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З цієї приємної нагоди — 
наша розмова з начальником 
Боярського лінійного вироб-
ничого управління магістраль-
них газопроводів Сергієм      
Вижановим.

— Наше підприємство зай-
мається транспортуванням, а 

ВІТАЄМО ВЕЛИКУ РО ДИНУ ГА ЗОВИКІВ

також експлуатацією, рекон-
струкцією та сервісним об-
слуговуванням об’єктів газо-
транспортної системи. Ми 
забезпечуємо газом усю Київ-
ську область, місто Київ та кіль-
ка районів Житомирщини.

Особливої актуальності в 

умовах сьогодення набуває сло-
ган ПАТ «Укртрансгаз»: «Ми 
транспортуємо і зберігаємо енер-
гію незалежності». Адже енерге-
тична складова — один з визна-
чальних атрибутів незалежності. 
Газотранспортна система Украї-
ни — єдиний потужний організм. 
Боярське управління експлуатує 
1432 км газопроводів та має 82 
газорозподільні станції.

Усі працівники газової про-
мисловості — велика дружна 
родина. Не виняток — колектив 

13 вересня — День працівників нафтової, газової та наф-
топереробної промисловості України. Трудові колективи всіх 
структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України», і, зокре-
ма, Боярського ЛВУМГ відзначають своє професійне свято.

Боярського ЛВУМГ, де працює 
484 особи.

Хочу звернутись до усіх ко-
лег-газовиків і, зокрема, бо-
ярчан. Сердечно вітаю з про-
фесійним святом усіх, хто був 
відданий цій справі у минулому 
і працює нині у газовій галузі. 
Це свято людей, які присвяти-
ли себе нелегкій, але важливій 
справі — розбудові паливно-
енергетичного комплексу дер-
жави. Його динамічний роз-
виток — запорука успішної 

перебудови економіки України, 
її енергетичної незалежності та 
національної безпеки.

Варто відзначити, що про-
фесії нафтовика та газовика 
високо цінуються у суспільстві 
і вимагають неабиякого про-
фесіоналізму, самовідданості та 
витримки. Хочу особливо від-
значити працівників Боярсько-
го ЛВУМГ: Куцулиму Сергія 
Сергійовича, Деордієву Тетя-
ну Василівну, Бурду Марину                                            
Григорівну, Скибу Ірину Во-
лодимирівну, Власова Єгора                                                          
Олексійовича, Ананенка Воло-
димира Володимировича, Дя-
ченка Віктора Миколайовича, 
Костину Романа Павловича, 
Ференця Дмитра Федорови-
ча, Кравчук Наталію Олексан-
дрівну, Незенка Віктора Ми-
колайовича, Криська Михайла 
Васильовича, Скибу Людмилу 
Олександрівну. 

Зичу усім нашим працівни-
кам натхнення, оптимізму, про-
фесійних успіхів та нових трудо-
вих звершень. Бажаю міцного 
здоров’я, добра і щастя, родин-
ного благополуччя і миру.

Програма заходів на 2 сторінці

12 вересня
ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Міський стадіон

9:30 – Відкриття дитячо-
юнацького Чемпіонату 
Києво-Святошинського 
району з футболу серед 
юнаків 2001 року 
народження і молодших.

Спортивний майданчик 
«Каток»

15:00 – Відкритий кубок з 
волейболу на піску «Битва 
титанів» між гравцями    
35 років та старших.

календар 
подій
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Впродовж вересня дільниця-
ми по обслуговуванню будинків 
та прибудинкової території:

• виконано роботи з підго-
товки до роботи в осінньо-зи-
мовий період:

готовність котелень «Кос-
мос», 40 років Жовтня — 92 %;

підготовлено 82 будинки з 110;
проведено ревізію засувок у 

буд. по вул. Чернишевського, 2; 
Б. Хмельницького, 74/22 та 80; 
Яблуневій, 2; Жуковського, 1 та 
3; Пушкіна, 2;

• замінено ділянки труб опа-
лення, каналізації — по вул. Бі-
логородській, 21; запірної ар-
матури — вул. Молодіжна, 74; 

• замінено ділянку теплотра-
си біля буд. Пастернака, 76;

• проведено ревізію ввідних 
електрощитів по вул. Білогород-
ській, 21; 23; 25; 27; Щорса, 16; 18;

• згідно із заявками мешкан-
ців проведено заміну вимикачів 
поверхових щитків — по вул. Б. 
Хмельницького, 74; Молодіж-
ній, 67; Білогородській, 144;

• завершено ремонт під’їзду 
у буд. по вул. Пастернака, 76, 
частковий ремонт покрівлі у 
буд. по вул. Жуковського, 4.

Дільниця благоустрою міста:
• до початку навчального року 

поновлено дорожню розмітку на пі-
шохідних переходах вулиць, приле-
глих до загально-освітних закладів;

• до святкування Дня міста 
закінчується ямковий ремонт 
вул. Дзержинського, Д. Бідного 
з наступним нанесення розміт-
ки пішохідних переходів;

проведено грейдерування 
узбіччя та прибирання прибор-
дюрки по вул. Шевченка, по-
білка вул. 40 р. Жовтня;

розроблені заходи по забез-
печенню належного санітарно-
го стану святкування Дня міста.

8 вересня на кругу вул. Білого-
родська-Магістральна–Незалеж-
ності в м. Боярка внаслідок аварії 
автомобіля «Опель Астра класік» 
було пошкоджено майно, яке пере-
буває на балансі управління, а саме: 

бордюр дорожній;
газон;
багаторічні насадження
Вартість пошкодженого май-

на складає близько 2 800 тис. грн.; 
надано запит відповідним органам 
про з’ясування власника автотран-
спортного засобу з метою стягнен-
ня нанесеної матеріальної шкоди.

КП «БГВУЖКГ ІНФОРМУЄ

Шановні мешканці!
КП «Боярське ГВУЖКГ» звертається з проханням до Дня 

міста не допускати створення стихійних сміттєзвалищ, навести 
належний порядок біля своїх будинків, аби показати всім та собі 
особисто, що Боярка — чудове чисте місто.

Згідно з наказом військового 
комісара Києво-Святошинського 
районного військового комісарі-
ату О. В. Гончарука № 189 від 9 
вересня 2015 року, проводиться 
призов громадян на строкову вій-
ськову службу з 01 жовтня 2015 
року до 28 листопада 2015 року. 

Доводимо до відома витяг з наказу: 
«1. Явці на призовну діль-

ницю Києво-Святошинського 
району для призову на строкову 
військову службу підлягають усі 
громадяни 1995 року народжен-
ня, яким у період чергового при-
зову виповниться 18 років, а та-
кож громадяни, які народились у 
1990-1997 рр., у яких закінчилась 
відстрочка від призову, або не 
призвані раніше на строкову вій-
ськову службу з різних обставин.

2. Оповіщення громадян, що 
підлягають черговому призову на 

строкову військову службу, про-
вести персональними повістками 
через житлово-експлуатаційні ор-
ганізації, домовласників, виконав-
чі комітети сільських, селищних і 
міських рад, відділів кадрів підпри-
ємств, організацій та установ.

3. Усі громадяни, які підля-
гають призову на строкову вій-
ськову службу, зобов’язані при-
бути на призовну дільницю за 
адресою: м. Київ, вул. Котель-
никова, 25-а в зазначений час з 
документами, що вказані в осо-
бистих повістках. Громадяни, 
які не отримали особистих по-
вісток для призову на строкову 
військову службу, зобов’язані 
прибути в районний військо-
вий комісаріат 01 жовтня 2015 
року, маючи при собі докумен-
ти, які засвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, 
які підлягають призову на стро-

кову військову службу і тимча-
сово перебувають на території 
Києво-Святошинського району, 
зобов’язані негайно повернути-
ся до місця постійного прожи-
вання та з’явитися у районний 
військовий комісаріат для про-
ходження призовної комісії.

5. На підставі Закону Укра-
їни «Про військовий обов’язок 
і військову службу» керівники 
підприємств, установ, орга-
нізацій, навчально-виховних 
закладів, незалежно від підпо-
рядкування і форми власності, 
зобов’язані відкликати призов-
ників з відряджень для забезпе-
чення своєчасного прибуття їх 
на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються 
від призову і не з’являються за по-
вісткою до військового комісаріа-
ту, несуть відповідальність згідно 
з чинним законодавством».

СТРОКОВА СЛУЖБА

ОГОЛОШЕНО НОВИЙ ПРИЗОВ 

4 вересня міський голова 
Тарас Добрівський зустрівся з 
підприємцями Боярки з нагоди 
професійного свята, яке в Україні 
цього року відзначають 6 вересня.

Місцем зустрічі став великий 
зал готелю-ресторану «Екватор». 
І хоча не всі підприємці Боярки 
змогли взяти участь, зустріч ви-
йшла теплою та змістовною.

Міський голова, вітаючи під-
приємців, наголосив, що до 2015 
року основною складовою місь-
кого бюджету були надходження 
від податку з доходів фізичних 
осіб. Внаслідок цього великі 
промислові підприємства зі зна-
чною чисельністю працюючих 
та установи бюджетної сфери 
були основними бюджетоутво-
рюючими підприємствами. 

«Починаючи з 2015 року, 
після внесення змін до по-
даткового та бюджетного ко-
дексу, змінився склад доходів 
до бюджету міста. Основним 
джерелом наповнення місько-

го бюджету стали податки, які 
сплачує малий та середній біз-
нес. На даний час — це майже 70 
% надходжень загального фонду 
міського бюджету, — наголо-
сив Тарас Добрівський. — На-
передодні вашого професійного 
свята від імені всієї громади ми 
висловлюємо вам велику по-
дяку за працю, за ваш внесок 
у розвиток рідного міста і ба-
жаємо, щоб ваші найсміливі-
ші мрії та сокровенні бажання 
обов’язково збулися. А зі свого 
боку хочу запевнити вас, що 
міська влада завжди буде під-
тримувати ініціативи щодо роз-
витку бізнесу, спрямовані на 
зміцнення економіки міста, на 
його процвітання і добробут», 
сказав мер Боярки. 

Саме за рахунок податків, 
які сплачує малий та середній 
бізнес, стало можливим виді-
лення з міського бюджету ко-
штів на ремонт доріг, встанов-
лення дитячих майданчиків, 
освітлення міських вулиць, на-

дання допомоги малозабезпе-
ченим мешканцям міста тощо.

Для кожного підприємця 
радість — це планомірний та 
постійний розвиток бізнесу. 
Для справжнього господаря ця 
радість виходить за межі влас-
ного бізнесу, а стосується усьо-
го міста. 

«Багато боярських підпри-
ємців, прикрашає рідне місто, 
дбаючи про благоустрій, під-
тримує міські заходи, надає 
благодійну допомогу. І жителі 
Боярки вдячні вам за це», — за-
уважив міський голова. 

Велику роль підприємців 
у наданні допомоги, зокрема, 
військовослужбовцям АТО від-
значила відомий боярський 
волонтер Наталія Долгова. Уро-
чистим моментом заходу стало 
вручення подяк кращим під-
приємцям.

Нині ще актуальнішим стає 
всебічне надання підтримки 
та сприяння розвитку підпри-
ємництва з боку міської влади, 
створення сприятливого по-
даткового клімату та організа-
ційно-правових умов, якісне 
інформаційне забезпечення. 
На вирішення зазначених пи-
тань спрямовані заходи міської 
цільової програми підтримки 
розвитку підприємництва. 

Проведення цієї зустрічі 
підприємці сприйняли дуже 
схвально. Власник готелю-рес-
торану пан Шукюров запропо-
нував проводити такі заходи за 
участі підприємців і надалі, а 
також створити клуб боярських 
підприємців.

РОЛЬ БОЯРСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ ЗРОСТАЄ

19 вересня 2015 року,  субота                           Парк Перемоги
10:00-22:00

• Концертна програма;
• спортивні змагання для дорослих та дітей;
• показові виступи спортсменів;
• виставки майстрів 
   декоративно-вжиткового мистецтва;

• виїзна торгівля;
• розважальні атракціони для дітей.

17:00 – Привітання міського голови та гостей;
вручення відзнак та нагородження Почесних 
жителів міста. 

17:30 – 22:00 Концертна програма за участі 

відомих виконавців та гуртів. 
20 вересня 2015 року, неділя Старт – Парк Перемоги 
З 10:00 –  Легкоатлетичний пробіг «За мир та 
єдність України» 

Програма заходів
до Дня міста Боярка

Згідно з розпорядженням 
міського голови № 02-14/109 від 
31 серпня 2015 року створено 
оргкомітет з підготовки та відзна-
чення Дня міста з правами кон-
курсної комісії з визначення пере-
можців у конкурсних номінаціях. 

Організаційному комітету 
доручено до 15 вересня провес-
ти конкурс та визначити пере-
можців у номінаціях: «Кращий 
підприємець», «Кращий ро-
ботодавець», «Господар двору 

зразкового порядку», «Кращий 
працівник культури», «Кращий 
працівник освіти», «Кращий 
спортсмен», «Кращий медич-
ний працівник», «Кращий 
представник сфери побутово-
го обслуговування», «Кращий 
представник соціальної сфе-
ри», «Кращий працівник орга-
ну місцевого самоврядування».      

Нагородження та привітан-
ня переможців конкурсу від-
будеться під час святкування 
Дня міста.

ОБИРАЄМО КРАЩИХ

Зокрема, до Києво-Святошин-
ського відділення міліції надійшло 
повідомлення від медпрацівника 
Київської обласної клінічної лікар-
ні про те, що до них доставлено мо-

лодого хлопця з опіками верхніх та 
нижніх кінцівок. Працівники міліції 
встановили, що тілесні ушкодження 
18-річний житель міста Боярка отри-
мав під час катання на електропотязі.

Поціновувачі смертельного 
захоплення будуть нести відпо-
відальність згідно з чинним зако-
нодавством. 

Адміністративна відповідаль-
ність ніщо у порівняні з тими 
матеріальними затратами, які по-
несуть їх батьки на лікування та 
подальшу реабілітацію.   

прес-служба ГУМВС України
в київській області

СМЕРТЕЛЬНІ РОЗВАГИ
Днями на Київщині постраждали двоє молодих хлопців - люби-

телів екстремальних розваг. Потерпілі (зачепери) отримали тілесні 
ушкодження від ураження електрострумом – каталися верхи на елек-
тропотягах. Менший, неповнолітній, отримав 90 відсотків опіків всьо-
го тіла. Нині за його життя борються медики.
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Новий навчальний рік розпо-
чався для 4797 боярських дітей 
та підлітків. У відповідь на закли-
ки долучитись до збору коштів на 
підтримку військовослужбовців, 
1 вересня у кожній школі відбу-
лась благодійна акція по збору 
коштів для бійців АТО. 

У Боярському НВК «Гімна-
зія — ЗОШ І ст.» зібрали понад 
12 тис. гривень на підтримку 
українських воїнів. Частину 
коштів вже передано Раді во-
лонтерів Боярки, зокрема, і на 
придбання тепловізора. Решту 
коштів за рішенням учнівсько-
го парламенту буде передано 
родинам гімназистів, батьки 
яких несуть службу в зоні АТО 
та потребують допомоги. 

Нині в гімназії навчається 
1300 учнів. Серед них 173 першо-
класники, 80 дев’ятикласників, 
55 одинадцятикласників та 39 
переселенців.

До Боярської ЗОШ № 1 
прийшов 551 школяр. Серед 
них: 76 першокласників, 58 
дев’ятикласників, 24 одинад-
цятикласників та 11 переселен-

ців. Школа зібрала 2 131 грив-
ню на тепловізор та ліки для 
поранених.

Боярська ЗОШ № 2 цього 
року відкрила свої двері 334 
учням, з них 38 першоклас-
ників, 28 дев’ятикласників, 16 
одинадцятикласників та 2 пе-
реселенців. Учні та батьки зі-
брали понад 300 гривень.

До ЗОШ № 3 прийшло 1250 
учнів. Серед них 147 першо-
класників,100 дев’ятикласників 
та 80 одинадцятикласників та 17 
переселенців. Зібрані кошти, а 
це понад 6,5 тис. гривень, спря-
мовано на допомогу військово-
службовцям.

У Боярській ЗОШ № 4 нині 
навчається 615 учнів. Серед 
них 95 першокласників, 35 
дев’ятикласників, 29 одинадця-
тикласників та 17 переселенців. 

Боярська ЗОШ № 5 цьо-
го року зустріла 747 учнів, 89 
з яких — першокласники, а 
також 83 дев’ятикласники, 36 
одинадцятикласників та 26 пе-
реселенців. На тепловізор для 
військових батьки та учні зібра-
ли 1 500 гривень.

БОЯРСЬКІ ШКОЛИ — МОВОЮ ЦИФР
Внесення змін до міського 

бюджету та затвердження місь-
ких програм у новій редакції. Ці 
питання увійшли до порядку ден-
ного позачергової 64 сесії Бояр-
ської міської ради.

Згідно з прийнятими рішен-
нями, кошти з міського бюджету 

буде спрямовано на благоустрій, 
ремонт доріг, зокрема, площі Ми-
хайлівської, частини вулиці Хре-
щатик, вулиць Волгоградської, 40 
років Жовтня та Лермонтова. Пе-
редбачені заходи з реконструкції 
вуличного освітлення сприяти-
муть безпеці боярчан. 

Також внесено зміни до 

БЛАГОУСТРІЙ. РЕМОНТ. БЕЗПЕКА

Для організації роботи судів 
у період проходження вибор-
чого процесу чергових виборів 
депутатів місцевих рад, сіль-
ських, селищних, міських голів 
25 жовтня 2015 року, в суді вста-
новлено чергування суддів, які 
здійснюють розгляд позовних 
заяв у порядку Кодексу адміні-
стративного судочинства Укра-
їни (КАСУ) на дату виборів 25 
жовтня 2015 року.

Дільнична виборча комісія 
повідомляє, що розгляд судом 
справ щодо оскарження рішень, 
дій або бездіяльності виборчих 
комісій, провадження у справах 
щодо уточнення списку вибор-
ців здійснюється судом у поряд-
ку статей 172 та 173 КАСУ.

Відповідно до статті 172 
КАСУ позовні заяви щодо рі-
шень, дій чи бездіяльності ви-
борчої комісії, комісії з рефе-
рендуму, членів цих комісій 
може бути подано до адміні-
стративного суду у п’ятиденний 

строк з дня прийняття рішення, 
вчинення дії або допущення 
бездіяльності.

Позовні заяви щодо рішень, 
дій чи бездіяльності виборчої 
комісії, комісії з референдуму, 
членів цих комісій, що мали 
місце до дня голосування, може 
бути подано до адміністратив-
ного суду в строк, встановлений 
частиною шостою цієї статті, 
але не пізніше двадцять четвер-
тої години дня, що передує дню 
голосування.

Відповідно до статті 173 
КАСУ позовну заяву про уточ-
нення списку виборців може 
бути подано не пізніше як за два 
дні до голосування.

Таким чином позовні заяви 
про уточнення списку виборців, 
які будуть подані 23 жовтня, 24 
жовтня чи 25 жовтня 2015 року, 
суд, відповідно до статті 173 Ко-
дексу адміністративного судо-
чинства, залишить без розгляду.

дільнична виборча комісія

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ БОЯРКИ
Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2015 року 

№645 — VIII призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня 2015 року.

• Молодь, яка шукає своє 
місце в житті;

• Досвідчених підприємців 
та початківців, які хочуть вивес-
ти свій бізнес на новий рівень;

• Людей, які прагнуть реалі-
зувати свої амбіції в професій-
ній сфері та перейти від найма-
ної праці до своєї справи.
Тренінг допоможе Вам:

1. Зекономити час-єнергію-
кошти та прискорити пере-
хід на нову кар’єрну сходинку, 
створення успішного бізнесу;

2. Зробити зріз-аналіз клю-
чових аспектів вашої діяльності 
для отримання чіткого уявлен-
ня про стан справ у професійній 
сфері; 

3. Визначити аспекти, які 
потребують термінової оптимі-
зації та корекції;

4. Виявити конкретні точки 
докладання зусиль для наведен-
ня порядку в бізнесі та кар’єрі; 

5. Визначити пріоритети у 
власному житті;

6. Скласти чіткій план, на-
мітити конкретні дії для виве-
дення бізнесу на новий рівень, 
освідомлено вибрати шлях та 
напрямок професійного росту. 

Головна задача тренінгу — 
розпочати роботу з формування 
покоління підприємців Нового 
Часу, вказати людям, які втра-
тили віру і надію, на можливість 
реалізувати свій потенціал в 
умовах кризи, падіння гривні, 
згортання бізнесу, як вийти на 
новій рівень у професійно-ді-
ловій сфері та самореалізації.

Спікер-організатор міжна-
родної онлайн академії «Своє 
місце в житті», бізнес-тренер, 
коуч, експерт, консультант з 
самореалізації та управління 
кар’єрою з 35 річним досвідом.
ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ за телефоном: 
41-550 або на e-mail: xph68@i.ua

Виконавчий комітет Боярської міської ради  
за підтримки Координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва
23-24 вересня запрошуємо

на тренінг-практикум з управління кар’єрою та бізнесом

Про відведення місць для роз-
міщення матеріалів передвиборної 
агітації

Відповідно до ст. 56 Закону 
України «Про місцеві вибори», ст. 
20 Закону України «Про благо-
устрій населених пунктів», ст. 30 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 08 вересня 2015 року     №48/2
м. Боярка

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:
1. Визначити місця для розмі-

щення матеріалів передвиборної 
агітації:

Будинок культури, вул. Шев-
ченка (інформаційна дошка);

Будинок побуту, вул. Молодіж-
на (інформаційна дошка);

ЦТМ «Оберіг», вул. Білгород-
ська (інформаційна дошка);

зупинка ТЦ «Квартал», вул. 
Молодіжна, (інформаційна дошка);

перехрестя вул. Молодіжної та 
вул. Білогородської (інформаційна 
дошка);

прохідна заводу «ВЕНТС», вул. 

40 років Жовтня (інформаційна до-
шка).

2. Балансоутримувачам інфор-
маційних дощок забезпечити їх 
утримання у належному стані для 
розміщення передвиборної інфор-
мації на період проведення агітації.

3. КП «БГВУЖКГ» забезпечити 
зняття всіх матеріалів передвибор-
ної агітації, розміщених на визначе-
них інформаційних дошках, після 
завершення агітаційної кампанії.

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

Про встановлення ДП «Арксі По-
бут» тарифу на утримання будинку 
та прибудинкової території для влас-
ників нежитлових приміщень гурто-
житку за адресою: вул. Білогородська, 
134, м. Боярка

Керуючись пп. 2, п. а) і пп. 2,      
п. б) ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні», п. 2 ст. 14 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», По-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 08 вересня 2015 року                № 49/1
м. Боярка

становою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 869 від 01.06.2011 року «Про 
забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-
комунальні послуги», розглянувши 
лист директора ДП «Арксі Побут» 
М. М. Антипенко про встановлен-
ня тарифу з утримання будинку та 
прибудинковиої території, врахо-
вуючи зміну обсягу окремих витрат, 
пов’язаних із провадженням діяль-
ності з утримання будинків, споруд 
та прибудинкових територій, забез-
печення прозорості плати за них і 
повного відшкодування тарифами 
економічно обґрунтованих витрат 
на їх виконання, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити тариф 3,80 грн. за м2 

у місяць на послуги ДП «Арксі Побут» 
для власників нежитлових приміщень 
гуртожитку за адресою: вул. Білогород-
ська, 134, м. Боярка, а саме: КБ «При-
ват банк», кафе «ЛЕО», аптека ТОВ 
«ЛІС», магазин «Світ взуття», приватна 
стоматологічна клініка. 

2. ДП «Арксі Побут» довести до 
відома споживачів про зміни тари-
фів та забезпечити оприлюднення 
даного рішення в засобах масової 
інформації згідно з вимогами чин-
ного законодавства.

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

Про встановлення тарифів на про-
живання в гуртожитках КП «БГВУЖКГ» 
за адресами:  вул. Молодіжна, 12/2, 
вул. Пастернака, 68

Розглянувши лист в. о. на-
чальника КП «БГВУЖКГ» О. В. 
Солов’я від 21.07.2015 р. № 547, 
керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», пп. 4 ст. 2, пп. 4 ст. 
5 та пп. 2 ст. 7 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на про-

живання в гуртожитках КП «Бояр-
ського ГВУЖКГ» :

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від  08 вересня 2015 року    № 49/2
м. Боярка

у гуртожитку № 6, вул. Молодіжна, 12/2
• за 1 ліжко-місце за один місяць 

в сумі 501,99 грн. з ПДВ на 1 особу 
для громадян, щоякі постійно про-
живають;

• квартплата для мешканців 4-го 
поверху (сімейний гуртожиток) у 
сумі 22,64 грн. з ПДВ за 1 м2 на мі-
сяць загальної площі;

у гуртожитку по вул. Пастернака, 68:
•  за 1 ліжко-місце за один мі-

сяць у сумі 295,11 грн. з ПДВ на 1 
особу для громадян, які постійно 
проживають;

2. Встановити тарифи на про-
живання в гуртожитках КП «Бояр-
ського ГВУЖКГ» для працівників 
комунальних підприємств та орга-
нів місцевого самоврядування: 
у гуртожитку № 6, вул. Молодіжна, 12/2

• за 1 ліжко-місце за один місяць 
у сумі 464,80 грн. з ПДВ на 1 особу 
для громадян, щоякі постійно про-
живають;

• квартплата для мешканців 4-го 
поверху (сімейний гуртожиток) в 
сумі 20,96 грн. з ПДВ за 1 м2 на мі-
сяць загальної площі;
у гуртожитку по вул. Пастернака, 68:

•  за 1 ліжко-місце за один мі-
сяць у сумі 279,72 грн. з ПДВ на 1 
особу для громадян, які постійно 
проживають;

3. Зобов’язати КП «БГВУЖКГ» 
дотримуватись вимог Закону Укра-
їни «Про житлово-комунальні по-
слуги».

4. Рішення виконкому від 
12.05.2015 р. № 26/6 «Про вста-
новлення тарифів на проживання 
в гуртожитках КП «БГВУЖКГ» за 
адресами: вул. Молодіжна, 12/2, 
вул. Пастернака, 68» вважати таким, 
що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Про скликання пленарного 
засідання чергової 65 сесії Бояр-
ської міської ради VІ скликання

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 42 та 
ч. 4 ст. 46 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», — 

Скликати пленарне засідання 
чергової 65 сесії Боярської місь-
кої ради 15 вересня 2015 року о 
10 год. 00 хв. у приміщенні НОК 
Київського військового ліцею    
ім. І. Богуна (вул. Хрещатик, 103).
На розгляд сесії передбачається 
внести наступні питання: 

1. Про внесення змін до 
рішення позачергової 54 се-
сії Боярської міської ради VI 
скликання від 06.01.2015 року 
№ 54/2578 «Про затвердження 
міського бюджету на 2015 рік».

доповідач: Балуєва о. М. — завіду-
вач фінансово-економічного відділу

2. Про затвердження звіту 
про виконання міського бю-
джету за І півріччя 2015 року.

доповідач: Балуєва о. М. — завіду-
вач фінансово-економічного відділу

3. Про погодження надання 
матеріальної допомоги.

доповідач: красовський о. В. — 
заступник міського голови

4. Про утворення комісії з 
питань інвентаризації мереж ву-
личного освітлення у м. Боярка.

доповідач: Горін о. д. —            
заступник міського голови

5. Про оформлення права 
комунальної власності терито-
ріальної громади міста Боярка 
на приміщення ДНЗ ясла-садок 
«Спадкоємець» по вул. Моло-
діжна, 78 у м. Боярка.

доповідач: Горін о. д. —             
заступник міського голови

6. Про оформлення права 
комунальної власності терито-
ріальної громади міста Боярка 
на приміщення ДНЗ (дитячий 
садок) «Лісова казка» по вул. 
Хрещатик, 74 у м. Боярка.

доповідач: Горін о. д. —               
заступник міського голови

7. Про оформлення права 
комунальної власності терито-
ріальної громади міста Боярка 
на приміщення ДНЗ (ясла-са-
док) «Берізка» по вул. Київська, 
17 у м. Боярка.

доповідач: Горін о. д. —           
заступник міського голови

8. Про оформлення права 
комунальної власності терито-
ріальної громади міста Боярка 
на приміщення ДНЗ (ясла — 
садок) «Іскорка» по вул. Сєдова, 
3-а у м. Боярка.

доповідач: Горін о. д. —           
заступник міського голови

9. Про оформлення права 
комунальної власності терито-
ріальної громади міста Боярка 
на приміщення ДНЗ (ясла-са-
док) «Даринка» по вул. П. Са-
гайдачного, 34 у м. Боярка.

доповідач: Горін о.д. —                 
заступник міського голови

10. Про оформлення пра-
ва комунальної власності те-
риторіальної громади міста 
Боярка на приміщення КП 
«Банно-оздоровчий комп-
лекс» по вул. Б. Хмельниць-
кого, 111 у м. Боярка.

доповідач: Горін о. д. —            
заступник міського голови

11. Архітектурні питання.
доповідач: романюк а. о. — гол. 

спеціаліст з питань архітектури.
12. Земельні питання.

доповідач: Севериненко Т. о. — гол. 
спеціаліст по земельних питаннях

13. Різне.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04 вересня 2015 року № 01-16/136
м.  Боярка

міських програм: «Турбота», 
«Інформаційна прозорість», 
«Безпечне місто» та розвитку 
фізкультури і спорту. 

З рішеннями цієї сесії мож-
на ознайомитися на сторінках 
газети та на сайті Боярської 
міської ради: 
www.boyarka-inform.com. 
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   Телеканал 1+1

06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля 4»
10:50 «Міняю жінку - 3»
12:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
12:20 Х/ф «Діамантова рука» 
(2)
14:10 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами 
-3»
16:45 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
17:10 Т/с «Заборонене ко-
хання» (1)
19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Гроші»
23:15 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
23:30 «Мінкульт»

00:00 Т/с «Ромео і Джульєт-
та» (2)
02:05 Х/ф «Пагорби мають 
очі» (3)
03:45 Т/с «Великий Гетсбі» 
(2)
05:15 «Служба розшуку 
дітей»
05:20 «Телемагазин»

   ICTV

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Пригоди мульти-
нят»
06:00 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
06:45 Факти тижня з Окса-
ною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки з Костянтином 
Стогнієм
10:00 Труба містера Сосиски
11:00 «Джуманджи». Х/ф
12:45 Факти. День
13:20 «Джуманджи». Х/ф
13:35 «Няньки». Х/ф
15:30 «Месники». Х/ф
15:45 Факти. День
16:20 «Месники». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Дістало!
21:05 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з Андрі-
єм Куликовим

00:20 «Інший світ. Повстан-
ня велетнів». Х/ф (2)
02:00 «Шосе смерті». Х/ф (2)
03:55 «У полі зору». Т/с

   Інтер

05:55 Д/ф «Великі українці»
06:25 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Х/ф «Бідна Lіz»
11:20 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
12:00 Новини
12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13:45 «Судові справи»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
15:05 «Жди меня»
16:00 Новини
16:15 «Жди меня»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дім зразкового 
утримання» Прем’єра
00:05 Т/с «Пілот міжнарод-
них авіаліній» (2)

01:50 Т/с «Скандал 3» 
Прем’єра (2)
03:15 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»
04:05 Т/с «Пілот міжнарод-
них авіаліній» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/c «Боб Губко - Пря-
мокутні Штани»
07:00 Kіds Tіme
07:05 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Х/ф «Поліцейська 
академія 4»
14:45 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий вовк 2»
16:05 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:15 Дешево та сердито
23:20 Х/ф «Артур. Ідеальний 
мільйонер» (2)
01:25 Х/ф «Будинок з пара-
нормальними явищами 2» (2)
03:15 Абзац!
04:10 Служба розшуку дітей
04:15 Зона ночі

   СТБ

06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50 «За живе!»
10:05 «Зіркове життя. Не 

бійтеся народжувати»
11:00 «Битва екстрасенсів»
12:00 «Україна має талант!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «Хата на тата»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Хата на тата»
23:10 «Детектор брехні 7»
00:20 «Один за всіх»
01:30 Х/ф «Любов земна» (1)
03:15 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
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 Зірковий шлях
10:15 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «Сила кохання» (1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Сила кохання» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Жила - собі 
любов» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Потрошителі»  (2) 

01:50 Події
02:35 «Говорить Україна»
03:45 Зірковий шлях
04:30 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:20 Перша студія
11:00 Д/ф «Дорогами Сак-
сонії»
11:40 Д/ф «Найбільший ки-
тайський ресторан у світі»
12:25 «План на завтра» з 
Анастасією Рінгіс
13:00 Новини

13:15 Вікно в Америку
13:35 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:20 Казки Лірника Сашка
15:30 М/с «Друзі-янголи»
15:45 Хто в домі хазяїн?
16:10 Музичне турне
17:15 Д/ф «На крилах анд-
ського кондора»
18:05 Погода
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
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 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Віра. Надія. Любов
02:25 Телевистава «Мати-
наймичка»
04:05 Д/ф «Склодовська - 
Кюрі»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
12:20 Т/с «Свати - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами 
-3»
16:45 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
17:10 Т/с «Заборонене 
кохання» (1)
19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Світ навиворіт 6»
23:15 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
00:00 Т/с «Великий Гетсбі» 
(2)
01:50 Т/с «Великі надії» (2)
04:05 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
04:30 «Супергерої»
05:00 «Служба розшуку 
дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10:05 «Код Костянтина». Т/с
11:00 «Слідчі». Т/с
12:00 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
14:20 Антизомбі
15:20 «Відділ 44». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Відділ 44». Т/с
16:40 «Код Костянтина». Т/с
17:40 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Громадянська оборона
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Пес». Т/с

22:25 «Відділ 44». Т/с
23:25 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
01:10 «Інший світ». Х/ф (2)
03:00 «У полі зору». Т/с

   Інтер

05:30 «Подробиці»
06:25 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
13:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
00:05 Т/с «Пілот міжнарод-

них авіаліній» (2)
01:50 Т/с «Скандал 3» (2)
03:15 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»
04:05 Т/с «Пілот міжнарод-
них авіаліній» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/c «Боб Губко - Пря-
мокутні Штани»
07:15 Kіds Tіme
07:20 Т/с «Друзі»
10:50 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в мережах
21:20 Х/ф «Супергеройське 
кіно» (2)
23:05 Х/ф «Кіт у мішку» (2)
00:50 Абзац!
01:50 Т/с «Красуні в Клів-
ленді»
03:40 Зона ночі

   СТБ

05:55 «Вікна-Новини»
06:30 «Все буде добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
09:20 «За живе!»
10:40 «Битва екстрасенсів»
11:40 «Україна має та-
лант!-4»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»

19:55 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю 
- 4»
00:05 «Один за всіх»
01:10 Х/ф «Доля»(1)
03:00 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Реальна містика
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Х/ф «Жила - собі 
любов» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Жила - собі 
любов» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіо-
нів УЄФА «Реал» - «Шах-
тар»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі 2 сезон» (2)
02:00 Події

02:45 Х/ф «Потрошителі»  
(2)
04:35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:15 Подорожні
11:00 Д/ф «Всеволод Не-
стайко. Родом з дитинства»
11:30 Д/с «Клуб пригод»
11:55 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами
12:25 Дорогі депутати
13:00 Новини
13:15 Час-Ч

13:30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:25 М/с «Друзі-янголи»
15:35 Хочу бути
16:05 Фольк-musіc
17:15 Д/ф «Талмуд: книга, 
народ»
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:45 З перших вуст
19:50 Погода
20:00 Д/ф «Філіп Петен»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
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 На слуху
00:40 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Надвечір’я. Пам’яті 
Тамари Щербатюк
02:25 Телевистава «Чорна 
Пантера та Білий ведмідь»
03:40 Д/ф «Павло Загребель-
ний. До запитання»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Вівторок, 15 вересня

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
12:20 Т/с «Свати - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
17:10 Т/с «Заборонене кохан-
ня» (1)
19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Життя без обману»
23:15 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

00:00 Т/с «Великі надії» (2)
02:20 Фелісіті Джонс у драмі 
«Нортенгерське абатство» (2)
04:10 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
04:35 «Супергерої»
05:00 «Служба розшуку дітей»
05:05 «Телемагазин»

   ICTV

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Студія Вашинтон
05:15 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:50 «Код Костянтина». Т/с
10:50 «Слідчі». Т/с
11:55 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
14:20 Антизомбі
15:20 «Відділ 44». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Відділ 44». Т/с
16:40 «Код Костянтина». Т/с
17:40 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Секретний фронт
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Пес». Т/с

22:25 «Відділ 44». Т/с
23:25 «Морська поліція. 
Новий Орлеан». Т/с
01:10 «Шосе смерті». Х/ф (2)
03:10 «У полі зору». Т/с

   Інтер

05:30 «Подробиці»
06:25 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
13:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
00:05 Т/с «Пілот міжнарод-

них авіаліній» (2)
01:55 Т/с «Скандал 3» (2)
03:15 Т/с «СБУ. Спецопе-
рація»
04:00 Т/с «Пілот міжнарод-
них авіаліній» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/c «Боб Губко - Пря-
мокутні Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:15 Т/с «Друзі»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
16:10 Т/с «Не родись врод-
лива»
18:00 Абзац!
19:00 Хто зверху? - 4
21:00 Х/ф «Нереальний блок-
бастер» (2)
22:45 Х/ф «Не можу дочека-
тися» (2)
00:45 Абзац!
01:45 Служба розшуку дітей
01:50 Т/с «Красуні в Клів-
ленді»
03:40 Зона ночі

   СТБ

05:20 «Вікна-Новини»
05:55 «Все буде добре!»
07:50 «Все буде смачно!»
08:45 «За живе!»
09:55 «Зіркове життя. Дружи-
ни футболістів:гра в сім’ю?»
10:50 «Битва екстрасенсів»

12:55 «Україна має талант!-5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 «За живе!»
19:55 «МастерШеф - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МастерШеф - 5»
00:00 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Доля»(1)
02:25 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Х/ф «Продається 
кішка» (1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Продається 
кішка» (1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 
2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Динамо» - «Порту»
23:50 Події дня
00:10 Т/с «C.S.I.: Місце зло-

чину Маямі 2 сезон» (2)
02:00 Події
02:45 Т/с «C.S.I.: Місце зло-
чину Маямі» (2)
04:05 Зірковий шлях
04:35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:15 Про головне
10:25 Д/ф «Талмуд: книга, 
народ»
11:30 Д/с «Клуб пригод»
12:00 Засідання Кабінету 
Міністрів України
13:00 Новини

13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:25 Як це?
15:45 Концертна програма 
«Прощавай, літо»
17:15 Д/ф «Філіп Петен»
18:05 Погода
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Слідство. Інфо
22:30 Погода
22:40 Мегалот
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 Тепло. Ua
23:35 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Надвечір’я. Пам’яті 
Тамари Щербатюк
02:25 Х/ф «Наталка - Пол-
тавка»
03:55 Д/ф «Коперник»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

Середа, 16 вересня
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   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
12:20 Т/с «Свати - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
17:10 Т/с «Заборонене кохання» (1)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (1)
22:00 «Міняю жінку - 10»
23:15 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
00:00 Фелісіті Джонс у драмі «Нортен-
герське абатство» (2)
02:10 Кейт Бланшетт і Білл Мюррей у 
комедії «Водне життя»
04:05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
04:35 «Супергерої»
05:00 «Телемагазин»

   ICTV

05:15 Студія Вашинтон
05:20 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
09:45 «Код Костянтина». Т/с
10:40 «Слідчі». Т/с
11:50 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
12:45 Факти. День
13:10 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
14:00 Антизомбі
15:00 «Відділ 44». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Код Костянтина». Т/с
17:35 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з Костян-
тином Стогнієм
20:20 Інсайдер
21:05 Факти. Вечір

21:25 «Пес». Т/с
22:25 «Відділ 44». Т/с
23:25 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
01:10 «Пограбування». Х/ф (2)
03:05 «У полі зору». Т/с

   Інтер

05:30 «Подробиці»
06:25 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Дім зразкового утримання»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Дім зразкового утримання»
13:05 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дім зразкового утримання»
00:05 Т/с «Пілот міжнародних авіа-

ліній» (2)
01:50 Т/с «Скандал 3» (2)
03:10 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:05 Т/с «Пілот міжнародних авіа-
ліній» (2)

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/c «Боб Губко - Прямокутні 
Штани»
07:10 Kіds Tіme
07:15 Т/с «Друзі»
11:05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Суперінтуїція
20:25 Х/ф «Недитяче кіно» (2)
22:15 Х/ф «Агент під прикриттям»
00:05 Абзац!
01:05 Служба розшуку дітей
01:10 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:20 Зона ночі

   СТБ

05:10 «Вікна-Новини»
05:45 «Все буде добре!»
07:40 «Все буде смачно!»
08:35 «За живе!»
09:50 «Зіркове життя. Кохання на 
все життя»
10:45 «Битва екстрасенсів»
12:45 «Україна має талант!-5»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»

18:30 «За живе!»
19:55 «Зважені та щасливі - 5»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 5»
00:20 «Один за всіх»
01:20 Х/ф «Служили два товариші»(1)
03:05 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Х/ф «Я тебе ніколи не забуду» 
(1)
15:00 Події
15:30 Х/ф «Я тебе ніколи не забуду» 
(1)
16:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці» 
(1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:55 Футбол. Ліга Європи УЄФА 
«Дніпро» - «Лаціо»
00:00 Події дня
00:15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі 2 сезон» (2)
02:10 Події
03:00 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 

Маямі» (2)
04:35 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці» 
(1)
05:25 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Тепло. Ua
07:40 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:05 Погода
09:20 Про головне
10:20 Війна і мир
11:00 Вікно в Америку
11:30 Д/с «Клуб пригод»
11:55 Вересень
12:20 Слідство. Інфо
13:00 Новини
13:15 Час-Ч

13:30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:25 М/с «Друзі-янголи»
15:50 Хто в домі хазяїн?
16:15 Надвечір’я. Долі
17:05 Світло
17:45 Книга ua
18:15 Час-Ч
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «Prіme-tіme» з Мирославою 
Гонгадзе
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Наталією Седлецькою
22:30 Етнографічні замальовки. Грузія
22:45 Погода
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
00:20 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Надвечір’я. Долі
02:25 Телевистава «Камінний 
господар»
04:00 Д/ф «Український пересмішник 
Андрій Сова»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

   Телеканал 1+1

06:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
06:45 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:35 «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
08:10 «Сніданок з 1+1»
08:35 «Маша і ведмідь» (1)
08:45 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
12:20 Т/с «Свати - 6» (1)
13:25 «Ворожка»
14:05 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені - 4»
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
16:45 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
17:10 Т/с «Заборонене кохання» 
(1)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20:15 «Шустер lіve»
00:15 Х\ф «Водне життя

02:45 «Гроші»
03:45 «Шість кадрів»
03:55 «Шустер lіve»

   ICTV

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Студія Вашинтон
05:25 Провокатор
06:05 Факти
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
09:50 «Код Костянтина». Т/с
10:50 «Слідчі». Т/с
12:00 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
12:45 Факти. День
13:20 «Морська поліція. Новий 
Орлеан». Т/с
14:20 Антизомбі
15:20 «Відділ 44». Т/с
15:45 Факти. День
16:20 «Відділ 44». Т/с
16:45 «Код Костянтина». Т/с
17:45 «Слідчі». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
20:20 Антизомбі
21:05 Факти. Вечір
21:25 «Пес». Т/с
22:30 «Відділ 44». Т/с
23:25 «Морська поліція. Новий 

Орлеан». Т/с
00:20 «Убивство за розкладом». 
Х/ф (2)
02:10 «Пограбування». Х/ф (2)
03:45 «У полі зору». Т/с

   Інтер

05:30 «Подробиці»
06:25 Мультфільми
07:00 Новини
07:15 «Ранок з ІНТЕРом»
07:30 Новини
07:35 «Ранок з ІНТЕРом»
08:00 Новини
08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
08:30 Новини
08:35 «Ранок з ІНТЕРом»
09:00 Новини
09:20 Т/с «Дім зразкового утри-
мання»
12:00 Новини
12:25 Т/с «Дім зразкового утри-
мання»
13:05 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
14:00 Новини
14:20 «Судові справи»
16:00 Новини
16:15 «Судові справи»
16:45 «Сімейний суд»
17:40 Новини
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Чорне дзеркало»

00:00 Х/ф «Вигляд згори краще»
01:30 Т/с «Скандал 3» (2)
03:10 «Подробиці»
03:55 Х/ф «Москаль-чарівник»

   Новий Канал

06:00 Служба розшуку дітей
06:02 Kіds Tіme
06:05 М/c «Боб Губко - Прямо-
кутні Штани»
07:20 Kіds Tіme
07:22 Т/с «Друзі»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
15:10 Як стати супермоделлю
16:05 Супермодель по-українськи
18:00 Абзац!
19:00 Супермодель по-українськи
20:50 Як стати супермоделлю
21:50 Суперінтуїція
23:15 Аферисти в мережах
01:25 Абзац!
02:25 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:15 Зона ночі

   СТБ

05:55 Х/ф «Раз на раз не ви-
падає»(1)
07:15 Х/ф «Я тебе кохаю»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
19:55 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
22:00 «Вікна-Новини»

22:45 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
00:20 Т/с «Коли ми вдома»(1)
01:15 Х/ф «Раз на раз не ви-
падає»(1)
02:40 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:10 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Зірковий шлях
10:15 «Говорить Україна»
12:40 Реальна містика
13:25 Т/с «Дім сплячих красунь» 
(1)
15:00 Події
15:30 Т/с «Дім сплячих красунь» 
(1)
18:00 Т/с «Клан ювелірів. Таєм-
ниці» (1)
19:00 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Я його зліпила» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі 2 сезон» (2)
01:30 Події
02:15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
04:20 Т/с «Клан ювелірів. Таєм-

ниці» (1)
05:10 Події

   УТ 1

06:00 Новини
06:10 АгроЕра
06:20 Агровектор
06:30 Від першої особи
06:45 Спорт
06:50 Погода
06:55 Ескулап
07:00 Новини
07:10 АгроЕра
07:15 Спорт
07:20 Погода
07:25 Ера будівництва
07:35 На слуху
08:00 Новини
08:15 Спорт
08:20 Погода
08:25 Від першої особи
08:35 Паспортний сервіс
08:40 Ескулап
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:15 Про головне
10:15 Д/ф «Кузьма Дерев’янко. 
Генерал Перемоги»
11:00 Д/с «Клуб пригод»
11:55 «Prіme-tіme» з Мирославою 
Гонгадзе
12:25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
13:00 Новини

13:15 Час-Ч
13:30 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
15:10 Казки Лірника Сашка
15:25 Школа Мері Поппінс
15:40 Спогади
16:05 Театральні сезони
16:40 Віра. Надія. Любов
17:35 Д/ф «Про Нью-Йорк із 
любов’ю»
18:30 Новини
18:50 Про головне
19:40 Т/с «Білявка»
20:30 «План на завтра» з Анаста-
сією Рінгіс
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
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 Погода
00:25 Від першої особи
01:00 Підсумки
01:20 Новини
01:35 Віра. Надія. Любов
02:25 Телевистава «Сільські 
бувальщини»
04:35 Д/с «Палітри»
05:10 Новини
05:35 Новини. Спорт
05:45 Вічне

П’ятниця, 18 вересня

   Телеканал 1+1

08:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:30 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:55 «Маша і ведмідь» (1)
09:05 «Світське життя»
10:00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
10:55 Т/с «Тато в законі»
14:40 «Вгадай ящик»
15:35 «Спеціальний випуск. 
Вечірній квартал»
16:35 «Вечірній квартал «
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал»
23:15 «Вгадай ящик»
00:15 Джейкоб Варас у фільмі 
жаху «Пагорби мають очі - 2» (3)
02:00 Т/с «Тато в законі»
05:00 «Шість кадрів»
05:20 «Телемагазин»
05:35 Марійчин кінозал. Муль-
тфільм

   ICTV

05:50 Факти
06:15 М/с «Пригоди мультинят»
06:55 Стоп-10
07:50 Провокатор
09:35 Секретний фронт
10:35 Антизомбі
11:30 Дістало!
12:30 Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська оборона
13:45 Інсайдер
14:40 «Пес». Т/с
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. Під-
сумки з Костянтином Стогнієм
20:05 «Падіння Олімпу». Х/ф
22:20 «Еверлі». Х/ф (2)
00:10 «Збитися з дороги». Х/ф (2)
01:55 «Роккі Бальбоа». Х/ф (2)
03:50 «Убивство за розкладом». 
Х/ф (2)

   Інтер

05:20 «Подробиці»

06:15 Мультфільми
06:50 Х/ф «Мільйон у шлюбному 
кошику»
08:40 «Школа доктора Комаров-
ського»
09:35 Х/ф «Мері Поппінс, до 
побачення!»
12:20 Програма «Кохання з 
першого погляду»
13:20 Т/с «І все-таки я кохаю...»
19:00 Т/с «Криве дзеркало душі» 
(2)
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Криве дзеркало душі» 
(2)
23:15 Х/ф «Хочу дитину»
01:15 «Подробиці»
01:50 Х/ф «Мільйон у шлюбному 
кошику»
03:20 Х/ф «Мері Поппінс, до 
побачення!»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:02 М/c «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
07:50 Дешево та сердито

10:00 Ревізор
12:30 Хто зверху? - 4
14:30 Т/с «СашаТаня»
17:15 М/ф «Хоробра серцем»
19:10 М/ф «Мадагаскар 2»
21:00 Х/ф «Поліцейська академія 
5» (2)
22:45 Х/ф «Проект Ікс: До-
рвалися»
00:35 Х/ф «Недитяче кіно» (2)
02:10 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:55 Зона ночі

   СТБ

05:15 Х/ф «Невловимі месни-
ки»(1)
06:25 Х/ф «Нові пригоди не-
вловимих»(1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 Т/с «Коли ми вдома»(1)
11:20 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»
15:10 «Зважені та щасливі - 5»
19:00 «Х-Фактор - 6»
21:55 «Хата на тата»
00:30 Х/ф «Кохання під на-

глядом» (2)
02:05 Х/ф «Невловимі месни-
ки»(1)
03:20 Х/ф «Нові пригоди не-
вловимих»(1)
04:50 Х/ф «Корона Російської 
імперіі, або Знову невловимі»(1)

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:00 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
07:00 Події
07:15 Т/с «Жіночий лікар 2» (1)
08:50 Відверто з Машею Єфро-
сініною
10:00 Зірковий шлях. Субота
11:00 Х/ф «Що приховує любов» 
(1)
12:50 Х/ф «Продається кішка» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Анжеліка» 
19:00 Події
19:40 Т/с «Анжеліка» (1)
21:50 Х/ф «Я тебе ніколи не 
забуду» (1)
23:45 Зірковий шлях. Субота
00:40 Відверто з Машею Єфро-
сініною

01:45 Події
02:25 Т/с «C.S.I.: Місце злочину 
Маямі» (2)
04:30 Події
05:10 Реальна містика

   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 «Зо-
лотий гусак»
08:55 Погода
09:00 Погода
09:15 Казки Лірника Сашка
09:25 М/с «Друзі-янголи»
09:40 Хочу бути
10:20 Етнографічні замальовки. 
Грузія
10:30 Книга ua
10:55 Святослав Вакарчук. 
Інтерв’ю на даху

11:25 Д/ф «Кардинал Мар’ян 
Яворський»
12:20 Д/ф «Шість ярдів грації»
12:50 Світло
13:30 Д/ф «Про Нью-Йорк із 
любов’ю»
14:20 Теніс. Кубок Девіса
15:50 Чоловічий клуб
16:25 Теніс. Кубок Девіса
17:50 Т/с «Польські свята»
20:05 Д/ф «Революція: за і проти»
21:00 Новини
21:30 Погода
21:40 На пам’ять
22:15 Інша музика з Олексієм 
Коганом
22:40 Мегалот
22:45 Погода
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 Від першої особи. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Теніс. Кубок Девіса
04:05 Д/ф «Іван Піддубний. На 
п’єдесталі міфів та правди»
04:35 Д/с «Палітри»
05:05 Новини
05:30 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

Субота, 19 вересня

Неділя, 20 вересня
   Телеканал 1+1

06:05 «Неділя з Кварталом - 2»
07:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
07:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:00 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
08:35 М/с «Пригоди ведмедиків 
Гаммі» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:40 «Маша і ведмідь» (1)
10:05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
11:00 «Світ навиворіт 6»
12:10 «Інспектор Фреймут»
13:40 «Життя без обману»
14:55 «Міняю жінку - 10»
16:10 Т/с «Москва сльозам не 
вірить» (1)
19:20 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Т/с «Шість соток 
щастя»
23:00 «Світське життя»
00:00 Т/с «Параджанов» (1)
02:10 Т/с «Шість соток щастя»

03:40 «Шість кадрів»
04:45 «Телемагазин»
05:15 «ТСН-Тиждень»

   ICTV

05:00 «Рюрики». Т/с
05:25 «У полі зору». Т/с
06:10 Факти
06:40 М/с «Пригоди мульти-
нят»
07:20 «Рюрики». Т/с
08:45 Українці Афігенні
09:40 Зірка YouTube
11:00 Дивитись усім!
12:00 Труба містера Сосиски
12:45 Факти. День
13:10 Дивитись усім!
14:15 «Код доступу». Х/ф
16:15 «Падіння Олімпу». Х/ф
18:45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
20:25 10 хвилин з Прем’єр-
міністром України
20:35 «Штурм Білого дому». 
Х/ф. Прем’єра
23:15 «S.W.A.T. Спецназ міста 
янголів». Х/ф (2)
01:30 «Еверлі». Х/ф (2)

03:00 «Червоні хвости». Х/ф (2)

   Інтер

05:40 «Подробиці»
06:10 Мультфільми
06:45 Х/ф «Москаль-чарівник»
08:15 «уДачний проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Юві-
лейний 2»
11:00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
12:05 Т/с «І все-таки я кохаю...»
19:00 Програма «Кохання з 
першого погляду»
20:00 «Подробиці тижня»
21:50 «10 хвилин з Прем’єр-
міністром»
22:00 Х/ф «Вагома підстава для 
вбивства» (2)
01:30 Х/ф «Вигляд згори 
краще»
02:50 Д/ф «Ризиковане життя. 
Миючі засоби»
03:35 Д/ф «Ризиковане життя. 
Морозиво»
04:25 «Подробиці тижня»

   Новий Канал

06:00 Kіds Tіme
06:05 М/ф «Ку! Кін-дза-дза»
08:00 М/c «Пригоди Джиммі 
Нейтрона»
10:20 Kіds Tіme
10:22 М/ф «Хоробра серцем»
12:10 Х/ф «Нереальний блок-
бастер»
13:55 Х/ф «Супергеройське 
кіно»
15:40 Х/ф «Поліцейська ака-
демія 5»
17:30 М/ф «Мадагаскар 2»
19:05 М/ф «Мадагаскар 3»
21:00 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія 6» (2)
22:40 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія 7» (2)
00:25 Х/ф «Приватний курорт» 
(2)
01:50 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:40 Зона ночі

   СТБ

07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»

10:15 «Караоке на Майдані»
11:15 «МастерШеф - 5»
16:00 «Х-Фактор - 6»
19:00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20:00 «Містичні історії-7 з 
Павлом Костіциним»
20:55 «Один за всіх»
22:10 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»
01:25 «Детектор брехні 7»
02:20 Х/ф «Корона Російської 
імперіі, або Знову невлови-
мі»(1)
04:55 Нічний ефір

   Телеканал «УКРАЇНА»

06:40 Події
07:20 Реальна містика
09:10 Т/с «Дім сплячих кра-
сунь» (1)
13:00 Х/ф «Я його зліпила» (1)
15:10 Т/с «Анжеліка» 
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

19:40 10 хвилин із прем’єр-
міністром
20:00 Т/с «Анжеліка» (закл. 
серії) (1)
22:00 Х/ф «Що приховує 
любов» (1)
23:50 Зірковий шлях
01:35 Т/с «Клан ювелірів. 
Таємниці» (1)

   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 «Зо-
лотий гусак»
08:40 Тепло.Ua
09:00 Як це?
09:20 Хто в домі хазяїн?
09:45 Школа Мері Поппінс

10:25 Спогади
10:50 Т/с «Польські свята»
12:55 Д/ф «Революція: за і 
проти»
13:50 Фольк-musіc
14:55 Теніс. Кубок Девіса
19:15 Погода
19:25 Театральні сезони
19:55 Д/ф «Мріналіні Сарабхаї. 
Мистецтво танцюї»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-міністр України 
А.Яценюк про реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 Погода
22:20 Альтернативна музика
23:00 День Янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Теніс.Кубок Девіса
05:05 Новини
05:30 Д/ф «Олександра Екстер» 
із циклу «Київська старовина. 
Світ мистецтва»

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.



6 11 вересня 2015
№ 17 (275)ОФІЦІЙНО

Про звернення до голови Києво-Свято-
шинської районної державної адміністра-
ції, голови Києво-Святошинської районної 
ради VI скликання, Управління Держгеока-
дастру у Києво-Святошинському районі Ки-
ївської області, Головного управління Держ-
геокадастру у Київській області, голови 
Київської обласної державної адміністра-
ції щодо сприяння у наданні земельних 
ділянок учасникам бойових дій м. Боярка

Розглянувши звернення голови Гро-
мадської Організації «Учасники АТО Ки-
єво-Святошинського району» В. В. Голик 
від 02.09.2015 року за вх. № 02-9/1785 про 
участь 186 жителів м. Боярка, з яких 78 
вже мають статус учасника бойових дій, 
у проведенні антитерористичної операції 
на Сході України по захисту територіаль-
ної цілісності нашої держави з березня 
2014 року донині, керуючись п. 14 ст. 12 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Звернутися із клопотанням до го-

лови Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації про сприяння 
у наданні земельних ділянок учасникам 
бойових дій м. Боярка.

2. Звернутися із клопотанням до 
голови Києво-Святошинської районної 
ради VI скликання про сприяння у на-
данні земельних ділянок учасникам бо-
йових дій м. Боярка.

3. Звернутися із клопотанням до 
Управління Держгеокадастру у Києво-
Святошинському районі Київської об-
ласті про сприяння у наданні земельних 
ділянок учасникам бойових дій м. Боярка.

4. Звернутися із клопотанням до Голов-
ного управління Держгеокадастру у Київській 
області про сприяння у наданні земельних ді-
лянок учасникам бойових дій м. Боярка.

5. Звернутися із клопотанням до Голо-
ви Київської обласної державної адміні-
страції про сприяння у наданні земельних 
ділянок учасникам бойових дій м. Боярка.

6. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на секретаря ради 
Я. М. Яника та на постійну депутатську 
комісію Боярської міської ради з питань 
містобудування, архітектури, викорис-
тання земельних ресурсів та адміністра-
тивно-територіального устрою.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2917

від 03 вересня 2015 року             м. Боярка

Про затвердження Порядку надання 
матеріальної допомоги мешканцям міста 
Боярка в новій редакції

З метою надання матеріальної до-
помоги найбільш соціально вразливим 
верствам населення міста, керуючись ст. 
34 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1.Затвердити Порядок надання 

матеріальної допомоги мешканцям м. 
Боярка в новій редакції (з Порядком 
можна ознайомитись на сайті: www.
boyarka-inform.com)

2. Фінансово-економічному відділу 
виконавчого комітету здійснювати ви-
плати на виконання даного рішення за 
рахунок міського бюджету, міської про-
грами «Турбота» на поточний рік.

3. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на профільну депутат-
ську комісію та заступника міського го-
лови відповідно до розподілу обовязків. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 64 сесії 

Боярської міської ради № 64/2920
від 03.09.2015

ПОРЯДОК
надання матеріальної допомоги мешканцям 

м.Боярка
1.Загальні положення

1.1. Порядок надання матеріальної 
допомоги мешканцям м. Боярка (надалі — 
Порядок) розроблено з метою соціаль-
ного захисту та підтримки найбільш со-
ціально незахищених категорій жителів 
міста. 

1.2. Порядок розроблено на підставі 
статті 34 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», законів 
України «Про статус депутатів місцевих 
рад», «Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям», «Про 
загальнообовязкове державне соціаль-
не страхування на випадок безробіття», 
«Про прожитковий мінімум», інших 
нормативно-правових актів, що регу-

люють правовідносини з питань надан-
ня соціальної допомоги, у тому числі 
Бюджетного кодексу України, бюджету 
м.Боярка міської програми «Турбота». 

1.3. Даний Порядок регламентує 
процедуру отримання матеріальної до-
помоги соціально незахищеними ка-
тегоріями мешканців міста Боярка, що 
надається на підставі рішення Комісії 
виконавчого комітету Боярської місь-
кої ради з питань надання матеріальної 
допомоги мешканцям м.Боярка (далі — 
Комісія) в межах витрат, передбачених 
на ці цілі міською програмою «Турбота».
2.Право на матеріальну допомогу

2.1. Правом на отримання матері-
альної допомоги користуються мешкан-
ці м.Боярка, які потрапили до складних 
життєвих обставин.
До складних життєвих обставин віднесено:

• пожежа, повінь, інше стихійне лихо, 
внаслідок якого заподіяно значної шко-
ди майну постраждалих чи їх здоров’ю;

• сім’я, яка знаходиться у тяжкому 
матеріальному становищі, внаслідок 
смерті працездатної особи у результаті 
нещасного випадку (або інше);

• непрацездатність впродовж трива-
лого періоду або тяжка хвороба, опера-
тивне лікування якої потребує значних 
фінансових витрат;

• обставини, які можуть привести до 
небезпеки та значно вплинули на життє-
діяльність навколишніх;

• інші надзвичайні обставини, які не 
можуть бути подолані без сторонньої до-
помоги або підтримки. 
3.Умови призначення матеріальної допомоги

3.1. Матеріальна допомога виділяєть-
ся у грошовому вигляді. Розмір її визна-
чається Комісією. Матеріальна допомога 
для одного громадянина чи для сім’ї не 
носить постійного характеру, а є допо-
вненням до існуючого доходу і надається, 
як правило, не більше одного разу на рік.

3.2. Підставою для розгляду питання 
щодо надання грошової допомоги є:

• заява громадянина до виконавчого 
комітету міської ради;

• акт обстеження депутатом Бояр-
ської міської ради житлово-побутових 
умов проживання заявника;

• копія паспорту (1, 2, 11 сторінки) 
заявника;

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова  64 сесія 
РІШЕННЯ № 64/2920

від «03» вересня 2015 року              м. Боярка

Про зміну назви комунального за-
кладу «Боярська міська дитячо-спортивна 
школа» та внесення змін до Статуту

Керуючись п. 30 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Змінити назву комунального за-

кладу «Боярська міська дитячо-спор-
тивна школа» на назву: Комунальний 
заклад «Боярський міський центр роз-
витку спорту» та внести відповідні зміни 
до Статуту комунального закладу «Бояр-
ська міська дитячо-спортивна школа».

2. Затвердити зміни до Статуту Ко-
мунального закладу «Боярська міська ди-
тячо-спортивна школа» шляхом викла-
дення змін у вигляді додатку до Статуту. 

3. Доручити директору Комунально-
го закладу «Боярська міська дитячо-спор-
тивна школа» С. І. Дзюбіну здійснити 
необхідні заходи, пов’язані із внесенням 
змін до Статуту та державною реєстраці-
єю змін до установчих документів.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови відповідно до функціонально-
го розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія 
РІШЕННЯ № 64/2931

від «03» вересня 2015 року               м. Боярка

Про погодження призначення К. М. 
Євлашевського на посаду директора Кому-
нального підприємства «Боярська дитяча 
школа мистецтв»

Керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та відповідно до пп. 9.10 ст. 9 Регламенту 
Боярської міської ради, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Погодити призначення Євлашев-

ського Костянтина Миколайовича на 
посаду директора комунального підпри-
ємства «Боярська дитяча школа мис-
тецтв». 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова  64 сесія 
РІШЕННЯ № 64/2930

від «03» вересня 2015 року             м. Боярка

Про затвердження Програми «Інформа-
ційна прозорість» на 2015 рік у новій редакції

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», — 

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

на прозорість» на 2015 рік у новій редакції.
2. Фінансування програми прово-

дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, осві-
ти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства та 
заступника міського голови О. В. Кра-
совського.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2923

від «03» вересня 2015  року                 м. Боярка

Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури та спорту на 2015 рік у 
новій редакції

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку 

фізичної культури та спорту на 2015 рік 
у новій редакції. 

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, осві-
ти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства, та  
заступника міського голови О. В. Кра-
совського.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2925

від 03 вересня 2015 року               м. Боярка

Про затвердження Програми «Турбо-
та» на 2015 рік у новій редакції

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Турбота» 

на 2015 рік у новій редакції.
2. Фінансування Програми прово-

дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, осві-
ти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства та  
заступника міського голови О. В. Кра-
совського.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2922

від 03 вересня 2015 року               м. Боярка

Про затвердження міської цільової 
Програми підтримки розвитку підприєм-
ництва на 2015 рік

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та заслухавши інформацію 
завідувача фінансово-економічного від-
ділу О. М. Балуєвої про міську цільову 
Програму підтримки розвитку підпри-
ємництва на 2015 рік, рекомендації про-
фільної депутатської комісії:, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську цільову Про-

граму підтримки розвитку підприємни-
цтва на 2015рік (з додатком можна озна-
йомитись на сайті www.boyarka-inform.
com).

2. 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

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2926

від 03 вересня 2015 року       м. Боярка

Про внесення змін до рішення по-
зачергової 54 сесії  Боярської міської 
ради VI скликання від 06.01.2015 року № 
54/2578 «Про затвердження міського бю-
джету на 2015рік» 

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 
8 місяців від 01.09.2015 р. № 02-15/301, в 
якому зафіксована сума перевиконання 
в розмірі 5 383 109,21 грн., для забезпе-
чення фінансування першочергових ви-
датків бюджету, — 

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

гального фонду міського бюджету за ра-
хунок перевиконання доходної частини 
загального фонду за підсумками 8 міся-
ців 2015 року на 5 247 637,00 грн. 

1.1. Збільшити видатки загального 
фонду міського бюджету за рахунок пе-
ревиконання доходної частини загаль-
ного фонду за підсумками 8 місяців 2015 
року на суму 1 218 231,00 грн., а саме: 

по КФК 010116 КЕКВ 2730 збільши-
ти асигнування на 7 500,00 грн.  

по КФК 090412 КЕКВ 2730 збільши-
ти асигнування на 40 000,00 грн.

по КФК 100103 КЕКВ 2610 збільши-
ти асигнування на 88 831,00 грн. (дотація 
КП «Боярка-Водоканал» на придбання 
люків для скважин міста)

по КФК 100203 КЕКВ 2610 збіль-
шити асигнування на 898 900,00 грн.            
(700 000,00 — благоустрій, 99 000,00 — 
очистка ливнівки, 99 900,00 — придбан-

ня ліхтарів для міста) 
по КФК 110502 КЕКВ 2240 збільши-

ти асигнування на 20 000,00 грн. 
по КФК 130112 КЕКВ 2610 збільши-

ти асигнування на 75 000,00 грн.
по КФК 120201 КЕКВ 2610 збільши-

ти асигнування на 40 000,00 грн.
по КФК 250404 КЕКВ 2240 збільши-

ти асигнування на 48 000,00 грн. 
2. Встановити профіцит загаль-

ного фонду міського бюджету в сумі                            
4 029 406,00 грн., напрямком викорис-
тання якого є передача коштів із загаль-
ного фонду до спеціального фонду (бю-
джет розвитку).

3. Встановити дефіцит спеціаль-
ного фонду міського бюджету в сумі                        
4 029 406,00 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 
4 029 406 грн., а саме:

по КФК 100203 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 3 919 150,00 грн., а 
саме: 

(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» на капітальний ремонт 
асфальтного покриття на Свято-Ми-
хайлівській площі — 998 900,00 грн., 
кап. ремонт доріг по вул. Хрещатик —                    
330 000,00 грн., Волгоградська — 40 років 
Жовтня — 729 300,00 грн., Лермонтова — 
429 000,00 грн., капітальний ремонт покрит-
тя спортивного майданчика за адресою: 
вул. Лисенка, 11/13 (біля ЗОШ №1) —                                                                                          
560 000,00 грн., на придбання бетоноз-
мішувача — 6 000,00 грн., капітальний ре-
монт вуличного освітлення — 865 950,00 грн.)   

по КФК 180409 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 10 356,00 грн. (капі-
тальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
поповнення статутного фонду, створе-
ного раніше, (придбання та встановлен-
ня теплолічильника по вул. Білогород-

ській, 144)
по КФК 250404 КЕКВ 3110 збільши-

ти асигнування на 99 900,00 грн. (програ-
ма  «Безпечне місто»)

5. 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 100202 КЕКВ 3210 зменши-
ти асигнування на 116 590,00 грн. (креди-
торська заборгованість на початок 2015 
року за придбання обладнання для від-
новлення роботи КНС-9)

по КФК 130112 КЕКВ 3110 зменши-
ти асигнування на 600 000,00 грн.(при-
дбання роздягалень з монтажем)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 змен-
шити асигнування на 151 562,00 грн. 
(капітальні трансферти КП «Боярка-
Вдоканал» на будівництво двох резерву-
арів-накопичувачів питної води)

по КФК 150101 КЕКВ 3142 зменшити 
асигнування на 213 542,00 грн. (рекон-
струкція газопостачання ДНЗ «Лісова каз-
ка» — 52 722,00 грн., реконструкція при-
міщень ДНЗ «Іскорка» — 90 020,00 грн., 
ДНЗ «Берізка» — 70 800,00 грн.) 

по КФК 100102 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 23 000,00 грн. (капі-
тальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації по реконструкції газопос-
тачання будинку за адресою: вул. Черни-
шевського,2, на виготовлення проекту 
реконструкції ліфта по вул. Сєдова, 9 — 
16 000,00 грн.)  

по КФК 150101 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 869 050,00 грн.(капі-
тальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
реконструкцію вуличного освітлення — 
834 050,00 грн., виготовлення проекту ре-
конструкції газопостачання котельні по 
вул. Франка, 104 — 35 000,00 грн.)    

по КФК 150101 КЕКВ 3142 збільши-
ти асигнування на 30 000,00 грн. (виго-
товлення проекту реконструкції будинку 
культури за адресою: вул. Шевченка, 82)

по КФК 100201 КЕКВ 3210 збільшити 
асигнування на 30 000,00 грн. (капітальні 

трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбан-
ня та встановлення вузла обліку газу для 
котельні за адресою вул. Франка,104)    

по КФК 110502 КЕКВ 3110 збільши-
ти асигнування на 50 000,00 грн. (при-
дбання апаратури та костюмів для школи 
мистецтв м. Боярка)

по КФК 180409 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 79 644,00 грн. (капі-
тальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
поповнення статутного фонду, сформо-
ваного раніше (придбання та встанов-
лення теплолічильника по вул. Білого-
родській, 144) 

Перенаправити кошти, виділені ра-
ніше КП «Боярка-Водоканал» по КФК 
100202 КЕКВ 3210 на погашення кре-
диторської заборгованості на початок 
2015 року (на придбання обладнання 
для відновлення роботи КНС-9) у сумі                    
99  990,00 грн., на придбання лічильни-
ків обліку води на свердловини.

6. Виділити з міського бюджету у 
вигляді субвенції до районного бюджету 
кошти в сумі 145 000,00 грн., а саме:

45 000,00 грн. — виготовлення про-
екту електропостачання ДНЗ «Іскорка»

100 000,00 грн. — виготовлення про-
ектно-технічної документації для про-
ведення реконструкції центру творчості 
молоді «Оберіг» у м. Боярка.

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 кош-
тів спеціального фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) у вигляді субвенції 
на здійснення видатків, зазначених в п. 8, 
відповідно до уточнених на підставі  нада-
них документів сум видатків.

7. Внести відповідні зміни до додат-
ків 1, 2, 3, 6, 7 «Рішення про затверджен-
ня міського бюджету на 2015 рік».

8. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступни-
ка міського голови. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Т. Г.ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2918

від 03 вересня  2015 року                 м. Боярка

Про затвердження Програми розвитку 
культури на 2015 рік у новій редакції

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку 

культури на 2015 рік у новій редакції
2. Фінансування Програми прово-

дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, осві-
ти, культури, молоді та спорту, охорони 
здоров’я, материнства та дитинства, та  
заступника міського голови О. В. Кра-
совського.
МІСЬИЙ ГОЛОВА                            Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 64 сесія
РІШЕННЯ № 64/2924

від 03 вересня 2015 року                  м. Боярка

• копія довідки про присвоєння ін-
дентифікаційного номеру заявника;

• мобілізовані (або члени їх сімей) 
та учасники АТО (або члени їх сімей) 
подають довідку про мобілізацію, по-
свідчення чи довідку про участь в анти-
терористичній операції, а при поранен-
ні — виписку з медично-лікувального 
закладу. 

Заяви громадян щодо надання ма-
теріальної допомоги з необхідними до-
кументами подаються для реєстрації до 
загального відділу виконавчого комітету 
міської ради та опрацьовуються відпо-
відно до чинного законодавства.

3.3. В окремих випадках для роз-
гляду питання щодо надання грошової 
допомоги необхідним є представлення 
додаткових документів, а саме:

• на лікування: документи, що під-
тверджують необхідність лікування за 
життєво-важливими показниками (до-
відка лікаря, направлення на стаціонар-
не лікування, клопотання лікувальної 
установи тощо);

• на поховання: копія свідоцтва про 
смерть, довідка РАЦСу;

• на відшкодування шкоди, що запо-
діяна пожежею: акт пожежної частини 
про пожежу, яка сталася;

• інші документи, що підтверджують 
наявність складних життєвих обставин..

3.4. Матеріальна допомога також 
може бути призначена на підставі звер-
нення депутатів міської ради, керівників 
підприємств, установ, громадських орга-
нізацій за наявності відповідних підстав.

3.5. В окремих випадках мешкан-
цям міста Боярка похилого віку, які є 
тяжкохворими, такими, що не можуть 
рухатись, питання надання матеріальної 
допомоги може розглядатись, як виня-
ток, на підставі заяви та акта обстеження 
матеріально-побутових умов проживан-
ня заявника складеного депутатом Бояр-
ської міської ради.

3.7. Матеріальна допомога при 
поданні необхідних документів, у ви-
няткових випадках, може надаватися 
громадянам, які потрапили до складних 
життєвих обставин та проживають у міс-
ті Боярка без реєстрації.
4.Визначення розміру матеріальної допомоги

4.1. Розмір матеріальної допомоги у 

кожному окремому випадку визначаєть-
ся на засіданні Комісії.

4.2. При визначенні розміру грошо-
вої допомоги Комісія обовязково бере до 
уваги такі обставини: вік, стан здоровя 
заявника та членів його сімї, його ма-
теріальний та сімейний стан, наявність 
родичів чи опікунів, які зобовязані згід-
но з чинним законодавством утримува-
ти заявника, з урахуванням можливості 
покращити своє становище за рахунок 
власної праці або власних матеріальних 
цінностей, клопотання депутатів, уста-
нов та організацій (в т.ч. і громадських).

4.3. Залежно від сімейного стану чи 
хвороби мешканця, дозволити виплату 
матеріальної допомоги в сумі до 1000 грн. 
00 коп. У випадку необхідності у наданні 
матеріальної допомоги вище ніж 1000 грн. 
00 коп., рішення комісії погоджувати на 
засіданні сесії Боярської міської ради.

4.4. Протокол засідання Комісії за-
тверджується розпорядженням міського 
голови.

5. Відмова у наданні матеріальної до-
помоги.

5.1. У наданні матеріальної допомо-
ги може бути відмовлено:

• якщо заявником навмисно надані 
недостовірні відомості чи приховано ві-
домості про матеріальний стан сімї, що 
вплинуло або може вплинути на рішення 
про надання матеріальної допомоги;

• при відмові від проведення обсте-
ження та надання необхідних довідок.

5.2. Інформація заявнику про відмо-
ву в наданні матеріальної допомоги по-
винна надаватися відповідно до закону 
України «Про звернення громадян».
6. Порядок складання акта обстеження 
матеріально-побутових умов

6.1. Акт обстеження матеріально-
побутових умов мають право складати 
депутати Боярської міської ради.

6.2. Акт складається безпосередньо за 
місцем проживання заявника на підставі 
поданих заявником необхідних докумен-
тів. В акті зазначаються відомості про ма-
теріальний стан та доходи заявника (за-
робітна плата, пенсія, інші виплати тощо).

6.3. За достовірність інформації, яка 
вноситься до акта обстеження, несуть 
відповідальність заявник та особа, яка 
склала акт.

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Вперше для боярчан, які ма-
ють лише один абонемент, є мож-
ливість відвідувати два спортив-
них заклади — естет-центр «Лотос», 
що у Боярці, та СК «Олімп», який 
розташований у Вишневому. 

Власник «Олімпу» Олексій 
Поліщук поділився з «Боярка-
інформ» планами щодо розвитку 
спортивних секцій та залів як у 
Боярці, так і у Києво-Святошин-
ському районі: «Спорт — це моє 
життя. Ми маємо сильних та ро-
зумних тренерів, і нині я працюю 
над розробкою програми для 
підвищення їх кваліфікації. Пла-
ную відкрити школу з підготовки 
тренерів та проведення семінарів 
для спортсменів».

З огляду на «підвішені» про-
цеси децентралізації ось таке 
нетипове об’єднання спортив-
них клубів відбулось у нашому 
місті. З гаслом: «За здоровий 
спосіб життя» наші боярчани не 
зупиняються на досягнутому. 

Богдана Гольфамід

БОЯРКА З 
ВИШНЕВИМ 
ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ

У Боярці працівники ДАІ затрима-
ли автомобіль, що перевозив гранату. 

Це сталось 5 вересня, близь-
ко 00:30 під час оформлення 
дорожньо-транспортної при-
годи працівниками ВДАІ Ки-
єво-Святошинського райо-
ну. ДТП сталось у Боярці по 

2 вересня міський голова Та-
рас Добрівський зустрівся з осо-
бовим складом 33 Державної по-
жежно-рятувальної частини. 

«Цьогорічне літо стало 
справжнім випробуванням для 
пожежників та рятувальників, — 
наголосив мер. — Спекотна по-
года триває, а отже, є небезпека 
виникнення нових пожеж. Жи-
телі нашого міста і я особисто 
дуже цінуємо ваші мужність та 
професіоналізм».

В актовій залі пожежної час-
тини відбулось вручення грамот 
кращим працівникам 33 ДПРЧ.

За словами начальника 
частини Віталія Лукашенка, 
нині пожежно-рятувальні роз-
рахунки проводять перезміну 
прямо на місці гасіння пожежі 
торф’яника у селі Горенка Ки-
єво-Святошинського району. 
Перед цим наші рятувальники 
брали участь у гасінні пожежі у 
Васильківському районі.

ВІДЗНАЧЕНО КРАЩИХ 
РЯТУВАЛЬНИКІВ

вул. Жовтневій. Під час огля-
ду в салоні автомобіля марки 
«MITSUBISHI OUTLANDER», 
було помічено предмет, зовні 
схожий на гранату РГД-5. 

Після повідомлення про 
знахідку до чергової частини 
Києво-Святошинського РВ на 

ВДАІ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОВІДОМЛЯЄ

ГРАНАТА — В АВТОМОБІЛІ
місце виїхала слідчо-оператив-
на група, яка й вилучила вибу-
хонебезпечний предмет.

Дану пригоду внесено до 
єдиного реєстру досудового 
розслідування.

З якою метою та куди саме ру-
хався автомобіль встановлюється.

З 20 серпня по 20 вересня 
2015 року Державтоінспекція про-
водить щорічні загальнодержавні 
профілактичні заходи під умовною 
назвою «Увага! Діти на дорозі».

На жаль, дитячий травма-
тизм має тенденцію до збільшен-
ня. Зокрема, на території Києво-
Святошинського району лише в 

2015 році сталося 28 дорожньо-
транспортних пригод за участі 
неповнолітніх, в яких 31 дитина 
отримала тілесні ушкодження 
різного ступеню тяжкості.

У межах міста Боярка стало-
ся 4 ДТП, у яких 4 дитини було 
травмовано.

Нагадайте своїм дітям 

основні правила поводження 
на вулиці, проведіть з ними те-
матичні бесіди, стежте за їх ви-
конанням і, можливо, це буде 
саме той крок, який допоможе 
уникнути трагічних наслідків у 
майбутньому.

олег лупіч, Вдаі

УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ

З 5 вересня 2015 року роз-
починається процес організації 
проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, район-
них, міських, районних у містах, 
сільських, селищних рад, сіль-
ських, селищних, міських голів 
та старост, що відбудуться 25 
жовтня 2015 року. 

Відділом ведення Держав-
ного реєстру виборців Києво-
Святошинської райдержадмі-
ністрації проводиться робота з 
громадою та місцевими радами 
району щодо уточнення спис-
ків виборців. З 12 жовтня кожен 
виборець має отримати іменне 
запрошення для голосування. 
Якщо запрошення не надійшло 
або містить неточності щодо 
ваших даних, обов’язково звер-
ніться до відділу ведення Дер-
жавного реєстру виборців або до 
дільничної виборчої комісії за 
своєю виборчою адресою. При 
собі необхідно мати паспорт 

громадянина України. Ви може-
те ознайомитись з попереднім 
списком виборців у дільничній 
виборчій комісії з 12 жовтня. 
Зазначені заяви щодо включен-
ня виборців або внесення змін 
вносяться до 20 жовтня. У день 
голосування зміни до уточнено-
го списку виборців не вносяться.

Прийом виборців Києво-
Святошинського району здій-
снює відділ ведення Держав-
ного реєстру виборців апарату 
районної державної адміністра-
ції за адресою: м. Київ, прос-
пект Перемоги, 126, 3 поверх, 
каб. 22, тел.: (044) 424-10-49.

Перевіривши свої дані в 
Державному реєстрі виборців, 
ви не потратите багато часу, 
але будете впевнені, що у день 
голосування ніщо не завадить 
вашому виборчому праву. Не 
відкладайте це питання на 
останній день.

лілія данченко, 
начальник відділу ведення       

державного реєстру виборців

ЗНАЙДІТЬ СЕБЕ У 
СПИСКАХ ВИБОРЦІВ

 Про встановлення вартості плат-
них послуг, що надаватимуться КЗ 
«Будинок культури Боярської міської 
ради Києво-Святошинського району 
Київської області» на 2015-2016 рік

Керуючись пп. 2 п б) ст. 28 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно 
до Постанови КМУ від 12.11.2011 
року № 1271, на підставі листа ке-
рівника КЗ «Будинок культури» 
Т. С. Іванової щодо платних по-
слуг, що надаватимуться закладом у 
2015-2016 році, — 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити розмір щомі-

сячної плати за послуги, що нада-
ватимуться КЗ «Будинок культури 
Боярської міської ради Києво-Свя-
тошинського району Київської об-
ласті» у 2015-2016 рр. у розмірах:

- за навчання дітей у гуртку 
хореографії — 120 грн. на місяць за 
одну дитину;

• за навчання дітей у гуртку при-
кладного мистецтва — 50 грн. на мі-
сяць за одну дитину;

• за навчання дітей у гуртку Пе-
триківського розпису — 50 грн. на 
місяць за одну дитину;

• за навчання дітей в гуртку во-
кально-естрадного співу — 50 грн. 
на місяць за одну дитину; 

• за навчання дітей у цирковому 
гуртку — 50 грн. на місяць за одну 
дитину;

• заняття в гуртку здоров’я — 
шейпінг: 

діти — 50 грн. на місяць за одну 
дитину

дорослі — 150 грн. на місяць за 
одного дорослого.

2. Встановити додаткові пільги з 
оплати за послуги, а саме: 

• дітям-сиротам — безкоштовно;
• дітям, батьки яких воюють в 

зоні АТО — безкоштовно;
• дітям з родин переселенців 

та біженцям із зони АТО — безко-
штовно;

• дітям з багатодітних сімей — 25 
% від вартості послуг;

• дітям-напівсиротам — 25 % від 
вартості послуг;

• дітям, які займаються в будин-
ку культури понад 3 роки — 50 % від 
вартості послуг.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови О. В. Красов-
ського
МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ

 ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від                    2013 року   № 

м. Боярка

Після останнього ремонту 
в музеї відбулась реекспози-
ція. Відтепер тут представлена 
нова сторінка історії родини 
Кістяківських, які проживали 
у Боярці. Сімейний будинок 

зберігся донині, він знаходить-
ся по вулиці Хрещатик. Родина 
Кістяківських прославилася 
своїм розумом — батько, син 
та онук були видатними вчени-
ми та професорами не лише в 

Україні, а й за кордоном. 
Окремою сторінкою пред-

ставлена біографія нині по-
кійної Ніни Феодосіївни Хар-
чук — заслуженого журналіста 
України, депутата Боярської 
міської ради п’яти скликань, 
ініціатора створення та першо-
го лауреата премії ім. Володи-
мира Самійленка та великого 
друга краєзнавчого музею.

Колекція поповнилась ціка-
вими експонатами з військово-
го музею Івана Богуна. Також 
представлено інформацію про 
центр соціально-психологічної 
реабілітації населення, шко-
лу-пансіон «Леді», школу для 
хлопчиків «Кадетство», Бояр-
ську гімназію, Центр творчості 
молоді «Оберіг». А ще колекцію 
оновлено завдяки подарункам 
гостей з Китайської Народної 
Республіки та міст-побратимів 
Боярки Несвіж та Пулави.

Однією з новинок стала екс-
позиція, що висвітлює історію 
Свято-Михайлівської церкви. 
З благословення настоятеля 
отця Віктора (Мерзлікіна) та 

ЗАВІТАЙТЕ ДО МУЗЕЮ ПІСЛЯ РЕЕКСПОЗИЦІЇ

за сприяння ієромонаха Фла-
віана (Гоженка) до фондів Бо-
ярського краєзнавчого музею 
надійшли унікальні експонати, 
а саме: церковне начиння, яке 
зберігалося в храмі від початку 
20 століття. Також представле-
но облачення священика храму 
Миколи Левицького та світли-
ни всіх православних церков, 
які знаходяться на території на-
шого міста. Про це нам повідо-
мила Мар’яна Слєпова, науко-
вий співробітник Боярського 
краєзнавчого музею.

Музей у Боярці існує з 1974 року, а статус краєзнавчого отримав 
1992 року. Загальна колекція нараховує понад 13 тис. одиниць му-
зейного значення, проте лише 700 з них представлено в експозиціях. 

Музей тримає руку на пульсі 
часу, тому в другій залі триває 
оформлення нової експозиції. У 
ній розповідатиметься про бо-
ярчан, які брали участь у подіях 
Євромайдану та у сучасній війні 
на Сході. 

Працівники музею вислови-
ли вдячність усім, хто долучив-
ся до реекспозиції. Директор 
музею Любов Кравченко звер-
тається з проханням до всіх бо-
ярчан долучатися до поповне-
ння музейної колекції. 

Богдана Гольфамід
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ГОРОСКОП

Овен
Відрегулюйте відносини зі спів-

робітниками, партнерами та рід-
ними. Виріште всі спірні питання. 
Потрібно діяти дуже обережно і 
дипломатично. Не допускайте роз-
хлябаності і халатності у поведінці. 
Спробуйте розширити коло спілку-
вання, знайти нових друзів.

Телець
Дійте оперативно, але тактовно. 

Ви зможете досягти високих показ-
ників, якщо зумієте налагодити від-
носини з колегами, партнерами та 
друзями. Домовляйтеся і знаходьте 
компроміс. Якщо вам довіряють, 
умови договору будуть для вас спри-
ятливими. 

Близнюки
Ви можете переоцінити свої 

сили і вплив, і, як наслідок, зі-
псувати відносини з колегами і 
партнерами. Щоб цього уникнути, 
проявляйте увагу до чужої дум-
ки. Якщо ви будете доброзичли-
во налаштовані до людей, у своїх 
рішеннях керуватися совістю, — 
зможете вирішити багато склад-
них питань. 

Рак
Нові плани впадуть на ваші пле-

чі великим обсягом роботи. Ваша 
діяльність залежить від відносин з 
колегами і партнерами, буде складно 
домогтися чого-небудь самостійно. 
Намагайтеся відкрито обговорювати 
плани на майбутнє, спільно будува-
ти перспективи. Свою діяльність бу-
дуйте на довірі.

Лев
Втративши довіру і дружбу, мо-

жете втратити замовлення, пропо-
зиції про співробітництво. Допо-
магайте друзям, так ви заслужите їх 
повагу, яка буде запорукою вашого 
успіху. Постарайтеся виконати дану 
обіцянку, тоді ваші слова будуть ці-
нувати. Інакше ви можете зіпсувати 
свій імідж. 

Діва
Оцініть отримані результати, це 

допоможе оцінити свої можливості 
і визначити майбутню мету, стра-
тегію, підписати потрібний договір, 
визначити новий вид діяльності. 
Наближається сприятливий час для 
відкриття офісу, придбання нерухо-
мості. Успішними будуть співпраця і 
спільне вкладення коштів.
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НАРОДНА СТУДІЯ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «РИТМИ» 
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 4-18 РОКІВ

ЦТМ «ОБЕРІГ»

АВАРІЙНІ ТА ЦІЛІ
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ 

АВТОВИКУП

ТЕЛ.: (066) 053-83-69,  (044) 360-92-04

КАСИРА 
НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. 

БАЖАНИЙ ДОСВІД РОБОТИ, ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ З ЛЮДЬМИ 
ТА ЗНАННЯ КОМП’ЮТЕРА ОБОВ’ЯЗКОВІ. 

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ

НАВЧАЄМО. (063) 137-92-46

Терези
Ви повинні залагодити спірні 

питання, досягти порозуміння у 
відносинах з партнерами, колегами, 
і лише потім можна починати вті-
лювати в життя свої ідеї. Уникайте 
крайнощів та імпульсивних рішень, 
використовуйте свій досвід. При-
діляйте увагу ідеї, її організації та 
рекламі. 

Скорпіон
Вдалий час для змін і починань. 

Проявляйте терпимість до чужих 
недоліків, співчувайте чужому горю. 
Успішним буде вирішення спірних 
питань, фінансових проблем. Ре-
зультати вашої діяльності стануть 
предметом обговорення. Ви отрима-
єте по заслугах за свою працю і став-
лення до роботи. 

Стрілець
Ретельно перевіряйте інформа-

цію, не довіряйте чуткам, вчасно 
оформляйте документи, не засто-
совуйте заборонених методів. Ви не 
повинні допустити помилку, відсту-
питися від своїх принципів заради 
матеріальних благ. Проявляйте обе-
режність, щоб не привернути увагу 
контролюючих органів.

Козеріг
Ви можете істотно змінити своє 

життя і діяльність. При складан-
ні нових планів не забувайте про 
близьких людей і набутий досвід, 
щоб не повторити колишні помил-
ки. Совість повинна бути мірилом 
ваших вчинків. Інакше ви втрати-
те всі свої позитивні досягнення та 
придбаєте негативні. 

Водолій
Нині не варто ризикувати, щоб 

домогтися успішних змін. Тільки 
ретельна підготовка, розрахунок, 
добре розроблений план дій допо-
можуть домогтися результатів, ви-
кличуть до вас довіру і повагу. Не 
проводьте самостійно фінансові 
операції, уникайте надзвичайних 
ситуацій, вчіться все планувати. 

Риби
Ви відчуєте, що можете ста-

ти самостійними і спробуєте 
від’єднатися від сім’ї або колекти-
ву. Але в новому середовищі буде 
складніше знайти порозуміння без 
конкретних справ. Тримайтеся того 
гурту, де ваші справи йдуть добре. 
Намагайтеся радитися з професіо-
налами, не покладайтеся лише на 
свій смак. 

Втрачений диплом ЗЗ № 028457, виданий Плужник 
Світлані Миколаївні Ватутінським медичним училищем 
2.07.1994 р., вважати недійсним. 

ШЕФ-КУХАРЯ 

Звертатися за телефоном
(093) 011-33-55, (066) 134-34-24

Запрошуємо на роботу 

з досвідом роботи, вік — до 45 р.

Розвиток Боярки як міста розпочався після появи на його території 
об’єктів газової промисловості. З того часу підприємства газової промисло-
вості у Боярці утримують статус бюджетоутворюючих.

Шановні працівники газової та нафтопереробної промисловості!    
Вітаємо з професійним святом. 

Нехай і надалі Ваші зусилля будуть спрямовані на піднесення національної 
економіки, зміцнення енергетичної незалежності нашої держави. 

Бажаємо здоров’я, щастя та добробуту.
Міський голова Тарас добрівський, 

виконком Боярської міської ради та 
колектив редакції «Боярка-інформ»

ВІТАННЯ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

Тренер Ольга Миколаївна Зарицька
Тел.:


