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Києво-Святошинський рай-
військкомат звернувся до редак-
ції «Боярка-інформ» з проханням 
оприлюднити список боярчан-
військовозобов’язаних, не опові-
щених з різних причин: 
Азов Владислав Дмитрович 
Андрійчук Юрій Володимирович 
Биковець Максим Ігоровч 
Брушко Олексій Валерійович 
Гнилицький Андрій Олександрович 
Голуб Андрій Сергійович 
Гончарук Максим Леонідович 
Ковриженко Владислав Дмитрович 
Круця Євгеній Анатолійович 
Любименко Віктор Валерійович 
Петергер Максим Анатолійович 
Пінчук Даниїл Олегович 
Посікер Олексій Йосипович 
Примачук Аркадій Іванович 
Свобода Олег Йосипович 
Скулков Владислав Володимирович 
Тимофєєв Микола Вікторович 
Ткачов Олексій Володимирович 
Ушенок Ігор Костянтинович 
Харченко Євгеній Олександрович 
Череватий Андрій Григорович  
Шаргало Сергій Васильович 
Штика Андрій Володимирович 
Щербак Максим Ігорович 
Юрчук Артем Валерійович 
Яковенко Денис Сергійович 
Яремчук Владислав Сергійович 

Вас викликають у Києво-Свя-
тошинський РВК для уточнення 
військово-облікових даних. 

Під час проходження військо-
вої служби держава гарантує:

• стабільне грошове забезпечення;
• речове забезпечення;
• збереження робочого місця та 

середньої заробітної плати на під-
приємстві до завершення служби;

• право на підприємницьку         
діяльність під час мобілізації;

• збереження розміру пенсії для 
офіцерів запасу;

• дострокове присвоєння           
військових звань;

• отримання статусу учасника 
бойових дій:

• 75 % знижка на комунальні   
послуги;

• безкоштовне отримання лікар-
ських засобів;

• безкоштовний проїзд усіма          
видами громадського транспорту;

• першочергове забезпечення 
житловою площею;

• першочергове відведення       
земельних ділянок.

За довідками звертатися до    
Києво-Святошинського РВК за тел.: 
(044) 450-26-93,  (068) 998-06-29,                                                                   
(093) 473-41-44, а також на                 
сайті: rvk-ksv.соm

ЗАХИСТИ 
РІДНИЙ ДІМ – 
МОБІЛІЗУЙСЯ!

ДО УВАГИ 
ВІЙСЬКОВО-
ЗОБОВ’ЯЗАНИХ

Широкого розголосу набула 
інформація щодо ряду крадіжок 
на об’єктах водоканалу, які від-
булись впродовж березня-черв-
ня. Аби запобігти пограбуванням, 
проводиться ряд заходів. Зокре-
ма, встановлення відеокамер у 
визначених місцях, особливо на 
в’їзді та виїзді з міста. Ця болюча 
проблема стала темою наради, 
яку 21 липня провів міський го-
лова Тарас Добрівський

Міський голова Тарас До-
брівський закликає жителів 
Боярки не бути байдужими до 
того, що відбувається, а при 
виявленні підозрілих осіб звер-
татися за телефоном 102 або ж 
за номером міської ради: 42-
246 (цілодобово). Він також 
наголосив, що слід бути пиль-
ними у нічний час, коли від-
бувається найбільша кількість 
крадіжок. Міський голова вже 
дав доручення керівнику КП 
«БГВУЖКГ» простежити, щоб 
кожна вулиця вночі освітлюва-
лася. До речі, з приводу вулич-
ного освітлення слід звертати-
ся до аварійно-диспетчерської 
служби за тел.: 40-357.

Також було порушено пи-
тання щодо розширення пат-
рульної служби та створення 
велопатрулів.

У нараді взяв участь стар-
ший інспектор сектора охорони 
громадського порядку Києво-
Святошинського РВ ГУМВС 
України у Київській області 

Володимир Макаров. Він за-
значив, що кількість випадків 
телефонного шахрайства – «ніч-
них дзвінків» – зменшилась. 
Інспектор наголосив, що гро-
мадянам не слід перераховува-
ти гроші за сумнівні послуги і 
товари на підозрілі реквізити. І 
звернув увагу, що попереджен-
ня про заборгованість мають 
надходити офіційним листом 
поштою, але в жодному разі не 
смс-повідомленням! 

Володимир Макаров також 
зазначив: слід звертати увагу на 
підозрілих осіб у військовому 
чи схожому на нього одязі, осо-
бливо, коли вони намагаються 
приховати обличчя. 

Заступник начальника рай-
відділу міліції Василь Кавун на-
гадав жителям міста, що вчасне 
повідомлення про злодіїв та 
підозрілих осіб сприятиме опе-
ративному виявленню право-
порушників. Він наголосив, що 
легальних підприємств зі збору 
металобрухту в нашому місті 
немає. Також закликав грома-
дян повідомляти про факти ви-
явлення грального бізнесу. 

Тарас Добрівський попросив 
виконавчого директора найпоши-
ренішого таксі Боярки «Десятка» 
Олега Мандрикіна звертати увагу 
на випадки порушень та на під-
озрілу поведінку громадян. 

Тож не будьте байдужими, 
повідомляйте про порушення. 
Очистимо від шахрайства наше 
місто разом. 

ГУРТОМ ЗУПИНИМО ЗЛОДІЇВ

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В БОЯРЦІ
Серед першочергових зав-

дань – визначити перелік ву-
лиць, які підлягають перейме-
нуванню. 

До новоствореної комісії 
увійшли: заступник місько-
го голови Олександр Красов-
ський, спеціаліст по зв’язках з 
громадськістю Ольга Харченко, 
головний спеціаліст з питань 
архітектури Андрій Романюк, 
головний спеціаліст з юри-
дичних питань Лілія Безвер-
ха, депутати Боярської міської 
ради Стелла Михайлова, Олек-
сандр Поліщук, Людмила Гур-
нак, Анатолій Матейко, Віктор 
Очкур, Сергій Коваленко, крає-
знавець, історик Микола Куче-
ренко, науковий співробітник 
Боярського краєзнавчого му-
зею Мар’яна Слєпова, голов-
ний редактор КП «ІА «Боярка-
інформ» Тетяна Зубкова, хірург, 
громадський діяч Володимир 
Вітюк, боярська активістка 
Олена Старкова, громадська ді-
ячка Марія Кириленко. До ро-
боти комісії можуть також до-
лучатися всі охочі. 

«У рамках процесу деко-
мунізації в Боярці перейме-
нування вулиць розпочалось 
ще минулого року, – говорить 
міський голова Тарас Добрів-
ський. – «Першою ластівкою» 
стало перейменування площі 
Леніна на Михайлівську після 
Революції Гідності. Наступним 
кроком стало перейменування 
вулиці Леніна на Сагайдачного. 

Щодо перейменування ву-
лиці 50 років Жовтня, надхо-
дило багато пропозицій, але 

більшість жителів вулиці обра-
ли варіант назви вулиці – Неза-
лежності. Сесія лише узаконила 
вибір жителів.

На карті нашого міста ще 
багато назв, пов’язаних з ко-
муністичним минулим і які по-
требують перейменування. Зо-
крема, це – Баумана, Боженка, 
Будьонного, Дем’яна Бідного, 
Ватутіна, Ворошилова, Дзер-
жинського, Жовтнева, 40 років 
Жовтня, Енгельса, Калініна, Кі-
рова, Крупської, Комсомольців 
20-х років, Котовського, Лазо, 
Петровського, Пролетарська, 
Радянська, Фрунзе, Фурманова, 
Чапаєва, Чкалова, Щорса, Піо-
нерська, Комсомольська, Жов-
тневий провулок та ін. 

Хочу наголосити, що пере-
йменування вулиць відбуваєть-
ся згідно з чинним законодав-
ством, а також з максимальним 
врахуванням думки жителів цих 
вулиць. Тому запрошую громад-
ськість активніше долучатися 
до роботи комісії», – наголосив 
міський голова. 

Скільки людей – стільки й 
думок. Але процес розпочато. 
Комісію для того й створено, 
щоб вирішити ключові питання 
декомунізації: перелік вулиць, 
варіанти нових назв, інформу-
вання жителів міста щодо їх по-
дальших дій у разі переймену-
вання вулиці тощо.

Коли верстався номер, дис-
кусія була в розпалі. Про роботу 
першого засідання – читайте на 
сайті Боярської міської ради. 

23 липня у ЦСПР відбулось перше засідання новоствореної комісії 
з питань перейменування або присвоєння назв вулицям, провулкам, 
тупикам, площам, паркам, скверам, проїздам, майданам у місті Бо-
ярка. Склад комісії було затверджено рішенням чергової 61 сесії Бо-
ярської міської ради. 

16 липня відбулась чергова 
61 сесія Боярської міської ради. 
В її роботі взяли участь 29 депу-
татів та міський голова.

Перед початком сесії хви-
линою мовчання депутати 
вшанували пам’ять своєї ко-
леги – заслуженого журналіс-
та України Ніни Феодосіївни 
Харчук.

Серед 24 питань порядку 
денного – внесення змін до 
Регламенту Боярської міської 
ради. Відтепер усіх керівників 
комунальних підприємств на 
посаду призначатимуть лише 
за рішенням сесії.

Депутати ухвалили рішен-
ня про звернення до вищих 
органів державної влади щодо 
зменшення тарифів на газ, те-
пло- та електроенергію для 
населення.

Рішенням сесії внесено 
зміни до міського бюджету. 
За рахунок збільшення над-
ходжень місто може реалізу-
вати багато проектів: ремонт 

НАДХОДЖЕННЯ ДО 
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
ЗРОСТАЮТЬ

житлового фонду, придбання 
спецтехніки, встановлення 
дитячих майданчиків тощо.

Внесено зміни до складу 
виконавчого комітету: замість 
Валентини Коржової, яка 
отримала депутатський ман-
дат, обрано Наталію Долгову.

На прохання громадськос-
ті продовжено термін обгово-
рення Статуту територіальної 
громади міста Боярка.

Також рішенням сесії пе-
рейменовано вулицю 50 років 
Жовтня. Відтепер вона назива-
ється вулицею Незалежності.

Депутати не підтримали 
прохання секретаря міської 
ради Ярослава Яника про до-
строкове припинення його 
повноважень. І дружними 
оплесками підтримали ре-
зультат голосування. 

Ухвалено також ряд земель-
них та архітектурних питань. 

Продовження на стор.  4, 5, 7
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Громадське формування «Боярська варта» створене Боярською 
міською радою для підтримання громадського порядку та виявлення 
порушень Адміністративного кодексу України, зокрема у сфері благоу-
строю (ст. 152 АКУ) та несанкціонованої стихійної торгівлі (ст. 160 АКУ).

Як повідомив в. о. коман-
дира «Боярської варти» Воло-
димир Ткаченко, працівники 
ГО незабаром здійснюватимуть 
вечірнє та нічне патрулювання 
міста з метою перешкоджання 
та виявлення правопорушень. 

«Боярська варта» має право 
затримувати злочинців, у ви-
падку необхідності – складати 
протоколи про адміністративне 
правопорушення. У подальшо-
му їх розглядають на засіданнях 
адмінкомісії міської ради, на 
які викликають порушників з 
накладенням штрафів. 

ПОРУШНИКИ – ПІД ПИЛЬНИМ 
ОКОМ «БОЯРСЬКОЇ ВАРТИ»

Комунальне підприємство «Боярське ГВУЖКГ» повідомляє про намі-
ри змінити тарифи для мешканців, які проживають у цих гуртожитках. 

Тарифи змінюються в 
зв’язку зі зростанням цін (тари-
фів) на енергоносії: газ, воду та 
водовідведення, електроенергію, 
теплопостачання і на паливно-
мастильні та інші матеріали. 

Розрахунки та порівняль-
на таблиця — на сайтах КП 
«БГВУЖКГ» www.bgvu.com.ua та 
Боярської міської ради 
www.boyarka-inform.com. 

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКІВ 
ПО ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 12/2 
ТА ВУЛ. ПАСТЕРНАКА, 68

Впродовж липня проведено роботи:
• розпочато кронування ава-

рійних дерев (тополі) по вул. 
Незалежності (50 років Жовт-
ня), 10 (з обох боків вулиці);

• кроновано 25 дерев згідно 
із заявками мешканців, які на-
дійшли до управління;

• завершено роботи з рекон-
струкції тротуару по вул. Моло-
діжній;

• покладено тротуарну плит-
ку, замінено дорожні бордюри 
по вул. Молодіжній, 1 (біля ди-
тячої поліклініки);

• проведено грейдерування 
вул. І. Франка;

• знято 50 одиниць несанкці-
онованої реклами; 

• покошено траву по вул. Бі-
логородській, Молодіжній, Са-
гайдачного, Гоголя, Лінійній, 

Полярній, Б. Хмельницького, у 
парку Перемоги та поблизу бу-
динку «Ветеран»;

• проведено прибирання 
стихійного сміттєзвалища на 
сміттєвих майданчиках «Кор-
чагінець», маг. «Фора», с/г тех-
нікум;

• відновлено вуличне освітлен-
ня від вул. Сагайдачного до вул. 
Возз’єднання, вул. Радянська:

• проведено дроблення гіл-
ля на сміттєвих майданчиках 
та по вул. Незалежності, Біло-
городській/Сагайдачного, Во-
рошилова, Молодіжній, ДНЗ 
«Іскорка».

Після проведення відкритих 
торгів КП «БГВУЖКГ» при-
дбало сміттєвоз, який з початку 
серпня розпочне свою роботу.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

Питання водопостачання у 
Боярці розглядалось на традицій-
ній нараді з керівниками кому-
нальних підприємств міста, яку 
провів міський голова Тарас До-
брівський. 

Директор КП «Боярка-Во-
доканал» Микола Давиденко 
доповів, як виконується до-
ручення міського голови щодо 
налагодження безперебійного 
водопостачання. За словами 
цього керівника, ряд крадіжок 
на об’єктах водоканалу впро-
довж березня-червня сильно 
вдарив по підприємству. 26 
березня на ТП-211, 581, 582, 515 – 
зламано трансформатор, зірва-
но замки, злито 900 л трансфор-
маторної оливи. 24 квітня на 
артсвердловинах № 7, 4, 8 ВНС 
№ 5 викрадено залізобетонні 
стовпчики та металеві оголовки. 
12 травня відбулась крадіжка на 
артсвердловині № 8.

«Добили» водоканал та 
вкрай ускладнили ситуацію 
ще три крадіжки: 2 червня на 
ВНС-4 зникло 180 м кабелю 
повітряної лінії; 16 червня на 
ВНС-5 – вирізано 60 м мідного 
кабелю; 23 червня на артсверд-
ловинах № 4 та № 5 ВНС-5 по 
вул. Колгоспній вирізано ще 60 м 
мідного кабелю. Виведення з 
ладу артсвердловин призвело 
до зниження видобутку води. І 
це все – у період спеки, коли 
розбір води зростає в рази! 

Незважаючи на всі негатив-
ні чинники, підприємство влас-
ними силами та за підтримки 
міської ради закупило необхід-

не обладнання для забезпечен-
ня нормального функціону-
вання об’єктів водопостачання, 
відремонтовано ТП, замінено 
силові кабелі та встановлено 
насосне обладнання на арт-
свердловинах. 

Нині відновлювальні робо-
ти завершено. Заплановано ці-
лодобову подачу воду з 24 лип-
ня 2015 року. 

А доки триває спека, проси-
мо економно використовувати 
воду, адже резервуари не всти-
гають наповнюватися водою. 

Під час наради було також за-
значено, що заходи з покращен-
ня водопостачання в історичній 
частині Боярки принесли свої 
плоди – там вода подавалась, в 
основному, стабільно. Окрім 
цього працівники водоканалу 
встигли надати технічну допо-
могу в ремонті каналізаційної 
мережі Київської обласної ди-
тячої лікарні і отримали подяку 
від головного лікаря медичного 
закладу Галини Міщерської.

Щодо захисту комунального 
майна від крадіжок Микола Да-
виденко повідомив, що підпри-
ємство вже придбало камери ві-
деоспостереження і найближчим 
часом їх буде встановлено у міс-
цях, які так приваблюють крадіїв. 

Шановні мешканці! Не будь-
те байдужими. У разі виявлення 
крадіжок чи протиправних дій 
на об’єктах КП «Боярка-Водо-
канал» просимо дзвонити за тел.: 
102, (04598) 40-249, адже кому-
нальна власність – наша спільна 
власність і лише спільними сила-
ми ми зможемо її зберегти. 

ВОДІ – БУТИ

У травні почала діяти держав-
на програма енергомодернізації. Її 
мета – скоротити споживання енер-
горесурсів та знизити витрати на 
комунальні послуги. Керуючий Бо-
ярським відділенням «Ощадбанку» 
Петро Ничипорчук поінформував 
учасників наради з енергозбережен-
ня про кредитну програму «Ощадний 
дім», яка впроваджується за підтрим-
ки уряду України. 

Завдяки цій програмі жи-
телі міста можуть встигнути до 
початку холодів утеплити свої 
помешкання, замінити вікна, 
придбати лічильники, радіато-
ри тощо і при цьому зекономи-
ти до 30 % коштів.

«Боярка-інформ» поцікави-
лася, як вона працює і що по-
трібно зробити, щоб отримати 
компенсацію від держави?

Держава виділяє кошти 
мешканцям приватних і багато-
квартирних будинків, які мож-
на використовувати для:

енергомодернізації бага-
токвартирних будинків – для 
об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків; 

утеплення приватних бу-
динків, придбання негазових 
котлів та обладнання для обліку 
тепла, гарячої та холодної води, 
радіаторів опалення з терморе-
гуляторами (у квартирах бага-
токвартирних будинків і в при-
ватних будинках).

Звертаємо Вашу увагу: дер-
жава компенсує придбання не-

газових котлів, матеріалів і устат-
кування. Виконання робіт до 
цього переліку не входить. Щоб 
отримати компенсацію, потрібно 
зробити кілька простих кроків:

• обрати товар (негазовий 
котел, матеріали чи обладнан-
ня), необхідний для проведен-
ня енергозберігаючих заходів;

• зібрати пакет документів, 
необхідний для прийняття рі-
шення по кредиту (вичерпний 
список можна дізнатись в Кон-
такт-центрі Ощадбанку);

• отримати згоду банку та при-
ступити до реалізації проекту;

• зробити мінімальний вне-
сок і дати підтвердження в банк;

• отримайте кредит і надай-
те до банку документи, що під-
тверджують Вашу покупку. До 
20 числа наступного місяця банк 
направить відповідну інформа-
цію до Держенергоефективності;

• сума, отримана від держа-
ви, буде зарахована для пога-
шення частини вашого кредиту. 
Держергоефективність від іме-
ні держави здійснює виплати 
компенсацій частини кредитів 
клієнтам банку. 

При цьому важливо знати, 
що держава компенсує:

• 20 % від загальної суми кре-
диту, максимум 5 тис. грн. – на 
купівлю негазових котлів;

• 30 % від суми кредиту, мак-
симум 10 тис. грн. – на купівлю 
енергоефективного обладнан-
ня та матеріалів для приватного 
будинку або для квартир у бага-

токвартирних будинках;
• 40 % від суми кредиту на 

придбання матеріалів і устат-
кування, максимум 10 тис. грн. 
на одну квартиру – для багато-
квартирного будинку.

Наприклад, придбавши на 
30 тис. грн. енергозберігаючі вік-
на, як фізична особа Ви можете 
отримати кредит в Ощадбанку 
на суму 27 тис. грн. При цьому 
держава бере на себе 8,1 тис. грн. 
Кредит надається на термін до 
3-х років під 25 % річних.

Чому це вигідно?
Ставши учасником держав-

ної програми, Ви знижуєте те-
пловтрати (до 50 %), а значить, і 
витрати на комунальні послуги. 
Значну частину вартості покуп-
ки (від 20 % до 40 %) компенсує 
держава. Решта суми кредиту 
розбита на тривалий термін 
так, аби щомісяця можна було 
платити прийнятну суму. Якщо 
з’явились кошти на дострокове 
погашення, сплачуйте в будь-
який день без комісій. Крім 
того, енергомодернізація житла 
відчутно підвищує його вартість, 
за словами експертів з нерухо-
мості – не менше ніж на 10 %.

Тому, поки ще є час і мож-
ливість, є сенс скористатись 
державною програмою. Голов-
на причина – це вигідно!

Детальна інформація в Кон-
такт-центрі (тел.: 0 800-210-800) 
та у відділеннях або на офіцій-
ному сайті Ощадбанку 

www.oschadbank.ua.

ЯК ЗАОЩАДИТИ НА КОМУНАЛЬНИХ 
ПЛАТЕЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ «ОЩАДБАНКУ»

Київський обласний фонд під-
тримки індивідуального житлово-
го будівництва на селі реалізує 
програму «Власний дім». Її мета – 
надати сільським забудовникам 
довгострокові пільгові кредити 
(під три відсотки річних, а сім’ям, 
які мають трьох і більше непов-
нолітніх дітей – безвідсотково). 

Відповідно до Указу Прези-
дента України фінансова допо-
мога для покращення житлових 
умов надається також сім’ям 
військовослужбовців та пере-
селенцям із зони АТО, які про-
живають у м. Боярка.

За додатковою інформацією 
звертатися за тел.: (044) 235-14-06.

Адреса Фонду: м. Київ,       
вул. В. Васильківська, 13/1,                     
4 поверх, офіс 409.

ПРОГРАМА 
«ВЛАСНИЙ ДІМ»

У зв’язку з віднесенням ПАТ 
«Радикал банк» до категорії непла-
тоспроможних, з 14 липня 2015 
року оплату за комунальні послуги 
слід здійснювати за такими рек-
візитами: р/р 26005300534586, 
АТ «Ощадбанк». МФО 322669, код 
ЄДРПОУ 34702930.

Національний банк України 
9 липня відніс до категорії не-
платоспроможних київський 
«Радикал Банк» (постанова від 9 
липня 2015 року №453). Про це 
йдеться в повідомленні на сайті 

НБУ. З цього моменту банк під-
падає під юрисдикцію Фонду 
гарантування вкладів фізичних 
осіб, який вводить тимчасову 
адміністрацію. НБУ пояснив 
своє рішення тим, що в «Ради-
кал Банку» було встановлено 
грубе порушення законодавства 
в сфері готівкового обігу в ре-
зультаті перевірок операційних 
кас і відділень. У Нацбанку від-
значають, зокрема, що РБ не за-
безпечував «належним чином» 
заходи охорони під час переве-
зення валютних цінностей, збе-

рігання готівки в відділеннях. 
Визнання «Радикал Бан-

ку» неплатоспроможним та 
подальші санкції НБУ вдари-
ли також і по працівниках КП 
«БГВУЖКГ». Адже окрім роз-
рахункового рахунку для при-
йому комунальних платежів, 
підприємство користувалося 
послугами банку при виплаті 
заробітної плати працівникам. 
Тож нині рахунки «РБ» заморо-
жені, комунальники не можуть 
отримати зарплату, а юристам 
підприємства додалося роботи. 

ПЛАТІТЬ ЗА КОМУНАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ ПРАВИЛЬНО

За останні два тижня пра-
цівники ГФ «Боярська варта» 
склали 5 протоколів про адміні-
стративне правопорушення на 
загальну суму близько 5 тис. грн. 
Графік роботи Громадського 
формування «Боярська варта»: 
з понеділка до п’ятниці –             
патрулювання з 8:00 до 17:00. 
Невідкладні питання за тел.:
 (067) 280-77-52, (04598) 47-877. 
Прийомні дні:
вівторок: 10:00-12:00
четвер: 17:00-20:00
субота: 10:00-12:00 
(вул. Білогородська, 13-в), 

Востаннє тарифи коригувалися 
у зв’язку зі зміною мінімальної 
заробітної плати в березні 2011 р.

Всі зауваження та пропози-
ції від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань приймають-
ся у письмовому вигляді впро-
довж 14 календарних днів з 
дня опублікування за адресою:                     
м. Боярка, вул. Леніна, 30.

МІСЬКІ НОВИНИ
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Стан роботи зі звернення-
ми громадян розглядається на 
апаратних нарадах керівного 
складу та всього колективу ви-
конавчого комітету. Робота зі 
зверненнями громадян знахо-
диться на постійному контролі 
у міського голови. Спеціалістом 
І категорії з питань звернень 
громадян щотижня надається 
інформація щодо стану роботи 
із зверненнями громадян. 

За звітний період до виконко-
му Боярської міської ради надій-
шло 1256 звернень (шість місяців 
2014 року – 985). Таким чином 
відбулося збільшення на 271 
звернення або на 27,0 %. З них: 

• поштою надійшло 1167 
звернень, що на 318 більше, ніж 
за відповідний період минулого 
року;

• на особистому прийомі у 
керівництва виконавчого комі-
тету міської ради побувало 89 
відвідувачів, що на 47 або 35 % 
менше порівняно з минулоріч-
ним показником.

Серед загальної кількості 

звернень 74 колективних. Ана-
ліз показує, що їх кількість 
суттєво збільшилася, основне 
питання в цих зверненнях – 
щодо перейменування вулиць у                
м. Боярка – 36. 

За звітній період на розгляд 
до виконкому через органи ви-
щого рівня надійшло 25 звер-
нень, це на 21 менше порівняно 
з минулорічним показником. 
Збільшилася кількість звернень 
на Урядову гарячу лінію – 64 в 
2015 і 33 у 2014 звітному періоді 
(основні питання звернень: ко-
мунальні та пов’язані зі зміна-
ми у призначенні субсидій, на-
дання бланків заяв, декларацій 
мешканцям тощо.)

Всього громадяни у своїх 
зверненнях порушили 1256 пи-
тань, що більше на 271 відповід-
но до минулорічного показника.
Переважно це були такі питання: 

землекористування – 205 (за 
шість місяців 2014 р. – 267);

житлового господарства – 
78 (шість місяців 2014 р. – 72);

транспорту і зв’язку – 2 

(шість місяців 2014 р. – 4);
житлово-комунального гос-

подарства 151 (шість місяців 
2014 р. – 129);

соціального захисту – 391 
(шість місяців 2014 р. - 156);

опікунські питання – 6 (6 
відповідно);

архітектурні питання – 223 
(136 відповідно).

Міською радою проводить-
ся робота щодо надання матері-
альної допомоги соціально-не-
захищеній категорії громадян. 
Цього року 386 громадянам 
надано матеріальну допомогу 
на суму 147 900 грн., що значно 
більше, ніж у минулому (в 2014 
р надано 173 особам на суму 86 
950 грн.). 

Звернення розглядаються 
у встановлені законодавством 
терміни.

Факти, викладені у звернен-
нях, перевіряються, про що за-
явникам надаються письмові 
відповіді. Рішення приймають-
ся відповідно до чинного зако-
нодавства. 

ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Боярської міської ради за 6 місяців 2015 року

З 1 липня 2015 року набрав 
чинності новий Закон України 
«Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартир-
ному будинку», який дає змогу 
мешканцям багатоквартирних 
будинків ефективно управляти 
спільним майном.

Цим законом визначаються 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному 
буднику та змінюється регулю-
вання відносин, пов’язаних з 
реалізацією прав та виконанням 
обов’язків співвласників бага-
токвартирного будинку щодо 
його утримання та управління.

Згідно із законом, власники 
квартир та нежитлових примі-
щень є співвласниками спіль-
ного майна багатоквартирного 
будинку, яке є спільною суміс-
ною власністю співвласників.

Управління багатоквартир-
ним будинком здійснюється 
його співвласниками.

За рішенням співвласни-

ків усі або частина функцій з 
управління багатоквартирним 
будинком можуть передаватися 
управителю або всі функції – 
об’єднанню співвласників бага-
токвартирного будинку.

Рішення щодо управління 
багатоквартирним будинком 
співвласники приймають на 
зборах. Збори співвласників 
можуть скликатися ініціатив-
ною групою у складі не менше 
трьох співвласників.

Тобто, згідно з новим за-
коном встановлюється два 
шляхи управління багатоквар-
тирним будинком: створення 
об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку (ОСББ) 
або визначення управителя ба-
гатоквартирного будинку. 

Впродовж року співвлас-
никам багатоквартирного бу-
динку на зборах співвласників 
необхідно буде визначитися 
з формою управління багато-
квартирного будинку. До цього 
моменту послуги з утримання 

НОВІ ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У 
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Упродовж останнього часу 
почастішали факти пограбувань 
жінок, які мають на собі золоті 
прикраси, зокрема – масивні 
ланцюжки. Подібні злочини заре-
єстровано на територіях парків 
та лісопаркових зон Києво-Свя-
тошинського району.

Один або двоє зловмисни-
ків раптово зі спини підбігають 
до особи, ривком зривають зо-
лотий ланцюжок та зникають у 
невідомому напрямку. 

Прикмети: один або двоє 
молодих чоловіків, віком 25-30 
років, худорлявої статури, зріст 

приблизно 180-185 см, одягнені 
в шорти червоного або синьо-
го кольору, світлі футболки або 
без них.

Міліція звертається до гро-
мадян з проханням бути пиль-
ними та звертати особливу 
увагу на підозрілих осіб. Якщо 
Ви маєте будь-яку корисну для 
слідства інформацію, прохання 
звертатись до Києво-Свято-
шинського РВ ГУМВС України 
в Київській області (м. Боярка, 
вул. Хрещатик, 88, тел.: 
(04598) 40-202, (044) 406-07-83) 
або телефонуйте на спецлінію 
«102».

ПИЛЬНУЙТЕ ЗОЛОТІ ПРИКРАСИ

На засідання виконавчого комітету Боярської міської ради 14 липня 
було запрошено представника підприємства-перевізника ПП «А.Т.Н.». У 
зв’язку з численними скаргами жителів міста, які користуються авто-
бусним маршрутом № 720, на засіданні порушили такі питання: техніч-
ний стан транспортного засобу, час відправлення останньої маршрутки, 
паркування у не відведених місцях та телефон гарячої лінії, за яким 
можна звертатися з будь-яких питань щодо маршруту № 720.

Член виконкому Андрій Ко-
вальов озвучив інформацію бояр-
чанки щодо несправності однієї з 
цих маршруток. Вона сфотогра-
фувала величезну дірку в підло-
зі, через яку навіть видно колесо. 
Представник ПП «А.Т.Н.», який 
відмовився у висвітленні свого 
прізвища на загал, стверджує, що 
компанія слідкує за технічним 
станом кожного ТЗ, а «злісні па-
сажири самостійно вибивають 

підлогу ногами». Вже наступного 
дня «Боярка-інформ» дізналася, 
що маршрутку відремонтовано 
(мабуть, за ніч) і залізний кінь 
вже виконує свої обов’язки .

Представник підприємства-
перевізника не зміг відповісти 
на питання: о котрій повинна 
відправлятися остання мар-
шрутка. Проте зазначив, що в 
кожній з них є номер телефону 
офісу, який працює з 9 до 18.

МАРШРУТНЕ КОЛЕСО ФОРТУНИ

Міліціонери столичного регіо-
ну вилучили у мешканця Боярки 
марихуану та амфетамін. За ціна-
ми чорного ринку вартість «това-
ру» становить 50 тисяч гривень.

Працівники Управління 
боротьби з незаконним обігом 
наркотиків обласного Главку 
спільно зі співробітниками Ки-
єво-Святошинського райвід-
ділу міліції під час особистого 
огляду виявили та вилучили у 
32-річного жителя міста Боярка 
150 г наркотичного засобу «ма-
рихуана» та 100 г психотропної 
речовини «амфетамін».

Вилучені наркотики на-
правлено для проведення ек-
спертизи. Міліціонери про-
водять оперативно-розшукові 
заходи з метою встановлення 
та перекриття каналу надход-
ження наркотичного засобу та 
психотропної речовини на те-
риторію столичного регіону. За 
даним фактом слідчим відділом 

Києво-Святошинського рай-
відділу міліції відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 2 ст. 
309 (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, збе-
рігання, перевезення чи пере-
силання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту) Кри-
мінального кодексу України. 
Санкція статті передбачає пока-
рання у вигляді позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти 
років. Вирішується питання 
щодо перекваліфікації даного 
кримінального провадження на 
ч. 2 ст. 307 (незаконне виробни-
цтво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пере-
силання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів) Кримінально-
го кодексу України та обрання 
міри запобіжного заходу від-
носно затриманого у вигляді 
тримання під вартою. Досудове 
розслідування триває.

такого будинку надає суб’єкт 
господарювання, визначений 
виконавцем послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудин-
кових територій у багатоквар-
тирному будинку до набрання 
чинності цим Законом.

Отже, Закон відкриває мож-
ливості співвласникам реалі-
зувати свої права з управління 
будинками, в яких вони володі-
ють квартирами і нежитловими 
приміщеннями, та дозволить 
власникам реально стати гос-
подарями свого житла. 

Створення саме ОСББ по-
винні стати основною формою 
організації, експлуатації та 
утримання житлових будин-
ків та прибудинкової території, 
адже, як показує міжнародний 
досвід, таким чином можна 
реально підвищити рівень бла-
гоустрою та умов проживання, 
враховуючи реалії становлення 
ринкової економіки в Україні.
Виконавчий комітет Боярської міської ради

*   *   *

У Києво-Святошинському 
районі працівники міліції затри-
мали 28-річного місцевого меш-
канця, який спеціалізувався на 
крадіжках велосипедів.

Впродовж останнього часу 
почастішали факти викраден-
ня велосипедів через вільний 
доступ на вулицях, біля торго-
вельних закладів та у під’їздах 
багатоповерхівок. 

Під час оперативно-розшу-
кових заходів працівники Киє-
во-Святошинського райвідділу 
міліції затримали раніше су-
димого 28-річного житель села 
Бобриця, якого було викрито у 
вчиненні двох крадіжок велоси-

*   *   *
педів на території міста Боярка. 
Наразі викрадене майно повер-
нуто власникам.

За фактом крадіжки відкри-
то кримінальне провадження 
за ч. 3 ст.185 (крадіжка) Кримі-
нального кодексу України. Пра-
воохоронці перевіряють затри-
ману особу на причетність до 
скоєння аналогічних злочинів. 

Співробітники міліції звер-
таються до власників велоси-
педів із застереженнями свого 
майна та не залишати його без 
нагляду в під’їздах та на вулицях.

Наталія Донець, 
помічник начальника 

Києво-Святошинського РВ
зі зв’язків з громадськістю

КРИМІНАЛ

Комунальний автопарк по-
повнився новим сміттєвозом.

За кошти з міського бюджету 
було придбано новий ГАЗ  об’ємом 
7 м3. Близько двох тижнів знадо-
биться на оформлення документів 

на новий автомобіль.
Нині існуючий автопарк 

працює з великим навантажен-
ням. Тож поява новачка – зна-
чно полегшить роботу кому-
нальників. 

ФОТОФАКТ

Нині проїзд нашим марш-
рутним таксі за словами ко-
ристувача FB такий: «Ненави-
джу наші маршрутки!!!! Брудні, 
смердючі, побиті. Через вереск 
гальм можна оглухнути! З бруд-
ними шторками в балабон-
чиках, дурнуватими м’якими 
іграшками та постійним шан-
соном – невже всі зобов’язані 
це слухати!?». 

А й дійсно, скільки ще нам 
доведеться слухати про аб-
солютну справність наших 
маршруток?

Телефон гарячої лінії ПП 
«А.Т.Н.» за яким можна зверта-
тися з будь-яких питань щодо 
маршрутного таксі №720: 

(044) 496-07-86.

ПОДІЇ
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Про погодження розрахунку вар-
тості одного виїзду асенізаційної ма-
шини 3,8 м3 КП «Боярка-Водоканал» 
та розрахунку вартості очистки 1 м3 
стоків для споживачів власним тран-
спортом

Керуючись п. 2 ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», розглянувши лист ви-
конуючого обов’язки директора КП 
«Боярка-Водоканал» Москалюка І. І. 
від 06.07.2015 р. № 02 – 9/1319, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Погодити розрахунки вартості 

одного виїзду асенізаційної машини 
3,8 м3 для населення згідно з додат-
ком (Додаток 1).

2. Погодити розрахунки вартос-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 липня 2015 року      № 36/1
м. Боярка

Про встановлення розміру плати за 
навчання у Боярській міській дитячій шко-
лі мистецтв на 2015-2016 навчальний рік

Керуючись пп. 2 п. б) ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Постанови КМУ 
від 25 березня 1997 р. № 260, на підста-
ві листа-пропозиції № 7 від 16.05.2015 
р. щодо розміру плати за навчання ді-
тей у Боярській міській дитячій школі 
мистецтв на 2015-2016 навчальний рік, 
наданого директором школи К. М. Євла-
шевським, –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 липня  2015 року      №35/5 
м. Боярка

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Боярської міської ради №35/6 
від14.07.2015 року

ті одного виїзду асенізаційної ма-
шини 3,8 м3 для бюджетних підпри-
ємств згідно з додатком (Додаток 2).

3. Погодити розрахунки вар-
тості одного виїзду асенізаційної 
машини 3,8 м3 для комерційних 
підприємств згідно з додатком (До-
даток 3).

4. Погодити розрахунок вартості 
очистки 1 м3 стоків для споживачів 
власним транспортом згідно з додат-
ком (Додаток 4).

5. Зобов’язати керівництво КП 
«Боярка-Водоканал» дотримува-
тись правил надання платних по-
слуг відповідно до чинного законо-
давства. 

6. Рішення від 12 травня 2015 
року № 26/4 вважати таким, що 
втратило чинність.

7. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок оплати та надання пільг по оплаті за 

навчання в 
Боярській міській дитячій школі мистецтв

1. Загальні положення.
1.1. Це Положення розроблено від-

повідно до Закону України «Про поза-
шкільну освіту», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 1997 
року № 260 «Про встановлення розмі-
ру плати за навчання дітей у державних 
школах естетичного виховання», Стату-
ту Боярської міської дитячої школи мис-
тецтв та інших нормативно-правових 
актів. Дане Положення регламентує по-
рядок оплати та надання пільг по оплаті 
за навчання в Боярській міській дитячій 
школі мистецтв у відділеннях:

бального танцю;
народного танцю;
сучасного танцю.
1.2. Це Положення поширюється 

на позашкільний навчальний заклад, 
що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Боярка, а 
саме: на Боярську міську дитячу школу 
мистецтв (далі «БМД школа мистецтв»).

1.3. Плата за навчання встановлю-
ється згідно зі ст. 26 Закону України «Про 
позашкільну освіту» та постанови Ка-
бінету Міністрів України від 25.03.1997 
року № 260 «Про встановлення розміру 
плати за навчання у державних школах 
естетичного виховання дітей».

1.4. Розмір плати за навчання в 
«БМД школі мистецтв» переглядається і 
затверджується щорічно рішенням вико-
навчого комітету Боярської міської ради 
до початку навчального року за відповід-
ним поданням директора школи. Плата 
за навчання встановлюється один раз на 
рік з 1 вересня.

1.5. Директор школи доводить вста-
новлений розмір плати за навчання до 
відома батьків.

1. Встановити розмір щомісячної пла-
ти за навчання дітей у Боярській міській 
дитячій школі мистецтв на 2015-2016 на-
вчальний рік, а саме:

відділення бального, народного, су-
часного танцю:

• 40 грн. (4 години на місяць);
• 80 грн. (8 годин на місяць);
• 120 грн. (12 годин занять на місяць);
• 160 грн. (16 годин занять на місяць);
• 240 грн. (24 години занять на місяць);
• 320 грн. (32 години занять на місяць).

2. Встановити щомісячну плату за 
навчання дітей у Боярській міській ди-
тячій школі мистецтв для старших класів 
(5, 6, 7 клас):

2.1. На відділенні бального та народ-
ного танцю:

• 320 грн. на місяць (відповідно до 
навчальних планів та програм);

2.2. На відділенні сучасного танцю:
• 240 грн. на місяць (відповідно до на-

2. Порядок внесення плати за навчання в БМД 
школі мистецтв.

2.1. Плата за навчання вноситься про-
тягом дев’яти місяців навчального року 
щомісячно до 10 числа поточного місяця. 
Учні, батьки яких своєчасно не внесли 
оплату за навчання, до занять не допус-
каються. При наявності заборгованості за 
два місяця (один минулий та 10 днів по-
точного), учні можуть бути відраховані з 
контингенту школи.

2.2. Плата за навчання вноситься у 
безготівковій формі на розрахунковий ра-
хунок навчального закладу.

2.3. Встановити за поновлення на-
вчання учнів у школі разову плату у 
двократному розмірі від встановленої 
вартості навчання на відповідному від-
діленні.

3. Пільги при оплаті за навчання в «БМД школі 
мистецтв».

3.1. Перелік документів для застосу-
вання пільг, термін їх подання та періо-
дичність поновлення доводиться до відо-
ма батьків адміністрацією закладу.

3.2. Пільги надаються на навчаль-
ний рік на підставі поданих батьками 
відповідних документів, що свідчать про 
можливість встановлення пільг по оплаті 
з 1 числа того місяця, до 15 числа якого 
батьки учня подали письмову заяву та 
необхідні документи.

3.3. При поданні батьками докумен-
тів на встановлення пільг після 15 числа, 
оплата за відповідний місяць стягується 
у повному розмірі.

3.4. Встановити пільги при оплаті за 
навчання таким категоріям дітей:

3.4.1. Звільняються від оплати за на-
вчання на 100 %:

а) діти із багатодітних сімей;
б) діти-сироти;
в) діти, позбавлені батьківського пі-

клування.
3.4.2. Зменшити оплату за навчання 

на 50 %:
а) дітям матерів-одиначок;
б) діти, які втратили годувальника 

(напівсироти);
в) дітям інвалідів І та ІІ групи;
г) при навчанні двох і більше учнів з 

однієї сім’ї батьківська плата встановлю-

вчальних планів та програм).
3. Відповідно до встановленої кількос-

ті навчальних годин на місяць встановити 
річну плату за навчання:

• 360 грн. (4 годин на місяць);
• 720 грн. (8 годин на місяць);
• 1080 грн. (12 годин занять на місяць);
• 1440 грн. (16 годин занять на місяць);
• 2160 грн. (24 години занять на місяць);
• 2880 грн. (32 години занять на місяць).

Розрахунок зроблено на 9 місяців 
навчального року.

4. Затвердити Положення про по-
рядок оплати та надання пільг по оплаті 
за навчання в Боярській міській дитячій 
школі мистецтв (Додаток 1).

5. Рішення набирає чинності з 01 ве-
ресня 2015 року.         

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

ється: за першого учня в розмірі 100 % за 
інших – 50 %;

д) дітям, які навчаються на двох і 
більше відділеннях:

• за перше 100 % та 50 % за наступні.
3.5. Передбачені цим Положенням 

вищевказані пільги можуть надаватися 
лише з одного виду пільг на сім’ю із за-
значених видів пільг за бажанням батьків.

3.6. За погодженням з виконавчим 
комітетом Боярської міської ради дирек-
тору школи надається право встановлю-
вати пільги при оплаті за навчання або 
стипендію особливо обдарованим дітям.

3.7. У разі хвороби учня протягом 
двох місяців і більше, за наявності до-
кументів з лікувального закладу та заяви 
батьків, за перший місяць хвороби опла-
чується 100 %, за наступні – 50 %.

3.8. За наявності медичної довідки 
про звільнення дитини від фізичного на-
вантаження протягом одного або більше 
місяців батьківська плата за даний період 
встановлюється у розмірі 50 % від вста-
новленої вартості за навчання на відді-
ленні.
4. Планування та використання доходів від плати 
за навчання в «БМД школі мистецтв». 

4.1. Облік видатків та надходжень, 
нарахування плати за навчання та контр-
оль покладається на бухгалтерію «БМД 
школи мистецтв».

4.2. Плата за навчання зараховується 
до власних надходжень школи і спрямо-
вується на виконання навчальних планів, 
матеріальні витрати, пов’язані з навчаль-
но-виховною роботою, оплату праці, ма-
теріального стимулювання працівників, 
зміцнення матеріально-технічної бази 
закладу, соціальний захист трудового 
колективу.

5. Прикінцеві положення
5.1. Дане Положення набирає чин-

ності з моменту його затвердження рі-
шенням виконавчого комітету Боярської 
міської ради.

5.2. Зміни та доповнення до Поло-
ження можуть вноситися відповідно до 
нормативно-правових актів України, що 
регламентують дане питання.

Про затвердження Програми «Захист тва-
рин у м. Боярка» на 2015 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Захист тва-

рин у м. Боярка» на 2015 рік (додається). 
2. Виконавчому комітету та ко-

мунальному підприємству «Боярське 
ГВУЖКГ» забезпечити виконання Про-
грами.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови за напрямком.  
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 
до рішення сесії Боярської міської ради

№ 61/2756 від 16 липня 2015 р. 
ПРОГРАМА

«ЗАХИСТ ТВАРИН У М. БОЯРКА» НА 2015 РІК
1. Анотація

Проблема організації утримання, 
відлову, вакцинації та стерилізації без-
притульних тварин для м. Боярка в умо-
вах сьогодення є не тільки актуальною, а 
й такою, що набирає загальноміського 
значення. Уже ні для кого не є дивиною, 
що зграї бродячих собак у місті можна 
зустріти на залізничних станціях, побли-
зу базарів, біля торговельних центрів, на 
дачах та навіть на окремих вулицях. Ці 
зграї можуть не лише розповсюджувати 
інфекційні захворювання, але й напада-
ти на людей, захищаючи свою територію. 
Природнім є той факт, якщо є зграя со-
бак, то вона буде боротися за виживання 
в місті. Завойовуючи територію, собача 
зграя буде атакувати того, хто заходить 
на її простір. Поки це питання не буде 
вирішене, то у місті будуть проблеми із 
захворюваннями домашніх собак, а та-
кож з укусами і маленьких дітей, і само-

тніх перехожих у нічний час.
Досвід інших міст переконливо за-

свідчує, що вбивство безпритульних со-
бак ніяк не вирішує ситуацію з їх кіль-
кістю. Бо ці собаки мають свої функції: 
вони не пускають на свою територію 
інших псів. 

Міські комунальні підприємства, 
відповідальні за безпритульних собак, 
не зацікавлені у нормальному вирішенні 
проблем тварин через брак фінансуван-
ня. 

Тому очевидно, що для Боярки є го-
стра необхідність та потреба у організації 
діяльності установи для захисту безпри-
тульних тварин, надання допомоги у сте-
рилізації та влаштування таких тварин у 
добрі руки. 

Нині функцію з організації утриман-
ня, відлову, вакцинації та стерилізації без-
притульних тварин у м. Боярка виконує 
організований у 2014 році на волонтер-
ських засадах ГО «Захист тварин плюс» 
притулок, що розмістився на території 
котельні колишнього радгоспу «Декора-
тивні культури» (траса на Білогородку). У 
притулку в різний період часу одночасно 
перебуває від 15 до 40 тварин. Системно 
існувати на пожертви городян дана уста-
нова надалі практично не спроможна. 

На вирішення цієї соціальної про-
блеми й спрямована реалізація загаль-
номіської програми «Захист тварин у м. 

Боярка (далі Програма). 
1. Мета програми

Програма спрямована на органі-
зацію утримання, відлову, вакцинації 
та стерилізації безпритульних тварин м. 
Боярка.
2. Завдання програми

2.1. Приведення до належного стану 
території притулку.

2.2. Підтримка та лікування тва-
рин (стерилізація, вакцинація, обробка, 
утримання на карантині).

2.3. Соціалізація поведінки та од-
омашнення тварин – влаштування у доб-
рі руки.

2.4. Залучення до роботи волонтерів.
2.5. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з жителями міс-
та, щодо догляду та утриманням тварин, 
формування чуйного ставлення до без-
притульних тварин в т. ч. й через ЗМІ та 
соціальну рекламу.
3. Очікувані результати

У Боярці помітно зменшиться кіль-
кість безпритульних тварин (котів та 
собак). Безпритульні тварини будуть 
стерилізовані, стануть не агресивними, 
будуть також щеплені від сказу, а всі цу-
ценята отримають комплексне щеплен-
ня від чуми, вірусного ентериту, лептос-
пірозу тощо. 
5. Кошторис витрат на реалізацію програми:

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2756 

від 16 липня  2015 року   м. Боярка

Стаття витрат Розрахунок витрат 
грн.

Сума коштів, очі-
кувана від БМР, 
грн.

Загальна сума ко-
штів на реалізацію 
проекту, грн.

Лікування собак

Стерилізація 50 собак х 600,00 30000,00 30000,00

Вакцинація від 
сказу

200 собак х 50,00 10000,00 10000,00

Комплексна вак-
цинація

100 цуценят х 
100,00

10000,00 10000,00

Загалом 50000,00

Додаток № 1
до рішення виконавчого 

комітету від 14.07.2015р. № 36/1
Розрахунок

вартості одного виїзду асенізаційної машини КП 
«Боярка-Водоканал» на 3,8м3 для населення

Додаток № 2
до рішення виконавчого 

комітету від 14.07.2015р. № 36/1
Розрахунок

вартості одного виїзду асенізаційної 
машини КП «Боярка-Водоканал» 

на 3,8 м3 для бюджетних організацій

Додаток № 3
до рішення виконавчого 

комітету від 14.07.2015р. № 36/1
Розрахунок

вартості одного виїзду асенізаційної 
машини КП «Боярка-Водоканал» на 3,8 м3 

для комерційних організацій

Додаток № 4
до рішення виконавчого    

комітету від 14.07.2015р. № 36/1
Розрахунок

вартості очистки 1 м3 стоків для споживачів 
власним транспортом (талон)

Про призупинення дії рішення виконав-
чого комітету від   12 травня 2015 р. №26/6 
«Про встановлення тарифів на проживання 
в гуртожитках КП «БГВУЖКГ» за адресами: 
вул. Молодіжна, 12/2, вул. Пастернака, 68.

Розглянувши клопотання КП 
«БГВУЖКГ» від 08.07.2015 р. № 02 – 9/1335  
про призупинення дії рішення ви-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 14 липня 2015 року       № 36/2
м. Боярка

конавчого комітету від 12 травня 2015 
року   № 26/6, враховуючи висновки 
тимчасової робочої групи з питань під-
вищення тарифів на водовідведення 
у м. Боярка та підвищення тарифів у 
гуртожитках, що знаходяться по вул. 
Молодіжній, 12/2 та вул. Пастернака, 
68 (протокол № 1 від 10.06.2015 року, 
протокол № 2 від 17.06.2015 року, про-
токол № 3  від 23.06.2015 року, протокол 
№ 4 від 25.06.2015 року, протокол № 5 
від 30.06.2015 року, протокол № 6 від 
02.07.2015 року), звернення мешканців 
гуртожитків, висновки Постійної депу-
татської комісії з питань житлово-ко-
мунального господарства, енергозбере-

Про встановлення скоригованих та-
рифів на послуги з  утримання житлових 
будинків та прибудинкової території, які 
надає ТОВ «ЖКП «Дніпрожитлосервіс» для 
мешканців  будинку за адресою: м. Боярка,                   
вул. Білогородська, 51

Розглянувши лист директора ТОВ 
«ЖКП «Дніпрожитлосервіс» Гарбуза В. 
Г. №102 від 26.06.2015 р. щодо встанов-
лення скоригованих тарифів на утриман-
ня будинку та прибудинкової території, 
керуючись пп. 2, п. а) і пп. 2, п. б) ст. 28 
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», п. 2 ст. 14 Закону 
України «Про житлово-комунальні по-
слуги», Постановою Кабінету Міністрів 
України № 869 від 01.06.2011 року «Про 
забезпечення єдиного підходу до форму-
вання тарифів на житлово-комунальні 
послуги», враховуючи подані розрахун-

ки витрат на надання послуг з утримання 
будинку, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ:
1. Встановити скориговані тарифи 

на послуги з утримання житлового бу-
динку та прибудинкової території, які 
надає ТОВ «ЖКП «Дніпрожитлосервіс» 
для мешканців будинку за адресою: м. 
Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус 
5, а саме:

• 3 грн.15 коп. без ПДВ за 1 м2 для 
житлових приміщень; 

• 2 грн.40 коп. без ПДВ за 1 м2 для не-
житлових приміщень.

2. Зобов’язати директора ТОВ 
«ЖКП «Дніпрожитлосервіс» Гарбуза В. Г. 
дотримуватись вимог Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» та 
оприлюднити дане рішення в засобах 
масової інформації.

4. Ввести в дію тарифи, встановлені 
даним рішенням, через 15 днів з моменту 
їх оприлюднення.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  14  липня  2015 року         № 36/3
м. Боярка

ження, благоустрою міста     від 04 червня 
2015 року та від 01 липня 2015 року, керу-
ючись ст. 40 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Призупинити дію рішення ви-

конавчого комітету від 12 травня 2015 
року № 26/6 «Про встановлення тари-
фів на проживання в гуртожитках КП 
«БГВУЖКГ» за адресами: вул. Молодіж-
на, 12/2, вул. Пастернака, 68».

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника згідно 
з розподілом функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Інформація про проведення громад-
ських слухань на території житлового ма-
сиву «Боярська ЛДС» від 28.05.2015р.

Розглянувши колективне звернен-
ня ініціативної групи мешканців селища 
«Боярська ЛДС», ГО «Народна рада Бо-
ярки» та депутата Боярської міської ради                  

 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
VІ СКЛИКАННЯ

  чергова 61 сесія 
РІШЕННЯ № 61/2868

від 16 липня 2015 року     м. Боярка

О. П. Поліщука про затвердження про-
токолу громадських слухань на території 
житлового масиву «Боярська ЛДС» від 
28.05.2015 р., керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома інформацію 

про проведення громадських слухань на 
території житлового масиву «Боярська 
ЛДС» від 28.05.2015 р., відповідно до 
протоколу, що додається.

2. Врахувати дану інформацію в про-
екті генерального плану міста Боярка.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про погодження соціального автобус-
ного маршруту регулярних спеціальних пе-
ревезень  № 5 «С/г технікум м. Боярка – С/г 
технікум м. Боярка»

Розглянувши лист голови ГО «Мо-
лодь Боярки» О. О. Зарубіна та відповід-
но до ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Порядку 
розроблення та затвердження паспорта 
автобусного маршруту» затверджено-
го наказом Міністерства транспорту та 
зв’язку України № 278 від 07.05.2010 року, 
Закону України «Про автомобільний 
транспорт» та врахувавши пропозиції 

транспортної комісії по пасажирському 
перевезенню в місті Боярка, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Погодити соціальний автобусний 

маршрут регулярних спеціальних пере-
везень № 5 «С/г технікум м.Боярка –     
С/г технікум м.Боярка».

2. Замовнику забезпечити виключно 
безоплатне перевезення пасажирів та їх 
багажу з числа пільгових категорій жите-
лів у межах міста Боярка на соціальному 
автобусному маршруті регулярних спе-
ціальних перевезень № 5 «С/г технікум                                                                                                  
м. Боярка – С/г технікум м. Боярка» згід-
но з вимогами чинного законодавства.

3. Рішення дійсне за умов виконання 
п. 2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови О. В. Красовського 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА   Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 липня 2015 року           № 35/4
м. Боярка

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com



524 липня 2015
№ 14 (272)

   Телеканал 1+1

06:00 «Просто шоу»
06:25 «Українські сенсації»
07:25 «Маша і ведмідь»
07:40 «Маша і ведмідь»
07:50 ТСН: 
08:45 «Міняю жінку - 8»
10:00 «Чотири весілля 4»
11:10 Т\с «Асі»
13:15 «Ворожка»
13:50 «Ворожка»
14:20 «Ворожка»
14:55 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами 
- 5»
17:20 Т\с  «Чорна троянда»
19:30 ТСН: 
20:15 Т\с  «Свати - 4»
21:20 Т\с  «Завтра буде за-
втра» (1)
23:30 Т\с  «Просто Райт» (2)
01:25 «Great Brіtіsh Bake off»
02:25 Т\с  «Просто Райт» (2)
04:00 «Шість кадрів»
04:45 «Служба розшуку 
дітей»
04:50 «Просто шоу»

   ICTV

06:10 Служба розшуку дітей
06:15 М/с «Пригоди мульти-

нят»
06:55 Факти
07:40 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
10:05 «Перегони «Гарматне 
ядро»-2». Х/ф
12:05 «Стріла». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Стріла». Т/с
14:10 «Ейр Америка». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Ейр Америка». Х/ф
16:50 «Вічно молодий». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:30 Свобода слова з Андрі-
єм Куликовим
00:15 «Той, хто знову ви-
ганяє». Х/ф (2)
01:45 «Перегони «Гарматне 
ядро»-2». Х/ф
03:25 «Стріла». Т/с

   Інтер

05:35 Х/ф «Сусіди за роз-
лученням»

07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Ангел в серці» 
13:15 «Судові справи»
14:00 «Молебень на Воло-
димирській гірці. Пряма 
трансляція»
15:00 «Сімейний суд»
15:45 «Жди мене»
17:50 «Новини»
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:50 Т/с «Шлюб за запові-
том 2: Повернення Сандри» 
(2)
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
02:40 Х/ф «Піти, щоб за-
лишитися»
04:10 Д/ф «Хрещення»
04:50 «Подробиці»

   Новий Канал

05:40 Kіds Tіme
05:42 М/с «Сильвестр і 
Твітті»

07:05 Kіds Tіme
07:07 Т/с «Друзі»
10:05 Х/ф «Принц Веліант»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
19:00 Весільні битви
20:25 Х/ф «Весілля за об-
міном» (2)
22:15 Т/с «Молодіжка» (2)
01:10 Х/ф «Конан-варвар» 
(2)
03:10 Служба розшуку дітей
03:15 Ютьюбинськ
04:00 Зона ночі
05:35 25-й кадр

   СТБ

06:05 «Все буде добре!»
07:50 «Зіркове життя. Об-
дурити зірку»
08:50 Х/ф «Прилетить рап-
том чарівник» (1)
10:45 «Холостяк - 5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:00 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»

00:45 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Танцмайдан-
чик»(1)
03:35 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

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 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
10:25 Т/с «Квиток на двох» 
Т/с (1)
14:20 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
18:00 Т/с «Королева гри» 
Т/с (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Умови контракту 
2» Т/с (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Неймовірний 
Халк»
01:40 Події
02:30 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
03:30 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:35 Т/с «Королева гри 
Т/с (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Здоров’я
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Здоров’я
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:15 Погода
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 М/ф
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
11:50 Погода

11:55 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою»
12:25 Утеодин з Майклом 
Щуром
13:00 Новини
13:15 Вікно в Америку
13:40 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
15:30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
15:55 Х/ф «Владика Андрей» (1)
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 З перших вуст
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Т/с «Пастка» 1с. (1)
04:05 Надвечір»я
05:00 Новини
05:25 Вікно в Америку
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 «Інспектор Фреймут»
07:15 «Маша і ведмідь»
07:30 «Маша і ведмідь»
07:40 ТСН: 
08:35 «Міняю жінку - 8»
09:45 «Чотири весілля 4»
10:50 Т\с «Асі»
12:40 Т\с  «Свати - 4»
13:45 «Ворожка»
14:20 «Ворожка»
14:55 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами - 5»
17:20 Т\с  «Чорна троянда»
19:30 ТСН: 
20:15 Т\с  «Свати - 4»
21:20 Т\с  «Завтра буде за-
втра»
23:30 Т/с «Родинне весілля» (2)
01:30 «Great Brіtіsh Bake off»
02:30 Т/с «Родинне весілля» 
(2)
04:05 «Шість кадрів»
04:50 «Служба розшуку 
дітей»
04:55 «Просто шоу «

   ICTV

05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
11:50 «Стріла». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Стріла». Т/с. 
14:00 Провокатор
15:30 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
17:45 «Спецзагін «Шторм». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с
22:20 «Спецзагін «Шторм». Т/с
23:20 «Смертельна зброя». 
Х/ф (2)
01:25 «Агенти ФБР». Х/ф (2)
02:45 «Стріла». Т/с. 
04:05 «Закон Херрі-2». Т/с

   Інтер

05:30 Т/с «Перше кохання»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини

08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 «Божественна літургія 
у Свято-Успенській Києво-
Печерській Лаврі»
11:00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:45 «Сімейний суд»
14:40 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Домробітниця»
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:50 Т/с «Шлюб за запові-
том 2: Повернення Сандри» 
(2)
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:00 Х/ф «Код 
вбиства:Полювання на 
кілера» (2)
04:30 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
04:50 «Подробиці»

   Новий Канал

05:40 Kіds Tіme
05:42 М/с «Сильвестр і 
Твітті»

07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
10:05 Єралаш
11:55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
17:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Супермодель по-
українськи
21:00 Т/с «СашаТаня» (2)
22:15 Т/с «Молодіжка» (2)
01:05 Х/ф «Принц Єгипту» 
(2)
03:00 Ютьюбинськ
03:45 Зона ночі
05:15 25-й кадр

   СТБ

06:10 «Вікна-Новини»
06:45 «Все буде добре!»
08:45 «Зіркове життя. Зіркові 
байстрюки»
09:45 «Зіркове життя. Я 
люблю тебя до слез....»
10:35 «Таємниці Х-фактора. 
Життя як D-версія»
11:20 «Холостяк - 5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:05 «Слідство ведуть екс-
трасенси»

21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00:30 «Один за всіх»
02:00 Х/ф «Веселі зірки»(1)
03:50 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:25 Т/с «Засіб від смерті» 
(1)
14:20 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
18:00 Т/с «Королева гри» (17 
серія) Т/с (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
20:50 Футбол. Ліга Чемпіо-

нів. «Фенербахче» (Туреччи-
на) - «Шахтар» (Україна)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Засіб від смерті» 
(1)
01:20 Події
02:05 Х/ф «Неймовірний 
Халк» (2)
03:45 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:30 Здоров’я
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Здоров’я
08:45 Корисні поради
09:00 Трансляція заходів з 
нагоди Дня Хрещення Київ-

ської Русі-України
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Про головне
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
15:30 Фольк-musіc
16:35 Подорожні
17:25 Погода
17:35 Перша студія
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 З перших вуст
19:00 Трансляція Свят-
кового богослужіння біля 
пам’ятника хрестителю Русі 
рівноапостольному князю 
Володимиру
20:30 Перші на Першому 
(Євроігри)
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Війна і мир
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Вертикаль влади
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Т/с «Пастка» (1)
05:00 Новини
05:45 Вічне

Вівторок, 28 липня

   Телеканал 1+1

06:00 «Поверніть мені красу»
07:10 «Маша і ведмідь»
07:25 «Маша і ведмідь»
07:35 ТСН: 
08:30 «Міняю жінку - 8»
09:40 «Чотири весілля - 2»
10:50 Т\с «Асі»
12:40 Т\с  «Свати - 4»
13:45 «Ворожка»
14:20 «Ворожка»
14:55 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами 
- 5»
17:20 Т\с  «Чорна троянда»
19:30 ТСН: 
20:15 Т\с  «Свати - 4»
21:20 Т\с  «Завтра буде за-
втра»
23:30 Селена омес у комедії 
«Рамона і Бізус» (1)
01:30 «Міняю жінку - 8»
02:30 «Great Brіtіsh Bake off»
03:30 Селена омес у комедії 
«Рамона і Бізус» (1)
05:05 «Служба розшуку 
дітей»
05:10 «Телемагазин»
05:40 «Просто шоу»

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Студія Вашинтон

05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
11:50 «Комісар Рекс». Т/с. 
12:45 Факти. День
13:10 «Комісар Рекс». Т/с. 
14:00 Провокатор
15:30 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
17:45 «Спецзагін «Шторм». 
Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Снайпер-2. Тунгус». 
Т/с
22:20 «Спецзагін «Шторм». 
Т/с
23:20 «Смертельна зброя-2». 
Х/ф (2)
01:30 «Я досі знаю, що ви 
скоїли минулого літа». Х/ф 
(2)
03:00 «Комісар Рекс». Т/с. 
04:25 «Закон Херрі-2». Т/с

   Інтер

05:30 Т/с «Перше кохання»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11:50 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
14:40 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Домробітниця»
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:50 Т/с «Шлюб за запові-
том 2: Повернення Сандри» 
(2)
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
03:00 Х/ф «На лезі бритви» (2)
04:30 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
04:50 «Подробиці»

   Новий Канал

05:40 Kіds Tіme
05:42 М/с «Сильвестр і 

Твітті»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
10:05 Єралаш
11:55 Т/с «Щасливі разом»
17:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Супермодель по-
українськи
21:20 Т/с «СашаТаня» (2)
22:55 Т/с «Молодіжка» (2)
01:35 Х/ф «Тінь»
03:25 Служба розшуку дітей
03:30 Ютьюбинськ
03:55 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

05:50 «Вікна-Новини»
06:25 «Все буде добре!»
08:10 «Зіркове життя. Врято-
вані дітьми»
09:05 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
11:00 «Холостяк - 5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:05 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Давай поговоримо 

про секс 2»
00:30 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Золото»(1)
03:45 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:25 Т/с «Засіб від смерті»  
(1)
14:20 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
18:00 Т/с «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Умови контракту 
2» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с « Засіб від смерті «  (1)
01:20 Події
02:05 Т/с «Пожежники 
Чикаго» (2)
03:30 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
04:35 Т/с «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Здоров’я
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Здоров’я
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 М/ф
09:40 Хто в домі хазяїн?
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
10:55 Як ваше здоров’я?
11:50 Погода
12:35 Нотатки на глобусі
13:00 Новини
13:15 Час-Ч

13:30 Святкове богослужін-
ня біля пам’ятника князю 
Володимиру
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
15:30 Війна і мир
16:15 Книга ua
16:40 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
17:15 Погода
17:20 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Спецпроект до 150-річ-
чя від дня народження 
Андрея Шептицького
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Тепло. Ua
23:30 На слуху
23:55 Погода
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Т/с «Пастка» (1)
05:00 Новини
05:45 Вічне

Середа, 29 липня

TV-МАРШРУТ
Понеділок, 27 липня

Про зміни у складі виконавчого комітету
Відповідно до пп. 3 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до складу виконавчого 

комітету Боярської міської ради, а саме:
виключити зі складу виконавчого комітету:

• Коржову Валентину Миколаївну;
включити до складу виконавчого комітету:

• Долгову Наталію Миколаївну – го-
лову ГО «Боярська самооборона»

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на керуючого спра-
вами виконавчого комітету Боярської 
міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесії
РІШЕННЯ № 61/2751

від 16 липня 2015 року     м. Боярка

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2015 року
Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», у відповідності з Бюджетним Кодексом України, постановами 
Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р. № 228 «Про затвердження порядку складан-
ня, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ» (зі змінами), заслухавши інформацію про виконання міського бюджету за І 
квартал 2015 року та враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань фі-
нансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв’язків, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2015 р. 

по доходах у сумі 14 453,5 тис. грн., а саме: загальний фонд – 13 742,8 тис. грн., в т. ч. субвен-
ція з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів – 6 351,8 тис. грн., спеці-
альний фонд – 710,7 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку м. Боярка – 169,9 тис. грн.     

по видатках у сумі 11 666,7 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 9 677,1 тис. грн., в т. ч. за 
рахунок субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів - 5 707,0 тис. 
грн. та спеціальний фонд – 1 989,6 тис. грн., в т. ч. з бюджету розвитку м. Боярка – 1 349,8 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     Т. Г.ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

Чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2749

від 16 липня 2015 року     м. Боярка

Про встановлення меморіальної дошки
Розглянувши звернення начальника Києво-Святошинського РВ ГУ ДСНС 

України у Київській області підполковника служби цивільного захисту О. М. 
Козленка про погодження можливості встановлення гранітної меморіальної 
дошки на будівлі 33-ДПРЧ по вшануванню пам’яті пожежника-рятувальника 
Олексія Васильовича Риндіна за адресою: м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 89, 
керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Погодити Києво-Святошинському РВ ГУ ДСНС України у Київ-

ській області встановлення гранітної меморіальної дошки на будівлі 33-
ДПРЧ по вшануванню пам’яті пожежника-рятувальника Олексія Васи-
льовича Риндіна за адресою: м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 89.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступни-
ка міського голови О. В. Красовського 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 липня 2015 року   № 35/6
м. Боярка

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Четвер, 30 липня
   Телеканал 1+1

06:15 «Територія обману»
07:10 «Маша і ведмідь»
07:25 «Маша і ведмідь»
07:35 ТСН: 
08:30 «Міняю жінку - 8»
09:45 «Чотири весілля - 2»
10:50 Т\с «Асі»
12:40 Т\с  «Свати - 4»
13:45 «Ворожка»
14:20 «Ворожка»
14:55 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами - 5»
17:20 Т\с  «Чорна троянда»
19:30 ТСН: 
20:15 Т\с  «Свати - 5»
21:20 Т\с  «Завтра буде за-
втра» (1)
23:30 Шахрух Хан у драмі 
«Мене звуть Хан» (1)
02:35 «Міняю жінку - 8»
03:35 «Great Brіtіsh Bake 
off - 2»
04:35 «Шість кадрів»
05:05 «Телемагазин»
05:35 «Просто шоу»

   ICTV

05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок

09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:00 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
11:50 «Комісар Рекс». Т/с. 
12:45 Факти. День
13:10 «Комісар Рекс». Т/с. 
14:00 Провокатор
15:30 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
17:45 «Спецзагін «Шторм». 
Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Снайпер-2. Тунгус». 
Т/с
22:25 «Спецзагін «Шторм». 
Т/с
23:20 «Смертельна зброя». 
Х/ф (2)
01:35 «Той, хто знову ви-
ганяє». Х/ф (2)
02:50 «Комісар Рекс». Т/с. 
04:15 «Закон Херрі-2». Т/с

   Інтер

05:30 Т/с «Перше кохання»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»

08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11:50 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:40 «Сімейний суд»
14:40 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Домробітниця»
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
19:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:50 Т/с «Шлюб за запові-
том 2: Повернення Сандри» 
(2)
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення 
любов’ю»
02:55 Х/ф «Сім днів до 
весілля»
04:30 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
04:50 «Подробиці»

   Новий Канал

05:40 Kіds Tіme
05:42 М/с «Сильвестр і 
Твітті»
07:10 Kіds Tіme
07:12 Т/с «Друзі»
10:05 Єралаш

11:55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
17:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Х/ф «Шахраї»
22:55 Т/с «Молодіжка» (2)
01:35 Х/ф «Людина в заліз-
ній масці»
03:40 Служба розшуку дітей
03:45 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

05:40 «Вікна-Новини»
06:15 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Тіло 
на показ»
09:00 «Зіркове життя. Не-
щасні в коханні»
10:00 «Таємниці Х-фактора. 
Мамо, не горюй! «
10:55 «Вагітна у 16»
11:55 «Доньки-матері»
12:50 «Холостяк - 5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:05 «Слідство ведуть екс-
трасенси»
21:00 «Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Я соромлюсь свого 

тіла»
00:30 «Один за всіх»
02:25 Х/ф «Господар тай-
ги»(1)
04:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:25 Т/с «Засіб від смерті» 
(1)
14:20 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
18:00 Т/с «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Умови контракту 
2» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Засіб від смерті» (1)
01:20 Події
02:05 Т/с «Пожежники 
Чикаго» (2)

03:30 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
04:35 Т/с «Королева гри» (2)
05:20 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:35 Здоров’я
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Здоров’я
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 М/ф
09:40 Як це?
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
10:50 Світло
11:50 Погода
11:55 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами

12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Про головне
14:25 Погода
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
15:30 Надвечір»я
16:25 Погода
16:30 Д/с «Замки Європи»
17:20 Український корт
17:50 Зроблено в Європі
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
22:15 Інтерв’ю Директора 
Світового банку у справах 
України, Білорусі та Молдо-
ви Чімяо Фан
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» (2)
02:20 Новини
02:35 Т/с «Острів любові» (2)
04:05 Надвечір»я
05:00 Новини
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:10 «Територія обману -2»
07:10 «Маша і ведмідь»
07:25 «Маша і ведмідь»
07:35 ТСН: 
08:30 «Міняю жінку - 8»
09:40 «Чотири весілля - 2»
10:50 Т\с «Асі»
12:40 Т\с  «Свати - 5»
13:45 «Ворожка»
14:20 «Ворожка»
14:55 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами 
- 5»
17:20 Т\с  «Чорна троянда»
19:30 ТСН: 
20:20 Анімаційний проект 
Кварталу 95 «Мультибарбара 
2015»
21:00 «Вечірній Київ «
23:10 «Світське життя»
00:10 «Підпільна імперія» 
представляє: Бред Пітт у 
трилері «Пограбування 
казино» (2)
02:10 ТСН: 
03:00 Бред Пітт у трилері 
«Пограбування казино» (2)
04:30 «Шість кадрів «

   ICTV

05:10 Служба розшуку дітей

05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:00 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:00 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
11:50 «Комісар Рекс». Т/с. 
12:45 Факти. День
13:10 «Комісар Рекс». Т/с. 
14:00 Провокатор
15:30 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Вчора закінчилася 
війна». Т/с
17:45 «Спецзагін «Шторм». 
Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:30 «Снайпер-2. Тунгус». 
Т/с
22:25 «Спецзагін «Шторм». 
Т/с
23:20 «Смертельна зброя-4». 
Х/ф (2)
01:40 «Дістати коротуна». 
Х/ф (2)
03:15 «Комісар Рекс». Т/с. 
04:40 Вражаючі сюжети про 

роботу поліції

   Інтер

05:30 Т/с «Перше кохання»
07:00 Новини
07:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11:00 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:45 «Судові справи»
13:45 «Сімейний суд»
14:40 «Сімейний суд»
15:35 Т/с «Домробітниця»
17:50 Новини
18:05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
20:50 Х/ф «Я буду чекати 
тебе завжди»
00:35 Т/с «Картковий буди-
нок 2» (2)
03:45 Д/ф «Прокляття 
відьом»
04:40 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»
05:20 «Подробиці»

   Новий Канал

05:50 Служба розшуку дітей
05:52 Kіds Tіme

05:55 М/с «Сильвестр і 
Твітті»
06:40 Kіds Tіme
06:42 «Серця трьох 2»
17:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Т/с «СашаТаня» (2)
21:00 Х/ф «Дуже небезпечна 
штучка»
22:45 Т/с «Молодіжка» (2)
01:25 Х/ф «Чесна гра»
02:50 Т/с «Моя нянька 
вампір» (2)
03:35 Зона ночі
05:25 25-й кадр

   СТБ

05:20 Х/ф «Виконання 
бажань»(1)
06:50 Х/ф «Господар тай-
ги»(1)
08:35 Х/ф «Трактир на 
П’ятницькій»(1)
10:15 Х/ф «Місце зустрічи 
змінити не можна»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:40 Т/с «Коли ми вдо-
ма»(1)
20:00 Х/ф «Доглядальни-
ця»(1)
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 Х/ф «Інше обличчя»(1)
00:30 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса і доктора 

Ватсона»(1)
03:25 Нічний ефір
04:50 Х/ф «Командир щас-
ливої «Щуки»(1)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:05 Т/с «Жіночий лікар» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12:25 Т/с «Засіб від смерті» 
(1)
14:20 Т/с «Жіночий лікар» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Жіночий лікар» (1)
18:00 Т/с «Королева гри» (2)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Умови контракту 
2» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Засіб від смерті» 
(1)
01:20 Події
02:05 Т/с «Пожежники 
Чикаго» (2)
03:25 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
04:30 Т/с «Королева гри» (2)
05:15 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Агровектор
06:30 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Здоров’я
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Здоров’я
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 М/ф
09:40 Школа Мері Поппінс
10:00 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
10:50 Віра. Надія. Любов
12:00 Дорогі депутати
12:25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою
13:00 Новини
13:15 Час-Ч
13:30 Про головне
14:25 Погода
14:40 Т/с «Таємниця старого 
мосту» (1)
15:30 Спогади
16:00 Театральні сезони
16:30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
16:55 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
17:55 Погода
18:00 Перші на Першому 
(Євроігри)
18:30 Новини
18:50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
20:00 Про головне
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студія
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана» (1)
02:20 Новини
02:35 Т/с «Острів любові» (2)
04:10 Віра. Надія. Любов
05:00 Новини
05:45 Вічне

П’ятниця, 31 липня

   Телеканал 1+1

07:05 ТСН: 
08:00 М/с «Пригоди ведмеди-
ків Гаммі»
08:35 М/с «Пригоди ведмеди-
ків Гаммі»
09:00 «Маша і ведмідь»
09:10 «Світське життя»
10:10 Т/с «Травневий дощ»
12:00 Т/с «Моя любов»
14:05 «Сказочная Русь «
14:45 «Вечірній Київ «
16:35 «Вечірній квартал «
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: 
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал «
23:00 «Хижак-2» (3)
01:00 Т/с «Моя любов»
02:45 Т/с «Травневий дощ»
04:15 «Шість кадрів «
05:45 «Неділя з Кварталом 
- 2»

   ICTV

06:35 Факти

07:00 М/с «Пригоди мульти-
нят»
07:40 Д/ф «Телескоп Хабл»
08:25 Провокатор
10:15 Секретний фронт
11:10 Антизомбі
12:10 Дістало!
12:45 Факти. День
13:20 Громадянська оборона
14:20 Інсайдер
15:15 «Снайпер-2. Тунгус». 
Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
20:10 «Заборонений прийом». 
Х/ф
22:10 «Епідемія страху». Х/ф
00:10 «Невидимка». Х/ф (2)
02:05 «Вогонь з пекла». Х/ф 
(2)
03:55 Вражаючі сюжети про 
роботу поліції

   Інтер

06:00 М/ф «Ну, постривай!»

06:30 Х/ф «Кур’єр»
08:00 «Школа доктора Кома-
ровського»
09:30 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
11:10 Х/ф «Мамо, я льотчика 
люблю»
13:10 Х/ф «Люблю, тому що 
люблю»
15:00 Х/ф «Пігулка від сліз»
17:00 Т/с «Одеса-мама» 1-3 
сс.
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Одеса-мама» 4-6 
сс.
23:00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02:05 «Подробиці»
02:35 Х/ф «Від заходу до 
світанку 3: Дочка ката» (3)
04:05 Х/ф «Кур’єр»
05:25 «Подробиці»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
08:00 М/с «Пінгвіни Мада-

гаскару»
08:55 Kіds Tіme
08:57 Файна Юкрайна
10:30 Весільні битви
11:55 Х/ф «Рок у літньому 
таборі»
13:50 Х/ф «Хлопчик у ді-
вчинці»
15:45 Х/ф «Дуже небезпечна 
штучка»
17:30 Х/ф «Шахраї»
19:15 Х/ф «Погоня»
21:00 Х/ф «Рейд» 
23:00 Х/ф «Рейд 2» 
02:05 Х/ф «Дж. Едгар» (2)
04:10 Зона ночі
05:35 25-й кадр

   СТБ

06:25 Х/ф «Розіграш»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Х/ф «Найчарівніша та 
найпривабливіша»(1)
11:40 Т/с «Коли ми вдома»(1)
14:00 Х/ф «Доглядальни-
ця»(1)

15:55 Х/ф «Інше обличчя»(1)
18:00 Х/ф «Навчаю грі на 
гітарі»(1)
21:45 Х/ф «Вечірня казка»(1)
23:40 «Давай поговоримо про 
секс 2»
01:30 Х/ф «Трактир на 
П’ятницькій»(1)
03:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Зірковий шлях
06:30 Т/с «Жіночий лікар» (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Жіночий лікар» (1)
10:15 Реальна містика
11:10 Т/с «Тілі - тили тісто» 
Т/с (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Тільки про любов» (1)
19:00 Події
19:40 Т/с «Тільки про любов» 
(1)
00:00 Історія криміналістики. 
Ідентифікація
00:55 Історія криміналістики. 
Балістика

01:40 Події
02:20 Реальна містика
03:00 Т/с «Жіночий лікар» (1)

   УТ 1

06:00 Підсумки
06:20 Погода
06:25 У просторі буття
07:00 Підсумки
07:20 Погода
07:25 На слуху
07:50 Вертикаль влади
08:20 АгроЕра. Підсумки
08:35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
08:55 Погода
09:00 Погода
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 М/ф
09:50 Погода
10:00 Зроблено в Європі
10:30 Книга ua
10:55 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
12:10 Етнографічні замальов-
ки. Грузія
12:20 Д/ф «Клуб пригод»

13:00 Світло
13:40 Д/с «Замки Європи»
14:30 Х/ф «Жахливий Генрі» 
(1)
16:05 Чоловічий клуб. Спорт
17:00 Чоловічий клуб
17:35 Погода
17:40 Музичні салони ARTE
18:50 Д/с «Гра долі»
19:25 Х/ф «Лісова пісня. 
Мавка» (1)
21:00 Новини
21:40 Інтерв’ю Директора 
Світового банку у справах 
України, Білорусі та Молдови 
Чімяо Фан
22:20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак»
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана» (1)
02:20 Т/с «Острів любові» (2)
05:00 Новини
05:25 Як ваше здоров’я?

Субота, 1 серпня

Неділя, 2 серпня
   Телеканал 1+1

06:35 М/ф «Попелюшка. Повний 
вперед» (1)
08:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі»
08:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці»
09:45 «Маша і ведмідь»
10:15 ТСН: 
11:00 «Світ навиворіт: Латинська 
Америка»
12:05 «Світ навиворіт: Латинська 
Америка»
13:15 «Інспектор Фреймут»
14:50 «Територія обману»
15:45 «Поверніть мені красу»
16:55 «Чотири весілля 4»
18:05 «Чотири весілля 4»
19:30 ТСН: 
20:15 Т/с «Когда зацветет багульник 
« (2)

00:00 Т/с «Ангел»
01:40 «Хижак-2» (3)
03:25 Т/с «Когда зацветет багульник 
« (2)

   ICTV

05:25 Факти
05:30 Д/ф «Телескоп Хабл»
05:55 М/с «Пригоди мультинят»
06:40 «Леся+Рома». Комедійний Т/с
08:30 Зірка YouTube
11:10 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:00 «Старі пси». Х/ф
14:40 «Епідемія страху». Х/ф
16:40 «Заборонений прийом». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:30 «Кінець світу». Х/ф (2)
21:50 «Стирач». Х/ф (2)
00:00 «Відшкодування збитків». 
Х/ф (2)
01:50 «Я досі знаю, що ви скоїли 
минулого літа». Х/ф (2)
03:25 Вражаючі сюжети про роботу 

поліції

   Інтер

06:00 М/ф «Ну, постривай!»
06:35 Х/ф «Іван Васильович змінює 
професію»
08:15 «Удачный проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
11:00 Х/ф «Люблю, тому що люблю»
13:00 Х/ф «Я буду чекати тебе за-
вжди»
16:50 Т/с «Одеса-мама»
20:00 «Подробиці»
20:50 Т/с «Одеса-мама» 
23:00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02:15 «Подробиці»
02:55 Х/ф «Ігри дорослих дівчат»
04:55 «Подробиці»

   Новий Канал

06:10 Kіds Tіme

06:12 М/с «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
08:15 М/ф «Скубі Ду: Музика 
вампіра»
09:50 Kіds Tіme
09:52 Х/ф «Рок у літньому таборі»
11:45 Х/ф «Хлопчик у дівчинці»
13:40 Х/ф «Перша дочка»
15:40 Х/ф «Погоня»
17:10 Х/ф «Чесна гра»
19:00 Х/ф «Конвоїри» (2)
21:00 Х/ф «Невловимі» (2)
22:55 Х/ф «Як я тепер люблю» (2)
01:05 Х/ф «Потойбічне» (2)
03:40 Зона ночі
05:20 25-й кадр

   СТБ

05:35 Х/ф «Цілком пропащий»(1)
07:10 Х/ф «Стережись автомобіля»(1)
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на Майдані»
11:20 Х/ф «Навчаю грі на гітарі»(1)
15:10 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
19:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь свого тіла»
00:35 Х/ф «Стережись автомобіля»(1)
02:10 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:40 Події
07:20 Т/с «Тілі - тілі тісто» (1)
11:00 Х/ф «Почуй моє серце» (1)
12:50 Т/с «Умови контракту 2»  (1)
19:00 Події
20:00 Т/с «Умови контракту 2» (1)
21:50 Х/ф «Руда» Т/с (1)
23:40 Зірковий шлях
01:30 Події
02:20 Т/с «Королева гри» (2)

   УТ 1

06:00 Погода

06:05 Світ православ’я
06:35 Крок до зірок
07:10 Погода
07:20 Шеф-кухар країни
08:05 Погода
08:10 Агровектор
08:20 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак»
08:40 Тепло.Ua
09:00 Погода
09:15 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
10:00 Школа Мері Поппінс
10:15 Хочу бути
10:40 Спогади
11:15 Х/ф «Лісова пісня. Мавка» (1)
13:05 Спецпроект до 150-річчя від 
дня народження Андрея Шептиць-
кого
14:10 Д/с «Гра долі»
14:40 Фольк-musіc
15:50 Д/ф «Перша світова. Принцип 

«Доміно»
16:40 Погода
16:45 Театральні сезони
17:10 Т/с «Новели Мопассана»
18:55 Х/ф «По сигарети» (1)
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна музика
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак»
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Роксолана» (1)
02:20 Т/с «Острів любові» (2)
03:30 Д/ф «О.Мурашко. Наспів на 
крилах метелика»
04:00 Музичні салони ARTE
05:00 Новини
05:25 Уряд на зв’язку з громадянами

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.
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Про звернення до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Національної 
комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних 
послуг щодо зниження цін та тарифів на 
газ, електроенергію та теплову енергію для 
населення

В Україні спостерігається стрімке 
погіршення рівня життя громадян, зни-
ження рівня соціальних стандартів, що 
пов’язано з триваючою економічною 
кризою, зовнішньою збройною агресією 
тощо.

Верховна Рада України відповідно 
до доручення Голови утворила робо-
чу групу з розгляду питання щодо об-
ґрунтованості підвищення цін/тарифів 
на енергоносії та комунальні послуги 
у складі народних депутатів України – 
членів головного Комітету та комітетів 
з питань паливно-енергетичного ком-
плексу, ядерної політики та ядерної без-
пеки; соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення, представників 
парламентських фракцій. 

Звіт про роботу даної групи було 
складено на основі отриманої інформа-
ції органів центральної виконавчої влади, 
державних підприємств та з урахуванням 
матеріалів та пропозицій, наданих на-
родними депутатами України – членами 
Робочої групи Бабак Альоною Валеріїв-
ною, Тимошенко Юлією Володимирів-
ною, Скуратовським Сергієм Івановичем, 
Андрієвським Дмитром Йосиповичем та 
Комітету з питань соціальної політики, за-
йнятості та пенсійного забезпечення ВРУ.

Особлива увага членів робочої групи 
була приділена структурі обсягів видо-
бутку газу власного виробництва та ім-
портованого, які враховуються у форму-
лі розрахунку ціни на газ для населення, 
підприємств комунальної теплоенерге-
тики (ТКЕ) для потреб населення та про-
мислових споживачів.

Загальний висновок у звіті робо-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2748

від 16 липня 2015 року     м. Боярка

чої групи: встановлення цін/тарифів на 
природний газ та пов’язані з його спо-
живанням комунальні послуги відбулося 
без належного обґрунтування. Невід-
кладно мають бути проведені додаткові 
розрахунки тарифів, а роздрібні ціни 
на природний газ, що використовуєть-
ся для потреб населення, затверджені 
постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг           
№ 583 від 03.03.2015 року, потребують 
негайного перегляду.

Загальновідомим є факт того, що 
прийняття даних тарифів відбувалося 
без публічного обговорення із залучен-
ням громадськості чи експертів, струк-
тура тарифів є непрозорою та необґрун-
тованою, такою, що містить корупційну 
складову, а отже – завищеною.

Необґрунтовані, соціально неспра-
ведливі тарифи створюють суспільну на-
пругу, в тому числі в м. Боярка 

Враховуючи, що відповідно до п. 2 
ст. 28 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» Боярська міська 
рада не має можливості самостійно про-
водити зміну тарифів на газ, електро-
енергію та теплову енергію для населен-
ня, та в зв’язку з нагальною необхідністю 
їх зниження, з метою недопущення по-
гіршення життєвого рівня жителів м. Бо-
ярка, відповідно до статей 3, 55 Консти-
туції України, статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
в інтересах територіальної громади м. Бо-
ярка Київської області, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Президента Укра-

їни, Кабінету Міністрів України, Наці-
ональної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, з вимогою вжиття 
заходів щодо зниження цін та тарифів на 
газ, електроенергію та теплову енергію 
для населення.

2. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію Боярської міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, 
етики, законності та правопорядку. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про перейменування вулиці 50 років 
Жовтня в місті Боярка

Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 37 За-
кону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Законом України 
«Про присвоєння юридичним особам 
та об’єктам права власності імен (псев-
донімів) фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних по-
дій», Порядком проведення громадсько-
го обговорення під час розгляду питань 
про присвоєння юридичним особам та 
об’єктам права власності, які за ними 
закріплені, об’єктам права власнос-
ті, які належать фізичним особам, імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних 
подій, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 24.10.2012 р. 
№ 989, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати вулицю 50 ро-

ків Жовтня на вулицю Незалежності в              
м. Боярка.

2. Доручити виконавчому комітету 
Боярської міської ради звернутись з кло-
потанням до Київської обласної філії ДП 
«Інформаційний центр» Міністерства 
юстиції України про внесення до слов-
ників Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно вулиці Незалежності 
в м. Боярка.

3. Доручити виконавчому коміте-
ту Боярської міської ради повідомити 
всі відповідні державні установи Киє-
во-Святошинського району, які знахо-
дяться на території міста, про ухвалене 
рішення.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови згідно з розподілом функціо-
нальних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2867

від 16 липня 2015 року     м. Боярка

Про затвердження складу комісії 
з питань перейменування або при-
своєння назв вулицям, провулкам, 
тупикам, площам, паркам, скверам, 
проїздам, майданам у м. Боярка

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про 
присвоєння юридичним особам та 
об’єктам права власності імен (псев-
донімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історич-
них подій», Порядком проведення 
громадського обговорення під час 
розгляду питань про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам пра-
ва власності, які за ними закріплені, 
об’єктам права власності, які нале-
жать фізичним особам, імен (псев-
донімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історич-
них подій, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
24.10.2012 р. № 989, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити склад комісії з пи-

тань перейменування або присвоєння 
назв вулицям, провулкам, тупикам, 
площам, паркам, скверам, проїздам, 
майданам в м. Боярка, (додається).

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональних 
обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

.

Додаток
до рішення сесії Боярської міської ради 

№ 61/2866 від 16 липня 2015 р
Склад 

комісії з питань перейменування 
або присвоєння назв вулицям, провул-
кам, тупикам, площам, паркам, скве-
рам, проїздам, майданам в м. Боярка
Красовський О. В. – 

голова комісії, заступник 
міського голови;

Харченко О. С. – секретар комісії, спеціаліст 
І категорії по зв’язках із громадськістю;
Романюк А. О. – 

головний спеціаліст з 
питань архітектури;

Безверха Л. М. – 
головний спеціаліст 

з юридичних питань;
Михайлова С. Є. – 

депутат міської ради;
Поліщук О. П. – 

депутат міської ради;
Гурнак Л. Д. – 

депутат міської ради;
Матейко А. В. – 

депутат міської ради;
Коржова В. М. – 

депутат міської ради;
Очкур В. І. – 

депутат міської ради;
Коваленко С. С. – 

депутат міської ради;
Кучеренко М. О. – 

історик м. Боярки, 
науковець Музею історії м. Києва;

Слєпова М. І. – 
науковий співробітник 

Боярського краєзнавчого музею;
Зубкова Т. В. –

 головний редактор КП 
«ІА «Боярка-інформ»;

Вітюк В. П. – 
хірург, громадський 
діяч, лауреат премії 

ім. В. Самійленка;
Старкова О. І. –

 боярська активістка;
Кириленко М. І. – 

громадський діяч, 
донька поета-дисидента 

І. Коваленка. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

  чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2866

від 16 липня 2015 року    м. Боярка

Про внесення змін до рішення № 
7/295 від 12.04.2011 року «Про Регла-
мент Боярської міської ради»

Відповідно до ст. 25, пп. 1 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», враховуючи пропо-
зиції депутатів VІ скликання, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Регламенту Бояр-

ської міської ради, а саме: 
• у пп. 9.4 ст. 9 «Міський голова» сло-

ва: «вносить на розгляд Ради пропозиції 
щодо кандидатур на посаду секретаря 
Ради, першого заступника та заступників 
міського голови з питань діяльності ви-
конавчих органів Ради» доповнити слова-
ми: «вносить на розгляд Ради пропозиції 
щодо кандидатур на посаду секретаря 
Ради, першого заступника та заступників 
міського голови з питань діяльності вико-
навчих органів Ради, а також керівників 
установ, підприємств, організацій, що 
належать до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Боярки»;

• пп. 9.10 статті 9 «Міський голова» ви-
класти у новій редакції: 

«За погодженням Ради призначає 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2747

від 16 липня 2015 року    м. Боярка

на посади та звільняє з посад керівників 
підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Боярка, крім ке-
рівників дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів»;

• у статті 14 «Постійні комісії Ради» 
внести зміни відповідно до прийнято-
го рішення 44 сесії Боярської міської 
ради VІ скликання від 10.04.2014 року 
№ 44/1694 «Про скасування постійної 
комісії з питань комунальної власності, 
приватизації, залучення інвестицій, ка-
пітального житлового та шляхового бу-
дівництва та зміни кількісного та персо-
нального складу постійних депутатських 
комісій»;

• пп. 8.1 статті 8 «Загальна структура 
Ради» викласти у новій редакції:

Рада складається з депутатів, які 
обираються населенням міста Боярки на 
основі загального, рівного і прямого ви-
борчого права шляхом таємного голосу-
вання відповідно до Закону України «Про 
вибори депутатів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів».

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на голову постійної 
депутатської комісії Боярської міської 
ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності та право-
порядку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про внесення змін до рішення поза-
чергової 54 сесії Боярської міської ради VI 
скликання від 06.01.2015 року № 54/2578 
«Про затвердження міського бюджету на 
2015 рік» 

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетним кодексом Укра-
їни, рішенням Боярської міської ради VI 
скликання від 06.01.2015 року № 54/2578 
«Про затвердження міського бюджету на 
2015 рік», згідно з офіційним висновком 
фінансово-економічного відділу про пе-
ревиконання доходної частини загаль-
ного фонду бюджету міста за підсумками 
6 місяців від 01.07.2015 р. № 02-10/1116, 
в якому зафіксована сума перевиконан-
ня в розмірі 6 704 377,54 грн., для забез-
печення фінансування першочергових 
видатків бюджету, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Збільшити план надходжень за-

гального фонду міського бюджету за ра-
хунок перевиконання доходної частини 
загального фонду за підсумками 6 міся-
ців 2015 року на 3 296 856,00 грн. 

1.1. Збільшити видатки загального 
фонду міського бюджету за рахунок пе-
ревиконання доходної частини загаль-
ного фонду за підсумками 6 місяців 2015 
року на суму 2 761 800,00 грн., а саме: 

по КФК 010116 КЕКВ 2111 збільши-
ти асигнування на 586 000,00 грн. 

по КФК 010116 КЕКВ 2120 збільши-
ти асигнування на 422 900,00 грн.  

по КФК 010116 КЕКВ 2274 збільши-
ти асигнування на 200 000,00 грн.

по КФК 090412 КЕКВ 2730 збільши-
ти асигнування на 100 000,00 грн.

по КФК 100103 КЕКВ 2610 збільши-
ти асигнування на 240 000,00 грн.

по КФК 100203 КЕКВ 2610 збільши-
ти асигнування на 796 000,00 грн. 

по КФК 110502 КЕКВ 2240 збільши-
ти асигнування на 10 000,00 грн.

по КФК 130112 КЕКВ 2610 збільши-
ти асигнування на 65 000,00 грн.

по КФК 250404 КЕКВ 2240 збільши-
ти асигнування на 41 900,00 грн.

по КФК 250404 КЕКВ 2610 збільши-
ти асигнування на 300 000,00 грн.

2. Встановити профіцит загаль-
ного фонду міського бюджету в сумі                       
535 056,00 грн., напрямком використання 
якого є передача коштів із загального фонду 
до спеціального фонду (бюджет розвитку).

3. Встановити дефіцит спеціаль-
ного фонду міського бюджету в сумі                       
535 056,00 грн., напрямком покриття 
якого визначити надходження коштів із 
загального фонду міського бюджету до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) 

4. Внести зміни до функціональ-
ної та економічної структури видатків 
спеціального фонду міського бюджету 
(бюджет розвитку) за рахунок передачі 
із загального фонду міського бюджету до 
спеціального (бюджету розвитку) в сумі 
535 056,00 грн., а саме:

по КФК 150101 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 310 000,00 грн. 

(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на будівництво дитячих 
майданчиків за адресами: вул. Ворошило-
ва, 23 – 63 000,00 грн., Білогородська, 25 – 
70 000,00 грн., Лінійна, 28 – 63 000,00 грн., 
Білогородська, 51 – 51 000,00 грн., Біло-

городська, 134 – 63 000,00 грн.)
по КФК 100201 КЕКВ 3210 збільши-

ти асигнування на 210 000,00 грн. (ка-
пітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на капітальний ремонт тепломережі по         
вул. Білогородська, 27).

5. Внести зміни до функціональ-
ної та економічної структури видатків 
спеціального фонду міського бюджету 
(бюджет розвитку) за рахунок залиш-
ку коштів на початок 2015 року в сумі                      
1 543 933,00 грн., а саме: 

по КФК 010116 КЕКВ 3132 збільши-
ти асигнування на 465 000,00 грн. 

(капітальний ремонт бібліотеки за 
адресою вул. Молодіжна, 77 – 420 000,00 
грн., додаткове фінансування капіталь-
ного ремонту РАГСу – 45 000,00 грн.) 

по КФК 130112 КЕКВ 3110 збільши-
ти асигнування на 117 180,00 грн. 

(придбання трактора садового –       
96 180 000 грн. та тримера бензинового –                                                                                      
21 000,00 грн. для утримання міського 
стадіону)

по КФК 250404 КЕКВ 2281 збільши-
ти асигнування на 31 335,00 грн. (розроб-
ка цивільних заходів по генплану)

по КФК 150101 КЕКВ 3142 збільши-
ти асигнування на 1 329 374,00 грн. 

(реконструкція Свято-Михайлів-
ської набережної – 997 371,00 грн. (з них 
577 471,00 грн. – за рахунок залишку на 
початок року, 419 900,00 грн. – за раху-
нок зменшення КФК 150101 КЕКВ 3122 
e межах планових асигнувань;

виготовлення проектів реконструкції га-
зопостачання: ДНЗ «Іскорка» – 25 485,00 грн., 
ДНЗ «Даринка» – 20 996,00 грн., ДНЗ «Спад-
коємець» – 20 996,00 грн., ДНЗ «Джерельце» –                             
20 996,00 грн., ДНЗ «Казка» – 25 488,00 грн.; 
реконструкція газопостачання ДНЗ «Лісова 
казка» – 52 722,00 грн.

реконструкція приміщень ДНЗ «Іс-
корка» – 90 020,00 грн.,  ДНЗ «Берізка» –                                              
70 800,00 грн., виготовлення проекту 
реконструкції бомбосховища в ДНЗ 
«Джерельце» – 4 500,00 грн.)    

в межах планових асигнувань, а 
саме: 

по КФК 150101 КЕКВ 3122 зменши-
ти асигнування на 419 900,00 грн. (капі-
тальне будівництво Свято-Михайлів-
ської набережної) 

по КФК 100102 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 191 000,00 грн.

(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на капітальний ремонт 
ліфтів: 20 944,00 грн. – за рахунок за-
лишку на початок 2015 року, 155 000,00 
грн. – за рахунок зменшення планових 
асигнувань по КФК 100203 КЕКВ 3210, 
15 056,00 грн. – за рахунок передачі із за-
гального до спеціального фонду ).     

6. Збільшити план надходжень спе-
ціального фонду по КДБ 41035003 на 
48 000,00 грн. за рахунок субвенції з ра-
йонного бюджету з відповідним збіль-
шенням плану доходів по спеціальному 
фонду на 2015 рік.

6.1. Збільшити видатки спеціального 
фонду міського бюджету (бюджет розви-
тку) за рахунок залишку коштів за раху-
нок на початок 2015 року, а саме:

по КФК 250380 КЕКВ 3220 збільши-
ти асигнування на 48 000,00 грн. (суб-
венція з міського бюджету (бюджету 
розвитку) до районного бюджету на при-
дбання інтерактивної дошки для ДНЗ 
«Даринка»).

по КФК 070101 КЕКВ 3110 збільши-
ти асигнування на 48 000,00 грн. (на при-
дбання інтерактивної дошки для ДНЗ 
«Даринка»).  

7. Внести зміни до функціональної 
та економічної структури видатків спе-
ціального фонду міського бюджету (бю-
джет розвитку) в межах планових асигну-
вань, а саме: 

по КФК 100203 КЕКВ 3210 зменши-
ти асигнування на 185 000,00 грн. 

(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на придбання садового 
трактора – 2 000,00 грн., придбання ав-
томобіля «Ланос Пікап» – 162 000,00 грн., 
виготовлення проекту «Капремонт доро-
ги по вул. Гоголя» – 21 000,00 грн.) 

по КФК 180409 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 30 000,00 грн. 

(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на поповнення статутного 
фонду, створеного раніше, (придбання 
автомобіля ЗАЗ «Ланос Пікап» для ліф-
тового господарства).

8. Виділити зі спеціального фонду 
міського бюджету (бюджету розвитку) за 
рахунок залишку коштів на початок 2015 
року у вигляді субвенції з міського бюдже-
ту (бюджету розвитку) до районного бю-
джету кошти в сумі 448 390,00 грн., а саме:

8 400,00 грн. – придбання посудо-
мийної машини для ДНЗ «Даринка»

84 674,00 грн. – придбання облад-
нання (нова група) для ДНЗ «Казка»

355 316,00 грн. – на капітальний ре-
монт пральні ДНЗ «Спадкоємець»

Зобов’язати керівників вищезазна-
чених закладів надати відповідні доку-
менти для уточнення вартості робіт та 
товарів.

Укласти з Києво-Святошинською 
районною радою угоду про передачу 
коштів спеціального фонду міського 
бюджету (бюджету розвитку) у вигляді 
субвенції на здійснення видатків, зазна-
чених в п. 8 відповідно до уточнених на 
підставі наданих документів сум видатків.

Перенаправити кошти:
• виділені раніше КП «БГВУЖКГ» 

по КФК 100203 КЕКВ 3210 на придбан-
ня сміттєвоза в сумі 71 760,00 грн. пере-
направити на: придбання дорожніх дзер-
кал на перехресті вул. Шевченка та вул. 
Тарасівської, перехресті вул. Шевченка 
та вул. Київської – 21 760,00 грн., при-
дбання зменшувача ходу на трактор (для 
встановлення фрези) – 20 000,00 грн.; 
придбання мотокос – 30 000,00 грн.,

• виділені раніше КП «БГВУЖКГ» 
по КФК 100203 КЕКВ 3210 на при-
дбання автомобіля «Ланос Пікап» у сумі             
98 000,00 грн. перенаправити на капі-
тальний ремонт містка в парку Шевчен-
ка м. Боярка,

• виділені раніше КП «БГВУЖКГ» 
по КФК 180409 КЕКВ 3210 на придбан-
ня вузлів і агрегатів для ліфтового госпо-
дарства в сумі 160 000,00 грн. перенапра-
вити на поповнення статутного фонду 
(придбання автомобіля ЗАЗ «Ланос Пі-
кап» для ліфтового господарства),

• виділені раніше КП «БГВУЖКГ» 
по КФК 100102 КЕКВ 3210 на капі-
тальний ремонт внутрішньобудинкових 
електромереж (вул. Білогородська, 23 і 
25) в сумі 50 000,00 грн. перенаправити 
на: капітальний ремонт електричного 
ввідного розподільчого пристрою (ВРП) 
за адресою: вул. Білогородська, 25.

9. Внести відповідні зміни до додат-
ків 1, 2, 3, 5, 6, 7 «Рішення про затвер-
дження міського бюджету на 2015 рік».

10. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступни-
ка міського голови В. А. Скочка. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2750

від 16 липня  2015 року                      м. Боярка

Про розроблення детального плану 
території під будівництво громадської за-
будови по вул. І. Франка, 101-а в м. Боярка

Розглянувши звернення ФО-П Яре-
менка А. П. про розроблення детального 
плану території під будівництво громад-
ської забудови по вул. І. Франка, 101-а 
в м. Боярка, прийнявши до уваги надані 
документи, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», Законом України 
«Про основи містобудування», Порядком 
розроблення містобудівної документа-
ції, затвердженим Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. № 290, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план тери-

торії під будівництво громадської за-
будови на земельній ділянці площею 
0,4096 га, яка знаходиться в довгостро-
ковому користуванні на праві догово-
ру оренди Р № 2628 від 24.04.2015 р., 
кадастровий номер земельної ділянки 
3222410300:01:020:5007 по вул. І. Франка, 
101-а в м. Боярка.

2. Доручити виконавчому коміте-
ту Боярської міської ради визначити 
проектну організацію, яка буде розро-
бляти детальний план території під бу-
дівництво громадської забудови по вул.                            
І. Франка, 101-а в м. Боярка, та замовити 
містобудівну документацію.

3. Після розроблення детального 
плану території провести громадські слу-
хання та подати містобудівну документа-
цію на затвердження міської ради.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови відповідного напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2869

від 16 липня 2015 року               м. Боярка

Про розроблення детального плану 
території під будівництво громадської 
будівлі по вул. Білогородська, с/т «Схід» у                    
м. Боярка

Розглянувши звернення гр. Іванова 
Р. О. про розроблення детального плану 
території під будівництво громадської 
будівлі по вул. Білогородська, с/т «Схід» 
у м. Боярка, прийнявши до уваги надані 
документи, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», Законом України 
«Про основи містобудування», Порядком 
розроблення містобудівної документа-
ції, затвердженим наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. № 290, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план тери-

торії під будівництво громадської будівлі 
на земельній ділянці площею 0,0875 га, 
кадастровий номер земельної ділянки 
3222410300:01:003:0031 по вул. Білого-
родська, с/т «Схід» у м. Боярка.

2. Доручити виконавчому комітету 
Боярської міської ради визначити про-
ектну організацію, яка буде розробляти 
детальний план території під будівни-
цтво громадської будівлі по вул. Білого-
родська, с/т «Схід» у м. Боярка, та замо-
вити містобудівну документацію.

3. Після розроблення детального 
плану території провести громадські слу-
хання та подати містобудівну документа-
цію на затвердження міської ради.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови відповідного напрямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

чергова 61 сесія
РІШЕННЯ № 61/2870

від 16 липня 2015 року          м. Боярка

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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ГОРОСКОП
Овен

Дійте послідовно, відповідно до складеного 
плану. Це допоможе реалізувати ваші ідеї та плани. 
Намагайтеся з усіх питань домовитися, не доводь-
те справу до конфлікту. Підтримуйте з колегами і 
партнерами зв’язок, радьтеся, просіть їх про послу-
гу і самі йдіть на компроміс. Це сприятиме довірі й 
розумінню.

Телець
Можливо, вам довірять якусь таємницю, у 

зв’язку з чим попросять виконати доручення. Якщо 
в цьому питанні немає нічого поганого, то пого-
джуйтеся. Якщо це завдання пов’язане з порушен-
ням закону або має злий умисел, то відмовтеся від 
його виконання, щоб не потрапити в біду.

Близнюки
Щоб досягти хороших результатів, виконуйте 

всі свої обіцянки. При цьому не можна проявляти 
поспішність, дратівливість і діяти зопалу, щоб не 
ускладнити ситуацію. Дивіться правді в очі, оточіть 
себе духовними людьми та однодумцями, здатними 
критикувати і вказувати на помилки.

Рак
Щоб вирішити питання, вам потрібно буде 

внести зміни в свою діяльність і відносини. Про-
являйте принциповість і твердість, але уникайте 
конфліктів. Говоріть відкрито все, що думаєте, але 
дипломатично, не ображаючи нікого. Така позиція 
дозволить уникнути інтриг та афер.

Лев
Ваш спільний план може виявитися погано 

пристосованим до життя. Щоб вирішити проблеми, 
слід разом з партнерами обумовити труднощі і зна-
йти вихід зі становища. Якщо ви почнете шукати 
винного, то можете «побити горщики» і розійтися 
зі своїми партнерами.

Діва
Ви захочете з новими друзями та знайомими по-

чати спільну справу. Чи зможете ви це зробити, за-
лежить від ваших поглядів і принципів, за якими ви 
вибрали собі друзів і партнерів. Якщо ви знайшли 
однодумців, то вам буде легко складати плани, роз-
раховувати витрати і вирішувати інші питання.

Терези
Ваші досягнення привертатимуть увагу інших. 

Ви можете знайти друзів та однодумців, з якими 
зможете почати нову справу. Якщо ви не зустрінете 
таких людей, то залиште все як є, і спокійно про-
довжуйте займатися тим, чим займалися. Можете 
дозволити собі короткий відпочинок.

Скорпіон
Бажано не ризикувати з не перевіреною інфор-

мацією. Вдалий час, щоб проявити творчі здібнос-
ті, відкрити власну справу, придбати або поміняти 
квартиру, нерухомість. Відпочиньте в колі друзів і 
партнерів, це зміцнить дружбу і взаєморозуміння. 
Приділіть увагу особистому щастю.

Стрілець
При складанні нових планів, не слід змінювати 

обрану на початку місяця мету. Бажано врахувати 
отримані результати для того, щоб знайти нові спо-
соби, методи та ідеї, що сприяють досягненню мети. 
При цьому дійте послідовно, терпляче. Не переска-
куйте з одного способу і методу на інший.

Козеріг
Отримані результати допоможуть побачити і 

відчути реальний стан справ і зробити правильний 
вибір. Але для здійснення нових планів вам потріб-
но докласти власні зусилля, застосувати свої зна-
ння і здібності. Це допоможе розкрити таланти.  

Водолій
Вам можуть запропонувати співпрацю, вигідний 

контракт. Перед тим, як дати згоду, перевірте необ-
хідну інформацію, документи, використовуйте свій 
досвід. Зверніть увагу на колектив і людей, з якими 
вам доведеться працювати. Якщо це не ваше коло, 
то краще не починайте з цими людьми співпрацю.

Риби
Отримані результати допоможуть вам зрозумі-

ти, які ідеї вам слід залишити, а які відкинути. При 
цьому вам доведеться будувати відносини з новими 
людьми. Щоб у вас не виникали труднощі, звертай-
теся за підтримкою і допомогою до старих друзів, 
партнерів, близьких людей. Шукайте нових одно-
думців.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
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Три дитячі візочки та безліч 
приємних клопотів – так можна 
окреслити нинішнє життя родини 
боярчан Євгена та Наталії Омель-
ченків. 12 травня у них народи-
лись одразу троє малюків: Нікіта, 
Назар та Аделіна. 

Привітали родину з наро-
дженням трійні міський голова 
Тарас Добрівський та заступ-
ник міського голови Олександр 
Красовський. Вони щиро віта-
ли маму, дідуся та бабусю но-
вонароджених. Батько малюків 
був на роботі, адже велику ро-
дину необхідно забезпечувати 
всім необхідним.

На літо родина Омельченків 
переїхала до Наталиних батьків – 
Людмили Яківни та Віталія Бо-
рисовича Кисельових на дачу в 
село Петрушки. Тут для малечі 
та щасливої матусі – свіже по-
вітря, ягоди-фрукти-овочі. Та 
ще й бабуся з дідусем допома-
гають, адже нарешті дочекали-
ся онуків. За словами Наталії 
Омельченко, малеча розвива-
ється нормально і вже починає 
показувати характер. Імена для 
малят матуся обирала сама – 
хотілося, щоб діти вирізнялися 
серед загалу однолітків.

Як розповів щасливий бать-

ко, він з Наталею одружився ще 
1996 року. Народження дітей 
стало справжнім Божим благо-
словенням та великою радістю. 

На запитання «Боярка-ін-
форм» – чи важко йому бути 
головою такої великої роди-
ни, – чоловік спокійно відпо-
вів: «Аби війни не було». У цих 
словах – усі переживання за по-
дальшу долю і власних дітей, і 
всієї України. 

Доки дружина займається 
дітьми, Євген продовжує пра-
цювати і як приватний підпри-

ємець займається наданням 
автотранспортних послуг. До 
речі, дружина також приватний 
підприємець – має невелич-
кий магазин. Нині їй, звісно, 
трохи не до бізнесу, але Євген 
Борисович переконаний, що 
магазином вона потрошку буде             
займатися. 

Ось таке триголосе щастя 
оселилося в родині боярчан. 

«Боярка-інформ» долучаєть-
ся до привітань міського голови 
та зичить усій родині мирного 
неба, любові й добра.

ТРИГОЛОСЕ ЩАСТЯ РОДИНИ БОЯРЧАН

Товариство з обмежиною відповідальністю «ЖКП «Дніпрожитлосервіс» 
повідомляє споживачів послуг з утримання будинку та 
прибудинкової території за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 51, корп. 5 про рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради № 36/3 від 14 липня 2015 року «Про 
встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання 
будинків та прибудинкової території»
• для житлових приміщень — 3,15 грн. за 1 м2 загальної 

площі квартири без ПДВ;
• для нежитлових приміщень — 2,40 грн. за 1 м2  загальної площі без ПДВ.

Комунальному підприємству
 «Інформаційне агентство 

«Боярка-інформ» 
потрібні: 

менеджер з реклами, 
головний бухгалтер. 

Досвід роботи - обов’язковий
Звертатися за телефоном 

47-079

Тканину беруть зі своїх до-
машніх запасів, приносять зна-
йомі, волонтери, вибирають з 
гуманітарки і …шиють, шиють, 
шиють. Боярський волонтер, 

санітарний лікар Любов Лаври-
ненко, яка систематично їздить 
в зону АТО, говорить: «Повірте, 
це дуже необхідна річ і хлопці 
дуже раді. Я відвозила білизну 

в батальйон «Київщина», 34-й 
батальйон «Батьківщина», 25-й 
батальйон «Київська Русь», 
прикордонникам у Волноваху 
тощо. В умовах, де перебувають 
бійці, часто недостатньо води, 
щоб напитися, а про яке пран-
ня може йти мова? Чиста білиз-
на – нагальна потреба».

Окрім білизни Ольга Оста-
півна і Таїсія Григорівна шиють 
синьо-жовті та червоно-чорні 
прапори: і маленькі, і вели-
кі. Прапори завжди користу-
ються попитом – їх вивішують 
на бойові машини і від вітру 
вони швидко рвуться, втрача-
ючи придатність, залишаються 
лише обірвані шматки. 

Невтомно, з терпінням, 
умінням і великою материн-
ською любов’ю роблять жінки-
патріотки свою справу. Адже 
там, за 500-600 кілометрів йде 
жорстока війна, де боронять 
наші кордони, захищають ці-
лісність нашої держави діти й 
онуки – наші хлопці, наша гор-
дість. Наші герої. 

А у жіночок – свій напруже-
ний безперебійний фронт робіт. 
І… хіба ж болять руки, коли бо-
лить серце? 

Аліна Третяк

МАТЕРИНСЬКА ТУРБОТА – БЛИЖЧЕ ДО ТІЛА

Дві літні чарівні жіночки-пенсіонерки – боярчанки Ольга Остапів-
на Інглятовська й Таїсія Григорівна Бондар пошили і відправили на 
війну бійцям мабуть понад 1000 виробів нижньої чоловічої білизни, 
а саме – трусів. 


