30 Х/ф «Янголи Чарлі-2»
20:40 Х/ф «Скеля»
23:30 Х/ф «Втеча неможли-
ва» (2)
01:15 Х/ф «Тривожний ви-
клик» (2)

   НТН

05:10 Х/ф «Без особливого 
ризику» (1)
06:25 Х/ф «Небо скрізь одна-
кове...» (1)
07:50 Т/с «Зниклі безвісти»
11:30 «Речовий доказ». Кра-

діжка дефіциту
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:40 «Правда життя. Про-
фесія»
14:10 Т/с «Таємниці слідства 
- 2» (1)
19:30 Т/с «Удар у відповідь»
23:00 «Голі та смішні»
00:00 Х/ф «Сьогодні ти по-
мреш» (2)

   Телеканал «УКРАЇНА»

07:00 Події
07:10 Т/с «Думай як жінка» (1)
08:00 Х/ф «Свідок» (1)
10:00 Зоряний шлях дай-
джест
11:00 Т/с «Любов Надії» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Сестра моя, 
Любове» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Сестра моя, 
Любове» (1)
23:20 Х/ф «Свідок» (1)
01:15 Зоряний шлях, дайджест

   УТ 1

06:00, 07:20, 08:55, 09:00 
Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:30 Шеф-кухар країни
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
09:55 Школа Мері Поппінс
10:20 Хочу бути
10:45 В гостях у Д. Гордона
11:45 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (чол.)
13:20 Православний вісник
14:00 Фольк-musіc
15:20 Театральні сезони
15:55 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета (жін.)
19:00 Т/с «Сержант Рокка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Д/ф «Йога»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 «Золотий гусак»
23:25 Концерт «Тетянин день»
01:20 Новини

   Телеканал 1+1

06:00 Х/ф «Енні Клаус при-
їжджає» (1)
07:35 М/ф (1)
08:00, 08:35 Дісней! «Качині 
історії» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН
10:55 М/ф «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці» (1)
11:00 М/ф М/с «Маша і 
ведмідь» (1) 
12:10 Х/ф «Парфумерка»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти - 2»
23:30 Х/ф «Один плюс один» (2)
01:35 Х/ф «Таємна свобода»

   Інтер

05:25 «Подробиці»
05:55 Х/ф «Москва сльозам 
не вірить»
08:35 «Готуємо разом»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
10:45 Т/с «Дар’я» 
14:40 Х/ф «Коли на південь 
відлетять журавлі»
18:05 Х/ф «Підміна в одну 
мить»
20:00 «Подробиці тижня»
21:30 Х/ф «Підміна в одну 
мить»
23:20 Х/ф «Мамине кохання»
01:15 Т/с «Смак граната» 

   ТЕТ

06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Школа монстрів. 
13 бажань» (1)
07:30 Байдиківка
08:00 М/с «Лалалупси» (1)
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідни-
ця» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, 
вперед!» (1)
10:35 М/с «Барбі. Життя в 
будинку мрії» (1)
10:45 М/ф «Школа монстрів. 

13 бажань» (1)
12:20 Х/ф «Мармадюк» (1)
14:00 Х/ф «Береговий патруль: 
весілля на Гавайах» (1)
16:00 Панянка-селянка
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
20:00 Віталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Піраньї 3DD» (3)
00:20 Х/ф «Джек-стрибунець» (1)

   ICTV

05:50 Факти
06:25 М/ф
07:20 Х/ф «Внутрішній 
космос» 
09:40 Зірка YouTube
12:00 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Лісник»
18:45 Факти тижня з О. Со-
коловою
20:20 Х/ф «Триста спартан-

ців» (2)
22:35 Х/ф «Центуріон» (2)
00:25 Х/ф «Залізний лицар» 
(2)

   СТБ

05:45 Х/ф «Господар тайги» 
(1)
07:05 Х/ф «Сказ про те, як цар 
Петро арапа одружив» (1)
09:00 «Все буде смачно!»
12:00 «Х-Фактор - 5»
14:50 Х/ф «Вийшов їжачок із 
туману» (1)
19:00 «Битва екстрасенсів»
20:30 Х/ф «Домробітниця» (1)
22:15 Х/ф «Молода дружина» 
(1)
00:10 Х/ф «Сказ про те, як цар 
Петро арапа одружив» (1)

   Новий Канал

05:30 Телемагазин
06:30 М/с «Боб Губко - прямо-
кутні штани»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Легенди крутості»
09:30 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
11:45 Файна Юкрайна
12:00 Х/ф «Скеля»
14:50 Х/ф «Нема чого втра-
чати»
16:45 Х/ф «Кілери» (2)
18:45 Х/ф «Гудзонський 
яструб» (2)
20:40 Х/ф «Сльози сонця» (2)
23:10 Х/ф «Невразливий» (2)
01:15 Х/ф «Дівчина з татую-
ванням дракона» (3)

   НТН

05:05 «Легенди бандитського 
Києва»
05:55 «Випадковий свідок»
06:05 Т/с «Таємниці слідства 

- 2» (1)
11:30 «Легенди карного роз-
шуку». Діаманти Гохрана
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Інша тема»
13:20 Х/ф «Капкан для кілера»
15:00 Т/с «Павутиння - 3»
19:00 Т/с «Петрович»
22:45 «Випадковий свідок»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Ізоляція» (3)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:30 Події
07:10 Т/с «Любов Надії» (1)
11:00 Т/с «Кордон слідчого 
Савельєва» (1)
19:00 Події тижня з О. Па-
нютою
20:00 Т/с «Багаття на снігу» (1)
23:45 Т/с «Долина троянд» (2)
02:00 Події тижня з О. Па-
нютою

Субота, 24 січня

Неділя, 25 січня

Загублений диплом по професії «Бухгалтерський облік», виданий 
Мукачівським ПТУ-31 30.06.1999 р. на ім’я Костик Олесі Михайлівни, вважати недійсним.
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Про затвердження перспективного плану роботи 
Боярської міської ради на 2015 рік
Керуючись пп. 7 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», п.1 ст. 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», ст. 22 Регламенту Боярської міської ради та розглянувши проект 
перспективного плану роботи Ради на 2015 рік, враховуючи рекомендації 
постійних депутатських комісій ради і виконавчого комітету, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перспективний план роботи Боярської міської ради на 

2015 рік (Додається).
2. Головам постійних депутатських комісій керуватися у своїй роботі 

перспективним планом роботи Боярської міської ради на 2015 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           рішенням чергової 53 сесії 
           VI скликання Боярської міської ради 
            № 53/2495 від 23.12.2014 року

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
роботи Боярської міської ради VІ скликання на 2015 рік.

І. Питання для винесення на розгляд Боярської міської ради І квартал 2015 року

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 53 сесія 

РІШЕННЯ № 53/2495
від 23 грудня 2014 року                                                                      м. Боярка

№ 
з/п

Питання роботи ради та її органів Доповідач

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік В. А. Скочко

2. Про затвердження міського бюджету на 2015 рік В. А. Скочко

3. Про підсумки соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Боярка у 2014 році та за-
твердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2015 рік

В. А. Скочко

4. Звіт про діяльність комунальних підприємств 
міста Боярка за 2014 рік та розгляд планів на 2015 
рік

О. Д. Горін

5. Про затвердження заходів з енергозбереження та 
влаштування індивідуального опалення на 2015 — 
2017 роки

О. Д. Горін

6. Визначення порядку надання матеріальної допо-
моги виконавчим комітетом Боярської міської 
ради

В. М. Дубовецький

7. Про преміювання та встановлення надбавки 
(доплати) за високі досягнення у праці і за вико-
нання особливої роботи у 2015 році Боярському 
міському голові, його заступникам, керуючій 
справами, секретарю ради

В. А. Скочко

8. Про затвердження штату і чисельності виконко-
му міської ради та положень про преміювання 
працівників виконкому та про порядок встанов-
лення працівникам виконкому надбавки (допла-
ти) за високі досягнення у праці і за виконання 
особливо важливої роботи у 2015 році

В. А. Скочко

9. Про порядок укладення договорів оренди та 
встановлення ставки орендної плати за землю в 
м. Боярка у 2015 році

В. А. Скочко

10. Про встановлення ставок єдиного податку на 2015 
рік

В. А. Скочко

11. Про збір за впровадження деяких видів підпри-
ємницької діяльності у 2015 році

В. А. Скочко

12. Про затвердження міських цільових програм на 
2015 рік

В. А. Скочко
В. М. Дубовецький
О. Д. Горін

13. Про внесення змін до стратегічного плану 
м. Боярка

В. А. Скочко

14. Затвердження Програми облаштування та 
утримання зупинок громадського транспорту у 
м. Боярка

О. Д. Горін

15. Про затвердження статуту «Громади міста 
Боярка»

В. М. Дубовецький

16. Про визначення кандидатів на літературно-мис-
тецьку премію імені Володимира Самійленка

В. М. Дубовецький

ІІ квартал 2015 року
№ 
з/п

Питання роботи ради та її органів Доповідач

1. Звіт про виконання міського бюджету за 3 місяці 2015 року В. А. Скочко

2. Про підготовку житлово-комунального господарства до 
осінньо-зимового періоду 2015–2016 років

О. Д. Горін

3. Про організацію літнього оздоровлення дітей, учнівської та 
студентської молоді у 2015 році

В. М. Дубо-
вецький

4. Про стан пасажирських автобусних перевезень на міських 
маршрутах загального користування

В. М. Дубо-
вецький

5. Про затвердження  Програми благоустрою, впорядкування, 
утримання та ремонту вуличних мереж і дорожнього госпо-
дарства м. Боярка на 2015–2020 роки

О. Д. Горін

6. Про стан благоустрою у м. Боярка О. Д. Горін

№ 
з/п

Питання роботи ради та її органів Доповідач

1. Звіт про виконання міського бюджету за 6 місяців 
2015 року

В. А. Скочко

2. Про затвердження генерального плану міста В. А. Скочко

3. Про притягнення до відповідальності громадян та 
суб’єктів господарювання за правопорушення у 
сфері містобудування

О. Д. Горін

4. Про проведення конкурсу перед проектних пропо-
зицій спорудження пам’ятних знаків в м. Боярка

В. М. Дубовецький

5. Звіт про виконання програми по боротьбі зі злочин-
ністю за 6 місяців 2015 року

Представник РВ 
ГУ МВС України

6. Про визначення кандидатів на присвоєння звання 
«Почесний житель міста Боярка»

В. М. Дубовецький

ІІІ  квартал 2015 року

ІV квартал 2015 року

№ 
з/п

Питання роботи ради та її органів Доповідач

1. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 
року

В. А. Скочко

2. Затвердження перспективного плану роботи БМР на 2016 рік Я. М. Яник

3. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Боярка у 2014 році

В. А. Скочко

4. Звіт про роботу постійних депутатських комісій Боярської 
міської ради за 2015 рік

Я. М. Яник

5. Звіт начальника районного, міського відділу головно-
го управління Міністерства внутрішніх справ України 
в Київській області про стан боротьби зі злочинністю, 
охорони громадського порядку та результати діяльності на 
відповідній території

Представник 
РВ ГУ МВС 
України

ІІ. Питання, які розглядаються постійно
1. Про надання пільг в оподаткуванні підприємств, установ або громадян.
2. Про встановлення пільгової орендної плати на оренду нежитлових примі-
щень комунальної власності територіальної громади м. Боярка.
3. Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів у комунальну влас-
ність територіальної громади м. Боярка.
4. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної власності на 
списання основних засобів, що перебувають у них на балансі.
5. Про надання дозволу про передачу основних засобів з балансу на баланс.
6. Про затвердження Генерального плану міста.
7. Про присвоєння назв вулиць нових районів забудови міста та перейме-
нування.
8. Про внесення змін до бюджету міста на 2015 рік.
9. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2015 рік.

III. План діяльності з підготовки проектів регуляторних  актів на 2015 рік  
(за окремим планом).

IV. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій згідно із планами робо-
ти комісій та графіків проведення засідань.

V. Організаційно-масові заходи (за окремим планом). 

Про внесення змін до складу     
постійної конкурсної Комісії з прива-
тизації майна комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу при-
ватизацію)», Закону України від 13 
січня 2012 року № 4336-VI «Про 
внесення змін до деяких законів 
України з питань приватизації щодо 
реалізації положень Державної 
програми приватизації на 2012 — 
2014 роки», Наказу Фонду держав-
ного майна України від 02.04.2012 
№ 439, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «По-
ложення про порядок організації та 
проведення відчуження майна ко-
мунальної власності територіальної 
громади м. Боярка» від 15.08.2013 р. 
№ 35/1539, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до складу кон-

курсної комісії з приватизації майна 
комунальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка (додається).

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника відповідного нарямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергової 53 сесії 
РІШЕННЯ № 53/2488

від 23 грудня 2014 року       м. Боярка

Додаток 
до рішення позачергової 53 сесії  

Боярської міської ради VІ скликання 
від 23.12.2014 року № 53/2488

Склад
конкурсної комісії з приватизації 

майна комунальної власності теріто-
ріальної громади м. Боярка
голова комісії:
заступник міського голови
Горін О. Д.
заступник голови комісії:
зав. Фінансово-економічним відді-
лом Балуєва О. М.
секретар комісії:
головний спеціаліст з економічних 
питань  Петруха О. А.
члени комісії:
керуюча справами
Рябошапка М. А.
головний  спеціаліст з комунальних 
питань Мазурець В. В.
зав. юридичним відділом 
Маруженко Л. В.
спеціпеціаліст І кат. з екомічниї пи-
тань Клєпікова Т. Т.
депутат Боярської міської ради 
Мірзаєв А. Н.
депутат Боярської міської ради 
Чмут Є. В.
депутат Боярської міської ради Ми-
хальов Є. В.
депутат Боярської міської ради Де-
мидов О. В.
представник громадськості
(з правом дорадчого голосу за по-
данням громадських організацій)

Про внесення змін у склад по-
стійної конкурсної Комісії по від-
бору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення оцінки комунального 
майна м. Боярка. 

Керуючись Законом  України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рішення Бо-
ярської міської ради № 18/890 від 
06.04.2012, з метою забезпечення 
належного виконання постійною 
конкурсною Комісїєю по відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для 
здійснення оцінки комунального 
майна м. Боярка покладених на неї 
завдань,

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до складу по-

стійної конкурсної Комісії по від-
бору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення оцінки комуналь-
ного майна м. Боярка. (додається). 

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Горіна О. Д. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергової 53 сесії  

РІШЕННЯ № 53/2489
від 23 грудня 2014 року                                                              м. Боярка

ДОДАТОК 
до рішення Боярської міської ради від 

23 грудня 2014 року№ 53/2489
СКЛАД ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
по відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності для здійснення оцінки ко-
мунального майна м. Боярка.
голова комісії
Заступник міського голови Горін О. Д.
заступник голови комісії
Зав. фінансово-економічним відді-
лом Балуєва О. М.
секретар комісії
Головний спеціаліст з економічних 
питань Петруха О. А.
члени комісії:
депутат Боярської міської ради
Мірзаєв А. Н.
депутат Боярської міської ради
Неупокой С. Г.
депутат Боярської міської ради
Борецький О. П.
керуюча справами Рябошапка М. А.
зав. юридичним відділом
Маруженко Л. В.
головний спеціаліст 
з житлово-комунальних питань
Мазурець В. В.

Про затвердження звіту з  експертної оцінки ринкової вартості майна та укладання договору 
купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Боярка, вул. Франка, 101-а.

Керуючись пп. 30 і 31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ст. 8 і 9 Закону України «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)», на підставі звіту про екс-
пертну оцінку ринкової вартості майна — нежитлових приміщень, роз-
ташованих за адресою: м. Боярка, вул. Франка, 101-а, згідно рішення Бо-
ярської міської ради № 51/2360 від 30.10.2014 року «Про внесення змін до 
переліку об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної гро-
мади м. Боярка, які підлягають приватизації у 2014 році», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДАВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт з експертної оцінки ринкової вартості майна — не-

житлових приміщень площею 500,7 та інших споруд, що надані в оренду 
ФО-П Яременко А. П., які розташовані за адресою: Київська обл., Києво-
Святошииський район, м. Боярка, вул. Франка, 101-а.

2. Погодити вартість нежитлових приміщень та споруд, зазначених в п. 
1 даного рішення, в розмірі 151 187 (сто п’ятдесят одна тисяча сто вісімде-
сят сім) грн. 84 коп., визначену висновком оцінювача про ринкову вартість 
майна від 30.11.2014 р.

3. Здійснити приватизацію шляхом викупу за ціною 151 187 (сто 
п’ятдесят одна тисяча сто вісімдесят сім) грн. 84 коп. нежитлових примі-
щень та інших споруд за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський 
район, м. Боярка, вул. Франка, 101-а, які використовуються ФО-П Яремен-
ко А. П. на підставі договорів оренди, посвідчених приватним нотаріусом 
Федотовою О. В., Києво-Святошинський районний нотаріальний округ 
Київської обл. від 24.10.2014 за реєстровим № 5229 та реєстровим № 5234.

4. Сплата вартості об’єкту, що приватизується шляхом викупу, здій-
снюється ФО-П Яременко А. П. впродовж 30 календарних днів від дня но-
таріального посвідчення договору майна — нежитлових приміщень. Всі ви-
трати, пов’язані зі складанням та оформленням договору купівлі-продажу, 
покладаються на ФО-П Яременко А. П, крім того покупець відшкодовує 
витрати на виготовлення експертної оцінки.

5. Уповноважити міського голову Добрівського Т. Г. укласти з ФО-П 
Яременко А. П. договір купівлі-продажу майна — нежитлових приміщень 
та інших споруд за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, 
м. Боярка, вул. Франка, 101-а в місячний термін з дня прийняття рішення 
за ціною та на умовах, визначених цим рішенням. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого за-
ступника міського голови Скочка В. А. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергової 53 сесії 

РІШЕННЯ № 53/2483
від 23 грудня 2014 року                                                              м. Боярка

Про затвердження Програми 
«Призов» на 2015 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «При-

зов» на 2015 рік (Додаток 1).
2. Фінансування Програми про-

водитиметься за рахунок коштів 
міського бюджету на 2015 рік (До-
даток 2).

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань со-
ціального захисту населення, еко-
логії, охорони довкілля, зеленого 
господарства та рекреаційних зон, 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи та за-
ступника міського голови В. М. Ду-
бовецького.
СЕКРЕТАР РАДИ              Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/2587

від 06 січня 2015 року    м. Боярка

ОФІЦІЙНО

Ознайомитись з додатками до опублікованих рішень можна на офіційному сайті Боярської міської ради www.boyarka-inform.com
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Про затвердження Програми по 
роботі з сім’ями, дітьми та молоддю 
на 2015 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму по ро-

боті з сім’ями, дітьми та молоддю 
на 2015 рік (додаток 1).

2. Фінансування Програми про-
водитиметься за рахунок коштів 
міського бюджету на 2015 рік (до-
даток 2).

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань со-
ціального захисту населення, еко-
логії, охорони довкілля, зеленого 
господарства та рекреаційних зон, 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи та за-
ступника міського голови В. М. Ду-
бовецького.
СЕКРЕТАР РАДИ                 Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/2588

від 6 січня 2015 року    м. Боярка

Про затвердження Програми про-
філактики злочинності у м. Боярка на 
2015 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму профі-
лактики злочинності у м. Боярка на 
2015 рік (Додаток 1).

2. Фінансування Програми про-
водитиметься за рахунок коштів місь-
кого бюджету на 2015 рік (Додаток 2).

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань регла-
менту, депутатської діяльності та 
етики, законності та правопорядку 
та на заступника міського голови В. 
М. Дубовецького.
СЕКРЕТАР РАДИ                 Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/2586

від 6 січня 2015 року    м. Боярка

Про затвердження Програми 
«Турбота» на 2015 рік 

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму 

«Турбота» на 2015 рік (додаток 1).
2. Фінансування Програми про-

водитиметься за рахунок коштів 
міського бюджету на 2015 рік (до-
датки 2, 3).

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань со-
ціального захисту населення, еко-
логії, охорони довкілля, зеленого 
господарства та рекреаційних зон, 
захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи та за-
ступника міського голови В. М. Ду-
бовецького.
СЕКРЕТАР РАДИ                      Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/2584

від 6 січня 2015 року   м. Боярка

Про затвердження Програми роз-
витку культури на 2015 рік
Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку куль-
тури на 2015 рік (Додаток 1).
2. Фінансування Програми проводи-
тиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2015 рік (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішен-
ня покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства, та 
заступника міського голови 
В. М. Дубовецького.
СЕКРЕТАР РАДИ                     Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 54 сесія
РІШЕННЯ № 54/2582

від 6 січня 2015 року       м. Боярка

Конкурс проводиться за таких умов 
використання об’єктів:

• пропозиції щодо збільшення розмі-
ру орендної плати у порівнянні з визна-
ченим незалежною оцінкою стартовим 
розміром орендної плати;

• ефективність використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням; 

• дотримання вимог експлуатації 
об’єкта, в т. ч. екологічних, санітарно-
епідеміологічних, протипожежних норм;

• проведення капітального ремонту 
(реконструкція, модернізація) орендо-
ваних основних фондів (у разі необхід-
ності); 

• оплати вартості незалежної оцінки 
або відшкодування витрат на її виконан-
ня одним з учасників конкурсу. 

Кінцевий строк прийняття пропозицій 
від претендентів — 29.01.2015р о 10:00. 
(за три робочі дні до початку конкурсу).

Для участі учасник конкурсу подає 
на розгляд конкурсної комісії такі мате-
ріали:

заяву про оренду, в якій зазначається 
найменування особи, місце знаходження 
(юридична адреса), вид діяльності, кон-
тактний телефон;
до заяви додаються:

а) юридичні особи:
• належним чином засвідчені копії 

установчих документів; 

• документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної осо-
би;

• відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу 
з урахуванням дебіторської та кредитор-
ської заборгованостей;

• довідка про те, що проти нього не 
порушено справу про банкрутство.

б) фізичні особи:
• копію документа, що посвідчує 

особу учасника конкурсу, або належним 
чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи;

• копію свідоцтво про реєстрацію фі-
зичної особи як суб’єкта підприємниць-
кої діяльності. Усі учасники конкурсу 
подають зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу, зобов’язання 
(пропозиції) щодо забезпечення сплати 
орендної плати та додаткові зобов’язання 
щодо експлуатації об’єкта, платіжні рек-
візити

Конкурс буде проведено 4 лютого 
2015 р. о 10:00 у приміщенні Боярської 
міської ради.

За довідками звертатися у фінансо-
во-економічний відділ (каб. № 10), Київ-
ська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 
13, тел.: 41-550, головний спеціаліст з 
економічних питань Петруха Оксана 
Анатоліївна.

Виконавчий комітет Боярської міської ради 
оголошує конкурс на передачу в оренду нежитлових 
приміщень для здійснення підприємницької 
діяльності та надання послуг населенню, а саме:

№. Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підляга-
ють передачі в оренду на конкурсних засадах

кв.м.

1. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 52
Стартова ціна по орендній ставці 40 % (кабельне телебачення) 
складає 424,37 грн. на місяць

6,1 кв. м

2. Частина димової труби котельні за адресою: м. Боярка, вул. 50 
років Жовтня, 15-а
Стартова ціна по орендній ставці 40 % (мобільний зв’язок) скла-
дає 6 949,3 грн. на місяць

10 кв. м

Про встановлення вартості проїзду 
на міських маршрутах загального користування
м. Боярка № 1 та № 3 у розмірі 3 гривні 00 копійок.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

автомобільний транспорт», приймаючи до уваги звернення ПП «Агробудтранс» та 
ФО-П Кушнірчук О. З. про погодження вартості проїзду на території м. Боярка на 
маршрутах № 1 та № 3 у розмірі 3,00 гривні, мотивуючи підвищення тим, що вартість 
дизпалива становить 17,60 грн. за 1 л палива, мінімальна заробітна плата зросла з 689 
грн. до 1147 грн., запчастини здорожчали від 30 % до 80 % та з метою збереження дію-
чої маршрутної мережі та задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпеч-
них перевезеннях, враховуючи рекомендації транспортної комісії по пасажирському 
перевезенню в м. Боярка, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість проїзду на міських маршрутах загального користування № 

1 м. Боярка: від залізничного вокзалу у м. Боярка до Коледжу екології і природних 
ресурсів; та № 3: від залізничної станції «Тарасівка» (площа Перемоги) по вул. Мо-
лодіжній до кінцевої зупинки Центральна районна лікарня Києво-Святошинського 
району в розмірі 3 гривні 00 копійок.

2. Оприлюднити дане рішення на сайті Боярської міської ради та в газеті «Боярка-
інформ».

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Боярської 
міської ради від 13 травня 2014 року № 24/5 «Про погодження вартості проїзду на міських 
маршрутах загального користування м. Боярка».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського го-
лови В. М. Дубовецького. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

від 13 січня 2015 року № 1/4            м. Боярка

Про зняття з балансу КП «БГВУЖКГ» житлового будинку за адресою: м. Боярка,              
вул. Хрещатик, 12

У зв’язку з перебуванням на балансі КП «БГВУЖКГ» житлових будинків, кварти-
ри в яких є приватною власністю фізичних осіб, враховуючи подальшу недоцільність 
та неефективність обслуговування таких будинків, керуючись ст. 10 Закону України 
«Про приватизацію державного житлового фонду» та ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», пункту 36 «Положення про порядок передачі квар-
тир (будинків) у власність громадян», затвердженого наказом Державного комітету 
України по житлово-комунальному господарству від 15 вересня 1992 року № 56 із 
змінами та доповненнями, внесеними наказом Держжитлокомунгоспу України від 5 
серпня 1994 року № 72 —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1. Надати дозвіл на зняття з балансу КП «БГВУЖКГ» 7-квартирного житлового 

будинку за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 12, в якому приватизовано або викуп-
лено квартири (за умови надання свідоцтв на право власності всіх власників привати-
зованих чи викуплених квартир).

2. Мешканцям будинку та власникам офісних приміщень погасити заборгова-
ність за надані КП «Боярське ГВУЖКГ» комунальні послуги.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
згідно з розподілом обов’язків та постійну депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА        Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 53 сесія

 РІШЕННЯ № 53/ 2493     
від 23 грудня 2014 року            м. Боярка

Про затвердження ставок на2015 
рік по податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, та 
встановлення додаткових пільг з по-
датку на нерухоме майно.

Керуючись пп. 266.5.1 п. 266.5 
ст. 266 Податкового кодексу Украї-
ни від 2 грудня 2010 року № 2755-VI 
із змінами та доповненнями та ст. 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21.05.1997 
р. № 280-97 ВР (із змінами та допо-
вненнями) та з метою збільшення 
надходжень коштів по податку на 
нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки до місцевого бю-
джету на 2015 рік, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки по податку 

для об’єктів житлової та/або нежит-
лової нерухомості, що перебувають 
у власності фізичних та юридичних 
осіб, у розмірі, що не перевищує 2 % 
розміру мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 кв. 
м бази оподаткування.

База оподаткування об’єкта/
об’єктів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебу-
вають у власності фізичної особи  
платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир неза-
лежно від їх кількості  на 60 кв. м;

б) для житлового будинку/бу-
динків незалежно від їх кількості  
на 120 кв. м;

в) для різних типів об’єктів жит-
лової нерухомості, в тому числі їх 
часток (у разі одночасного перебу-
вання у власності платника подат-
ку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх 
часток),  на 180 кв. м.

Таке зменшення надається один 
раз за кожний базовий податковий 
(звітний) період (рік);

• опрацювати питання щодо пе-
регляду збільшення граничної межі 
площі житлової нерухомості, на яку 
зменшується база оподаткування, 
встановлена пп. 266.4.1 п. 266.4 стат-
ті 266 Податкового кодексу України;

• до 1 лютого поточного року 
надати до ДПІ відомості за місцез-
находженням об’єкта житлової не-
рухомості стосовно пільг, з об’єктів 
житлової та/або нежитлової неру-
хомості, що перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб, релі-
гійних організацій України, статути 
(положення) яких зареєстровані у 
встановленому законом порядку та 
використовуються для забезпечен-
ня діяльності, передбаченої такими 
статутами (положеннями);

• забезпечити доведення до фі-
зичних осіб, що пільги з податку, що 
сплачуються на відповідній терито-
рії з об’єктів житлової нерухомості, 
не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, 
якщо площа такого/таких об’єкта/
об’єктів перевищує п’ятикратний 
розмір неоподатковуваної площі, 
затвердженої рішенням органів міс-
цевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що ви-
користовуються їх власниками з 
метою одержання доходів (здаються 
в оренду, лізинг, позичку, викорис-
товуються у підприємницькій діяль-
ності);

• провести роз’яснювальну ро-
боту серед платників податку  юри-
дичних осіб щодо самостійного об-
числення сум зазначеного податку 
станом на 1 січня звітного року і до 
20 лютого цього ж року подання до 
ДПІ за місцезнаходженням об’єкта/
об’єктів оподаткування декларацію за 
формою, встановленою у порядку, пе-
редбаченому статтею 46 Податкового 
Кодексу України, з розбивкою річної 
суми рівними частками поквартально;

• контроль за виконанням даного 
рішення покласти на комісію сіль-
ської ради з питань бюджету, соціаль-
но–економічного розвитку та інвес-
тиційної політики.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Керуючись ст. 9 Закону України 
«Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської 
діяльності», фінансово-економіч-
ний відділ виконавчого комітету 
Боярської міської ради повідомляє 
про оприлюднення проекту регуля-
торного акта — рішення Боярської 
міської ради «Про затвердження 
ставок на 2015 рік по податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки та встановлення додаткових 
пільг з податку на нерухоме майно», 
яке спрямоване на правове регулю-
вання відносин між платниками по-
датку та органами місцевого само-
управління.

Зазначений проект рішення з 
аналізом регуляторного впливу буде 
надруковано у газеті «Боярка–ін-
форм» та на офіційному сайті Бояр-
ської міської ради. 

Аналіз регуляторного впливу про-
екту рішення Боярської міської ради 
«Про затвердження ставок на 2015 
рік по податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, та 
встановлення додаткових пільг з по-
датку на нерухоме майно»

1. Опис проблеми, яку планується 
розв’язати шляхом втручання у під-
приємницьку діяльність.

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, — 
це податок, що відноситься до гру-

  БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ Проект
Чергова   сесія

РІШЕННЯ № 
від      ________ 2015 року                                                    м. Боярка

пи місцевих податків, який повинен 
стати одним з вагомих джерел на-
повнення міського бюджету для за-
безпечення видатків на виконання 
місцевих програм, проведення бла-
гоустрою тощо.

Проблемою є невизначеність на 
даний час орієнтовних обсягів над-
ходження даного податку, а також 
структура платників для визначення 
пільг. Шляхами вирішення проблеми 
може стати вивчення бази оподат-
кування шляхом здійснення статис-
тичних досліджень та контролю за 
сплатою податку на начальному етапі 
його запровадження з наступним пе-
реглядом ставок та введення пільг для 
окремих категорій платників податку.  

Від вирішення цієї проблеми ви-
грає населення міста, оскільки ви-
никає можливість залучити до бю-
джету міста додаткові надходження, 
що дозволить збільшити видатки на 
розвиток міста, фінансування со-
ціальних програм та благоустрою 
міста. З іншої сторони необґрунто-
ване надмірне збільшення податко-
вого навантаження може негативно 
вплинути на соціальний стан неза-
хищених верств населення та розви-
ток підприємницької діяльності на 
території міста. 

2. Визначення цілей регулювання.
Метою регулювання в цьому ви-

падку є створення збалансованого 
механізму справляння місцевих по-
датків і зборів для збільшення надхо-
джень до бюджету та запровадження 
обґрунтованих пільг для соціально 
незахищеної частини платників по-
датку.

3. Опис механізмів і заходів для 
розв’язання проблеми.

Головна ідея пропонованого 
регулювання полягає у визначенні 
оптимальних, економічно обґрун-
тованих ставок податку та визна-
чення переліку пільгових категорій 
платників.

4. Опис альтернатив запропоно-
ваному регуляторному акту.

Альтернативою запропоновано-
му регуляторному акту може бути 
введення на території міста макси-
мальних ставок податку, дозволе-
них чинним законодавством, без 
будь яких пільг та зменшень бази 
оподаткування. А також запрова-
дження системи жорсткого контр-
олю за сплатою зазначених податків 
та зборів. Така альтернатива по-
требує додаткових значних витрат 
на введення контролю призведе до 
появи негативних зовнішніх ефек-
тів, таких як: погіршення соціаль-
ного стану населення, намагання 
уникнути сплати податку, спроби 
підприємницьких структур частко-
во або повністю вивести свою діяль-
ність «у тінь», компенсувати втрати 
від збільшення податкового тиску 
за рахунок зростання цін на това-
ри та послуги, можливе згортання 
підприємницької діяльності, ство-
рення негативного іміджу місцевої 
влади, підрив її авторитету серед на-
селення міста.

Тому запропоноване регулю-
вання видається оптимальним.

5. Аналіз вигод та витрат.
Прогнозна сума надходжень до 

бюджету від запровадження запро-
понованого проекту регуляторного 
акта складає близько 32 тис. грн. без 
урахування вигод та витрат населен-
ня, для розрахунків яких потрібні 
додаткові вихідні дані.

6. Характеристика очікуваних со-
ціально-економічних наслідків запро-
вадження передбачених заходів.

Показниками результатів запро-
вадження регуляторного акту слід 
вважати:

• щорічний зріст надходжень до 
бюджету.

Оцінка ефективності дії цього 
регуляторного акта за визначеними 
вище показниками буде здійснена 
шляхом проведення відповідного 
статистичного та соціологічного 
аналізу через 9 місяців з моменту 
його запровадження.

Індикатори ефективності до про-
екту рішення Боярської міської ради 
«Про затвердження ставок на 2015 
рік по податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, та 
встановлення додаткових пільг з по-
датку на нерухоме майно».

Цільова група: фізичні та юри-
дичні особи, які є власниками не-
рухомості на території міста (більше 
1 місяця).

Повторне дослідження: жовтень 
2015 року.

Індикатори ефективності:
1. Сума надходжень до міського 

бюджету від податку на нерухомість 
(статистичні дані: за фіксований пе-
ріод):

перший, другий і третій квартал 
2015 року в порівнянні з відповід-
ним періодом 2014 року;

2015 рік повністю поквартально.
2. Кількість платників податків 

за фіксований період:
перший, другий і третій квартал 

2015 року у порівнянні з відповід-
ним періодом 2014 року;

2015рік повністю поквартально.
Строки проведення відстежен-

ня — до набрання актом чинності 
(впродовж одного місяця від дня 
публікації).

Зауваження та пропозиції на-
правляти в письмовому вигляді до 
фінансово-економічного відділу 
Боярської міської ради за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

Про встановлення дорожніх знаків для 
організації одностороннього дорожнього 
руху за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна.

Враховуючи звернення громад-
ськості міста з приводу виникнення 
аварійних ситуацій, що призводять до 
нещасних випадків у результаті дорож-
ньо-транспортних аварій, рекомен-
дації Державтоінспекції Києво-Свя-
тошинського району про організацію 
дорожнього руху по вул. Молодіжній у                    
м. Боярка; схеми організації дорожньо-
го руху по вул. Молодіжна від перехрес-
тя з вул. Білогородської до перехрестя з 
вул. Лінійною в м. Боярка від 25.12.2014 
р., керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», за-
коном України «Про дорожній рух» та рі-
шенням виконавчого комітету Боярської 
міської ради від 28.10.2014 р 
№ 55/2 «Про організацію односторон-
нього дорожнього руху за адресою: вул. 
Молодіжна у м. Боярка», з метою збіль-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 січня 2015 року                                         № 2/1 м. Боярка

шення пропускної спроможності та під-
вищення безпеки руху, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл КП «БГВУЖКГ» на 

встановлення додаткових дорожніх зна-
ків 2.1 «Дати дорогу», 5.10.1 «Виїзд на 
дорогу із смугою для руху маршрутних 
транспортних засобів», 5.10.2 «Виїзд на 
дорогу із смугою для руху маршрутних 
транспортних засобів» для організації 
одностороннього руху за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Молодіжна за погодженням з 
відділом обслуговування Києво-Свято-
шинського району УДАІ ГУ МВС Укра-
їни в Київській області.

2. Начальнику КП «БГВУЖКГ» 
провести організаційні роботи по вста-
новленню необхідних дорожніх знаків за 
адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Ознайомитись з додатками до опублікованих рішень можна на офіційному сайті Боярської міської ради www.boyarka-inform.com

ОФІЦІЙНО
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Першій завадило проблеми 
із здоров’ям, які переслідують 
кожного неждано-негадано і 
повсякчас. Не минуло і тижня 
від призначеного творчого зві-
ту, як моя життєрадісна і бойова 
колега оголосила: «Таки доче-
каєтесь!» І покликала на зустріч. 
Висновок можна зробити один: 
гіпертонію з її кризами можна 
прогнати разом з лікарями та 
ще й з нестримним бажанням 
зустрітися з творчими побрати-
мами, яким наша Аліна праг-
нула донести своє Слово, свою 
Думку, свої Почуття. Отже, все 
відбулося на найвищому рівні. 
Аліна Третяк постала не тільки 
у вже зазначених іпостасях, а й 
виявила хист актора, деклама-
тора, вправного режисера своєї 
моновистави. Тут були і пісні у 
виконанні співробітниці музею 
Мар’яни Слєпової, і відеоряд 
дитячих телепередач нашої ав-
торки, і фото з багатобарв’ям 
квітів із власної садиби: квітни-
карство — одне із захоплень цієї 
красивої жінки.

Спроба написати про тала-
новитий творчий доробок Аліни 
Третяк, а ще написати репортаж 
про презентацію її творчості у 
Боярському музеї наштовхну-
лася на дуже небезпечну про-
блему — це слід зробити не гір-
ше самої Аліни — неповторного 
майстра у всіх жанрах журналіс-
тики. Тому шлях один — макси-
мально використати неперевер-
шені Слово і Думку самої Аліни.

Вони, на щастя, зафіксовані 
у п’яти колективних виданнях, а 
насамперед, у авторських книж-
ках Аліни Третяк — збірка ко-
зацьких казок «Знаковий птах» 
(Біла Церква: 2008) і «Душа на 
пуантах» (Донецьк: 2010).

Про першу книжку «Зна-
ковий птах» доктор історичних 
наук, директор Науково-до-
слідного інституту козацтва Та-
рас Чухліб у передмові написав: 
«У своїй книзі «Знаковий птах» 
письменниця Аліна Третяк від-
криває перед юним українцем 
великий і цікавий казковий світ, 
збагачує новими уявленнями 
душу дитини про історію своєї 
Батьківщини, й таким чином 
сприяє вихованню її повноцін-
ного Громадянина й Патріота.

Власне бачення світу Аліни 
Третяк, майстерне володіння 
нею українським словом не за-
лишать байдужим читача. Обра-
зи окремих героїв казок — слав-
них козацьких ватажків Семена 
Палія, Івана Мазепи, Івана Під-
кови, Івана Сірка, Кирила Ро-
зумовського — змальовані ав-
торкою з опертям на історичні 
джерела та використанням при 
цьому старовинних народних 
легенд та переказів».

Книга Аліни Третяк, пре-
зентована на зустрічі у Боярці, 
«Душа на пуантах» пройнята 
тонким ліризмом, поетичним 
баченням світу і утверджен-
ням у ньому високих мораль-
них цінностей: любові до рідної 
України, любові до людей, своєї 
справи, до навколишнього світу 

і краси, якою Господь обдарував 
кожну душу. Хвилююче і прони-
кливо говорить автор про велику 
силу кохання в поезії «Закохане».
Сплелось усе — і осінь, і весна,
Зима розщедрилась

на білосніжність, 
А літо — райдуги барвисту 

ніжність
Подарувало… І яблук 

вистиглих громи
Зривались з віт і падали під ноги.
Слова безсилі впали на дорогу,
За руки взявшись, 

ми в любов пішли. 
Окремим розділом у книжці 

виступає незвичний жанр — опи-
сані поетесою сни. Світ снів — ін-
ший світ, інше життя — незви-
чайне й неземне. У ньому - наші 
мрії і сподівання, думи про день 
завтрашній. У сні ми ближче до 
Бога.

«Наснилось, що я виходжу 
заміж. Стіл накритий. Наїдків-
напоїв — вдосталь. Я у красивій 
фаті, в білій сукні з трояндами. 
Всі радіють. А я — одна, жениха 
немає. Чому всі радіють?

(Мама сказала, що цей сон 
до хвороби. Наступного дня я 
зламала ногу. «Сон у руку», —
сказала я тоді своїм домашнім. 
«Швидше — у ногу», — сумно по-
жартувала моя мудра матуся»).

Розділ книги «Душа на пу-
антах» — «Моя професія» — 
вмістив в себе захоплюючі ав-
тобіографічні сюжети долі, які 
розповідають про входження 
в професію, перевтілення та 
курйозні випадки, які інколи 
підносить нам неперевершений 
сценарист і режисер Життя. Тут 
вміщено маленькі шедеври від 
Аліни — її нариси, в яких сотні 
імен людей, що трапилися на її 
життєвому шляху. І сумнівних 
особистостей тут немає, усі її 
герої хороші, милі, талановиті, 
то лише доля інколи познуща-
лася над деким. Мене це най-
більше вразило — безмежна 
любов до людини, вселенський 
оптимізм. І це в нашій журна-
лістській професії, коли інколи 
доводиться розгрібати лайно!

Особливо показовим у цьому 
оптимізмі є нарис «Журналіс-
тика — це стан душі, характер і 
спосіб життя». Десяткам своїх 
героїв Аліна знаходить тільки 
високі епітети, до речі, кожному 
свій, не повторюючись. Багатьох 
із названих осіб я знаю особисто, 
і, відверто кажучи, довго сумні-
валася б, чи можна дати їм таку 
характеристику. У Аліни — жод-
них проблем: точно і красиво.

Довелося «Душу на пуантах» 
перегорнути не один раз, щоб 
остаточно впевнитися: наша 
авторка в людях бачить тільки 
позитивні риси, і ця любов до 
ближнього, цей оптимізм пе-
реповнює все її єство. Окремо 
слід відзначити, що особиста 
доля Аліни така, як у всіх — ра-
дість перемежовувалася з горем, 
щасливі здобутки часто пере-
творювалися на прикрі і непо-
вторні втрати…

Підполковник міліції Аліна 
Третяк тринадцять років свого 
життя віддала службі в пені-
тенціарних органах, тобто мала 
справу із засудженими. І тут 
її журналістське перо не мало 
спочину, аби розповісти людям 
про складні людські долі чо-
ловіків і жінок, малолітніх, за-
чинених суспільством за ґрати. 
Вона тут виступала не тільки як 
адвокат, але й як прокурор, за-
стерігаючи кожного від помил-
кового кроку у своєму житті. 

Аліна Третяк пише: «Я при-
йшла в предивну професію, у 
якої безліч можливостей ви-
словити себе, в якій купається і 
по сьогодні не накупається моя 

душа. Саме вона дарує мені не-
забутні зустрічі з неймовірни-
ми людьми, я торкаюся оком, 
розумом і серцем дивовижних 
талантів моїх сучасників-одно-
землян… Усвідомлюю і пишаю-
ся своїм незбагненним народом, 
квітучою, талановитою і май-
стровитою Україною. Доземно 
вклоняюсь Долі, що вродилася 
на цій благословенній землі».

І далі тезисно по тексту: «Мої 
витоки, моє коріння, те, що ви-
ховало мою особистість, — це 
люди. Певно тому у цій книзі 
так багато прізвищ, як данина 
моєї подяки і любові усім, хто 
викристалізовував мою життєву 
позицію, майстерність і талант, 
виховував ставлення до світу і 
людей. Найперше, це моя мама — 
росіянка зі староруських земель 
Новгородщини, з неймовірно 
мудрою душею, блискавичним і 
дотепним гумором. Вона навчи-
ла мене сприймати світ у казко-
вих образах. Тато — українець, 
родом з Черкащини, колись за 
руку привів мене у Білоцерків-
ське літературне об’єднання «За-
спів» і зажди підтримував мене у 
творчих починаннях.

Я почала дописувати до 
газет з 12 років. Перший мій 
вірш був опублікований у мос-
ковському журналі «Семья и 
школа», коли мені було 9 років. 
Любов до майбутньої професії 
змінювала мене. Я доросліша 
швидко тому, що мої матеріали 
читав дорослий читач.

Із своїх «тюремних» від-
ряджень (поїздок в установи 
виконання покарань) пам’ятаю 
багатьох людей, які потрапили 
за грати через злу іронію долі. У 
більшості випадків немає пога-
них людей, а є наше відношення 
до них. А журналіст, як ніхто ін-
ший, повинен відчувати людей. 
І гіпократівська заповідь: «Не 
нашкодь» стосується кожного.

Для мене журналістика — це 
спосіб життя, я не можу не пи-
сати про те, що мене схвилюва-
ло. «Журналістика — це не про-
фесія, а група крові», - ще й так 
говорив нам, тоді жовторотим 
студентам, наш викладач, а зго-
дом — директор Інституту жур-
налістики Анатолій Захарович 
Москаленко. На практичних 
заняттях ми шукали приклади 
яскравих синонімічних рядів з 
періодики, художньої літера-
тури. Їй Богу, це був захоплю-
ючий процес, бо ми відчували 
безмежну і яскраву палітру 
можливостей рідної мови. І як 
прикро, коли на шпальти газети 
потрапляють матеріали, які на-
писані безбарвною мовою. 

Я не знаю професії, у якій 
людина може так широко ви-
словити свій внутрішній світ, 
свої думки. Це велика честь 
спілкуватися з людьми за допо-
могою чи то друкованих рядків, 
чи ефіру. Журналістська три-
буна дається не всім, а тому це 

і велика відповідальність. Саме 
журналістам сьогодні, як ніко-
ли, має бути властиве болісне 
відчуття несправедливості, гли-
боке знання соціально-еконо-
мічних, політико-ідеологічних, 
духовно-культурологічних, мо-
рально-психологічних проблем. 
Разом з тим утверджувати гли-
бинне національно-гуманіс-
тичне «Я». Особа, яка добре не 
знає своєї літературної мови, 
яка глибоко не збагнула свого 
національного обов’язку, яка 
не усвідомила собі потреб на-
ції, просто не має права бути 
журналістом і братися за перо. 
Поважати читача — означає ще 
й спілкуватися з ним красивою 
вишуканою мовою».

Ми щедро процитували 
статтю Аліни Третяк, аби пере-
дати її кредо, бо книжка «Душа 
на пуантах» - це збірка, згусток 
творчого доробку письменниці 
в багатьох літературних жанрах, 
де вона виявила свій хист, світо-
гляд, переконання. Сподіваюсь, 
наші читачі, навіть не маючи 
книжки, прониклися її змістом 
і пафосом нашої сучасниці — 
талановитої, багатоманітної у 
творчості авторки. Залишаєть-
ся пояснити, чому на пуантах — 
взутті балерини. Тому що, коли 
молода танцівниця балету стає 
на пуанти, вона долає перший 
важливий крок до майстер-
ності. Аліна свого часу, навча-
ючись балету, здійснила цей 
крок. Травма не дала їй мож-
ливості надалі перебувати у ба-
леті. Але її душа частенько по-
ринає в мистецтво танцю, і цей 
художній образ знайшов свій 
художній вияв у назві книжки, 
яку авторка щедро ілюструвала 
власними рисунками, що точно 
відтворюють словесну тематику 
тієї чи іншої сторінки видання. 
Слід визнати ще один талант 
Аліни Третяк — художниці. А 
своєю гордовитою поставою 
вона також завдячує балету.

Ось такою постала Аліна 
Третяк на творчій зустрічі з 
боярчанами, такою побачила 
її я, такою люблю і поважаю. 
Від її творчості і життя винесла 
неоціненні уроки Жінки. І на-
останок ще одна цитата з вірша 
«Шукайте Жінку!» Це новоріч-
ний майстер-клас для всього 
нашого жіноцтва і чоловіків.
Світ божеволіє. Цей світ 

втрачає сором. 
А Божа Матір дивиться з докором, 
Як на землі, що від гріхів бездонна,
Співа вульгарність 

з іменем - Мадонна.
А хто любов врятує, як зоринку,
Цноту і вірність кожної душі?
Шерше ля фам. Шукайте, люди, жінку.

А де знайти? А як знайти її?
У нашій статті дозволю по-

раду: жінку шукати вже не тре-
ба. ВОНА — Аліна Третяк!

Ніна Харчук, 
заслужений журналіст України

Слово — Думка — Почуття Аліни Третяк
13 грудня 2014 року в Бо-

ярському краєзнавчому музеї 
відбулася дивовижна презента-
ція — вистава одного актора. Її 
автором-виконавцем була Аліна 
В’ячеславівна Третяк.

Так трапилося, що це була 
друга спроба музею влаштувати 
творчу зустріч боярської творчої 
громади з відомою письменни-
цею, журналістом, автором кіль-
кох книжок, лауреатом різнома-
нітних творчих конкурсів Аліною 
Третяк. 

10 січня в Боярському краєз-
навчому музеї відбулось відкрит-
тя виставки керамічних виробів 
з художнім розписом Марини 
Коломієць.

Є такий народний рецепт 
приготування піци: берете все, 
що є в холодильнику, нарізаєте, 
змішуєте, доводите до конди-
ції, викладаєте на тарілку. Ось 
приблизно так, включаючи та-
рілку (яка і є основою кожного 
шедевру), створює свої роботи 
пані Марина. Втім, надамо сло-
во самій майстрині. «Вперше 
бажання творити прийшло до 
мене ще в Києві, де я з роди-
ною жила, але своє предметне 

УСЕ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
З ТАРІЛКИ

втілення воно отримало саме в 
Боярці. В’язала, вишивала бісе-
ром, експериментувала з різно-
манітними фарбами та матеріа-
лами. Поступово напрацювала 
свій власний авторський стиль, 
аналогів якому в Україні, а, 
можливо, в світі немає. 

За основу взяла декоратив-
ну тарілку найрізноманітнішої 
тематики: християнство, східні 
мотиви, казка, містика. Спо-
чатку з’являється (саме так — 
з’являється ніби сам по собі) 
сюжет, потім приходить спосіб 
його втілення».

Втім, описувати мистецькі 
роботи — справа марна. Краще 
побачити їх на власні очі, від-
чути їх своєрідний магнетизм, 
прислухатися до тих асоціацій, 
які вони породжують. І — по-
чати творити самому! Тож заві-
тайте — не пошкодуєте!  

Штрихи до біографії. Мари-
на Коломієць родом з Полтав-
щини. Свого часу відкрила на 
Хрещатику перший в Україні 
весільний салон, який надавав 
повний спектр організаційно-
весільних послуг. Через кілька 
років бізнес довелося закрити. 
Далі жінка опанувала фах кос-
метолога, про який мріяла з 
дитинства. Разом з чоловіком 
Ігорем створили фірму з виго-
товлення виробів з оциліндро-
ваного брусу.

Криза, продаж будинку в 
Києві, будівництво нового ро-
динного гніздечка в Боярці на-
впроти Свято-Михайлівського 
храму. А далі — нове захоплен-
ня — декоративно-прикладне 
мистецтво. 

В експозиції представле-
но роботи Марини Коломієць, 
створені за останні два з поло-
виною роки. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора

ПОДІЇ ТА ІМЕНА
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Під такою назвою на тери-
торії Києво-Святошинського 
району проводиться комп-
лекс профілактичних захо-
дів. На час проведення заходу 
збільшено кількість нарядів 
ДПС ДАІ на аварійно-небез-
печних ділянках вулиць, доріг 

УВАГА! НА ДОРОЗІ ПІШОХОДИ
на підставі аналізу аварійності 
та з урахуванням місць кон-
центрації дорожньо-тран-
спортних пригод за участю 
пішоходів.

Але безпеку на дорогах од-
ними каральними заходами, 
як усі ми розуміємо, досягти 
неможливо, адже правопо-
рядок у Державі залежить від 
рівня свідомості громадян. 

Державтоінспекція зверта-
ється, зокрема, до всіх боярчан. 
Всі ми — учасники дорожньо-
го руху. Не будьмо байдужими 
до випадків, коли бачимо на-
мір людини перейти проїжджу 
частину в неустановленому 

для цього місці. Проводьте 
роз’яснювальну роботу серед 
колег, дітей, знайомих. В свою 
чергу працівники міліції в рам-
ках Закону будуть вживати жор-
сткі санкції до пішоходів, які 
ігнорують Правила дорожнього 
руху.

Державтоінспекція закли-
кає всіх учасників дорожнього 
руху неухильно дотримува-
тись Правил дорожнього руху, 
толерантності, ввічливості та 
поваги один до одного. Вза-
єморозуміння і культура пове-
дінки на дорогах — запорука і 
гарантія безпеки руху.

19 січня відзначається одне з 
двунадесятих свят — Хрещення 
Господнє або Богоявлення. Піс-
ля урочистої церковної служби 
священики освячують воду, а 
потім нею окроплюють всіх 
присутніх. Києво-Святошин-
ський РВ ГУ ДСНС України у 
Київській області звертається 
до боярчан: якщо Ви вирішили 
зануритися у воду порадьтеся 
спочатку із лікарем; утримай-
теся від купання, якщо у Вас 
хворе серце; заходьте у воду в 
спеціально обладнаних для цьо-
го місцях; не заходьте у воду в 
стані алкогольного сп’яніння. 

Також святкування передба-
чає масовий рух людей поблизу 
води, тому рятувальники нага-

дують про елементарні правила, 
захисту від можливості потрапи-
ти під лід та переохолодження.

Щоб не потрапити під лід:
• обходьте майданчики, які 

вкриті товстим шаром снігу, лід 
там завжди тонший;

• біля стоку води, кущів, очере-
ту, в місцях, де водорості вмерзли 
в лід, можна провалитися;

• обережно спускайтеся з берега: 
лід може нещільно з’єднуватися 
з сушею, можливі тріщини, під 
льодом може бути повітря;

• ні в якому разі не переві-
ряйте товщину льоду ударом 
ноги, краще — палицею. Якщо 
після першого удару лід проби-
вається, негайно повертайтеся 
на те місце, звідки прийшли. Не 

ЩОБ СВЯТО НЕ ПЕРЕТВОРИЛОСЬ НА БІДУ
біжіть, а відходьте повільно, не 
відриваючи ступню від льоду;

• не виходьте на лід уночі;
• не ходіть на водоймища по-

одинці і не залишайте дітей без 
догляду.

• особливу увагу слід зверну-
ти на те, як правильно зігрітися 
після тривалого перебування на 
холоді. У жодному разі не можна 
раптово занурювати ноги в гаря-
чу воду чи відігрівати їх на гаря-
чій батареї. Швидке нагрівання 
може призвести до виникнення 
тромбозу судин та ускладнити 
перебіг захворювання. Зігрівати 
потерпілого потрібно поступо-
во. Можна зробити легкий ма-
саж кінцівок. Якщо чутливість 
і колір шкіри відновились, то 
в подальшому лікуванні немає 
потреби, в іншому випадку — 
негайно зверніться до лікаря. 

• Потрапивши у воду, не па-
нікуйте, зберіться, викличте до-
помогу. А потім пригадайте та 
послідовно виконайте усі необ-
хідні заходи самопорятунку та 
самодопомоги. Головне — ваше 
бажання вижити та подолати 
екстремальну і несприятливу 
для здоров’я ситуацію.

Києво-Святошинський РВ 
ГУ ДСНС України 
у Київській області

30 грудня з Боярки на схід 
України вирушив черговий 
бронеавтомобіль. Першими з 
новенькою бронемашиною по-
знайомилися військові ліцеїсти-
богунівці. 

На відміну від реконструйо-
ваної волонтерами «штатної» 
бронетехніки, цей автомобіль — 
цілком авторська розробка на 
базі позашляховика, втілена в 
життя членами автомотоклу-
бу «Орли». Спонсор проекту — 
Сергій Ярош, керівник — Сер-
гій Орловський. При створенні 
нової бронемашини було вті-
лено в життя кілька авторських 

БРОНЕПРИВІТ ВІД 
ДВОХ СЕРГІЇВ

розробок, завдяки чому броне-
машина вже отримала високі 
оцінки фахівців з озброєння. Та 
остаточний іспит вона склада-
тиме, звісно ж, на полі бою.

Перед тим, як вирушити на 
схід, бронеавтомобіль заїхав до 
Навчально-оздоровчого комп-
лексу ім. І. Богуна, де ліцеїсти-
богунівці отримали можливість 
першими ознайомитися з ав-
торським зразком боярського 
бронеавтопрому. Діти також не 
були байдужими і передали на 
фронт власноруч сплетену мас-
кувальну сітку. 

Радислав Кокодзей, 
фото автора 

3 січня 47 дітей з Боярки 
стали учасниками святкового 
дійства — відвідали головну но-
ворічну ялинку України в палаці 
«Україна» та виставу «Подорож у 
Новорічному часі».  

Святковий екіпаж складався 

МАЛЕЧА ВІДВІДАЛА ГОЛОВНУ ЯЛИНКУ КРАЇНИ

з дітей учасників АТО, дітей ви-
мушених переселенців та діток з 
багатодітних сімей. На них чекав 
світ казок та новорічних пригод, 
вистава виявилась фантастич-
ною. До того ж благодійники 
потурбувались, щоб діткам діс-
талися найкращі місця в партері.

Ця поїздка стала можливою 
завдяки зусиллям благодійного 
фонду «Заради дітей України», 
міського голови Тараса Добрів-
ського та волонтерів Юлії Апос-
толової та Ольги Васкевич. Щира 
подяка всім, хто знайшов час та 
можливість організувати це свято.

ВДАІ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОВІДОМЛЯЄ:

Всеукраїнський чемпіонат 
серед дівчат з волейболу від-
бувся в Києві з 8 по 11 січня. У 
змаганнях взяли участь команди 
з Черкас, Борисполя, Києва, Ма-
ріуполя, Одеси, Білої Церкви та 
Боярки.

Наше місто представляв ВК 
«Максимум» Києво-Святошин-
ської ДЮСШ під керівництвом 
тренера Вячеслава Отрішка.

НАШІ ВОЛЕЙБОЛІСТКИ 
ЗДОБУЛИ «СРІБЛО»

Загалом у змаганнях взяли 
участь близько 150 учасниць у 
двох вікових категоріях. 

Ці змагання виявились вда-
лими для дівчат із Боярки: І міс-
це вибороли черкащанки, ІІ — бо-
ярчанки, а ІІІ — представниці 
Білої Церкви. 

Вже в березні наші юні зем-
лячки візьмуть участь у ІІ турі 
Чемпіонату України «Дитяча 
ліга», який відбудеться у Вінниці.
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

У велику українську компанію 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ потрібні: 
• торгові представники, 
• продавці-консультанти 
   з власним легковим АВТО

ЗП висока (ставка+%)+комп. ПММ
Офіційне працевлаштування

ДР не обов`язковий.

Тел: 067-573-57-50, 099-250-15-58, 
067-570-75-76 

(телефонувати  з 14.00 до 18.00 з пн. до пт.).

Погодьтеся, що можливість ви-
пити філіжанку смачної кави — це 
вже добрий привід для зустрічі хо-
роших друзів. А додати ще й затиш-
ну, практично домашню атмосферу 
нової кав’ярні під такою промовис-
тою назвою — «Добра кава» — і вже 
є сенс зустрічати новий ранок.

Вже цими днями кав’ярня 
відкриває двері для своїх відві-
дувачів. Тут саме для Вас приго-
тують дуже смачну каву або чай, 

«ДОБРА КАВА» — 
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ

гарячий шоколад та інші напої. 
Також запропонують широкий 
вибір свіжої випічки — пиріжки, 
тістечка, гарячі бутерброди тощо.

Серед привабливих моментів — 
дуже лояльна цінова політика.

І ще одне. У «Добрій каві» 
може зручно розміститися не-
величка дружна компанія. Адже 
є столики та барна стійка.

Отже, зустрічаймо новий ра-
нок з доброю кавою (вул. Сєдо-
ва, 5-а).
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ЗОРІ ВІЩУЮТЬ

ГОРОСКОП НА 2015 РІК ДЛЯ ВСІХ ЗНАКІВ ЗОДІАКУ

ТЕЛЕЦЬ
Вам щаститиме 

під рідним дахом. 
Шануйте родинні 
традиції, культурну 
спадщину, поми-
найте предків — ви 

ОВЕН
Ваш щасливий 

феєрверк тривати-
ме до серпня. Тож 
розважайтеся, за-
войовуйте симпатії 
та захоплюйте про-

БЛИЗНЮКИ
Ваше життя таке 

прекрасне і натхнен-
не, що аж дух пере-
хоплює. Інформа-
ційне поле Всесвіту 
до ваших послуг! Ре-

РАК
Ваші прибутки 

інтенсивно струме-
нітимуть, але ними 
вам неодмінно до-
ведеться щедро ді-
литися, оскільки 

ЛЕВ
Яскравих ха-

ризматичних Левів 
пеститимуть Небеса. 
Не розгубіть цей дар 
на самозвеличення, 
а модернізуйте свій 

ДІВА
Вам вже годі танцю-
вати під чужу дудку 

— ви сам собі пан, 
слуга, спонсор! Орі-
єнтуйтеся на «хочу» 
і виконуйте всі за-

ТЕРЕЗИ
Професійна сфера 
стане «хлібним 
місцем» для до-
сконалих спеці-
алістів. Нині ви 

СКОРПІОН
На професійно-

му небосхилі палає 
щаслива зоря: по-
таланить обійняти 
вищу посаду, зумі-

СТРІЛЕЦЬ
Ви на олімпі по-

пулярності — нако-
пичений життєвий 
досвід трансфор-
мується в життєву 

КОЗЕРІГ
О ч і к у є т ь с я 

фінансовий злет 
завдяки розкві-
ту сімейного біз-
несу, інвестиціям 

ВОДОЛІЙ
Маєте унікальний 
шанс зустріти свою 
ідеальну половинку 
і створити щасли-
вий союз, який є 

РИБИ 
Охоче беріть-
ся за додаткові 
обов’язки та 
завдання, усі під-
робітки подужаєте, 

мудрість, стане трампліном для 
створення нової життєвої філо-
софії. Вам поталанить зустріти 
духовних наставників та ідейних 
натхненників. Діліться знаннями, 
станьте духовним пастирем тим, 
хто заблукав у нетрях бездуховнос-
ті. Ви — світоч, який вказує шлях 
правильного розвитку суспільства. 
Якщо відчуєте самотність, знайте, 
що це плата за допущені помилки.

Розпочнеться тріумфальне 
сходження на кар’єрний олімп, 
високі посадовці вас пестити-
муть, робота буде в радість, фор-
туна потішить професіоналів.

інших людей. Емоційні рани за-
гояться, на душі стане сонячно, 
ви будете жаданими і коханими. 

Професійне вдосконалення ли-
шається першочерговим завданням. 
Очікуйте приємних подарунків у 
всіх сферах буття. Осиротілі сер-
ця зрештою знайдуть своє щастя і 
закружляють в любовному таноч-
ку. Це час Божественного кохан-
ня, про яке ви так давно мріяли!

внутрішній світ. Нині вам під силу 
найскладніші проекти. Реалізація 
грандіозних задумів набирає обер-
тів і з тріумфом пронесеться по всіх 
сферах буття. Бізнес реорганізуєть-
ся, за що не візьметеся — все роз-
квітатиме. 

Прибуткові джерела запрацю-
ють інтенсивніше, доля поверне 
борги, однак не забудьте ділитися 
благами з оточенням, фінансуйте 
близьких та рідних.

Творцем даватиметься більше благ, 
ніж потрібно. На роботі будьте від-

гулярно змінюйте оточення, роз-
ширюйте коло знайомств, будьте 
в курсі всіх новин, «гризіть граніт 
науки», бо саме на освітніх цари-
нах вас пеститиме фортуна. 

У шлюбних пар стартує склад-
ний період випробувань на міцність 
союзу: ваш партнер — це дзеркало, 
тож живіть у мирі та любові, розді-
ляйте радість і горе. Сім’ю об’єднає 
взаємна любов і дружба! Станьте 
друзями і коханцями водночас — 
тоді все буде чудово. 

акумулятор генетичного досвіду 
родоводу. Атмосфера в сімейному 
гніздечку буде затишною, домочад-
ці вас любитимуть. На службі все 
чудово, від роботи отримаєте есте-
тичне і творче задоволення.

У бізнесі, фінансах, боргових 
зобов’язаннях розраховуйте лише 
на себе, дбайливо розпоряджай-
теся спільними грошима, вчасно 
сплачуйте борги. Це рік розплати з 
боргами за останні 15 років: «взяли 
надлишок — поверніть!»

тилежну стать. Всі страхи, ярмо 
обов’язків, які гнітили останніх 2 
роки, вже позаду, отже, зітхніть 
із полегшенням. Одруженим слід 
неодмінно закохатися по-новому у 
своїх супутників і продемонструва-
ти приклад лебединої вірності. Вони 

— ваш дороговказ. 
У другому півріччі розпочи-

нається благодатна смуга на ро-
боті. Радо беріться за додаткові 
обов’язки, завдання. 

ти гармонійно поєднати принци-
повість із благородством, мудрістю, 
порядністю начальника, який пе-
реживає всім серцем за долю під-
леглих. Стосунки з авторитетними 
фігурами зав’язуватимуться легко 
і сприятимуть професійному пре-
стижу, матеріальному процвітанню.

Вектор доленосних подій про-
лягає через таємну сторону буття, 
де благодійність є платою за грі-
хи. Подавайте милостиню нуж-
денним, у такий спосіб поповни-
те скарбничку духовної еволюції.

Дружнє коло поповниться 
духовними особами, більше роз-
важайтеся, з радістю знайом-
теся з новими людьми, адже їм 
судилося стати транслятором 
щастя й удачі у вашому житті.

самодостатня особистість, по-
кликана задавати тон подіям, бути 
яскравим лідером у колективі. Нові 
знайомства стануть надзвичайно 
корисними. З друзями вдасться 
реалізувати грандіозні прогресивні 
проекти. На сердечних теренах все 

благословенним. На ниві співпраці 
все чудово, тому сміливо укладайте 
ділові угоди. 
Більше подорожуйте, навчайтеся, 
цікавтеся новинами. Зміна ото-
чення дуже потрібна, бо зустрінете 
цікавих, оригінальних людей, що 

праця подарує незрівнянну ра-
дість! Якщо шукаєте нове місце 
роботи — неодмінно поталанить. 
Однак кар’єрний рух по вертика-
лі буде обмежений, а по горизон-
талі — жодних кордонів. Коли 
вас хтось просить про допомогу — 
не відмовляйте, все повернеться 
сторицею. Чужі бажання є святи-
ми, служіть людям всім єством.
Одинакам годі холостякувати, 
шукайте гармонійну половин-
ку, її Бог пошле. А подружнім 
парам пощастить «реставрувати» 
союз, підзарядивши любовний 
акумулятор.

баганки, адже ви вмієте заробляти і 
бути фінансово незалежними. Час-
тіше усамітнюйтеся, спілкуйтеся із 
совістю. Це супроводжуватиметься 
містичними чудесами (наприклад, 
у критичну мить завжди хтось 
прийде на допомогу), силою віри 
моделюватимете майбутнє, ілюзії, а 
підсвідомі страхи розвіються. 
Під рідним дахом незатишно — це 
місце випробувань на зрілість, де 
потрібно бути взірцевим господа-
рем, дбати про старших членів сім’ї 
та підтримувати дух усієї родини.

повідальними, з повагою ставтеся 
до колег.

Дбайте про рідних. Благополуччя 
родини — святилище, куди потрібно 
спрямувати сили, матеріальні, духо-
вні ресурси, аби створити надійний 
сімейний тил. А кар’єрний рух угору 
є другорядним.

Вам притаманна щедрість, ми-
лосердя, турбота за інших, що по-
вернеться високим покровитель-
ством із боку зовсім випадкових 
людей.

чудово, тут ви улюблені і жадані. 
А в шлюбі маєте тільки керувати! 
Вам імпонуватимуть партнери з 
шармом оригінальності, нетради-
ційними смаками, захопленнями, 
бо інакше — бунт!
У другому півріччі працюйте та 
розважайтеся «у підпіллі», тихо на-
солоджуйтеся самотою, очищайте 
совість покаянням від гріховних 
шлаків. 

є стимулом духовного розвитку. У 
дружній сфері доведеться складати 
іспит на відданого друга, показува-
ти на власному прикладі, як треба 
бути благородним лицарем, уміти 
йти на жертви заради братерських 
інтересів.


