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У середині 80�х років XIX ст.

прийшов в українську літературу

яскравий і самобутній поет�лірик,

сатирик, перекладач, фейлетоніст

і драматург, автор цікавих статей

про культуру рідної мови, про

омріяну волю України.

Володимир Самійленко � надзви�
чайно своєрідне явище в українській
літературі. Лірик філософського
складу, блискучий гуморист і сати�
рик, автор злободенних прозових
фейлетонів, талановитий драматург,
незрівнянний перекладач � він зали�
шив спадщину, яка давно вже увійшла
до скарбниці національної культури. 

Творчості Самійленка притаманне
всепланетарне бачення людини, гли�
боке проникнення в її духовний світ,
тонке спостережливе, мислительське
сприйняття природи. Скрізь і всюди
письменник відстоював гуманістичні

ідеали свободи і справедливості, в
оригінальній творчості і перекладаць�
кій діяльності заявляв себе перекона�
ним інтернаціоналістом, будучи при
цьому борцем за українське націо�
нальне відродження.

Майже на всьому, що вийшло з�під
пера Володимира Самійленка, лежить
мітка вищої художньої проби, при�
наймні художньої добротності.
І. Франко, Б. Грінченко, М. Рильський,
інші письменники та вчені дивувалися
неповторності творчості Самійленка,
коли вже перші його публікації ставали
в ряд класичних надбань української
літератури; без видимих зовні зусиль
на папір лягали довершені рядки. Су�
часників і нащадків письменника за�
хоплювали його стилістична майстер�
ність, досконале знання мови, легкість
і афористичність вислову, уміння знай�
ти прості слова й вирази для відобра�

ження складних, багатоаспектних
явищ духовного життя.

Творчість Володимира Самійленка
повинна враховуватися в українсько�
му історико�літературному процесі в
усій своїй цілісності, з усіма творами,
що будь�коли вийшли з�під руки ви�
датного майстра.

ВІРНИЙ СИН УКРАЇНИ
До 150�річчя від дня народження 

Володимира Самійленка (1864 � 1925)

Про відзначення 150�річчя 
з дня народження 

Володимира Самійленка
У лютому 2014 року виповнюється 150

років з дня народження Володимира
Івановича Самійленка � видатного укра�
їнського поета, драматурга, публіциста,
перекладача.

Враховуючи вагомий внесок Володи�
мира Самійленка у розвиток української
літератури, Верховна Рада України
постановляє :

1. Урочисто відзначити на державному
рівні 150�річчя з дня народження
Володимира Самійленка.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів
України:

� у двотижневий термін з дня прийнят�
тя цієї Постанови утворити організацій�
ний комітет з підготовки і проведення за�
ходів щодо відзначення 150�річчя з дня
народження Володимира Самійленка;

� у двотижневий термін після утворен�
ня зазначеного організаційного комітету
розробити і затвердити план заходів щодо
відзначення 150�річчя з дня народження
Володимира Самійленка, вирішити пи�
тання щодо його фінансового та матері�
ально�технічного забезпечення.

У плані заходів передбачити, зокрема:
� видання зібрання творів письменника;
� видання вибраних творів для шкіль�

них бібліотек;
� видання компакт�диска з аудіозапи�

сами творів письменника у виконанні на�
родного артиста України Святослава
Максимчука;

� упорядкування могили письменника і
встановлення надмогильного пам'ятника
у місті Боярка Києво�Святошинського
району Київської області;

� встановлення пам'ятних знаків і ме�
моріальних дощок у місцях перебування
письменника: у рідному селі Великих Со�
рочинцях Миргородського району Пол�
тавської області, на будинку колишньої
Полтавської чоловічої гімназії (нині �
Полтавська спеціалізована школа I�III
ступенів № 3, місто Полтава, вулиця
Куйбишева, 4), на будинку середньої
школи імені В. Самійленка у селі Прутів�
ка Снятинського району Івано�Франків�
ської області;

� проведення у закладах освіти і культу�
ри відкритих уроків, літературно�мис�
тецьких вечорів, книжкових виставок,
тематичних уроків, присвячених життю і
творчості Володимира Самійленка.

3. Рекомендувати Державному комітету
телебачення і радіомовлення України ор�
ганізувати тематичні теле� і радіопереда�
чі, присвячені життю і творчості Володи�
мира Самійленка, та сприяти висвітлен�
ню державними засобами масової інфор�
мації заходів, що проводитимуться у
зв'язку з відзначенням 150�річчя з дня на�
родження Володимира Самійленка.

4. Запропонувати Українському дер�
жавному підприємству поштового зв'язку
"Укрпошта" здійснити випуск у 2014 році
конверта з оригінальною маркою, прис�
вяченого 150�річчю з дня народження
Володимира Самійленка.

5. Контроль за виконанням цієї Пос�
танови покласти на Комітет Верховної
Ради України з питань культури і духов�
ності.

6. Ця Постанова набирає чинності з
дня її прийняття.

Голова Верховної Ради 
України В. РИБАК

м. Київ 
19 листопада 2013 року 
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П О С Т А Н О В А  
Верховної Ради України

Уже традиційно 3 лютого � у день
народження відомого українського
поета, драматурга, публіциста, пе�
рекладача � боярчани збираються бі�
ля могили Володимира Самійленка,
який 12 серпня 1925 року знайшов
свій вічний спочинок на Боярському
городищі поблизу Свято�Михайлів�
ської церкви.

До могили поета, як на прощу

Здавна місце поховання Самійлен�
ка для патріотичної громади Боярки �
святиня. У радянські часи вшанову�
вали пам'ять поета скромно, а то й
втаємничено. Пригадується, як на
початку 60�х нас, учнів Боярської се�
редньої школи № 2, приводили на
Боярське городище до могили Воло�
димира Самійленка директор школи,
учитель історії Григорій Макарович
Левченко і учителька української мо�
ви і літератури, заслужений вчитель
України Валентина Дмитрівна Лев�
ченко. Разом з педколективом і шко�
лярами робили вони це стримано,

але з великою шанобою до особис�
тості поета. Власне, саме тоді твор�
чість Володимира Самійленка упер�
ше увійшла в життя багатьох учнів. 

Коли у 1964 році письменницька
громадськість України готувалася від�
значити 100�річчя від дня народження
Володимира Івановича, під керівниц�
твом учителя Боярської школи № 1
Івана Івановича Іванова у місті ство�
рювався ювілейний комітет. За таку
ініціативу письменника, крає�знавця,
"ворога народу", засудженого 1937
року до виправно�трудових робіт на
Колимі, Іванова звільнили з роботи, і
майбутній автор повісті "Колима" (К.,
1989), учитель за фахом, надалі пра�
цював у школі бібліотекарем. 

Стараннями Спілки письменників
України та особисто Максима Риль�
ського, Павла Тичини до ювілею Воло�
димира Самійленка 1964 року все ж
впорядкували його могилу в Боярці,
встановили гранітний надгробок. Тоді
велика делегація українських літера�
торів взяла участь у мітингу пам'яті.

До 100�річчя Самійленка в Бояр�
ській школі № 2 було влаштовано лі�
тературний вечір, на якому звучали
твори поета, а учениця Валентина
Король виконала Самійленкову "Ве�
чірню пісню". Уперше в залі старо�
винної школи, сучасниці поета, було
виставлено його великий портрет,
який майстерно виконав олівцем
учитель Микола Іванович Горобець.
Сьогодні цей портрет � в експозиції
Боярського краєзнавчого музею. 

На ознаменування 100�річчя з дня
народження і 40�их роковин від дня
смерті Володимира Самійленка, а та�
кож за клопотанням місцевих жителів
і Спілки письменників України Бояр�
ська міська рада рішенням сесії від 3
листопада 1965 року перейменувала
в місті вулицю Шкільну на вулицю Во�
лодимира Самійленка.

Могилу Самійленка постійно догля�
дали, як кажуть, окремі патріотично
налаштовані боярчани. У цьому кон�
тексті слід згадати світлої пам'яті Єв�
докію та Андрія Храпачевських.

3 стор.

БОЯРКА ВШАНОВУЄ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА

3 лютого впер�
ше відкриє свої две�

рі для малюків новий
із давньою історією

дитячий дошкільний
заклад "Казка". Нагада�

ємо, що 5 липня минуло�
го року рішенням Бояр�

с ь к о ї міської ради було створе�
но ДНЗ "Казка". Це відбулося на
підставі рішення Києво�Святошин�
ської районної ради від 25 квітня
2013 року "Про передачу цілісного
майнового комплексу Києво�Свя�
тошинського районного дитячого
будинку змішаного типу з балансу
управління освіти, молоді та спор�
ту Києво�Святошинської РДА на
баланс територіальної громади
Боярки з метою подальшого вико�
ристання під дошкільний заклад". 

Дошкільний навчальний заклад з ці�
єю назвою відомий у Боярці з 1986 ро�
ку. Тоді це був "заводський дитсадок" �
"наймолодший" серед трьох садочків,
збудованих заводом "Іскра" у Боярці.
Внаслідок падіння рівня народжува�
ності у 1999 році у зв'язку з низькою
наповнюваністю та соціальною необ�

хідністю ДНЗ "Казка" було перепрофі�
льовано на районний дитячий будинок
змішаного типу "Родина". 

Часи змінилися. Зросла народжу�
ваність і потреба у влаштуванні малю�
ків у дитсадок для батьків стала дуже
актуальною. Тож звістка про відкриття
нового дитсадка у Боярці стала топ�
новиною для батьків усього міста. За
словами завідувачки ДНЗ Галини Ко�
совської, у "Казку" вже записалося
257 дітей, причому це ті діти, які ще
не мають дитсадкового "стажу". 

Чотири групи � одна ясельна та три
садові � готові зустріти своїх малень�
ких господарів. Дитячий "десант" у
кількості 120 малюків з 3 лютого "за�
селиться" у комфортабельні групові
приміщення. Можна сміливо ствер�
джувати, що у "Казці" для малечі
створено по�справжньому казкові
умови: придбано нові ліжечка та ша�
фи, стільці та столи, іграшки та м'який
інвентар та ін.

Крім матеріальної бази тут створе�
но найкращі умови для розвитку інте�
лектуальних і творчих здібностей ма�
люків. В основу навчально�виховної
системи буде покладено вальдорф�

ську педагогіку, яка має на меті роз�
виток індивідуального потенціалу
кожної дитини. Вона враховує куль�
турне розмаїття і підпорядкована за�
гальнолюдським етичним принци�
пам, а також прагне допомогти при�
родному та гармонійному входженню
дитини до життя. 

Матеріальна база ДНЗ "Казка" � мі�
ні�стадіон зі штучним покриттям,
просторі приміщення � сприятимуть
активному спортивному розвитку іг�
рових видів спорту, а також дітям
дадуть змогу займатися хореографі�
єю, вокалом.

На сьогодні ДНЗ повністю уком�
плектований кадрами. Активним спів�
творцем цього прогресивного дитя�
чого закладу по праву можна назвати
численну батьківську громаду, яка
всіляко підтримує
міську владу та адмі�
ністрацію дит�
садка у намаган�
ні створити як�
найкращі умови
для своїх дітей.

ММААЛЛЕЕННЬЬККІІ   ГГООССППООДДААРРІІ ППРРИИЙЙДДУУТТЬЬ УУ  ««ККААЗЗККУУ»»
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КП "Боярка�Водоканал" в січні
2014 року провів поточні ремонтні
роботи водоповідно�каналізаційно�
го господарства, а саме:
Автомобільний транспорт управ�
ління модернізовано: встановлено
gps�навігатори для оперативного
виконання виробничих завдань;
 Проведено пусконалагоджувальні
роботи КНС�6 у парку Шевченка;
 Виконано врізку каналізаційного
колектора в КНС�6;
 Проведено випробування КНС,
яка знаходиться в історичній частині
міста на новозбудованому каналіза�
ційному колекторі;
 Проведено ремонтно�будівельні
роботи на КНС�4 та ремонт насосно�
го обладнання на КНС�8;
 Змонтовано щит управління для
2�х насосів КНС�4;
 Виконано захист від "сухого ходу"
свердловин № 2, 9, 15 у с. Забір'я;
 Проведено ремонтно�будівельні
роботи на ПНС: 

� вул. Гоголя, 58 � заміна трубо�
проводу;

� вул. Ворошилова, 26 � заміна на�
сосного обладнання;

� вул. Сєдова, 11;
� вул. Чернишевського, 2.

 Заміна насосів на свердловинах
№ 2, № 12, №15 у с. Забір'я;
 Проведено аварійно�відновлю�
вальні роботи на магістральному
трубопроводі ВНС�4.
 На очисних спорудах проведено
ремонт решіток, насосного агрегату
по теплопостачанню та ремонт за�
сувки Ду�150 мм;

У січні на водопровідних мережах
ліквідовано 12 аварій.

КП "Боярка�Водоканал" робить
все необхідне для задоволення пот�
реб споживачів. 

КП «Боярка�Водоканал»
повідомляє:

Щочетверга в приміщенні Бояр�
ської міської ради відбувається засі�
дання комісії з питань заборгова�
ності за житлово�комунальні        пос�
луги мешканців житлових будинків,
у січні 2014 р. на засідання даної ко�
місії запрошено 137 боржників; інс�
пекторами КП "БГВУЖКГ" у січні
2014 р. рознесено 253 поперед�
ження про заборгованість за жит�
лово�комунальні послуги. 

Проводяться роботи щодо укла�
дання договорів з власниками при�
ватних будинків на вивезення твер�
дих побутових відходів (у січні укла�
дено 63 договори), рознесено 89
попереджень мешканцям приват�
ного сектора щодо заборгованості
за вивіз ТПВ;

Впродовж січня 2014 року: 
� ліквідовано 5 поривів тепломе�

реж; 
� згідно із заявками мешканців

квартир до аварійно�диспетчер�
ської служби управління виконано
сантехнічні роботи � 28, з електро�
постачання � 8;

� працівники дільниці благо�
устрою стежать за дотриманням у
належному стані вулично�шляхової
мережі міста; проводиться ревізія
вуличного освітлення: замінено,
зокрема, 15 ламп освітлення, відре�
монтовано 7 ліхтарів; кроновано 9
аварійно�небезпечних дерев по вул.
50 років Жовтня, Печерській; зріза�
но 5 аварійних дерев; відновлено 2
дорожніх знаки; ліквідовано 1 сти�
хійне сміттєзвалище; проводяться
роботи по вивезенню негабаритної
деревини; відремонтовано автобус�
ну зупинку по вул. 50 років Жовтня;

� проведено роботи по обмежен�
ню доступу до ліфтових приміщень
(встановлено запори на двері в ліф�
тові).

28 січня 2014 року сталася пожежа
в ліфтовій шахті за адресою: вул. Бі�
логородська, 27, під'їзд 3. Причина �
кинутий у ліфтову шахту недопалок.
Пожежу ліквідовано силами МНС.
Мешканці під'їзду вимушені будуть
підніматися до своїх квартир пішки
близько 2 тижнів. 

КП «БГВУЖКГ»
повідомляє:

24 січня відбулася позачергова 41
сесія Боярської міської ради VI скли�
кання. Вів засідання міський голова
Тарас Добрівський. Основним серед
низки питань порядку денного стало
затвердження міського бюджету на
2014 рік.

Перед початком сесії було заслухано
запити та звернення міських депутатів.
Зокрема, депутат Анатолій Матейко ви�
словився з приводу останніх подій в Ки�
єві. За його пропозицією депутати хви�

линою мовчання вшанували
тих, хто загинув на столичному
Майдані. 

Тарас Добрівський ви�сло�
вив глибоке занепокоєння що�
до політичної ситуації, яка нині
склалася. "Страждають і ги�
нуть люди. Вважаю це непри�
пустимим. Від імені боярської
громади висловлюємо глибоке
співчуття тим, хто постраждав,
їх рідним і близьким. Я переко�
наний, що всі політичні кон�
флікти повинні вирішуватися
мирним шляхом", � наголосив

міський голова. 
Секретар Боярської міської ради

Дмитро Паливода висловив думку що�
до необхідності розв'язання ситуації
мирним шляхом, недопущення подаль�
шого наростання протистояння. "Необ�
хідно подолати кризу, зберегти ціліс�
ність держави і спрямувати Україну на
шлях європейського розвитку", � пере�
конаний Дмитро Ігорович. 

Депутат Юлій Казаков озвучив проб�

лему із введенням в експлуатацію при�
міщення у Боярському НВК "Гімназія �
ЗОШ І ст." для занять важкоатлетів � ви�
хованців заслуженого тренера України
Сергія Тетянюка. Йшлося про облашту�
вання тренажерного залу вентиляцій�
ною системою, наявність якої є необ�
хідною вимогою. Міський голова заува�
жив, що знає про цю проблему і тримає
її на особистому контролі.

Під час засідання депутати ухвалили
ряд рішень, з якими можна ознайоми�
тися на сторінках цього номера газети
та на сайті Боярської міської ради
www.boyarka�inform.com. 

Завершальним акордом стало ухва�
лення рішення щодо присудження що�
річної літературно�мистецької премії
ім. Володимира Самійленка Боярської
міської ради художнику Олександру
Малінченку.

У роботі сесії взяв участь начальник
управління економічного розвитку, тор�
гівлі та інфраструктури Києво�Свято�
шинської районної держадміністрації
Андрій Чечило.

ПРИЙНЯТПРИЙНЯТО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

� Ми вже пройшли два етапи реформу�
вання медицини: створили "швидку" та
"екстрену" допомоги, а також амбулаторії
загальної практики сімейної медицини. І
практично завершили третій етап � ство�
рення центру первинної медико�санітар�
ної допомоги. Адже відповідно до структу�
ри закладів надання первинної медичної
допомоги, в амбулаторіях не передбачені
посади стоматологів, гінекологів, рен�
тген�лаборантів, клінічних лаборантів,
акушерів тощо. Відповідно до протоколів
надання медичної допомоги, затвердже�
них міністерством охорони здоров'я, ко�
жен відповідний діагноз має лікувати про�
фільний фахівець. 

З початку січня центральна районна лі�
карня, до складу якої входили поліклініка,
стаціонарне відділення та мережа всіх
сільських амбулаторій загальної практики
сімейної медицини, має "поділитися" на
дві юридично самостійні структури: центр
сімейної медицини (з підпорядкуванням
всіх амбулаторій та служби дільничних лі�
карів (педіатрів, терапевтів), окремо � інші
служби. Тобто, заклади надання первин�
ної та вторинної медичної допомоги. 

Районна лікарня раніше була цен�
тральною, а це означає, що вона була
не лише лікувальним закладом, а й ор�
ганом управління всієї галузі охорони
здоров'я у районі. Так як із цього року
ЦРЛ втратила ці функції, необхідно
внести зміни до її статуту. 

� Як працюватиме реформована
система охорони здоров'я? 

� На першому рівні лікарі сімейної меди�
цини та медсестри виконуватимуть пер�
винні обстеження, лікуватимуть легкі фор�
ми хвороб усіх членів родин. За потреби
сімейний лікар зможе зробити рентген,
накласти тугу пов'язку тощо. А це � тільки
на користь людям. Банальне запалення
слизової оболонки носа чи рота також ви�
лікує сімейний лікар. Раніше ж із такими
проблемами обов'язково потрібно було
їхати до ЛОР�спеціаліста в район. То чи
доступнішою стає медицина? Так. 

Адже фахівець сімейної медицини має
володіти 30�50 % навичок кожного профі�
лю: гінекології, травматології, хірургії то�
що, будучи при цьому одночасно й тера�
певтом, і педіатром. При цьому одна ам�
булаторія має обслуговувати 10�15 тисяч
населення, один такий спеціаліст � 1500
пацієнтів у містах і 1200 � у селах. Такі нор�
мативи. Якщо врахувати, що лікуватимуть
вони легкі форми захворювань, наванта�
ження цілком посильне. Якщо, скажімо, в
Боярці чи Вишневому офіційно зареєс�
тровано 37000, то ці міста повинні мати по
три таких амбулаторії. Одразу після прий�
няття держбюджету ми отримаємо необ�
хідне фінансування і центр запрацює. 

Лікування складних випадків проводи�
тиметься за направленням від сімейного
лікаря до вузькопрофільного спеціаліста:

отоларинголога, гінеколога, хірурга, пуль�
монолога, стоматолога, кардіолога, гас�
троентеролога та ін. 

При цьому всі дільничні терапевти та
педіатри територіально залишаться пра�
цювати на своїх місцях: їх посади будуть
збережені за рахунок вільних вакансій ра�
йонної лікарні, доки вони не пройдуть від�
повідну перекваліфікацію. Через 2�3 роки
кожен із них матиме кваліфікацію лікаря
сімейної медицини. Цей перехід буде
плавним і поступовим, тим паче, що до
2020 року в нас іще є час. Хочу заспокоїти
відразу населення, щоб потім не було пе�
ресудів і спекуляцій: територіально все
залишиться так, як і було. 

Детально буде проаналізовано на�
повнюваність по структурі захворю�
вання денних стаціонарів у містах. Вза�
галі такого поняття, як денний стаціо�
нар немає ні у первинній, ні у вторинній
ланці надання медичної допомоги.
Але, зважаючи на звернення жителів
Боярки про його збереження, виріше�
но залишити все так, як є. Тобто зараз
денний стаціонар працює як і раніше і
розрахований на 15 ліжок, 4 медпра�
цівники надають медичні послуги паці�
єнтам. 

� Скільки фахівців уже пройшли пе�
рекваліфікацію сімейного лікаря? 

� Майже 40. Цього року планується пе�
рекваліфікація ще 25 спеціалістів, потім �
іще 50. Потреба нашого району в сімей�
них медиках складає близько 120 чоловік,
враховуючи кількість зареєстрованого на�
селення. Ми ще розраховуємо на те, що
20�30 спеціалістів нам направлять вузи, і
за 2�3 роки потребу в сімейних лікарях ми
закриємо. 

� Які нововведення в розрізі ви�
щезгаданих змін чекають на меди�
цину цього року? 

Наступного року всі районні лікарні ма�
ють перейти в підпорядкування області й,
відповідно, фінансуватися з обласного
бюджету. І кошти виділятимуться з розра�
хунку не на кількість мешканців району, а
на кількість населення області. Відповід�
но, тоді вже не матиме значення, в якому
районі проживає пацієнт � медична допо�
мога надаватиметься всім, хто проживає
на Київщині. 

Наступним кроком буде створення гос�
пітального округу � потужного лікувально�
го закладу з профільними, високоспеціа�
лізованими відділеннями хірургії, терапії,
травматології, пологовим будинком та ін.
Маємо надію, що функціонуватиме він са�
ме на базі районної лікарні, яка має, зав�
дяки турботі керівництва району, області й
держави, відповідне потужне обладнання. 

� Безперечно, медики нашого райо�
ну мають значні досягнення, якими
можуть по праву пишатися... 

� Одне з вагомих досягнень минулого
року � активізація госпрозрахункових під�

розділів, що дало змогу районній лікарні
заробити трохи більше 960 тис. грн. І це
приємно, адже ми постійно мали, скажі�
мо, невиконання плану в стоматологічній
поліклініці, через що коштів не вистачало
не лише на закупівлю нового обладнання
та сплату комунальних послуг, а навіть на
зарплати працівникам. Із зароблених гро�
шей 500 тис. грн. ми вже сплатили за ко�
мунальні послуги, придбали частину об�
ладнання, ще 400 тис. грн. можемо витра�
тити на вирішення нагальних внутрішньо�
лікарняних потреб: придбання витратних
матеріалів, закупівлю нових стоматуста�
новок тощо. 

Наступне � придбання дороговартіс�
ного медичного обладнання і побудова
триповерхового корпусу нового прий�
мального відділення. Тут передбачено
розмістити відділення клінічної лабора�
торії, новітнє діагностичне обладнання,
консультативні кабінети фахівців, про�
тишокову палату тощо. Та головне, що
буде створено комфортні умови не ли�
ше для перебування пацієнтів, а й робо�
ти медиків. На другому поверсі розміс�
тяться хірургічне й терапевтичне відді�
лення, на третьому � гуртожиток на 60�
80 ліжко�місць, що вирішить питання
надання житла для медперсоналу. 

Ремонти зроблено і в закладах усієї ме�
режі, за що я дуже вдячний керівникам ор�
ганів місцевого самоврядування. А ще �
підключено комплекс будівель ЦРЛ до но�
вого модулю котельні, що дає змогу за�
ощаджувати до 15 % бюджетних коштів. 

Хочу особисто подякувати першому
заступнику голови РДА, голові районної
організації Партії регіонів Миколі Шкавро�
ну, який жодного разу не відмовив нам у
вирішенні того чи іншого питання. 

На сьогодні на 90 % відремонтовано
травматологічне та приймальне відділен�
ня, залишилося лише облаштувати під'їзні
шляхи, окремий заїзд, ганок і територію
під зону відпочинку для пацієнтів. Навесні
ці роботи завершимо й здамо приміщен�
ня в експлуатацію. 

� Про що мріє головний лікар ра�
йону? 

� Моя заповітна мрія � відкрити на базі
районної лікарні медичне училище. Адже
нині найбільша наша проблема � забезпе�
чення кадрами середньої ланки. Таких ва�
кансій маємо близько 200, тому медсес�
три, скажімо, замість "доба через три", як
це має бути, чергують доба через дві.
Навчаючи випускників шкіл району, ми ви�
рішили б питання не лише забезпечення
відповідних фахівців, а й забезпечення їх
житлом. Та й для такого потужного райо�
ну, як наш, це було б доволі престижно. 

Вільних вакансій лікарів вполовину мен�
ше � близько 100. Але цю проблему ми ви�
рішили, уклавши відповідний договір із
академією післядипломної освіти ім. Шу�
пика та створивши замкнутий цикл інтер�
нів. На сьогодні районна лікарня є ще й
клінічною базою по 20 медичним спеці�
альностям. 

Зараз кожен із спеціалістів залишиться
на своєму робочому місці й працюватиме
там, де працював. Я хочу, щоб угамувався
ажіотаж на фоні непорозумінь навколо ре�
форм. Щоб і люди менше хворіли. А,
прийшовши до медичного закладу, отри�
мали необхідну допомогу. 

МЕДИЧНА ГМЕДИЧНА ГАЛУЗЬ: РЕФОРМУВАННЯ ТРИВАЄАЛУЗЬ: РЕФОРМУВАННЯ ТРИВАЄ

З метою реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я та
оптимізації використання бюджетних коштів, Києво�Святошинською
районною держадміністрацією було прийнято, а райрадою
підтримано рішення про реформування медичної галузі, що
передбачає створення єдиного Центру первинної медико�санітарної
допомоги та є одним із етапів реформування медичної галузі. 

Як ця система працюватиме, розповідає заслужений лікар України,
головний лікар центральної районної лікарні Василь Кравченко.
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Матеріали номеру 
про Володимира Самійленка 

підготувала Ніна Харчук, 
відповідальний секретар журналу "Всесвіт",

депутат Боярської міської ради,
заслужений журналіст України

ВІРНИЙ СИН УКРВІРНИЙ СИН УКРАЇНИАЇНИ
До 150�річчя від дня народження Володимира СамійленкаДо 150�річчя від дня народження Володимира Самійленка

(1864 � 1925)(1864 � 1925)



1 стор.

Біографічна довідка
Самійленко Володимир Іванович народився 3 люто�

го 1864 року в с. Великі Сорочинці на Полтавщині.
Батько Іван Лисевич � поміщик, мати � колишня кріпач�
ка Олександра Самійленко, з якою батько не був одру�
жений. Хлопчик одержав хорошу освіту, в тому числі і
музичну. Миргородська початкова школа, згодом
Полтавська гімназія виявили у юнака потяг до худож�
нього слова, перекладу. 

З 1885 року навчався на історико�філологічному фа�
культеті Київського університету. У той час українське
слово було заборонене, студентська молодь таємно
збиралася в гуртках, де Самійленко � завжди у центрі
уваги. Після закінчення навчання Самійленко працює
в Києві, Чернігові, у Катеринодарі на Кубані, терплячи
постійні матеріальні нестатки. Врешті складає іспит на
нотаря і відкриває нотаріальну контору в Добрянці на
Чернігівщині, де й працює до 1917 року. Тут він одру�
жується, Ольга і Володимир Самійленки згодом мали
чотирьох дітей трагічної долі: усі передчасно померли
від хвороб. 

У часи УНР співпрацює з владою, допомагає станов�
ленню української мови, редагує газети "Громадська
думка" (з 1906 року � "Рада"), дописує до гумористич�
ного часопису "Шершень" тощо. Згодом змушений ви�
їхати за кордон, у Галичину. Тут дістає підтримку від га�
лицької громадськості, проте нестатки переслідують. 

Повертається до
Києва 1924�го ду�
же хворим. За під�
тримки і клопотань
Сергія Єфремова
та інших представ�
ників київської ін�
телігенції у квітні
1925 року Самій�
ленкові наймають
дачу у Боярці, ад�
же київська під�
вальна квартира
укорочувала життя
поета. Його догля�
дала дружина, яка
у своїх листах зма�
лювала останні не�
легкі місяці життя
Самійленка. Проте
і за прогресування
саркоми, поет біль
притлумлював чи�
танням, перекладами. Помер 12 серпня 1925 року під
вечір. Боярські парафіяни української церкви викона�
ли заповіт Самійленка � за козацьким звичаєм похова�
ли "на горі коло церкви". 

З прийняттям 16 липня 1990 року
Декларації про державний сувере�
нітет України почався новий відлік
часу. Боярська громада, в тому
числі її депутатський корпус, спов�
нені очікування Незалежності нашої
держави, вже 3 лютого 1991 року з
нагоди 127�ї річниці від дня народ�
ження Володимира Самійленка
влаштували велелюдний мітинг на
його могилі. Саме тоді вперше у
Боярці при 20�градусному морозі з
вітром було піднято синьо�жовтий
національний прапор, який згодом
став Державним прапором Украї�
ни. Тоді ж до Боярки завітали поети �
народний депутат України Петро
Осадчук і Віктор Баранов. 

У січні 1992 року Боярська міська
рада ініціювала рішення про надан�
ня існуючому в місті Музею Миколи
Островського статусу Боярського
краєзнавчого музею. З того часу в
експозиції почесне місце відведено
Володимиру Самійленку. Музейні
працівники щорічно організують
вшанування пам'яті письменника,
ведуть дослідження життєтворчості поета, вивчають
його перебування у Боярці в період квітня�серпня
1925 року. 

Символічним виглядало і відвідання могили Воло�
димира Самійленка 24 серпня 1992 � у першу річни�
цю Незалежності України, коли делегація у складі Ві�
талія Апостолова, Ніни Харчук, Мирослави Михай�
люк, Раїси Кухарської з урочистого мітингу в парку
Перемоги рушила на машині з Державним прапором
через усе місто до боярської святині покласти квіти і
вклонитися українському поетові.

З нагоди 140�річчя письменника�патріота 3 лютого
2004 року біля могили зібралася велелюдна громада �
літератори, митці, інтелігенція міста, учні шкіл. Нат�
хненно виступали гості зі Львова � про життя і твор�
чість В. Самійленка розповів відомий літературозна�
вець Михайло Чорнопиский, пристрасні вірші поета
декламував народний артист України Святослав
Максимчук. Київські літератори Євген Сверстюк,
Петро Осадчук, Борис Списаренко, Анатолій Гай
красномовно віддали пошанування вірному сину
України. Бандурист з Полтавщини Анатолій Лихош�
вай після свого виступу із сльозами запропонував
учням і вчителям Боярської ЗОШ № 1 встановити на
могилі поета�страдника хрест. І вже 8 квітня того ж
року відбулося освячення о. Дмитром (Свято�Пок�
ровська парафія УАПЦ м. Боярка) хреста, зведеного
зусиллями адміністрації і педколективу школи. По�
фарбований у біле, він ніби нагадує той високий бе�
резовий, що його боярська громада встановила під
час поховання Самійленка 1925 року.

У 2008 році здійснилася багатолітня мрія боярчан �
сесією Боярської міської ради було ухвалено рішен�
ня про започаткування Літературно�мистецької пре�
мії імені Володимира Самійленка. У Положенні про
премію зазначено, що вона заснована "для відзна�

чення кращих здобутків українських письменників,
художників, музикантів, в тому числі й аматорів та
початківців, а також творчих колективів, що прожи�
вають або здійснюють мистецьку діяльність на тери�
торії Боярки та за її межами, і виявили відданість
розвитку української літератури та культури, популя�
ризації творчості Володимира Самійленка". Подібна
премія в Україні � перша і єдина. 

Отже, 3 лютого 2009 року, у день 145�річчя Самій�
ленка, міський голова Боярки Тарас Добрівський
вручив премії першим лауреатам � заслуженому
журналісту України Ніні Харчук, поетесі�барду Тетяні
Зубковій і колективному лауреату � Боярському кра�
єзнавчому музею. У наступні роки премія присуджу�
валася поетесі Лесі Коваленко, викладачеві Бояр�
ської дитячої школи мистецтв, композитору Віталію
Демянишину, літератору, голові ГО "Боярське Мис�
тецьке Братство" Віталію Приймаченку. Цьогорічний
лауреат � художник Олександр Малінченко. 

Стараннями директора музею Любові Кравченко
та за підтримки Боярської міської ради 12 серпня
2010 року на стелі біля приміщення музею відкрито
меморіальну дошку, присвячену боярському періоду
життя Володимира Самійленка. Також виготовлено
гранітну дошку з портретом поета, яка, сподіваємо�
ся, прикрасить майбутній пам'ятник на його могилі. 

На жаль, доводиться констатувати, що твори Во�
лодимира Самійленка друкувалися мало � як за жит�
тя, так і після смерті. А все через його затяту україн�
ськість, дошкульне слово сатирика, викриття полі�
тичного самодурства, в тому числі і "патріотів на пе�
чі". Самійленко надто актуальний у всі часи, що не до
вподоби будь�якій владі, бо ж його образи пізнавані.
Тому�то й послуговуємося сьогодні лише вже рари�
тетними двотомником творів Володимира Самійлен�
ка 1958 року та однотомником 1990 року.

Самійленко був блискучим майстром сатири й гу�
мору. Кращі його сатиричні твори � "Ельдорадо", "Як
то весело жить на Вкраїні" (обидва � 1886), "На печі"
(1898), "Мудрий кравець" (1905), "Невдячний кінь"
(1906). Нещадна політична сатира � це вірші "Дума�
цяця", "Міністерська пісня", "Новий лад" тощо. Афо�
ристичність мови, стислість і точність вислову, куп�
летна форма окремих поезій надають сатиричним
творам поета виняткової виразності і привабливос�
ті. "Одно � творити язиком, а друге � перти плуга", �
цей Самійленковий вислів увійшов до народного
вжитку.

Коли 1886 року Самійленко написав знамениту
політичну сатиру "Ельдорадо", то, здається, тоді
жодна вечірка української національно свідомої мо�
лоді не минала без її декламування, а особливо у
виконанні автора: 

Десь далеко єсть країна,
Пишна, вільна, щастям горда,
Кожний там живе щасливо � 
Держиморда, держиморда.
Покладений на музику, цей вірш з новою силою

зазвучав 1989�го у виконанні відомого рок�гурту
"Кому вниз". Від нищівного Самійленкового слова
шаленіла національно�демократична молодь почат�
ку 1990�х. З поезією поета Україна йшла до своєї
Незалежності: 

…Грізна хвилина!
І враз з усіх намучених грудей
Прорвалось: "Ще не вмерла Україна", �
Як неньці дар останній від дітей.
А ось про фарисеїв, яких ми бачимо в сучасному

житті: 
Який же сором нам! Так смійтеся із нас
Ви, горді волею народи;
Се перед вами ті, що в божевільний час
Самі відкинулись свободи…
Водночас Самійленко � незрівнянний лірик з тон�

ким відчуттям слова, неповторною манерою пись�
ма. Широковідомою стала його вже згадувана пое�
зія "Вечірня пісня". Покладена на музику Кирилом
Стеценком, вона стала улюбленою народною піс�
нею. До української ліричної класики здавна відне�
сено вірш "Українська мова (Пам'яті Т. Шевченка)": 

Діамант дорогий на дорозі лежав, �
Тим великим шляхом люд усякий минав,
І ніхто не пізнав діаманта того.
Йшли багато людей і топтали його, 
Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов,
І в пилу на шляху діамант він знайшов. 
Високі почуття любові до України � розкішного,

багатого краю, що перебуває в залежності і злид�
нях, звучать у віршах циклу "Україні", "Веселка".

Зістанься тим, чим бачу я тебе,
Зістаньсь одважним перед ворогами,
Не зрадником до рідної країни
І вірним до своїх товаришів
Та добрим будь і чесним, � от і все!
З успіхом виступав Володимир Самійленко і в

жанрі драми, написавши кілька комедій, драматизо�
ваних гуморесок: "Драма без горілки" (1895),
"Дядькова хвороба" (1896), "У Гайхан�бея" (1897), а
також визначну драматичну поему "Чураївна"
(1894). 

Чимало зробив Самійленко�перекладач. Його
хист до вивчення мов був відзначений ще під час
навчання в Київському університеті. В перекладах
поета український читач побачив твори Гомера,
Ж�Б. Бомарше, Дж. Байрона, П. Беранже та інших.  

Чи не найкраще сказав свого часу про Володими�
ра Самійленка Іван Франко: "Він українець, свідо�
мий українець, усією душею відданий своїй країні та
своєму народові".  

СИНЬО�ЖОВТЕ ЗНАМЕНО СИНЬО�ЖОВТЕ ЗНАМЕНО 
НАД ДАВНІМ ГОРОДИЩЕМНАД ДАВНІМ ГОРОДИЩЕМ

КОРОТКИЙ КОРОТКИЙ 

ЛІТЕРЛІТЕРААТУРНИЙ ПОРТРЕТТУРНИЙ ПОРТРЕТ

Мітинг на могилі В. Самійленка 3 лютого 1991 року

Відкриття дошки біля Боярського краєзнавчого музею 
12 серпня 2010 року

Володимир Самійленко. 1921 р. 
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ДО ВІНКА СЛАВИ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА
Подаємо добірку матеріалів про творчість видатного письменника

В поезії Самійленка, так як її бачимо
перед собою в останній збірні, не вид�
но поступу. Він відразу виступав на лі�
тературне поле повним майстром
форми і слова, з дозрілими, вповні ви�
робленими думками і почуттями. 

В нашім нервовім віці, повнім ваган�
ня, примх і шалених скоків, се просто
благотворно � смакувати духовні пло�
ди такого поета. Небагато їх таких має
всесвітня література. 

Він не декадент і не символіст, не
модерніст і не консерватист, не рево�
люціонер і не реакціонер. Він поперед
усього чоловік з ніжним людським по�
чуттям, з вродженою і життям вироб�
леною симпатією до всього бідного,
покривдженого і зневаженого в при�
роді й суспільності. При тім він украї�
нець, свідомий українець, усею ду�
шею відданий своїй країні і своєму на�
родові. Нема такої народної болячки,
яка б не збудила відгуку в його серці,
яка б у тім чудотворнім серці не скрис�
талізувалася в ясну, чисту перлину �
перлину правдивої поезії.

Гумор Самійленка так само ясний,
погідний і сонячний, як і його лірика;
навіть його сатира, хоч гостра і колю�
ча, не має в собі жала ненависті, не
карає і не бичує, а показує фігури в
гарно точенім кривім дзеркалі. 

Він найбільше любується в політич�
ній сатирі, може тому, що стріли сати�
ри тут падають у абстрактні системи
та програми, більше ніж у живих лю�
дей. Та його сатира робиться їдкою,
майже жорстокою, коли доторкається
поганих хиб власних земляків, їх не�
робства та трусливості ("На печі"), їх
патріотичного пустомельства ("Патрі�

ота Іван"); особливо в смілій своєю
жорстокістю сатирі "Сон" його тихий
звичайно гумор переходить майже в
злобу, в крик хворої, зневаженої душі. 

В питаннях суспільної політики Са�
мійленко так само поміркований, як і в
інших. Він не вдається в програми бу�
дущини, не силкується малювати сус�
пільність таку, якої ще нема і якої б йо�
му бажалося. Але тим ясніше він ба�
чить і з незрівнянною влучністю та ла�
підарністю малює хиби сучасного ла�
ду ("Ельдорадо"). Взагалі й тут, як і в
інших проявах своєї поезії, він не чо�
ловік партії, але маляр, живописатель
людських змагань, ілюзій і хиб, волить
наглядно, пластично малювати їх, ніж
сердитися та обурюватися на них та
накликати помсту. І хоч часом у само�
го серце болить, але на устах усе грає
погідний усміх.  

Від першого свого виступу на літе�
ратурнім полі він послугується мовою
чистою, ясною, наскрізь народною і
при тім наскрізь інтелігентною. Він не
украшує і не насилує її, вона ллється у
нього як природне джерело. Він не
афектує мужицького говору, не послу�
гується для декорації стилю мужиць�
кими приказками, а говорить попрос�
ту як інтелігент до інтелігента, певний,
що засіб його рідної мови без ніяких
натягань вистарчить йому до вислов�
лення всіх ідей і всіх поривів душі. Мо�
ва його поезій � се один великий ком�
плімент для будущої національної і лі�
тературної мови України, нехибна вка�
зівка, куди мусить іти її розвій. І зав�
важте: ся мова однаково зрозуміла, з
однаковим залюбуванням читається
над Сяном, Дніпром і Доном; вона вже

тепер зв'язує вузлом співчуття та сим�
патії всі частини нашого народу. Ні
про якого іншого сучасного україн�
ського письменника не можемо сього
сказати. Де знайшов секрет тої мови
Самійленко, не можу зміркувати, та
що сей секрет не дався йому даром,
що він не лише відчував, але й глибоко
обдумував проблеми культурної укра�
їнської мови, на се маємо найкращий
доказ у його поезії "Українська мова",
що також належить до найраніших йо�
го творів і була написана ще 1885 р. 

(Із статті "Володимир Самійлен�
ко. Проба характеристики". �
Львів, 1907).

“Він українець, усією душею 
відданий своїй країні і своєму народові”

Володимир Самійленко належить до
тих письменників, яких видавали дуже
мало. По суті, сам поет за життя зладив
тільки одну невеличку збірку й видав її в
Києві наприкінці 1890 року, наступна
збірка "Україні" з'явилася аж 1906 року
у Львові. Так само мало писалося про
Самійленка за життя письменника, хоч
його поезії, особливо сатиричні, були
дуже популярними серед народу.

Найповнішу й до сьогодні найкращу
оцінку творчості Самійленка дав Іван
Франко в передмові до збірки "Україні"
та в статті "Володимир Самійленко.
Проба характеристики".  

Франкова стаття з'явилася, коли Са�
мійленко вже написав більшість поезій,
значна частина їх друкувалася в захід�
ноукраїнській періодиці, у різних збір�
никах, у журналі "Шершень" та в газе�
тах "Громадська думка" й "Рада". Про
Самійленка можна було говорити як
про цілком сформованого письменника
з двадцятилітнім "стажем". І тому особ�
ливо цікаво, що з Франковою оцінкою
перегукуються думки єдиної рецензії на
першу збірку Самійленка. Рецензія ця
з'явилася в четвертому номері львів�
ського журналу "Зоря" (1891). Її автор �
Борис Грінченко. Це була взагалі єдина
(хоч і невелика) робота, повністю при�
свячена творчості Самійленка, аж до
Франкових статей 1905 та 1907 років.
Критична замітка Грінченка ніколи не
передруковувалася й сьогодні стала
бібліографічною рідкістю.

Грінченко починає рецензію катего�
ричною заявою, що в маленькій збірці
він "знайшов те, чого давно не знахо�
див в українських віршах: поезію". Тре�
ба було мати неабияку сміливість і вмін�
ня побачити потенціальні можливості
Самійленка, щоб робити такі висновки
на основі виданої "у вісімку" збірочки на
47 сторінок. Вона взагалі могла загуби�
тися серед маси поетичного хламу, що
його видавали власним коштом усілякі
Устенки�Гармаші, Кирнеренки, Ши�
ботьки та інші.

На думку автора рецензії, Самійленко
"не замуровується, як досі наші віршо�
писці, у тісну загороду Дніпра та дівчат
карооких � він найкосмополітичніший з
усіх наших поетів". Під космополітиз�
мом Грінченко розумів розрив із псев�
дошевченківськими шаблонами, зна�
йомство з кращими досягненнями за�
хідноєвропейських письменників, під�
несення культури українського вірша.
Одночасно Грінченко підкреслював, що
Самійленко міцно стоїть на українсько�
му національному ґрунті, бо тільки на
рідному полі можна зробити щось вар�
тісне для всіх народів землі. Рецензент
помітив, що любов до чистої краси в
житті та поезії не заважає Самійленкові
висловлювати глибоку прихильність до
пригнічених, протест проти гноблення.

Відзначивши ряд дрібних недоліків,
Грінченко закінчує рецензію словами:
"3 усіх наших сьогочасних віршописців
тільки д. Самійленко � справді поет". 

Пишучи рецензію, Грінченко мав на
увазі не лише друковані вірші Самій�
ленка, а все написане поетом доти. Ад�
же ще з 1886 року між двома письмен�
никами йшло жваве листування, вони
надсилали один одному свої твори, об�
мінювалися критичними зауваженнями.

Цікава ще одна сторінка з біографії
Самійленка, пов'язана з Борисом Грін�
ченком. Відомо, що друга збірка Самій�
ленка з'явилася 1906 року у Львові за�
ходами М. Мочульського та І. Франка.
Але маловідомий той факт, що в основу
збірки "Україні" був покладений цензур�
ний примірник рукопису, підготовлений
за допомогою Б. Грінченка в 1903 році,
який царська цензура не допустила до
видання в Росії.

(Із статті "Перша оцінка". � Газета
"Літературна Україна", 4 лютого
1964 р.)

Вячеслав Чорновіл: 
“Поезії Самійленка 
були дуже популярними 
серед народу”

Доля українських письмен�
ників, особливо тих, чия
творчість припала на кінець
ХІХ � початок XX століть, як
правило, трагічна. Але нашій
літературі цього періоду все
ж пощастило в найголовні�
шому. Той, хто спішив одер�
жати за свій талант дзвінку
монету, прагнув скорої сла�
ви, � приставав до прибутко�
вішого цеху, а ряди її творців
поповнювали тільки справ�
жні подвижники, люди, без�
корисливо віддані своїй
справі. Серед цієї когорти
славних імен і справжній ли�
цар української літератури,
до кінця не поцінований, не�
заслужено затаврований,
обійдений критиками, напів�
забутий Володимир Івано�
вич Самійленко.

Нечисленні дослідники
його творчості насамперед
пишуть про майстра як
першовідкривача сатирич�
ного куплету, жанру на той час в
українській літературі нового, як
новатора стилю, неперевершено�
го знавця і творця української лі�
тературної мови.  

З таким трактуванням творчості
цього письменника рішуче не мож�
на погодитись. Володимир Самій�
ленко � філософ, мислитель і як та�
кий випередив своїх сучасників і ні�
би одразу ступив у ряди поетів
прийдешніх поколінь. У багатьох
віршах він сягає широкомасштаб�
них узагальнень, осмислення філо�
софських проблем людського бут�
тя. Його ліричний герой мислить
категоріями космічними. Самій�
ленко перший український письме�
нник, котрий увів до літературного
арсеналу такі слова, як "буття",
"час", "простір", "єдиність", "сон�
це", "зорі", наповнюючи їх новим
науково�філософським змістом,
розширивши і оновивши сферу їх
вживання. В його поезіях зустріча�
ємо й слова, до нього українською

літературою практично не осмис�
лені: "космос", "атом", "планета".  

Крилатий вислів Самійленка
"поза часом і простором" ("Думи
буття"), підхоплений літ через
п'ятдесят українськими фантаста�
ми, став для них ніби символом
безмежжя людської фантазії, без�
граниччя творчості і думки. 

Ми напружено вдивляємося в
творче обличчя цього великого
поета, який зумів піднятися до
всеземних проблем, намагаємо�
ся його збагнути і зрозуміти навіть
наперекір його ж таки мудрим
застереженням:

I як якийсь уже праправнук наш
Своїх дідів спізнати забажає,
То знайде він звістки про нас

усякі,
Де буде все � і правда, і брехня,
Але душі там нашої не буде...

(Із статті "Філософська ліра".
� Газета "Літературна Україна",
2 лютого 1989 року). 

Наталія Конотопець:
“Філософська ліра Самійленка”

Іван Франко:

Народний артист України Святослав
Максимчук читає Самійленка 

3 лютого 2004 р.

У колі однодумців. Полтава. 1903 р.

В останні роки життя Самійленко був оче�
видцем того, що омріяну вільну й соборну
Україну розшматували не один, як колись, а
чотири штучні кордони, що народ пережив
страшну трагедію у війнах. Проте він не
впав духом. У Києві письменник був свідком
і учасником політики "українізації": працю�
вали національні школи, видавництва, Ака�
демія наук, творчі спілки, друкувалася ма�
совими тиражами періодика тощо. Свідо�
мість того, "що не потоне народ наш без
сліду в народностях інших", сповнила його
надії "на кращий час, на вороття Вкраїні
вільного життя". У лебединій пісні "Часи
юнацьких наших літ", зверненій до єдиного
довіреного біографа й давнього, ще з сту�
дентських років, приятеля Олександра Ту�
луба, поет лишився вірним собі як патріот і
як митець: він вклав свої думки в рідкісну в
нашій пое�
зії форму
так звано�
го суціль�
ного соне�
та. 

С а м і й �
ленко про�
жив життя
як послі�
довний гу�
маніст, як
безмежно
в і д д а н и й
н а р о д о в і
син, який не розміняв золота своєї душі на
"п'ятаки мідних правд" і збагатив скарбни�
цю української літератури тривкими худож�
німи цінностями. Його досвід поета та пе�
рекладача в освоєнні жанрово�стильової
культури європейської класичної поезії став
у пригоді таким українським майстрам ху�
дожнього слова, як М. Рильський, М. Зеров,
П. Филипович, М. Драй�Хмара, Борис Тен,
Г. Кочур. Тонка іронія й дотепне слово сати�
рика, який лікував зачахлу в неволі україн�
ську суспільність, відгукнулися в поезії В.
Симоненка, Л. Костенко, І. Світличного, В.
Стуса, С. Чернилевського, у творчості су�
часних виконавців так званої авторської са�
тиричної пісні (ансамблю "Не журись" у
Львові та ін.), предтечею якої ще в кінці ми�
нулого століття судилося стати Володими�
рові Самійленку � поетові й музиканту.

(Із літературного портрета "Дар Укра�
їні". � К., 2007).

Михайло Чорнопиский:
“Дар Україні”

Михайло Чорнопиский 
3 лютого 2004 року 
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"Вол. Іван. вже немає, може, Ви вже
знаєте з ґазет. 12 серпня о 5 год. вечора
він тихо, без агонії умер. Зітхнув кілька
разів і кінець. Напередодні я ще вивела
його на ґанок на сонечко, він змінився в
той день, зблід, очі якось одразу позапа�
дали; але ще читав. Пообідав, ліг увечері
спати дуже рано, проспав всю ніч, як не
спав шість місяців. У ранці о 8 год. про�
кинувся, трохи напився чаю, знов почи�
тав, а далі заснув; у той день я не хотіла
його виводити на сонце, бо був дуже
слабий і не міг повернутись.

Голос його зробився одразу якийсь
хриплий. Прийняв ліки, ще балакав про
те, що поїдемо в Сорочинці і що він до�
живе останні дні там, де пройшли його
дитячі роки, його дороге дитинство.

Все бідолаха чекав на пенсію... Аж і не
дочекався. Жили ми випадковими по�
дачками і Вол. Ів. все було що їсти, що
хотів, то їв, курив цигарки. В день вику�
рив одну цигарку. Потім вислухав жив�
чик, казав, що живчик млявий; прохав
мене піти до лікарки Віри Матушевської,
але вона в той час була в Києві. В. І. ви�
пив води "Боржом", ще курив цигарку;
балакав про Сорочинці; питав, чи не
привезли грошей. То сидів на ліжкові, то
лежав, потім почав холодніти, обличчя
було бліде, холодне. Попрохав цигарку і
двічі потягнув; прохав дати йому поро�
шок камфори, потім накапав ефірно�ва�
лерянових крапель, сам і відрахував, і
випив; сказав послати за фершалом,
щоби зробити йому вприскування кам�
фори. Коли фершал прийшов, В. І. тихо
одходив, очі застановились, зітхнув і ти�
хо заснув навіки.

...Ми його одягли і положили на лаву,

та накрили простирадлом. Зараз я пос�
лала до українського пан�отця, щоби
прийшов отслужити панахиду. Отслужи�
ли панахиду і позвонили по душі. Дали
знати своєму знайомому Ананію Голова�
тенкові, людині, котра пеклувалася за
ним ввесь час. Він ранком пішов до Ака�
демії і сповістив, що Вол. Ів. умер; зви�
чайно, всі висловили свій жаль, але що
торкається грошей, то сказали, що Ака�
демія зараз не має, а завтра або після
завтра будуть. Тоді Головатенко заявив,
що покійник не може лежати довго, бо
почне процес розложення і сказав, що
піде і буде прохати селян поховати на
свій кошт. Це викликало страшенне обу�
рення з боку секретаря місцевого комі�
тету Галичанина Маковського, він зараз
роздобув пятьдесять карбованців та
приїхав у село і звернувся до парохіян
української церкви, котрі дали дошки,
самі зробили труну, одна учителька доз�
волила в своїй усадьбі березу зрубати і з
цієї берези поставили високого хреста,
який видно далеко. З цих гроший, що
одержали, обили труну жовтим коленко�
ром, а зверху труни поклали хрест із во�
лошок. З Київа приїхали знайомий В. І.
єпископ владика Стороженко, Вол. Че�
хівський, один священник, один діякон і
хор церкви Софії. Вони привезли з со�
бою запорожський пояс, який несли
впереду жалібного походу і привезли
чорну китайку, якою прикрили труну. В. І.
лежав ніч з середи на четвер, день чет�
верга, пятницю, а в суботу в 5 год. похо�
вали його. В п’ятницю після панахиди лі�
карка Віра Матушевська і д�р Мережин�
ський бальзамували В. І, щоб застано�
вити розложення. Бо як люди вірять, від

саркоми швидко починається
розложення. Труна В. С. вся по�
тонула в квітах. Багато приїхало
з Київа його приятелів. Часом, як
йому ставало погано, то він ка�
зав: "Ось я вже і не доїду вмира�
ти на свою Полтавщину, то похо�
вай мене на горі коло церкви".
Там його і поховано. Похорони В.
І. були зовсім селянські. Парохія�
ни укр. церкви поховали його на
свій кошт, труну зробили, хрест
поставили, яму викопали, пра�
вили весь час панахиди і після
похорону на свій кошт справили
поминальний обід, душ на 70.
Девятини вони також одправили
і так само приїздили з Київа.
Промови казали: єпископ Сто�
роженко з Київ. Софії, Людмила
Старицька, яка зверталася до
нього як до товариша молодих
років, представник Церковної
Ради Вол. Чехівський й інші.

Багато для В. І. зробила лікар�
ка Віра Матушевська, вона була
постійно коло нього, скрашувала
його останнє життя і він умирав
майже на її і моїх руках. Грушев�
ський не був на похороні. Най�
ближче, тепло і добре ставились
до В. С. � Сер. Ал. Єфремов,
проф. Олекса Дорошкевич і Антін Голо�
ватенко. Цих людий не можна не згада�
ти; коли В. С. не умер тут з голоду, то
тілько через них.

Вас дуже часто згадував, так часто і
завше так щиро і з такою ніжністю. Тому,
що не мали Вашої фотографії, положили
в труну йому ту Вашу листівку з видом м.

Праги, яку Ви прислали колись і яку він
біля себе в боковій кишені хоронив".

(Передрук з книги Миколи Марти�
нюка "Національна ідея в життєтвор�
чості Володимира Самійленка". �
Луцьк, 2009).

Був нешлюбним сином ко�
лишньої кріпачки � й оволодів
скарбами світової культури,
щедро діливсь ними з рідним
народом. Творив набуток на�
шого письменства � а сам біду�
вав. Був м'якої, спокійної, "лі�
вобережної", за спогадами су�
часників, вдачі � а жив у часи
революцій і воєн. Любив дітей �
і поховав усіх своїх чотирьох.
Самовіддано любив батьків�
щину � а бачив її недолю, опи�
нився в еміграції і повернувся,
щоб померти. Такою тернис�
тою, багатою на страшні кон�
трасти вершин і низин склалася
життєва і творча доля Володи�
мира Івановича Самійленка �
обдарованого поета, що був
"повним майстром форми і
слова" (Франко), кращого в
нашій літературі гумориста,
сатирика і фейлетоніста, тала�
новитого драматурга, пе�
рекладача�поліглота.

Естетичні уподобання май�
бутнього письменника, що на�
родився сто двадцять п'ять
років тому, 3 лютого 1864�го, у
Великих Сорочинцях, форму�
валися під впливом народного
оточення, фольклорної стихії
(дід � скрипаль, баба � неабия�
ка казкарка, мати добре співа�
ла, любила музику). Це насна�
жило його творчість ароматом
непідробної народності. Дру�
гим джерелом стала літера�
турна класика. Ще малим
хлопцем опанувавши фран�
цузьку мову, Самійленко, як
зазначає в спогадах А. Мар�
шинський, мав нагоду прочи�
тати Корнеля, Расіна, Мольє�
ра. Це сприяло вихованню
мистецького смаку, відчуття
краси мови й стилю.

Перші проби пера юного по�
ета російськомовні гуморис�
тичні (вже в 1 класі він був по�
караний за вірші на вчителя)
чи "високо�штильні" тоном �
припадають на час навчання в
Полтавській гімназії. Під впли�
вом "Кобзаря" він починає пи�
сати українською. Студентом

історико�філологічного фа�
культету (з 1884 р.) універ�
ситету св. Володимира
(причому Київ Самійленко
свідомо обрав для продов�
ження навчання як "осере�
док українського руху") по�
чинає друкуватися. За спри�
янням Франка, з яким він
зав'язав спершу знайомство
листовно, на шпальтах га�
лицької і буковинської періо�
дики з'являються друком лі�
ричні й сатиричні вірші, під�
писані псевдонімами В. Іва�
ненко, В. І. Полтавець,
В. Сивенький, Смутний та ін.
А на Наддніпрянщині з забо�
рони збірника "Хвиля", укла�
деного Самійленком, розпо�
чинається його війна з "не�
ласкавою" цензурою і цен�
зорами яких він ущипливо
висміяв у своїй сатирі.

Важливе значення в житті
поета, виробленні безком�
промісного ставлення до
царського режиму мала по�
їздка 1888 року до Галичини
на кошти Старої громади
для ознайомлення з "україн�
ським національним життям у
вільніших конституційних умо�
вах". Як згадував Самійленко,
дивно і радісно було бачити,
як тут розвивається україн�
ське слово, преса, школа, "що
над твоєю душею не стоїть...
жандарм, що за одно непевне
слово можуть заарештувати й
запроторити Бог зна куди".

Та зустрічі зі "своїм" жандар�
мом письменник все ж не
уникнув. Того ж року при одер�
жанні на вокзалі альманаху
"Складка" він "на гарячому"
був арештований, вдома в
нього зробили трус. На допиті
відомий україножер генерал
Новицький інкримінував Са�
мійленку заняття "малорос�
сийскими гадостями". Вся ця
історія, з уїдливим гумором
викладена в автобіографічних
замітках, коштувала письмен�
никові уваги недремного жан�
дармського ока.

1890�го після цензурних по�
невірянь у "схудлому" вигляді
в Києві вийшла�таки дебютна
збірка "З поезій Володимира
Самійленка. Частина перша".
Для цієї, як і для другої й ос�
танньої прижиттєвої книжки
митця "Україні" (Львів, 1906)
властиві демократичне спря�
мування, гуманістичний і пат�
ріотичний порив, філософська
роздумливість і протест проти
утисків рідної мови. 

Серцевина патріотичного
пафосу поета � Україна � пос�
тає в його уяві то дівчиною у
вінку з квітів, дитиною в човні
серед розбурханого моря, а то
бранкою, розіп'ятою на хресті
серед навісного реготу.  

Поет високої мовної культу�
ри, Самійленко впроваджував
новаторські тоді на Україні
канцони, секстини, терцини
елегійні дистихи, октави тощо,
разом з І. Франком усталював

нові принципи укладання по�
етичної книжки, � гуртуючи
вірші в ліричні цикли, надав
улюбленому ямбічному мет�
рові гнучкості й універсаль�
ності.

Ще повніше, ніж у ліриці,
талант Самійленка реалізу�
вався в гумористично�сати�
ричній поезії. Творець гостро
сатиричної куплетної форми,
він уже в "Ельдорадо" роз�
крився як неперевершений її
майстер. Дія твору, який ав�
тор читав на зібранні гуртка
літературної молоді Києва
"Плеяда", не раз доповнював
новими куплетами, віднесе�
на в "країну пишну, вільну,
щастям горду". Та в Ельдора�
до численні читачі (сатира
поширювалась у списках)
легко впізнавали змальовані
"з незрівнянною влучністю та
лапідарністю", за оцінкою
Франка, хиби їхньої дійснос�
ті: "В тій країні люблять волю,
/Всяк її шука по змозі, /І про
неї розмовляє � /У острозі, у
острозі". 

На новий, вищий рівень Са�
мійленкова сатира піднялась у
добу революції 1905 року. Буй�
на Самійленкова фантазія, якій
може позаздрити не один із
сьогоднішніх гумористів, ство�
рила цілий паноптикум неза�
бутніх сатиричних типів.

Вагомою, хоча, на жаль, досі
належно непоцінованою теат�
ром частиною доробку митця
є його драматургія. Вона була
неначе з'єднувальною ланкою
між традиціями театру кори�
феїв і поетичним театром Лесі
Українки. До нас дійшло п'ять
п'єс (доля оперетки "Свири�
дон Холодний", до якої автор
написав також музику, невідо�
ма), створених у другій поло�
вині 90�х років під час цікавого
"чернігівського" періоду.

У Чернігові Самійленко пра�
цював секретарем земського
збірника, не переобтяжуючи
себе редакційною роботою.
Не один дописувач мусив роз�

шукувати свої матеріали в ша�
фі, охрещеній гумористом
"безоднею". Письменник брав
участь у діяльності "Україн�
ської громади", виступав у га�
зеті "Десна", грав у аматор�
ських виставах та в оркестрі на
валторні. Широтою інтересів
(а Самійленко щось знав про
все � від філософії до куховар�
ських рецептів) він певною мі�
рою нагадує діячів Ренесансу. 

Найменш вивчений той пері�
од діяльності Самійленка, ко�
ли він жив в еміграції.

Туга за втраченою батьків�
щиною, смерть доньки спону�
кали його повернутися до Киє�
ва. Мешкав у маленькій хатин�
ці, працював за столом, на
якому куховарила теща; зго�
дом узагалі жив на бульварі
Шевченка в сутеренах (підва�
лі). Кепсько було з літератур�
ними заробітками, та ще й по�
довгу вистоював у чергах за
грішми. Спробував читати
лекції технічному персоналу
Академії наук � не сподобався
слухачам і втратив роботу. В
одному з видавництв відмови�
лися друкувати його перекла�
ди через буцімто важку і зас�
тарілу мову.

Незважаючи на те, він пе�
рекладав, написав дотепну
поему з солоними жартами
"Спритний ченчик".   

В Боярці, де він жив останнім
часом, відвідуваний тільки
Л. Старицькою�Черняхівською й
О. Тулубом (деякі молодші пись�
менники приїхали вже тільки на
похорон), 12 серпня 1925 р.
письменник помер, так і не діж�
давшись пенсії. Коли вияви�
лось, що Самійленка немає за
що ховати, комнезамівець Кли�
менко дав дощок на домовину,
на хрест було подаровано
струнку білокору березу...

(Із статті "Не вмре поезія,
не згине творчість духа…".
� Газета "Літературна Украї�
на", 2 лютого 1989 року).

ДО ВІНКА СЛАВИ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА
Подаємо добірку матеріалів про творчість видатного письменника

Володимир Погребенник: " Не вмре поезія, не згине творчість духа…"

Лист дружини Володимира Самійленка Ольги Степанівни
від 24 серпня 1925 року з Боярки до Михайла Обідного � біографа поета

Могила Володимира Самійленка. 1925 р.

Молодь пам’ятатиме. 12 серпня 2013 р.
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Про присвоєння у 2013 році звання лауреата
літературно�мистецької премії
імені Володимира Самійленка 
Боярської міської ради

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 п.п. 7, 8, ст. 32 та
п.13 ст. 44 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", рішення Боярської міської ради від
8 липня 2008 року за № 30/1371 "Про затвердження
Положення про літературно�мистецьку премію імені
Володимира Самійленка", з метою збереження та
розвитку традицій та культурної спадщини міста,
враховуючи рішення Журі з визначення переможців
на здобуття премії імені Володимира Самійленка
Боярської міської ради у 2013 році,  �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А :

1. Присвоїти у 2013 році звання лауреата літера�
турно�мистецької премії імені Володимира Самій�
ленка Боярської міської ради живописцю та члену
громадської організації "Боярське Мистецьке
Братство" Малінченку Олександру Миколайовичу.

2. Контроль за виконанням даного рішення пок�
ласти на постійну депутатську комісію з питань ду�
ховності, освіти, культури, молоді та спорту, охоро�
ни здоров'я, материнства та дитинства та  заступ�
ника міського голови В.М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 41 сесія

Р І Ш Е Н Н Я  №  4 1 / 1 9 0 4
від 24 січня 2014 року                            м. Боярка

Лауреат літературно�мистецької
Премії імені Володимира Самійленка
за 2013 рік Олександр Малінченко
народився 1953 року у Києві. З 1959�
го � житель Боярки. Тут навчався у
Боярській СШ № 3. У 1977 році закін�
чив Київський художньо�промисло�
вий технікум. З того часу перебуває у
стані творчих пошуків, які часто за�
вершуються гідними здобутками. Він
різьбить, карбує, працює в живописі
аквареллю й олією. 

Закоханий у Боярку, часто зобра�
жує її краєвиди. Неоціненною вида�
ється участь митця у художньо�гро�
мадському житті міста, зокрема йо�
го діяльність у "Боярському Мис�
тецькому Братстві", а також як по�

мічника�консультанта у роботі ко�
лективу Боярського краєзнавчого
музею. 

Протягом десятків років творчої
праці Олександр Малінченко мав
кілька персональних виставок у му�
зеї, також брав участь у багатьох ра�
йонних та обласних художніх експо�
зиціях. Полотна Олександра Малін�
ченка прикрашають колекції шану�
вальників прекрасного як в Україні,
так і за кордоном. Щире захоплення
викликають олійні живописні полот�
на художника, що засвідчують пос�
тійне зростання майстра в оволо�
дінні цією технікою. 

Окрема яскрава сторінка у твор�
чості Малінченка � його краєвиди,

пов'язані з пам'ятками Боярки, зок�
рема перебуванням у нашому місті
видатного українського письменни�
ка Володимира Самійленка. 

Тема вшанування пам'яті Володи�
мира Самійленка, вивчення і попу�
ляризація його творчості � провідні у
діяльності і творчості художника.

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА – 

ОЛЕКСАНДР МАЛІНЧЕНКО

Тиждень фестивалю

дитячого театралізовано�

го мистецтва відбувся у

ДНЗ � ЦРД "Джерельце" з

14 по 20 січня 2014 року.

Захід проводився у рам�

ках Державної цільової

соціальної програми роз�

витку дошкільної    освіти

на період до 2017 року з

метою виховання дош�

кільнят засобами теат�

рального мистецтва, ви�

явлення та підтримки об�

дарованих дітей, формування есте�

тичного смаку.

В основу театралізованих дійств з ви�
користанням фольклору, народних зви�
чаїв, атрибутів, костюмів була покладе�
на гра. Дітям всіх вікових груп подоба�
лось вигадувати образи, фантазувати,
відчувати себе акторами. Участь у грі
викликала у дітей приємні емоції і по�
чуття гордості від реалізації своїх твор�
чих здібностей.

Тиждень фестивалю неабияк захопив
дітей, дав змогу поринути у дивовижний
світ, відчути себе в ролі казкових персо�
нажів та отримати позитивні емоції.

Закінчились свята урочистим співом
колядок, веселими щедрівками, віншу�
ваннями. 

Весело, з почуттям гумору діти води�
ли козу, грали в народні ігри, водили
хороводи з символами різдвяних свят.
Так, згадуючи всі три свята � Різдва
Христового, Святого Василя та Водо�
хреща, діти віддали шану своєму наро�
дові, рідній Україні. І лунали слова щед�
рівки:

"Світи, Боже, свічку,
Вистав на віконце,
Хай воскресне Україна,
Як на небі Сонце".

Вихователь Олена Чечель
підбила підсумки вивченого
матеріалу за перше півріччя.
Адміністрація закладу, педа�
гогічний колектив та батьки
підкреслили особисту заці�
кавленість вихователя у
проведенні якісної мовлен�
нєвої роботи, досконале
знання методики та де�
мократичне спілкування з
дітьми. Вихованці показали
вміння чути і розуміти пояс�
нення і завдання виховате�
ля, слухати товариша, до�
повнювати (виправляти) йо�
го відповідь. На високому
рівні діти проводили звуко�
буквенний аналіз, добирали слова до зада�
ної моделі. 

Олена Іванівна продемонструвала, що
мову можна розвивати усякими способа�
ми, робити ясною, чепурною, щирою, бо

вона � творче знаряддя, за допомогою яко�
го виховується думка, серце, слово правди
й краси.

Любов Фарцабей, 

вихователь�методист

МАЛЕЧА МАНДРУЄ СВІТОМ ЗВУКІВ

Нещодавно ДНЗ "Даринка" приймав гостей � у групі "Веселка" відбулося
відкрите заняття для батьків з грамоти. У ньому взяла участь головний
спеціаліст управління освіти, молоді та спорту Києво�Святошинської

райдержадміністрації Галина Калабуліна.

Для покращення обслуговування пасажирів з 27 січня
призначено приміський поїзд № 6070 сполученням Тарасівка �
Київ�Пасажирський із зупинками по станціях Вишневе,
Київ�Волинський, Караваєві Дачі. 

Відправлення від з. п. Тарасівка о 7 год. 21 хв, прибуття на
Київ�Пасажирський о 7 год. 48 хв. Вартість проїзду 4 грн. 50 коп.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 

МІСТМІСТА БОЯРКА ТА БОЯРКА ТА СЕЛА ТА СЕЛА ТАРАРАСІВКА!АСІВКА!

У Боярській ЗОШ І�ІІІ ст. № 1

з ініціативи батьківського комі�

тету та особисто Р. Б. Скорика

за підтримки учнівського пар�

ламенту розпочалась акція

"Батарейкам � утилізація!". Ак�

ція започаткована Всеукраїн�

ською екологічною лігою, На�

ціональним молодіжним цен�

тром "Екологічні ініціативи" та

Всеукраїнською дитячою спіл�

кою "Екологічна варта".

Відомо, що батарейки � хімічні
джерела струму, елементи яких
вступають у реакцію, що під дією
заряду перетворюється  на елек�
тричну енергію. Ці елементи є
токсичними та небезпечними.
Потрапляючи в побутові відходи,
відпрацьовані хімічні джерела
струму не можуть бути знешкод�
жені методами утилізації звичай�
ного сміття й потребують окремо�
го поводження. 

Через низький рівень організа�
ції збирання батарейок в Україні
обсяги їх перероблення є зовсім
незначними. Тому основним зав�

данням природоохоронної акції є
інформування населення та його
залучення до збирання відпра�
цьованих хімічних джерел струму
з метою передачі їх на утилізацію.   

В Ужгороді, Полтаві, Хоролі,
Львові збір батарейок вже став
звичайним явищем. До акції при�
єдналися навчальні заклади
Кам'янець�Подільського, Києва,
Черкас, Вінниці. Тож парламент
Боярської ЗОШ № 1 закликає
навчальні заклади міста, громад�
ські організації та всіх небайду�
жих громадян стати активними
учасниками цієї акції.

БАТАРЕЙКАМ – УТИЛІЗАЦІЯ!

ЗАПРОШЕННЯ

Боярська ЗОШ І�ІІІ ст. №1
запрошує випускників 1954,
1964, 1974, 1984, 1994, 2004
років на вечір�зустріч "Забута
мелодія дитинства".

Вечір відбудеться 1 лютого
2014 року о 16:00 у приміщенні
школи (вул. Лисенка, 11/23). 

З повагою, вчителі, учні,

адміністрація школи.

Премія імені Володимира Самійленка, запроваджена Боярською
міською радою 2008 року, вшановує пам'ять видатного письменника,

що знайшов свій упокій на старовинному Боярському городищі.
Відзначення кращих літераторів, митців, творчих колективів Боярки,

молодих авторів, – яскравий вияв патріотичної позиції керівництва
міста і депутатського корпусу Боярки.

ТЕАТР ПОЧИНАЄТЬСЯ 
З «ДЖЕРЕЛЬЦЯ»

Через події, які відбуваються у

столиці держави протягом остан�

нього часу, проблемним питанням

стала участь дітей у акціях протес�

ту. Неповнолітні без дозволу та ві�

дома дорослих самовільно зали�

шають домівки, навчально�вихов�

ні заклади і, не усвідомлюючи

можливих трагічних наслідків, бе�

руть участь у протестних акціях,

що є реальною загрозою для їх�

нього життя і здоров'я.

Головне завдання працівників мілі�
ції, батьків, педагогічного складу нав�
чально�виховних закладів полягає у
роз'ясненні та донесенні до свідо�
мості дітей, що за їхнє життя та здо�
ров'я несуть відповідальність дорос�
лі, а дитячі дії можуть призвести до
безповоротних фатальних наслідків.

Правоохоронці району звертаються
до дорослих з проханням постійно
контролювати та знати місцезнаход�
ження своїх дітей, а також поперед�
жають, що в разі самовільного зали�
шення місця проживання їхньої дити�
ни, батьки будуть притягнуті до адмі�
ністративної відповідальності згідно з
ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками
або особами, що їх замінюють,
обов'язків щодо виховання дітей) Ко�
дексу України про адміністративне
правопорушення, що передбачає
накладення штрафу від одного до
трьох неоподаткованих мінімумів.

Віталія Грохольська, 

Києво�Святошинський РВ 

ГУМВС України в Київській області

БЕРЕЖІМО ДІТЕЙ
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31 січня 2014 року 7777ЗЗЗЗввввееееррррннннііііттттьььь    ууууввввааааггггуууу
Українським підприємцям

стає легше працювати � від�
значають міжнародні інститу�
ти, які підвищили місце Украї�
ни в рейтингу легкості веден�
ня бізнесу.

"Громадяни України не бояться
відкривати власну справу і займа�
тися економічною діяльністю", �
зазначив Президент України Вік�
тор Янукович, виступаючи на
пленарному засіданні Ради віт�
чизняних та іноземних інвесторів
на тему: "Інвестиції у розвиток
економіки та соціальної сфери в
умовах дії зони вільної торгівлі з
Європейським Союзом". За його
словами, сприятливі умови
спрощеної системи оподатку�
вання, обліку та звітності допо�
могли побудувати в Україні міц�
ний сектор малого і середнього
бізнесу. 

Спрощенню умов ведення біз�
несу багато в чому сприяють су�
часні електронні сервіси, які ак�
тивно впроваджує Міндоходів
для максимальної підтримки
платників податків. "Зараз Мініс�
терство доходів і зборів запро�
ваджує для платників ряд елект�
ронних сервісів, зокрема, всі мо�
жуть скористатися сервісом для
підприємців "Податковий асис�
тент", � розповідає перший зас�
тупник начальника ДПІ у Со�
лом'янському районі ГУ Міндохо�
дів у Києві Ольга Мирончук, пові�

домляє сайт bankomet.com.ua
Не менш ефективними є інші

електронні сервіси. За оцінками
фахівців відомства, впроваджен�
ня єдиного вікна подання елек�
тронної звітності дозволить гро�
мадянам і бізнесові заощадити
час і скоротити матеріальні ви�
трати на підготовку та подання
звітності, а органам влади � на її
прийом і обробку. Не менш важ�
ливо, що це дозволить відмови�
тися від паперового документоо�
бігу, а також знизити роль люд�
ського фактора � наявності по�
милок у звітах, суб'єктивізму, ко�
рупційних проявів. 

"Електронні сервіси дуже
спрощують роботу. Не потрібно
втрачати час на походи до чинов�
ників, з ними взагалі немає без�
посереднього контакту. Тепер усі
питання вирішуються швидко і за
правилами", � говорить співро�
бітник одного з малих підпри�
ємств Ірпеня Володимир.

Влада запевняє, що тенденція
"електронізації" продовжиться і в
майбутньому. В наступному році,
щоб зареєструватися платником
ПДВ або єдиного податку, май�
бутньому підприємцю не потріб�
но буде йти до податкової. Усі
документи прийматиме держав�
ний реєстратор, а потім пере�
дасть копію заяви до органів
Міндоходів, не турбуючи зайвий
раз платника. Свідоцтво платни�

ка ПДВ може бути замінено ви�
пискою з відкритого реєстру, до
якого всі платники одержать
вільний і безкоштовний доступ.
Одразу ж після реєстрації дані
публікуватимуться на офіційному
сайті відомства. При цьому біз�
несмени зможуть замовляти, от�
римувати і надавати держорга�
нам і контрагентам необхідні ви�
писки в електронному вигляді.

Експерти вважають, що ці но�
вації сприятимуть подальшій де�
регуляції підприємницької діяль�
ності, знизять кількість формаль�
ностей, необхідних для відкриття
своєї справи. Вперше в історії
незалежної України влада поча�
ла реально реформувати еконо�
міку, поліпшуючи умови реєстра�
ції та ведення бізнесу.

Результат вже відчутниий: за
даними Міндоходів, за перші оди�
надцять місяців попереднього ро�
ку до бюджетів усіх рівнів на�
діийшло 26,5 млрд. грн. платежів.
Порівняно з відповідним періодом
2012 року бюджет Київської об�
ласті отримав на 572 млн. грн.
більше. Надходження до місце�
вих бюджетів за 11 місяців збіль�
шились майже на 31,5 млн. грн. і
становлять понад 3,5 млрд. гри�
вень, повідомляє прес�служба ГУ
Міндоходів у Київській області.

Анатолій Ануфрієв

БІЗНЕС ЗАОЩАДИТЬ ЧАС ТБІЗНЕС ЗАОЩАДИТЬ ЧАС ТА ГРОШІА ГРОШІ

Впродовж січня 2014 року

в м. Боярка виникло 5 по�

жеж. Внаслідок пожеж

загиблих та постражда�

лих немає, нанесено

значних матеріальних

збитків господарству

держави та громадя�

нам. Основними причи�

нами пожеж стало пору�

шення громадянами пра�

вил пожежної безпеки при ко�

ристуванні пічним опаленням,

необережне поводження з вог�

нем та коротке замкнення

електромережі. 

13.01.2014 року о 16 год. 06 хв.
до оперативно�рятувальної
служби у Києво�Святошинсько�
му районі надійшло повідомлен�
ня про пожежу у приватному од�
ноповерховому житловому бу�
динку за адресою: м. Боярка,
вул. Садова. На місце події виї�
хав черговий караул 33�ДПРЧ
м. Боярка. Станом на 16 год. 52
хв. пожежу було ліквідовано.
Внаслідок пожежі вогнем пош�
коджено кімнату будинку пло�
щею 12 кв. м та речі домашнього
вжитку. Потерпілих немає, при�
чина пожежі встановлюється.

24.01.2014 року
о 05 год. 25 хв. до

оперативно ряту�
вальної служби у
Києво�Святошин�
ському районі на�
дійшло повідом�
лення про пожежу

у приватній двох�
поверховій госпо�

дарчій будівлі за ад�
ресою: м. Боярка, вул. Та�

ращанська. На місце події виїхав
черговий караул 51�ДПРП м. Бо�
ярка та 33�ДПРЧ м. Боярка. Ста�
ном на 07 год. 22 хв. пожежу бу�
ло ліквідовано. Внаслідок пожежі
вогнем повністю знищено дру�
гий поверх будівлі. Потерпілих
немає, причина пожежі встанов�
люється.

24.01.2014 року о 09 год. 44 хв.
горіла двохповерхова будівля,
що не експлуатується, яка нале�
жить БМУ�7 "Укргазпромбуд"
ПАТ "Укртрансгаз", за адресою:
м. Боярка, вул. Маяковського. На
місце події виїхав черговий кара�
ул 51�ДПРП м. Боярка, 33�ДПРЧ
м. Боярка, 34�ДПРЧ м. Вишневе.
Станом на 11 год. 52 хв. пожежу
було ліквідовано. Внаслідок по�

жежі вогнем пошкоджено другий
поверх будівлі. Потерпілих не�
має, причина пожежі встановлю�
ється.

У ПЕРІОД ПОДАЧІ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СЕРВІСНІ

ЦЕНТРИ МІНДОХОДІВ ПРАЦЮВАТИМУТЬ 

ДО ОСТАННЬОГО ВІДВІДУВАЧА
Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко до�

ручив керівникам Головних управлінь Міндоходів у регіонах
створити максимально зручні умови для подання податко�
вої звітності платниками через Центри обслуговування
платників податків. 

Як відомо, у перші два місяці року платникам потрібно по�
давати звітність як за попередній звітний місяць, так і за рік
з окремих видів податків. Крім того, триває й компанія з
декларування доходів громадян, отриманих протягом 2013
року. Саме тому у цей період різко зростає кількість відвіду�
вачів Центрів обслуговування платників.

Для уникнення зайвого ажіотажу, черг та незручностей на
період подачі звітності, Центри обслуговування платників
працюватимуть у посиленому режимі за принципом "до ос�
таннього відвідувача". 

Також за дорученням міністра будуть створені додаткові
місця для реєстрації податкової звітності та всі умови для
того, щоб за необхідності забезпечити надання усім бажаю�
чим консультацій та роз'яснень щодо заповнення звітності. 

У тих Центрах, де фіксуватиметься занадто велика кіль�
кість звітуючих, Олександр Клименко доручив організувати
попередній запис відвідувачів на день та час подачі звітності
чи отримання ключа цифрового підпису.

"Я хотів би звернутися до платників з проханням вчасно,
не відкладаючи на останній день, подати звітність. Це зеко�
номить час як безпосередньо звітуючим, так і фахівцям Мін�
доходів", � підкреслив міністр.

Загалом за 20 днів січня кількість відвідувачів Центрів
обслуговування платників склала майже 2 млн., що майже
на 350 тис. більше, ніж за весь грудень 2013 року. 

Нагадаємо, що платники податків можуть скористатися
сервісом електронного декларування. Подача звітності в
електронному вигляді позбавляє декларанта необхідності
відвідування органів доходів і зборів. Для того, щоб скорис�
татися можливостями сервісу, платникам потрібно мати від�
повідне програмне забезпечення та електронний цифровий
підпис, отримати який можна безкоштовно у відділеннях Ак�
редитованого центру сертифікації ключів Міндоходів.

-- ДПІ у Києво�Святошинському районі інформує

УЧАСНИКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ!

Зважаючи на прогнози синоптиків про знижен�
ня температури та ожеледицю, опади та нали�
пання мокрого снігу, ВДАІ Києво�Святошинсько�
го району закликає водіїв та пішоходів бути
особливо обережними та уважними на вулицях і
автошляхах. Як свідчить статистика, саме під
час ускладнення погодних умов спостерігається
зростання аварійності і, як наслідок, збільшення
кількості травмованих та загиблих учасників до�
рожнього руху. 

Закликаємо водіїв та пасажирів користуватися ре�
менями безпеки. Саме вони у 30 відсотках дорож�
ньо�транспортних пригод рятують життя та здоров'я
людей. 

Пам'ятайте, щоб потрапити до пункту призначення
цілими та неушкодженими, найголовнішою запору�
кою успіху є дотримання Правил дорожнього руху. 

Нехай Ваші поїздки приносять лише задоволення,
а турбота один про одного допоможе та зігріє Вас за
будь�якого буревію. 

-  -  ВДАІ Києво�Святошинського РВ повідомляє:

-  -  Києво�Святошинський РВ ГУ ДСНС інформує:

ГРОМАДЯНИ! 
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ 

В ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕМ!
НЕ РИЗИКУЙТЕ СВОЇМ

ЖИТТЯМ!
ДОТРИМУЙТЕСЬ ВИМОГ

ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ
БЕЗПЕКИ: 

� не залишайте без нагляду
дітей;

� не перевантажуйте електро�
мережу великою кількістю спо�
живачів;

� не залишайте без нагляду
ввімкнуті електронагрівальні
прилади;

� не зберігайте горючих пред�
метів поблизу приладів опален�
ня;

� не намагайтеся самовільно
усунути неполадки газового
обладнання;

� не забувайте вимикати га�
зове обладнання, електроенер�
гію, якщо Ви залишаєте житло;

� не дозволяйте дітям корис�
туватися газовим та електрич�
ним обладнанням;

� не куріть у приміщеннях Ва�
ших помешкань. 

Головна заповідь покупця: завжди

зберігайте документи, що підтвер�

джують факт купівлі�продажу.

Це можуть бути договори, чеки, жето�
ни, акти виконаних робіт і т.д. З докумен�
тів, які ви маєте у паперовому вигляді,
слід зробити ксерокопії. Чим більше у
Вас буде таких документальних доказів,
тим більше шансів на успіх для відстою�
вання своїх прав споживача у разі їх по�
рушення.

На ринку продавець зобов`язаний на
вимогу споживача виписати товарний
чек встановленого зразка. У разі відмо�
ви у видачі чека необхідно звернутися
до адміністрації ринку для відновлення
своїх прав, а у разі ігнорування � до те�
риторіального органу з питань захисту

прав споживачів з письмовою скаргою.
У кожному магазині обов`язково пови�

нен бути "Куточок покупця" ("Куточок
споживача") з повною назвою суб`єкта
підприємницької діяльності відповідно
до свідоцтва про державну реєстрацію.
Мають бути, як мінімум, такі нормативні
документи (у вигляді окремих книжок чи
брошур): Закон України від 12.05.91
№ 1023�ХІI "Про захист прав спожива�
чів", відповідні правила торгівлі, порядок
провадження торговельної діяльності та
правил торговельного обслуговування
на ринку споживчих товарів, затвердже�
ний постановою КМУ від 15.06.2006
№ 833.

Мають також бути: "Книга відгуків і
пропозицій громадян" встановленого

зразка; інформація про легітимність
суб`єкта підприємницької діяльності
(далі � СПД) і його торговельної діяль�
ності (копії свідоцтва про державну ре�
єстрацію СПД, отримані ліцензії, дозво�
ли, патенти тощо); адреси та номери те�
лефонів спеціально уповноваженого те�
риторіального органу виконавчої влади
у сфері захисту прав споживачів або міс�
цевого органу виконавчої влади, що за�
безпечує реалізацію державної політики
щодо захисту прав споживачів; відділу
торгівлі та відділу цін місцевого органу
виконавчої влади; керівництва СПД.

Продавець і касир повинні мати знач�
ки ("бейджики"), на яких вказані їх поса�
ди та імена.

Перш ніж оплачувати обраний товар чи
послугу, перевірте відповідність названої
продавцем ціни тій, яка вказана в ціннику
або прейскуранті, а якщо товар штучний
� непошкоджена упаковка і дійсно в ній

той товар, за який Ви платите гроші;
комплектність товару, наявність супро�
відної документації. При цьому попросіть
у продавця продемонструвати, як пра�
цює товар і як ним користуватися, а якщо
товар ваговий � чи правильно встановле�
ні ваги, наявність необхідної інформації
на упаковці та у супровідній документа�
ції. Слід детально ознайомитися з цією
інформацією, перш за все � з терміном
придатності, гарантійними зобов`язан�
нями виробника тощо.

При купівлі товару (оплати послуг, ро�
боти), прослідкуйте, щоб Вам видали
касовий чек (якщо товар тривалого збе�
рігання, попросіть також виписати то�
варний чек) і щоб на чеку було видно
сплачену суму; щоб у паспорті виробу
було точно вказано дату покупки і назва
магазину�продавця.

-  -  Інспекція з питань захисту прав споживачів у Київській області інформує:

КОРИСНІ ПОРКОРИСНІ ПОРАДИ СПОЖИВААДИ СПОЖИВАЧУЧУ
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Про збір за провадження деяких видів

підприємницької діяльності

Керуючись статтею 143 Конституції Укра�
їни та відповідно до пункту 8.3 статті 8, стат�
ті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, 267,
пункту 5 розділу XIX "Прикінцеві положення"
Податкового кодексу України, Закону Украї�
ни  від 04.11.2011 р. № 4014�VI "Про вне�
сення змін до Податкового кодексу України
щодо спрощеної системи оподаткування,
обліку та  звітності", згідно положення про
збір деяких видів підприємницької діяль�
ності, затвердженому рішенням сесії Бояр�
ської міської ради від 20. 01. 2012 р.
№ 16/824, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки збору деяких видів
підприємницької діяльності згідно з додат�
ком (додаток 1) до цього рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішен�
ня покласти на першого заступника місько�
го голови В. А. Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення позачергової 41 сесії 

Боярської міської ради VI скликання 
№  41/1894 від 24 січня 2014 року

1. Ставки збору: 

1.1. Ставка збору за провадження торго�
вельної діяльності та діяльності з надання
платних послуг встановлюється Боярською
міською радою з розрахунку на календар�
ний місяць у відповідному розмірі від міні�
мальної заробітної плати, установленої за�
коном на 1 січня календарного року (далі �
мінімальна заробітна плата), визначеному
цим пунктом.

За провадження торговельної діяльності
(крім провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стисну�
тим газом із застосуванням пістолетних па�
ливно�роздавальних колонок на стаціонар�
них, малогабаритних і пересувних автозап�
равних станціях, заправних пунктах) та ді�
яльності з надання платних послуг: 0,1 роз�
міру мінімальної заробітної плати.

1.2. За провадження торговельної діяль�
ності нафтопродуктами, скрапленим та
стиснутим газом на стаціонарних, малога�
баритних і пересувних автозаправних стан�
ціях, заправних пунктах: 0,4 розміру міні�
мальної заробітної плати.

1.3. За здійснення торгівлі валютними
цінностями на календарний місяць � 1,2 роз�
міру мінімальної заробітної плати.

1.4. За здійснення діяльності у сфері роз�
ваг на квартал:

� для використання грального автомата
(грального автомата "кран�машина", граль�
ного автомата, на якому проводяться дитячі
ігри, іншого грального автомата, призначе�
ного для проведення платних розважальних
ігор)   розмір мінімальної заробітної плати;

� для використання гральних жолобів (до�
ріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в
дію за допомогою жетона, монети або без
них,   розмір мінімальної заробітної плати,
збільшений у 2 рази, за кожний гральний
жолоб (доріжку);

� для використання столів для більярда,
що вводяться в дію за допомогою жетона,
монети або без них, крім столів для більярда,
що використовуються для спортивних ама�
торських змагань,   розмір мінімальної заро�
бітної плати за кожний стіл для більярда;

� для проведення інших оплатних розва�
жальних ігор   розмір мінімальної заробітної
плати за кожне окреме гральне місце.

1.5. За провадження торговельної діяль�
ності із придбанням пільгового торгового
патенту � 0,05 розміру мінімальної заробіт�
ної плати щорічно.

1.6. За провадження торговельної діяль�
ності із придбанням короткотермінового
торгового патенту за один день � 0,02 розмі�
ру мінімальної заробітної плати.

1.7. Ставки збору округляються наступ�
ним чином � менш як 50 копійок відкидаєть�
ся, а 50 копійок і більше округляється до од�
нієї гривні.

1.8. Форма торгового патенту та порядок
його заповнення встановлюються цен�
тральним органом державної податкової
служби.

1.9. Платники збору можуть здійснити
сплату збору авансовим внеском до кінця
календарного року.

2.0. Суми збору, не сплачені в установлені
строки, вважаються податковим боргом і
стягуються до бюджету згідно з положення�
ми Податкового кодексу України.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1894
від 24 січня 2014 року         м. Боярка

Про збір за місця для паркування транспортних засобів

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, ста�
тей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX "Прикінцеві положення" По�
даткового кодексу України, Закону України від 04.11.2011 р.
№ 4014�VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Встановити збір за місця для паркування транспортних засо�
бів згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити перелік спеціальних земельних ділянок, відведе�
них для організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів згідно з додатком 2 до цього рі�
шення.

3. Визначити на конкурсній основі підприємство, установу, орга�
нізацію або ФО�П, що буде проводити діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на майданчиках для платного
паркування та спеціально відведених автостоянках.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голов�
ного спеціаліста з комунальних питань В. В. Мазурця. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення   позачергової  41 сесії

Боярської міської ради VI скликання
№  41/1902 від  24 січня  2014  року

Збір за місця для паркування транспортних засобів
1. Платники збору:
1.1.Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення,

представництва), фізичні особи � підприємці, які згідно з рішенням
міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечен�
ня паркування транспортних засобів на майданчиках для платного
паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об'єкт і база оподаткування збором:
2.1. Об'єктом оподаткування є земельні ділянки, зазначені у до�

датку 2 до цього Рішення.
2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, що виз�

начена у додатку 2 до цього Рішення.
3. Ставки збору:
3.1. Ставки збору визначаються у гривнях за квадратний метр

площі земельної ділянки у додатку 2 до цього Рішення.
4. Порядок обчислення та строки сплати збору:

4.1. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внес�
ками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29)
включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця
для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, об�
числена відповідно до податкової декларації за податковий (звіт�
ний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових плате�
жів), сплачується у строки, визначені для квартального податково�
го періоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної
особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування тран�
спортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації та�
кого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ
як платника збору в органі державної податкової служби Києво�
Святошинського  району. 

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарно�
му кварталу.

5. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):
5.1.Податкові декларації (розрахунки),  подаються за базовий

звітний  (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу
(у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) � протя�
гом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.

Додаток  2
до рішення   позачергової 41 сесії

Боярської міської ради  VI скликання
№  41/1902 від  24 січня  2014  року

1.Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для
організації та провадження діяльності із забезпечення парку�
вання транспортних засобів:

1. Вулиця Садова № 13.  
Площа �170 м2

Покриття � асфальтоване
Кількість місць для паркування � 15

2. Перехрестя вул. Молодіжної 
та Богдана Хмельницького.
Площа � 370 м2

Покриття � асфальтоване
Кількість місць для паркування � 35

3. Вулиця Хрещатик № 29
Площа � 25 м2

Покриття � асфальтоване
Кількість місць для паркування � 10

4. Площа Леніна.
Площа � 150 м2

Покриття � асфальтоване
Кількість місць для паркування � 20

2. Встановити ставку збору в розмірі 0,15 % мінімальної
заробітної плати за квадратний метр.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1902
від 24 січня 2014 року                                        м. Боярка
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Про затвердження переліку об'єктів комунального

майна територіальної громади м. Боярка, які

передаються в оренду на конкурсних засадах у 2014

році

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного Кодексу України,
ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 5 Закону України № 768/97�вр від 23.12.97
"Про оренду державного і комунального майна" та відпо�
відно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2006 р. №1846, "Про внесення змін до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду дер�
жавного майна", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунального майна те�
риторіальної громади м. Боярка, які передаються в оренду
на конкурсних засадах у 2014 році. 

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ра�
ди організувати передачу в оренду об'єкти комунальної
власності на конкурсних засадах, у випадках, передбаче�
них чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника відповідного напрямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1897

від 24 січня 2014 року                                         м. Боярка

Додаток 

до рішення позачергової 41 сесії 

Боярської міської ради VІ скликання

№ 41/1897 від 24 січня 2014 року 

№
Перелік об'єктів комунальної власності м. Боярка, 

що підлягає передачі в оренду 
на конкурсних засадах

площа

1. Нежитлові приміщення за адресою:
м. Боярка, вул. Франка, 101�а

____

2. Частина труби котельні за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 53

10

3. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Ворошилова, 26

102,9

4. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Хрещатик, 7/32

75,4

5. Частина димаря котельні № 1 "Космос" за адресою: 
м. Боярка, вул. 50 років Жовтня, 15�а

10

6. Приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Молодіжна, 65, кв. 2

57,7

7. Підвальне приміщення за адресою:
м. Боярка вул. Білогородська, 51, корпус № 1

2,8

8. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 43

109

9. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Молодіжна,74

38

10. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 21

30,7

11. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 21

40,7

12. Частина недіючої водяної вежі за адресою: 
м. Боярка, вул. Б. Хмельницького б/н

10

13. Частина недіючої водяної вежі за адресою: 
м. Боярка, вул. 50 років Жовтня

10

14. Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 12/2 10

15. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 113

52,1

16. Нежитлове приміщення за адресою:
м. Боярка, вул. Молодіжна, 77

14,2

17. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Гоголя, 52�а, 

10

18. Частина недіючої вежі за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 53

10

19. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 134�а

16,2

20. Приміщення за адресою: м. Боярка. вул. Сєдова, 3 64

21. Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Франка, 101�а

170,7

22. Нежитлові приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Київська, 26

1566,0

Додаток  № 4
до рішення позачергової 41 сесії  

Боярської міської ради VI скликання
№  41/1889  від  24 січня 2014 року   

Показники міжбюджетних трансфертів між Боярським міським бюджетом 
та іншими бюджетами на 2014 рік                                                         ( грн.)

Зав. фінансово�економічним відділом                                                    О. М. Балуєва

Код
бюджету

Найменування
АТО

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд Спеціальний фонд

Кошти, що передаються 
до районного бюджету

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності 

у населених пунктах

сума
щоденний
норматив

відрахувань

Києво�Святош.
районний

бюджет

11231000,0 36,24%

Обласний
бюджет

Державний
бюджет

1193200,00

ВСЬОГО 11231000,0 36,24%

Додаток  № 8
до рішення позачергової  41 сесії  

Боярської міської ради VI скликання
№  41/1889  від  24 січня 2014 року  

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
загального та спеціального фондів міського бюджету м. Боярка у 2014 році

Зав. фінансово�економічним відділом                                                    О. М. Балуєва

Код типової відомчої
класифікації видатків місцевих

бюджетів

Назва головного
розпорядника коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Код тимчасової класифікації
видатків та кредитування

місцевих бюджетів

Найменування коду
тимчасової класифікації

видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Найменування
програми

Сума
Найменуванн

я програми
Сума Сума

090412 Інші видатки на соціальний
захист населення 

Програма
"Турбота"

100 000,00 100 000,00

110502 Інші культурно�освітні заклади
та заходи

Програма
розвитку
культури

126 000,00 126 000,00

120201 Періодичні видання (газети та
журнали)

Програма
інформаційного

забезпечення

200 000,00 200 000,00

130102 Проведення навчально�
тренувальних зборів і змагань

Програма
розвитку спорту

72 000,00 72 000,00

250404 Інші видатки Програма
профілактики

злочинності в м.
Боярка

200 000,00 200 000,00

240604 Інша діяльність у сфері
навколишнього природного

середовища

Програма
екологічного
відродження

Боярки

112 000,00 112 000,00

Всього 698 000,00 112 000,00 810 000,00

Про встановлення ставки туристичного збору
Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до п. 8.3

ст. 8, ст. 10, п. 12.3, 12.4 і 12.5 ст. 12, 268, п. 5 розділу XIX "Прикінцеві
положення" Податкового кодексу України, Закону України від
04.11.2011 р. № 4014�VI "Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітнос�
ті", згідно з Положенням про туристичний збір, затвердженим рішен�
ням сесії Боярської міської ради від 20 січня 2012 р. № 16/823, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставку туристичного збору в розмірі 1 % до бази
справляння збору, визначеної Положенням про туристичний збір,
затвердженим рішенням сесії Боярської міської ради від 20 січня
2012 р. № 16/823.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови В.А. Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1903
від 24 січня  2014 року                                      м. Боярка
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06:00 Православний кален�
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Украї�
но!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
10:00 Політтеатр
10:30 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:25 Нехай Вам буде кольо�
рово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Хто у домі хазяїн?
13:25 Т/с "Вічний поклик" (1)
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросек�
тор

15:35 Дорослі ігри
16:35 Х/ф "Тіні зникають
опівдні" (1)
18:05 Агро�News
18:20 Новини
18:40 Фінансова перспекти�
ва
18:55 Діловий світ
19:20 Концертна програма
М. Поплавського "Прирече�
ний на любов"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Знак питання
21:45 Теніс. Кубок Девіса.
Щоденник
21:50 "Надвечір'я" з Т. Щер�
батюк
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:00 Х/ф "Поразка інженера
Гаріна" 

06:00 "ТСН�Тиждень"
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
11:10 Х/ф "Темні лабіринти
минулого"
14:55 Х/ф "Шукаю тебе"

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:15 Т/с "Парфумер�
ниця"
22:15 "Гроші"
23:20 ТСН
23:35 Х/ф "Касл" (2)
00:30 Х/ф "Золоте теля" (1)

06:10 Т/с "Одну тебе кохаю"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Я не зможу тебе
забути" 
12:00 Новини
12:20 Т/с "Я не зможу тебе
забути" 
13:20 "Судові справи"
14:55 "Сімейний суд"
15:50 "Чекай на мене"
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Сильніше долі" 
22:25 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�13"
01:20 Т/с "Своя правда � 2"

06:00 Телепузики
06:30 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки му�
танти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
10:00 Одна за всіх
12:25 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:10 6 кадрів
15:05 Даєш молодь!
16:05 Т/с "Дєтка" (1)
17:00 Розсміши коміка
17:55 Від пацанки до панянки
19:05 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Країна У
21:35 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:00 6 кадрів
23:20 Дурнєв+1
23:55 Т/с "Секс і місто" (2)
00:30 Одна за всіх

05:35 Служба розшуку дітей
05:40 Світанок
06:40 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
07:35 Факти тижня з О. Соко�
ловою (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:35 Анекдоти по�україн�
ськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по�україн�
ськи

13:25 Т/с "Шеф"
16:15 Х/ф "Костянтин"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Шеф"
22:50 Свобода слова з А. Ку�
ликовим
00:45 Х/ф "Від колиски до
могили" (2)

04:20 "Усе буде добре!"
06:00 "Неймовірна правда
про зірок"
07:25 Х/ф "Три полуграції"
(1)
09:50 Х/ф "Дівчата" (1)
11:45 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
12:45 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:00 Х/ф "Пізнє каяття" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Детектор брехні � 5"
23:55 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
00:45 "Один за всіх"

06:20 Kіds Tіme
06:25 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода

07:35 Підйом
08:00 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
08:50 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:45 Т/с "Щасливі разом"
13:10 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:30 М/с "Губка Боб"
15:00 Х/ф "Великий тато"
17:05 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Ревізор�2. Одеса
22:25 Т/с "Вороніни"
23:20 Х/ф "Підстава" (2)
01:00 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
09:25 Х/ф "Останній телеге�
рой" (1)
11:15 Х/ф "Три ніндзя. Удар у
відповідь"
13:00 "Пороблено в Україні"
14:15 "КВК�2013"
16:25 "Вечірній квартал"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
21:50 Х/ф "Знайомство з Фа�
керами�2" (2)
23:35 Х/ф "Прикинься моїм
чоловіком"
01:15 "Нічне життя"

05:00 Т/с "Висяки"
08:30 "Агенти впливу"
09:20 "Правда життя. Профе�
сія � провідник"
09:55 Т/с "Таємниці слідства
� 10" (1)
11:40 Т/с "Двоє зі скриньки �
2"
15:05 Т/с "Йду тебе шукати �
2"
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Гавайї 5.0" (2)
00:00 Т/с "CSI: Маямі" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль"
(1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Життя розсудить"
(1)
13:00 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Х/ф "Мумія 2. Повер�
нення" 
01:10 Х/ф "Перевага Борна"
(2)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

“1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

СТБ

ICTV

06:00 Православний кален�
дар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Украї�
но!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
10:30 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:30 Світло
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Погода
12:30 Знак питання
12:40 Шеф�кухар країни
13:35 Погода
13:45 Т/с "Вічний поклик" (1)
15:00 Новини
15:15 Діловий світ. Агросек�
тор
15:30 Ближче до народу
16:00 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
16:55 Х/ф "Тіні зникають
опівдні" (1)
18:20 Новини

18:40 Фінансова перспекти�
ва
18:55 Діловий світ
19:20 Про головне
19:40 Концертна програма
"Національні колективи Укра�
їни � Тарасові Шевченку"
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21:45 Українська пісня
22:25 Фестиваль пісні у Коб�
лево
22:40 Погода
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:00 Х/ф "Поразка інженера
Гаріна" 

06:00 "Служба розшуку ді�
тей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
11:00, 12:00 Т/с "Парфумер�
ниця"
12:55, 13:50 Т/с "Next�2
(Наступний�2)" (1)
14:45 "Російські сімейні дра�
ми"
15:45 Т/с "Свати � 3" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)

19:30 ТСН
20:15, 21:15 Т/с "Парфумер�
ниця"
22:15 Реаліті�шоу "Сім'я"
23:30 ТСН
23:45 Т/с "Касл" (2)
00:40 Т/с "Next�2 (Наступ�
ний�2)" (1)

05:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів�13"
06:15 Т/с "Поки станиця
спить"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Сильніше долі"
11:05 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Таємниці слідства
� 13" 
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Сильніше долі"
22:25 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 13"
01:20 Т/с "Своя правда � 2"

06:00 Телепузики
06:30 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки му�
танти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
10:00 Країна У
12:25 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:10 6 кадрів
15:05 Даєш молодь!
16:05 Т/с "Дєтка" (1)
17:00 Т/с "Кухня" (1)
17:55 Від пацанки до панянки
19:05 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:00 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:30 Одна за всіх

05:15 Факти
05:40 Світанок
06:45 Т/с "Літєйний, 4"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
13:55 Т/с "Шеф"
16:45 Т/с "Літєйний, 4"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:05 Т/с "Шеф"
22:50 Х/ф "Придорожній

клуб" (2)
01:10 Х/ф "Стелс" (2)

05:25 "Зіркове життя. Найко�
ротші шлюби"
06:10 "Усе буде добре!"
07:50 "Неймовірна правда
про зірок"
09:35 Х/ф "Прощання" (1)
11:35 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
12:35 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:05 "Слідство ведуть екс�
трасенси"
21:00 Х/ф "Пізнє каяття" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Кохана, ми вбиваємо
дітей"
00:15 Х/ф "Смерть шпигу�
нам!" (1)

06:20 Kіds Tіme
06:25 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:40 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:00 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
08:55 Т/с "Не родись врод�
лива"
09:45 Т/с "Татусеві дочки"
13:10 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:35 М/с "Губка Боб"
15:20 Т/с "Друзі"

16:15 Т/с "Татусеві дочки"
17:10 Т/с "Не родись врод�
лива"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер Макс"
20:15 Т/с "Вороніни"
22:20 Х/ф "Невразливий" (2)
00:20 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
08:25 М/ф (1)
10:00 Х/ф "Три ніндзя: Удар у
відповідь"
11:50 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
17:20 "Розсміши коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Велика різниця"
23:00 "ВусоЛапоХвіст"
00:30 Т/с "Відчайдушні до�
могосподарки" (2)

05:00 "Свідок"
05:30 Х/ф "Пасажирка без
квитка" (1)
06:35 Х/ф "Закляття долини
змій" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
09:55 "До суду"
10:50 Т/с "Мовчазний свідок"

11:45 Т/с "Детективи"
12:50 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
14:50 Т/с "Формула стихії"
(1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Формула стихії"
(1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Гавайї 5.0" (2)
00:00 Т/с "CSI: Маямі" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль"
(1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�
рять. Ваша пісенька проспі�
вана"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 ! Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Профіль убивці"
(2)
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06:00 Православний календар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Уряд на зв'язку з грома�
дянами
10:00 Пряме включення з Кабі�
нету міністрів України
10:20 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:20 Нехай Вам буде кольо�
рово!
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Д/ф "Той, хто повернув�
ся"
12:55 Як це?
13:30 Кордон держави
13:45 Т/с "Вічний поклик" (1)
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Погода
15:40 "Секрети успіху" з Н. Го�
роденською

16:15 Крок до зірок
17:00 Х/ф "Тіні зникають опів�
дні" (1)
18:20 Новини
18:40 Фінансова перспектива
18:55 Діловий світ
19:20 Кубок світу з футболу�
2014. Щоденник ФІФА
19:45 Концертна програма
"Національні колективи Украї�
ни � Тарасові Шевченку"
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21:45 Фольк�musіc
22:45 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:00 Х/ф "Поразка інженера
Гаріна" 

06:00 "Служба розшуку дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:55, 11:55 Т/с "Парфумерни�
ця"
12:50, 13:40 Т/с "Next � 3 (Нас�
тупний�3)" (1)
14:40 "Російські сімейні дра�
ми"
15:40 Т/с "Свати � 3" (1)

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:15 Т/с "Парфумерни�
ця"
22:20 "Ілюзія безпеки"
23:25 ТСН
23:40 Т/с "Касл" (2)
00:30 Т/с "Next � 3 (Наступний�
3)" (1)

05:30 Т/с "Вулиці розбитих ліх�
тарів � 13"
06:15 Т/с "Поки станиця спить"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Сильніше долі"
11:05 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Таємниці слідства �
13"
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосується
кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Сильніше долі"
22:25 Т/с "Вулиці розбитих ліх�
тарів � 13"
01:20 Т/с "Своя правда � 2"

06:00 Телепузики
06:30 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки мутан�
ти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
10:00 Одна за всіх
12:25 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:10 6 кадрів
15:05 Даєш молодь!
16:05 Т/с "Дєтка" (1)
17:00 Т/с "Кухня" (1)
17:55 Від пацанки до панянки
19:05 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Т/с "Вісімдесяті" (2)
22:00 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:30 Одна за всіх

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Факти
05:45 Світанок
06:45 Т/с "Літєйний, 4"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пере�
вірка"
13:50 Т/с "Шеф"
16:40 Т/с "Літєйний, 4"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:05 Т/с "Шеф"

22:50 Х/ф "На гребені хвилі" (2)
01:15 Х/ф "Придорожній клуб"
(2)

04:40 "Чужі помилки. Жертви
весільного персня"
05:25 "Усе буде добре!"
07:05 "Неймовірна правда про
зірок"
08:45 Х/ф "Кохання під нагля�
дом" (1)
10:35 "Кохана, ми вбиваємо ді�
тей"
12:20 "Слідство ведуть екстра�
сенси"
13:20 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда про
зірок"
20:05 "Слідство ведуть екстра�
сенси"
21:00 Х/ф "Пізнє каяття" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Хата на тата"
00:15 Х/ф "Смерть шпигунам!"
(1) 

06:20 Kіds Tіme
06:25 М/с "Черепашки�ніндзя"
06:40 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:00 Т/с "Щоденник лікаря
Зайцевої"
08:55 Т/с "Не родись вродли�
ва"

09:45 Т/с "Щасливі разом"
13:00 М/с "Черепашки�ніндзя"
13:25 М/с "Губка Боб"
15:15 Т/с "Друзі"
16:10 Т/с "Татусеві дочки"
17:10 Т/с "Не родись вродли�
ва"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер Макс"
20:15 Т/с "Вороніни"
22:20 Х/ф "Побачення наосліп"
00:05 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі господар"
(1)
08:25 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми"
(1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Хто у домі господар"
(1)
17:20 "Розсміши коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Велика різниця"
23:00 "ВусоЛапоХвіст"
00:30 Т/с "Відчайдушні домо�
господарки" (2)

05:05 "Свідок"
05:35 "Випадковий свідок"
06:05 Х/ф "Секретний фарва�
тер" (1)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні справи"
09:55 "До суду"
10:50 "Випадковий свідок"
11:55 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Бухта зниклих дай�
верів" (1)
14:50 Т/с "Формула стихії" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Формула стихії" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розбитих ліх�
тарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Гавайї 5.0" (2)
00:00 Т/с "CSI: Маямі" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль"
(1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�
рять. Алла і Максим: мама і та�
то"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Украї�
на"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Профіль убивці" (2)
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06:00 Православний ка�
лендар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Ук�
раїно!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с "Таємниця ста�
рого мосту" (1)
10:35 Т/с "Монте Крісто"
(1)
11:35 Книга.ua
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Українська пісня
13:15 Погода
13:20 Український акцент
13:40 Т/с "Вічний поклик"
(1)
15:00 Новини
15:10 Діловий світ. Агро�
сектор
15:25 Т/с "Таємниця ста�
рого мосту" (1)
16:20 Х/ф "Тіні зникають
опівдні" (1)
17:45 Діловий світ

18:00 Фінансова пер�
спектива
18:20 Новини
18:30 Олімпійські ігри.
Фігурне катання (коман�
дні змагання)
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Теніс. Кубок Феде�
рації. Щоденник
21:45 "Надвечір'я" з Т.
Щербатюк
22:35 Погода
22:55 Трійка, Кено, Мак�
сима
23:00 Підсумки
23:15 Спорт
23:20 Погода
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:00 Х/ф "Поразка інже�
нера Гаріна" 

06:00 "Служба розшуку
дітей"
06:05 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна прав�
да"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:50, 11:50 Т/с "Парфу�
мерниця"
12:45, 13:45 Т/с "Next � 3
(Наступний�3)" (1)
14:45 "Російські сімейні
драми"
15:45 Т/с "Свати � 3" (1)
16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15, 21:15 Т/с "Парфу�

мерниця"
22:15 "Територія обману"
23:20 ТСН
23:35 Т/с "Касл" (2)
00:25 Т/с "Next � 3 (Нас�
тупний�3)" (1)

05:30 Т/с "Вулиці розби�
тих ліхтарів � 13"
06:15 Т/с "Поки станиця
спить"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Сильніше долі"
11:05 Д/с "Слідство ве�
ли... з Леонідом Канев�
ським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство ве�
ли... з Леонідом Канев�
ським"
13:20 "Судові справи"
15:10 "Сімейний суд"
16:05 Т/с "Таємниці
слідства � 13"
18:00 Новини
18:05 Ток�шоу "Стосуєть�
ся кожного"
19:05 Т/с "Поки станиця
спить"
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Сильніше долі"
22:25 Т/с "Вулиці розби�
тих ліхтарів 13"
01:20 Т/с "Своя правда �
2"

06:00 Телепузики
06:30 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси"
(1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки
мутанти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
10:00 Країна У
12:25 Т/с "Ксена � прин�
цеса�воїн" (1)
14:10 6 кадрів
15:05 Даєш молодь!
16:05 Т/с "Дєтка" (1)
17:00 Т/с "Кухня" (1)
17:55 Від пацанки до па�
нянки
19:05 Панянка�селянка
20:00 Т/с "Кухня" (1)
21:00 Т/с "Вісімдесяті"
(2)
22:00 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто"
(2)
00:30 Одна за всіх

05:10 Факти
05:40 Світанок
06:40 Т/с "Літєйний, 4"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні нови�
ни з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська
перевірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська
перевірка"
13:55 Т/с "Шеф"
16:45 Т/с "Літєйний, 4"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні нови�
ни з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район"
22:50 Х/ф "Затяжний
постріл" (2)
00:45 Х/ф "На гребені

хвилі" (2)

05:35 "Зіркове життя.
Випробування смертю"
06:20 "Усе буде добре!"
08:00 "Неймовірна прав�
да про зірок"
09:45 Х/ф "Будинок на
узбіччі" (1)
11:45 "Слідство ведуть
екстрасенси"
12:45 "МайстерШеф"
15:55 "Усе буде добре!"
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна прав�
да про зірок"
20:05 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21:00 Х/ф "Пізнє каяття"
(1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 "Зіркове життя. На�
роджені у чужому тілі"
23:25 "Зіркове життя. Ті�
ло як інтимний щоден�
ник"
00:20 Х/ф "Смерть шпи�
гунам!" (1)

06:20 Kіds Tіme
06:25 М/с "Черепашки�
ніндзя"
06:40 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:00 Т/с "Щоденник лі�
каря Зайцевої"
08:55 Т/с "Не родись
вродлива"
09:45 Т/с "Татусеві доч�
ки"

13:15 М/с "Черепашки�
ніндзя"
13:35 М/с "Губка Боб"
15:20 Т/с "Друзі"
16:10 Т/с "Татусеві доч�
ки"
17:10 Т/с "Не родись
вродлива"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер Макс"
20:15 Т/с "Вороніни"
22:20 Х/ф "9 ярдів" (2)
00:10 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі гос�
подар" (1)
08:25 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки �
відьми" (1)
13:30 Т/с "Дикий ангел"
(1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Хто у домі гос�
подар" (1)
17:20 "Розсміши коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
21:00 "Розсміши коміка"
22:00 "Велика різниця"
23:00 "ВусоЛапоХвіст"
00:30 Т/с "Відчайдушні
домогосподарки" (2) 

05:00 "Свідок"
05:30 "Випадковий сві�
док"
05:55 Х/ф "Секретний
фарватер" (1)
08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 "Кримінальні спра�

ви"
09:55 "До суду"
10:50 "Випадковий сві�
док"
11:55 Т/с "Детективи"
13:00 Т/с "Бухта зниклих
дайверів" (1)
14:50 Т/с "Формула сти�
хії" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Формула сти�
хії" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Т/с "Вулиці розби�
тих ліхтарів � 10"
21:40 "Свідок"
22:00 Т/с "Гавайї 5.0" (2)
00:00 Т/с "CSI: Маямі" (2)

06:00 Т/с "Дорожній пат�
руль" (1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнан�
ня
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай го�
ворять. Рівняння із трьо�
ма невідомими"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнан�
ня
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:25 Т/с "Слід" (1)
18:00 ! Т/с "Сашка" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить
Україна"
20:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 Т/с "ОСА" (2)
00:20 Т/с "Профіль убив�
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06:00 Православний календар
06:05 Новини
06:10 Спорт
06:15 Погода
06:20 М/ф
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35 Огляд преси
06:45 Гість студії
07:00 Новини
07:05 Спорт
07:10 Погода
07:20 Тема дня
07:25 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Огляд преси
07:40 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:05 Спорт
08:10 Погода
08:20 Гість студії
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
10:30 Т/с "Монте Крісто" (1)
11:35 Подорожуй світом з Ю.
Акуніною
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Віра. Надія. Любов
13:25 Театральні сезони
14:15 Крок до зірок
15:00 Новини
15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросек�
тор

15:30 Рояль у кущах
15:55 Т/с "Таємниця старого
мосту" (1)
17:00 Олімпійська студія
18:00 Церемонія відкриття
Олімпійських ігор
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21:40 Олімпійська студія
22:00 Політтеатр
22:20 Фестиваль пісні у Коб�
лево
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 На слуху
23:45 Від першої особи
00:00 Фільм�концерт "О. Газ�
манов. Зроблений у СРСР"

06:00 ТСН
06:45 "Сніданок з "1+1"
07:00 ТСН
07:10 "Сніданок з "1+1"
08:00 ТСН
08:05 "Економічна правда"
08:10 "Сніданок з "1+1"
09:00 ТСН
09:05 Т/с "Асі" (1)
10:50, 11:45 Т/с "Парфумер�
ниця"
12:40, 13:40 Т/с "Next � 3
(Наступний�3)" (1)
14:40 "Російські сімейні дра�
ми"
15:40 Т/с "Свати � 3" (1)

16:45 "ТСН. Особливе"
17:10 Т/с "Асі" (1)
19:30 ТСН
20:15 "Вечірній Київ � 2013"
22:05 Х/ф "Поцілунок крізь
стіну" (2)
23:55 Х/ф "Убивця всередині
мене" (3)
01:55 Т/с "Next � 3 (Наступ�
ний�3)" (1)

05:30 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 13"
06:15 Т/с "Поки станиця
спить"
07:00 Новини
07:10 "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
09:10 Т/с "Сильніше долі"
11:05 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
13:20 "Судові справи"
15:05 "Сімейний суд"
16:00 Т/с "Таємниці слідства �
13"
17:55 Новини
18:00 "Церемонія відкриття
Зимових Олімпійських ігор у
Сочі"
21:00 "Подробиці"

21:30 Т/с "Мосгаз"
02:15 Д/ф "Як приручити удачу"

06:00 Телепузики
06:30 Малята�твійнята
07:20 М/с "Лалалупси" (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с "Черепашки мутан�
ти�ніндзя" (1)
09:20 Єралаш
10:00 Одна за всіх
12:25 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
14:10 6 кадрів
15:05 Даєш молодь!
16:05 Т/с "Дєтка" (1)
17:00 Т/с "Кухня" (1)
17:55 Від пацанки до панянки
19:05 Ікона стилю
20:15 Х/ф "Дьюс Бігало: нова�
чок жигало" (2)
22:00 6 кадрів
23:30 Т/с "Секс і місто" (2)
00:30 Одна за всіх

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Факти
05:45 Світанок
06:45 Т/с "Літєйний, 4"
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:10 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська пе�
ревірка"

13:50 Т/с "Чужий район"
16:40 Т/с "Літєйний, 4"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район"
22:50 Х/ф "На відстані удару"
(2)
01:00 Х/ф "Затяжний постріл"
(2)

06:05 "Чужі помилки. Робін
Гуд з великої дороги"
07:40 Х/ф "Застава у горах"
(1)
09:40 "Неймовірна правда
про зірок"
11:10 Х/ф "Пригоди Шерлока
Холмса і доктора Ватсона" (1)
18:00 "Вікна�Новини"
18:20 "Неймовірна правда
про зірок"
20:10 Х/ф "Кров не вода" (1)
22:00 "Вікна�Новини"
22:25 Х/ф "Кров не вода" (1)
00:05 Х/ф "Будинок на узбіччі"
(1)

06:20 Kіds Tіme
06:25 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
06:40 М/с "Губка Боб"
06:55 Kіds Tіme
07:00 Підйом
07:30 Погода
07:35 Підйом
08:00 Т/с "Щоденник лікаря

Зайцевої"
08:55 Т/с "Не родись вродли�
ва"
09:45 Т/с "Вороніни"
13:10 М/с "Черепашки�нін�
дзя"
13:30 М/с "Губка Боб"
15:25 Т/с "Друзі"
16:10 Т/с "Татусеві дочки"
17:10 Т/с "Не родись вродлива"
18:00 Т/с "Вороніни"
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
19:55 Погода
20:00 Т/с "Супер Макс"
20:15 Т/с "Вороніни"
22:20 Х/ф "9 ярдів�2" (2)
00:10 Репортер

06:30 "TOP SHOP"
07:30 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
08:25 М/ф (1)
10:00 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
13:30 Т/с "Дикий ангел" (1)
15:00 "Орел і Решка"
16:00 Т/с "Хто у домі госпо�
дар" (1)
17:20 "Розсміши коміка"
18:15 "Звана вечеря"
19:10 "Орел і Решка"
20:10 "КВК� 2013"
22:25 "Розсміши коміка"
23:20 "ВусоЛапоХвіст"
00:30 Т/с "Відчайдушні домо�
господарки" (2)

08:30 Ранковий "Свідок"
09:00 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 3"
11:05 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
14:50 Т/с "Формула стихії" (1)
16:45 "Свідок"
17:00 Т/с "Формула стихії" (1)
19:00 "Свідок"
19:30 Х/ф "Танець горностая"
22:15 Х/ф "Пряма та явна заг�
роза"
01:00 Х/ф "Ігри патріотів" (2)

06:00 Т/с "Дорожній патруль"
(1)
07:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с "Подружжя" (1)
09:00 Події
09:10 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Горюнов" (1)
11:50 Ток�шоу "Нехай гово�
рять. Мовчання матері"
12:50 Т/с "Слід" (1)
15:25 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить Укра�
їна"
21:00 Т/с "Горюнов" (1)
22:00 Події дня
22:30 Т/с "Слід" (1)
23:20 ! Історія криміналістики.
Судова медицина
00:20 Т/с "Профіль убивці" (2)НТН
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06:00 Підсумки
06:10, 07:20, 08:50, 00:45
Погода
06:15 Фільм�концерт "О. Газ�
манов. Зроблений у СРСР"
07:45 Церемонія відкриття
Олімпійських зимових ігор у
Сочі
10:50 Олімпійські ігри. Сноу�
бординг. Слоупстайл (чол.)
12:00 Олімпійські ігри. Лижні
гонки (жін., 7,5 км)
13:15 Армія
13:25 Без цензури
13:55 Баскетбол. Кубок Укра�
їни. Півфінал
16:10 Слово регіонам
16:20 Олімпійські ігри. Біат�
лон. Спринт (чол., 10 км)
18:10 Олімпійські ігри. Фігур�
не катання (командні змаган�
ня)
19:55 Олімпійські ігри. Фріс�
тайл. Могул (жін.)
21:00 Підсумки дня
21:25 Теніс. Кубок Федерації.
Щоденник
21:30 Олімпійська студія.
Підсумки дня

22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трійка, Ке�
но
23:00 Олімпійські зимові іг�
ри. Біатлон. Спринт. Чол.

06:00 М/ф (1)
07:00 "Хто там?"
08:05, 08:30 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
08:50 М/ф "Енгрі бердс" (1)
08:55 ТСН
09:40 "Світське життя"
10:40, 11:40, 12:40, 13:40 Т/с
"Свати � 3" (1)
14:40 "Вечірній Київ � 2013"
16:30 "Вечірній квартал"
18:30 "Розсміши коміка � 4"
19:30 ТСН
20:00 "Вечірній квартал"
22:10 Х/ф "Втеча з Шоушен�
ка" (2)
00:50 Х/ф "Гора � вбивця" (3)

06:05 Т/с "Мосгаз"
08:05 "Школа доктора Кома�
ровського"
08:55 Х/ф "Будьте моїм чоло�

віком"
10:45 Х/ф "Егоїст"
12:40 Т/с "Одну тебе кохаю"
17:50 Т/с "Все спочатку" 
20:00 "Подробиці"
20:30 Т/с "Все спочатку" 
22:40 Т/с "Мережева загро�
за"
02:45 "Подробиці"

06:00 М/ф "Як козаки ..." (1)
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики. Пін�
код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослідни�
ця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Дієго,
вперед!" (1)
10:35 М/с "Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка" (1)
11:05 М/с "Фіксики" (1)
11:25 М/с "Незвичайні при�
годи Карика і Валі" (1)
12:35 Обережно, діти!
13:35 Т/с "Ксена � принцеса�
воїн" (1)
16:20 Х/ф "Оптом дешевше"
(1)

18:15 Х/ф "Дьюс Бігало: но�
вачок жигало" (2)
20:00 Віталька
21:00 Розсміши коміка
21:55 РайЦентр
22:50 Т/с "Секс і місто" (2)
00:45 Х/ф "Лепрекон�2" (2)

04:45 Факти
05:15 Світанок
06:05 Т/с "Чужий район"
08:45 Зірка YouTube
09:55 Дача
10:20 Т/с "Московське под�
вір'я"
18:45 Факти. Вечір
19:00 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
19:55 Т/с "Доставити за
будь�яку ціну"
23:40 Х/ф "Прорив" (2)
01:20 Х/ф "Монтана" (2)

05:40 Х/ф "Садко" (1)
07:00 "Караоке на Майдані"
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
09:55 "ВусоЛапоХвіст"

10:50 "Хата на тата"
12:45 Х/ф "Кров не вода" (1)
16:20 Х/ф "Кавказька поло�
нянка, або Нові пригоди Шу�
рика" (1)
18:00 Х/ф "Тещині млинці"
(1)
21:40 Х/ф "Жіноча інтуїція"
(1)
00:00 "Детектор брехні � 5"

06:25 М/с "Джуманджи"
08:10 М/с "Том і Джеррі"
09:50 Файна Юкрайна
11:55 Уральські пельмені
14:35 Т/с "Вороніни"
18:00 Х/ф "Таксі"
19:50 Х/ф "Таксі�2"
21:45 Х/ф "Без почуттів" (2)
23:40 Вже котрий день
00:35 Х/ф "Шеф"

06:30 "TOP SHOP"

07:30 М/ф (1)
09:00 М/с "Казки Ганса Кріс�
тіана Андерсена" (1)
10:00 М/ф (1)
10:30 М/ф "Хьюго: зірка ек�
рану" (1)
11:35 Х/ф "Лицар Камелоту"
(1)
13:20 Т/с "Усі жінки � відьми" (1)
15:00 "Орел і Решка. СРСР"
16:50 Х/ф "Малахольна"
18:50 "Велика різниця"
19:50 "Вечірній квартал"
21:40 Т/с "Надприродне" (2)
00:10 Х/ф "Нові мурахи у
штанях" (3)

07:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 3"
09:45 Т/с "Вулиці розбитих
ліхтарів � 10"
11:30 "Речовий доказ". Лом�
щики
12:00 "Головний свідок"
12:55 "Випадковий свідок"

13:15 "Правда життя. Профе�
сія � будівельник"
13:45 Шоу "Братан�Ботан"
14:05 Х/ф "Пряма та явна
загроза"
17:00 Т/с "Таємниці слідства
� 11" (1)
22:30 Т/с "Висяки"
01:45 Х/ф "Ігри патріотів" (2)

07:00 Події
07:10, 08:10 Т/с "Інтерни" (1)
00:00 Один за сто годин
11:00 Т/с "Дорожній патруль
2" (1)
15:00 Х/ф "Мій коханий ге�
ній" (1)
19:00 Події
19:20 ! Х/ф "Я буду поруч" (1)
21:20 ! Х/ф "Шлях до серця
чоловіка" (1)
23:20 Т/с "Рівняння з усіма
відомими" (1)
02:50 Події

НТН
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До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) у нашій телепрограмі позначаєть�
ся цифрою (1) дозволяється перегляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий
трикутник) у нас � 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.

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ
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06:00, 07:00, 08:50, 00:10
Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 Сміх із доставкою
додому
07:05 Панянка та кулінар
07:30 Ток�шоу "Дружина"
09:00 Олімпійські ігри.
Гірськолижний спорт.
Швидкісний спуск (чол.)
11:15 Олімпійські ігри.
Сноубординг. Слоуп�
стайл (жін.)
12:30 Олімпійські ігри.
Лижні гонки (чол., 15 км)
13:55 Баскетбол. Кубок
України. Фінал
16:10 Ми хочемо, щоб ви
знали
16:20 Олімпійські ігри. Бі�
атлон. Спринт (жін., 7,5
км)
17:55 Олімпійські ігри.
Фігурне катання (коман�
дні змагання)
20:15 Олімпійські ігри.
Стрибки на лижах з трам�
пліна (чол.)
21:00 Підсумки тижня
21:30 Теніс. Кубок Феде�
рації. Щоденник

21:35 Олімпійська студія.
Підсумки дня
22:45 Трійка, Кено, Мак�
сима
23:00 Ера бізнесу. Під�
сумки
23:30 Олімпійські зимові
ігри. Біатлон. Спринт.
Жін.

06:00 Х/ф "Міо, мій Міо"
(1)
07:40 М/ф (1)
08:10, 08:35 М/ф "Король
Лев. Тімон і Пумба" (1)
09:00 "Лото�забава"
10:05 ТСН
10:40 Х/ф "Тридцять три"
(1)
12:10 "Міняю жінку � 5"
13:30 "Чотири весілля �
2"
14:50 "Маша і ведмідь "
15:45 Х/ф "Хай говорять"
(1)
19:30 "ТСН�Тиждень"
20:15 Х/ф "Ладога"
00:25 "Світське життя"

05:45 Т/с "Мережева заг�

роза"
09:30 "Школа доктора
Комаровського. Невід�
кладна допомога"
10:00 "Орел і Решка. На
краю світу"
10:55 Т/с "Усе спочатку" 
15:00 Т/с "Одну тебе ко�
хаю"
18:05 Т/с "Осінній вальс" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Осінній вальс" 
22:50 Т/с "Що приховує
кохання" (2)
00:30 Х/ф "Егоїст"

06:00 Х/ф "Снігуронька"
(1)
07:30 Малята�твійнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с "Смішарики.
Пін�код" (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Даша�дослід�
ниця" (1)
10:05 М/с "Вперед, Діє�
го, вперед!" (1)
10:35 М/с "Білка та Стріл�
ка. Пустотлива сімейка"
(1)
11:05 М/с "Фіксики" (1)
11:30 М/ф "Школа монс�

трів. Новенька у школі
монстрів" (1)
12:00 Обережно, діти!
12:25 Х/ф "Космічні при�
годи цуценят Санти" (1)
14:15 Х/ф "Оптом дешев�
ше" (1)
16:10 Розсміши коміка
17:05 Країна У
19:00 Віталька
21:00 Розсміши коміка
21:55 РайЦентр
22:50 Т/с "Секс і місто"
(2)
00:45 Х/ф "Кабаре" (1)

05:50 Факти
06:05 Світанок
07:15 Дача
07:50 Мульт�особистості
08:20 Так$і
08:45 Зірка YouTube
09:55 Козирне життя
10:25 Вам і не снилося!
11:05 Т/с "Лісник"
18:45 Факти тижня з Ок�
саною Соколовою
19:40 Х/ф "Прорив" (2)
21:25 Х/ф "Бій з тінню.
Останній раунд" (2)
00:00 Х/ф "Бій з тінню.
Реванш" (2)

06:25 Х/ф "Варвара кра�
са � довга коса" (1)
07:55 "Їмо вдома"
09:00 "Усе буде смачно!"
10:45 "Караоке на Май�
дані"
11:40 Х/ф "Пізнє каяття"
(1)
15:20 Х/ф "Тещині млин�
ці" (1)
19:00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20:00 "Один за всіх"
21:10 Х/ф "Московські
сутінки" (1)
23:10 Х/ф "Інше обличчя"
(1)
01:00 Х/ф "Сни" (2)

07:45 Церква Христова
08:00 М/с "Том і Джеррі"
10:25 Файна Юкрайна
12:45 М/ф "Черепашки�
ніндзя"
14:30 Х/ф "Таксі"
16:15 Х/ф "Таксі�2"
18:00 Х/ф "Прибульці�2"
20:15 Х/ф "Татусі без
шкідливих звичок"

22:25 Х/ф "Шеф"
00:15 Вже котрий день

06:30 "TOP SHOP"
07:30 М/ф (1)
08:15 М/ф "Хьюго: зірка
екрану" (1)
09:20 Х/ф "Лицар Каме�
лоту" (1)
11:00 Х/ф "Малахольна"
13:00 "Орел і Решка.
СРСР"
14:50 "КВК� 2013"
18:00 "Вечірній квартал"
19:50 Х/ф "Смокінг" (1)
21:40 Т/с "Надприродне"
(2)
00:10 Х/ф "Немає чолові�
ків � немає проблем"

08:00 Т/с "Таємниці
слідства � 11" (1)
11:30 "Легенди карного
розшуку". Полювання на
Кадика
12:00 "Агенти впливу"
12:45 Х/ф "Танець гор�
ностая"
15:15 Т/с "Двоє зі
скриньки � 2"

19:00 Т/с "Кремінь � 2"
23:00 "Жорстокий
спорт". Фігурне катання
23:55 Т/с "NCIS: полю�
вання на вбивцю � 9" (2)
01:45 Х/ф "Монстро" (2)

06:40 Події
07:00 Х/ф "Полин � трава
гірка" (1)
09:00 Ласкаво просимо з
Аллою Крутою. У гостях
В. Вакарчук
10:00, 11:00 Таємниці зі�
рок
12:00 Т/с "Дорожній пат�
руль 2" (1)
15:00 Х/ф "Я буду поруч" (1)
17:00 Х/ф "Шлях до сер�
ця чоловіка" (1)
19:00 Події тижня
20:00, 21:30 Т/с "Інтерни"
(1)
23:00 Comedy Woman
00:00 Comedy Club
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Про порядок укладення договорів оренди
та встановлення ставки орендної плати за
землю в м. Боярка

Керуючись ст. 34, 35, 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні",
ст. 21, 24 Закону України "Про оренду землі",
ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 93,
124 Земельного кодексу України, враховуючи
звернення підприємств і підприємців міста та
висновки постійної депутатської комісії з пи�
тань фінансів, бюджету, соціально�економіч�
ного розвитку, зовнішньоекономічних зв'яз�
ків, Закону України від 04.11.2011 р. № 4014�
VI "Про внесення змін до Податкового кодек�
су України щодо спрощеної системи оподат�
кування, обліку та звітності", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити ставки орендної плати за зе�
мельні ділянки на території м. Боярка згідно з
додатком 1 (додається).

2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня
2014 року.

3. Виконавчому комітету Боярської міської
ради до 1 лютого подавати органу державної
податкової служби за місцезнаходженням зе�
мельної ділянки переліки орендарів, з якими
укладено договори оренди землі на поточний
рік, та інформувати відповідний орган дер�
жавної податкової служби про укладення но�
вих, внесення змін до існуючих договорів
оренди землі та їх розірвання до 1 числа міся�
ця, що настає за місяцем, у якому відбулися

зазначені зміни.
4. Рішення про укладання тимчасових дого�

ворів оренди землі на один рік (на період ви�
готовлення документації із землеустрою що�
до відведення земельної ділянки на умовах
оренди) приймати на сесіях Боярської міської
ради.

5. Дія даного рішення поширюється на но�
воукладені договори оренди землі, посвідче�
ні нотаріально, та тимчасові договори оренди
землі, укладені на один рік (на період виго�
товлення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки на умовах
оренди).

6. Привести у відповідність до даного рі�
шення ставки орендної плати за користуван�
ня земельними ділянками існуючих договорів
оренди землі, укладених Боярською міською
радою.

7. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на першого заступника міського го�
лови В. А. Скочка   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА    Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1
до рішення 41 позачергової  сесії

Боярської міської ради VI скликання 
№  41/1892 від 24 січня 2014 року

Ставки орендної плати за земельні
ділянки на території м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1892
від 24 січня 2014 року                                                              м. Боярка

НОВИЙ КАНАЛ

Телефон 47�079

Тут може бути

Ваша

реклама

Про укладання договорів оренди об'єктів нерухомого майна комунальної

власності територіальної громади м. Боярка за результатами конкурсу

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджетного кодексу України, ст. 26, 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 Закону України № 768/97�вр від 23.12.97
"Про оренду державного і комунального майна" та відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, "Про внесення змін до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду об'єкти комунальної власності згідно із переліком, що
додається.

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради укласти договори оренди
комунальної власності територіальної громади міста Боярка згідно з чинним
законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну постійну
депутатську комісію.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 
до рішення позачергової 41 сесії 

Боярської міської ради VІ скликання
№ 41/1898 від 24 січня 2014 року 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1898
від 24 січня  2014 року                            м. Боярка

№
Перелік об'єктів комунальної власності 

м. Боярка, що підлягає передачі в оренду
за результатами конкурсу 

Площа Орендар Термін

1. Приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 53

10 кв. м ПАТ "Київстар" 1 рік

2. Приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Франка, 101 

170,7 кв. м ФО�П Яременко А. П. 5 років

Про встановлення ставок єдиного податку
Керуючись ст. 26 п.1 пп. 23 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закону України "Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звіт�
ності" від 04.11.2011 р. № 4014�VI, � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб�підприємців, які
здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з
розрахунку на календарний місяць:

� для першої групи платників єдиного податку � 10 % відсотків розміру мінімальної
заробітної плати;

� для другої групи платників єдиного податку � 20 % відсотків розміру мінімальної
заробітної плати. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника місь�
кого голови В. А. Скочка. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
позачергова 41 сесія
РІШЕННЯ № 41/1893

від 24 січня 2014 року                                                              м. Боярка

Про затвердження переліку об'єктів нерухомості комунальної власності
територіальної громади м. Боярка, які підлягають приватизації у 2014 році

Керуючись пп.5, 6 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Законом України "Про приватизацію державного майна", Законом України "Про при�
ватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", � 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади
м. Боярка, які підлягають приватизації у 2014 році згідно з додатком (Додаток1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника місь�
кого голови В. А. Скочка. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток 1

до рішення позачергової 41 сесії
Боярської міської ради VI скликання 

№ 41/1895 від 24 січня 2014р  
Перелік

об'єктів комунальної власності територіальної громади
м. Боярка, які підлягають приватизації у 2014 році

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ
позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1895
від 24 січня 2014 року                                                         м. Боярка

№ п/п

% від
норматив.

грош. оцінки
землі

На які земельні ділянки розповсюджується

1 2 3

1 3 % За земельні ділянки під індивідуальними гаражами громадян України на прибудинкових
територіях та інших міських землях

2 За землі під житловою забудовою

2.1 3 % За землі під житловим фондом

3 Земельні ділянки для підприємств, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю,
посередництво в торгівлі

3.1 4 % Торгівля продуктами харчування, промисловими, господарчими товарами

3.2 8 % Торгівля підакцизними товарами (горілчані товари і тютюнові вироби) та ювелірні вироби

3.3 4 % Продуктові та речові ринки

3.4 12 % Роздрібна та оптова торгівля нафтопродуктами

4 За земельні ділянки для промислових підприємств

4.1 3 % Промислові підприємства, які зареєстровані на території м. Боярка

4.2 8 % Промислові підприємства, які зареєстровані на території інш. населених пунктів

5. 3 % За земельні ділянки наукових та проектно�вишукувальних установ та організацій

6 10 % За земельні ділянки під об'єктами транспортного обслуговування

7 4 % За земельні ділянки під кооперативними автостоянками для зберігання особистих
транспортних засобів громадян, гаражно�будівельними кооперативами, що не є суб'єктами

підприємницької діяльності

8. 3 % За земельні ділянки, що знаходяться у користуванні державних та комунальних підприємств та
дитячих навчальних закладів освіти і релігійних громад

9 12 % За земельні ділянки юридичних та фізичних осіб, які здійснюють консультаційну діяльність у
сфері права, бухгалтерського обліку та приватні нотаріуси

10 8 % За земельні ділянки готелів

11 10 % За земельні ділянки зв'язку

12 8 % За земельні ділянки ресторанів, кафе, барів, туристичних агентств та бюро подорожей, салонів
краси

13 12 % За земельні ділянки банківських, фінансових і кредитних установ та у сфері інформатики

14 4 % За земельні ділянки підприємств побутових послуг (пошиття та ремонт одягу, взуття,
хімчистки, пральні)

15 10 % За інші земельні ділянки вбудованих приміщень для будь�якого виду комерційної діяльності 

16 10 % Комерційні медичні, ветеринарні послуги, заклади (крім аптеки) 

17 4 % Земельні ділянки під об'єктами громадських організації, крім релігійних громад

18 8 % За земельні ділянки під об'єктами політичних партії

19 10 % Аптеки

20 8 % За інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

21 12 % Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, в яких здійснюється
роздрібна торгівля продуктами харчування, промисловими,  господарчими товарами та

торгівля підакцизними товарами

22 12 % Земельні ділянки, які протягом 3�х та більше років не використовуються  відповідно до
цільового призначення

23 9 % За земельні ділянки, на які укладатимуться тимчасові договори оренди землі на один рік (на
період виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки на

умовах оренди) 

Назва обєкту Адреса Площа Шлях приватизації

Приміщення котельні м. Боярка, вул. Білогородська, 53 1 868,4 кв. м продаж на аукціоні
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31 січня 2014 року 11113333ООООффффііііццццііііййййнннноооо

Про встановлення ставок податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, в м. Боярка 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", відповідно до Закону
України від 04 липня 2013 року №403�VII "Про
внесення змін до Податкового кодексу України
та інших законів України щодо об'єктів нерухо�
мості", �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Бо�
ярка у відсотках до розміру мінімальної заробіт�
ної плати, встановленої законом на 1 січня звіт�
ного (податкового) року, за 1 кв. метр бази опо�
даткування в таких розмірах:

1.1 Для фізичних осіб:
а) 1 відсоток � для квартири/квартир, житлова

площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або
житлового будинку/будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка � для квартири/квартир, житло�
ва площа яких перевищує 240 кв. метрів, або
житлового будинку/будинків, житлова площа
яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток � для різних видів об'єктів житло�
вої нерухомості, що перебувають у власності од�
ного платника податку, сумарна житлова площа
яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка � для різних видів об'єктів жит�
лової нерухомості, що перебувають у власності
одного платника податку, сумарна житлова пло�
ща яких перевищує 740 кв. метрів.

1.2 Для юридичних осіб 
а) 1 відсоток � для квартир, житлова площа

яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових
будинків, житлова площа яких не перевищує 500
кв. метрів;

б) 2,7 відсотка � для квартир, житлова площа
яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу�
динків, житлова площа яких перевищує 500 кв.
метрів.

2. Контроль за виконанням цього рішення пок�
ласти на першого заступника міського голови
В.А. Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВ             Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ

позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1899
від 24 січня 2014 року                  м. Боярка

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлові приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Франка,101�а
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Частина труби котельні за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
53

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Ворошилова,
26

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 7/32
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Частина димаря котельні № 1 "Космос" за адресою: м. Боярка, вул.
50 років Жовтня, 15�а

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Приміщення за адресою:м. Боярка, вул. Молодіжна, 65, кв. 2
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Підвальне приміщення за адресою: м. Боярка вул. Білогородська,
51, корпус № 1

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Частина недіючої вежі: м. Боярка, вул. Білогородська, 43
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 74
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
21

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
21

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Частина недіючої водяної вежі за адресою: м. Боярка, вул.
Б. Хмельницького б/н

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Частина недіючої водяної вежі за адресою: м. Боярка, вул. 50 років
Жовтня 

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 12/2
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Б. Хмельниць�
кого, 113

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 52�а,
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Частина недіючої вежі за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
53

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська,
134�а

Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує конкурс на визна�
чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Сєдова, 3
Виконавчий комітет Боярської міської  ради оголошує конкурс на визна�

чення суб'єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку майна тери�
торіальної громади міста Боярка, а саме:

Нежитлові приміщення за адресою: м. Боярка, Київська, 26

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяль�
ності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими передбачено
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об'єкту оцінки.

Кінцевий термін подання заяв, пропозицій учасників конкурсу �
14 календарних днів о 10:00, з моменту публікації оголошення.

Суб'єкти оціночної діяльності в запечатаному конверті подають для роз�
гляду конкурсною комісією наступну конкурсну документацію:

� заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається найменування особи, міс�
це знаходження (юридична адреса), контактний телефон;

� нотаріально засвідчені копії установчих документів (якщо суб'єкт оціноч�
ної діяльності вже брав участь в конкурсі � копії установчих документів не по�
даються);

� копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до про�
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

� копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України, завіреного суб'єктом оціночної діяль�
ності;

� інформацію про суб'єкта оціночної діяльності (документ, який містить ві�
домості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особис�
того досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до�
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція суб'єкта оціночної діяльності подається у запечата�
ному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання та умови
оплати робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також тер�
міну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу.

Конкурс буде проведено 13 лютого 2014 р. об 11:00 год. в примі�
щенні Боярської міської ради.

За довідками звертатися у фінансово�економічний відділ (каб. № 10), Ки�
ївська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 13. Тел. 41�550, головний спеціа�
ліст з економічних питань Петруха Оксана Анатоліївна.

ОГОЛОШЕННЯ

Про розміщення тимчасово вільних

коштів міського бюджету на вкладному

(депозитному) рахунку банку 

Керуючись ст. 28 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ч. 8
ст. 16 Бюджетного кодексу України, відпо�
відно до Порядку розміщення тимчасово
вільних коштів місцевих бюджетів на вклад�
них (депозитних) рахунках у банках, зат�
вердженого Постановою КМУ від 12 січня
2011 р. № 6 зі змінами, �

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Розмістити тимчасово вільні кошти
спеціального фонду міського бюджету
(Бюджету розвитку) в сумі 7 000 000,00 грн.
на вкладних (депозитних) рахунках банку,
визначеного на конкурсних засадах на пе�
ріод до 10 місяців з можливістю часткового
або повного дострокового вилучення кош�
тів депозиту при необхідності здійснення
відповідних видатків бюджету.

2. Міському голові створити конкурсну
комісію та укласти договір про розміщення
тимчасово вільних коштів відповідно до ре�
зультатів конкурсу.

3. Контроль за виконанням даного рішен�
ня покласти на першого заступника місько�
го голови В. А.Скочка.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ

позачергова 41 сесія

РІШЕННЯ № 41/1891

від 24 січня 2014 року          м. Боярка

К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  К О М У Н А Л Ь Н Е  П І Д П Р И Є М С Т В О  

" Б О Я Р К А  �  В О Д О К А Н А Л "" Б О Я Р К А  �  В О Д О К А Н А Л "

З А П Р О Ш У Є  Н А  П О С Т І Й Н У  Р О Б О Т УЗ А П Р О Ш У Є  Н А  П О С Т І Й Н У  Р О Б О Т У ::

 Е Л Е К Т Р О М О Н Т Е РЕ Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р А  4 , 5  р о з р . ,  А  4 , 5  р о з р . ,  

 Е Л Е К Т Р О ГЕ Л Е К Т Р О ГА З О З В А Р Н И К А  А З О З В А Р Н И К А  

4, 5 розр.,4, 5 розр.,

 ТТ О К А Р ЯО К А Р Я 4, 5 розр.4, 5 розр.

ТТе л . :   е л . :   4 6 � 9 6 6 ,  4 1 � 7 5 3 .4 6 � 9 6 6 ,  4 1 � 7 5 3 .
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Перед початком молитви ієромонах
Флавіан (Гоженко) звернувся до присут�
ніх зі словами настанови, в яких зазна�
чив: "Сьогодні, в ці нелегкі дні для нашої
Батьківщини, всі ми зібралися в цьому
історичному храмі міста, щоб піднести
до Бога свою молитву про мир та спокій
у нашій державі. Свята Церква у всі часи
перебуває зі своїм народом і залиша�
ється поза політикою. Робити будь�який
політичний вибір Церква не має права,
бо це є справою політиків, які відпові�
дальні перед Богом та народом. Вибір
Церкви єдиний � мир та любов, і пропо�
відь про це � її священна місія у всі ча�
си". 

Молебень відбувався перед іконою
Нерукотворного Спаса, яка в громаді
вже отримала назву "Боярського Спа�
са". Нагадаємо, що вперше цей образ
на широкий загал було представлено
напередодні Нового року у приміщенні
Боярського краєзнавчого музею. Там
же образ, створений боярським архі�
тектором�митцем Андрієм Коваленком,
було і освячено. Чин освячення здій�
снив ієромонах Флавіан. 

Після завершення молебню до ікони
змогли прикластися усі присутні і отри�
мати від отця Флавіана образки, освя�
чені біля великої християнської святині
з Афону � Дарів волхвів, які вперше було
доставлено в Україну і виставлено для
поклоніння у Києво�Печерській Лаврі. 

Благословляючи присутніх ієромонах
Флавіан надав слово художнику Андрію
Коваленку. Він, користуючись нагодою,
акцентував увагу на тому, що вважає се�

бе лише скромним співавтором, швид�
ше інструментом Святого Духу, який ке�
рував процесом створення образу.
"Сьогодні цей образ, по суті, повернув�

ся додому � до храму Божого, де до ньо�
го зможуть приходити усі, хто потребує
захисту та допомоги нашого Христа
Спасителя", � зауважив Андрій Кова�
ленко.

Наприкінці отець Флавіан подякував
тим, хто трудиться сьогодні на благо та
процвітання міста Боярка, та ще раз
просив берегти мир у серцях, оселях та
містах!

«БОЯРСЬКИЙ СПАС» ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ

Та перш ніж розповідати про кон�
церт, трохи з історії храму та хору.

Свято�Михайлівська церква в Боярці
– найстаріший храм міста. Документи
свідчать, що перша дерев'яна кладови�
щенська церква з дзвіницею побудова�
на і освячена на честь архістратига Ми�
хайла ще 1855 року (зруйнована у
ХХ ст.).

У зв'язку з будівництвом заліз�
ниці Київ�Фастів і заснуванням за�
лізничної станції Боярка навко�
лишня територія почала викорис�
товуватися як дачна місцевість.
Населення інтенсивно розроста�
лось, а тому виникла необхідність
у будівництві більшої церкви. Вліт�
ку 1900 року розпочато будівниц�
тво нового нині діючого Свято�
Михайлівський храму, який був ос�
вячений 25 жовтня 1901 року, а бу�
дівництво завершилося у другій
половині 1902 р. 

За всі роки існування Свято�Ми�
хайлівському храму довелося пе�
режити багато різних тривожних
подій: спроби розібрати чи закри�
ти храм у 1920 році, пожежа 1930
року і багато іншого. У роки Вели�
кої Вітчизняної війни храм не за�
кривався. В ньому продовжували
підносити молитву за мир, за оду�
хотворення знеможених людей.
Змінювались настоятелі храму і кожен
з них залишав свій слід у його життєді�
яльності. 

З 13 серпня 1985 року настоятель
боярського Свято�Михайлівського
храму – протоієрей Віктор. За цей пе�
ріод храм досягнув найбільшого роз�
витку – зроблено ремонт, виконано ба�
гато робіт по внутрішньому опоряд�
женню, в тому числі 1987 року встанов�
лено новий іконостас, 1989�го здійсне�
но розпис. Побудовано допоміжне
приміщення для хрестильниці, трапез�

ної і просфорні. Нині храм живе повно�
цінним духовним життям: в недільні і
святкові дні проходять богослужіння,
здійснюються церковні таїнства, діє
недільна школа, бібліотека.

Гордість храму � верхній церковний
хор. Це професійний духовний колек�

тив, учасниками якого є справжні енту�
зіасти справи, більшість з яких має му�
зичну освіту. Засновник хору – Назарук
Микола Трохимович, якому вже випов�
нилось 90 років. Житель Боярки, він за
освітою музикант, колишній викладач
музики і співів у київських школах, а пе�
ред виходом на пенсію � учитель в од�
ній із шкіл м. Вишневого.

Микола Трохимович, відвідуючи бо�
гослужіння в Свято�Михайлівському
храмі Боярки, захопився ідеєю створи�
ти справжній церковний хор, адже іс�

нуючий супровід не міг вдовольнити
високі потреби духовного хорового
співу. 

Наприкінці 1990�х років, отримавши
благословення настоятеля храму, Ми�
кола Трохимович почав набирати ба�
жаючих співати в церковному хорі.
Спроба організувати хор із студентів
Київського інституту культури не вда�
лася, адже молоді люди, які відгукну�
лись на пропозицію, виявилися не го�
товими до такої відповідальної і сер�
йозної справи. 

Працюючи в той час охоронцем в ди�
тячому дошкільному закладі Боярки
"Казка", де завідуючою була Наталія
Вікторівна Підкалюк, Микола Трохимо�
вич почав залучати до участі в хорі пра�

цівників закладу, які мали бажання спі�
вати в церковному хорі і мали відповід�
ні вокальні дані.

Активний учасник хору, Наталія Вікто�
рівна привела бажаючих співробітників з
інших дитячих закладів Боярки. Микола
Трохимович ретельно відбирав хористів,
брав до уваги морально�етичні якості,
наявність вокальних даних та музичної
освіти. У березні місяці 1998 року склад
хору був укомплектований і почались
репетиції. У пасхальні дні того ж року хор
дебютував, супроводжуючи богослужін�

ня в храмі на вищому рівні. З того часу
хоровий колектив зажив поваги та лю�
бові парафіян, усіх, кому доводилось
слухати його спів.

Понад десять років тому Микола Тро�
химович передав керівництво верхнім
церковним хором у надійні руки � Ва�
лентині Василівні Демянишній, викла�
дачеві Боярської музичної школи. 

З того часу склад співаків майже пов�
ністю оновився, сталою залишилася
вокальна майстерність. З високим
професіоналізмом і чудовою гармоні�
єю хор супроводжує богослужіння в
храмі в недільні та святкові дні, милую�
чи слух парафіян багатоголоссям.

На концерті у гімназії 12 січня верхній
змішаний хор Свято�Михайлівського

храму подарував боярчанам по�
над дві години радості, щастя, ба�
дьорості і незабутніх вражень. У
репертуарі співаків ціла низка тво�
рів церковних багатоголосних піс�
неспівів, складних за вокалом і ме�
лодикою, серед яких і одна з пер�
лин генія світової музики � україн�
ського композитора Дмитра Бор�
тнянського (1751�1825) � "Госпо�
ди, силою твоєю". 

Ієромонах Свято�Михайлівського
храму Флавіан перед другим відді�
ленням концерту виголосив лекцію
"Різдво Христове – початок нової
християнської ери", що надало
особливого змісту виступам хору з
колядками. До речі, саме колядки є
унікальним жанром української ду�
ховної музики. Тому так натхненно
звучали різдвяні колядки, які під�
хоплювались присутніми в залі:
"Добрий вечір тобі", "У Віфлеємі но�
вина", "Нова радість" та інші. 

Виступи хору слухачі зустрічали
бурхливими оплесками та схваль�

ними вигуками. І не поспішали відпус�
кати духовний хор, дякуючи за свято
хорового співу регенту Валентині Де�
мянишиній і кожному учаснику цього
святого дійства.

Ведучий концерту Олексій Кулаков�
ський, який дуже вдало надавав музи�
кознавчий супровід кожному виступу
хористів, висловив особливу подяку
директору гімназії Світлані Сушко, яка
вкотре надала можливість для прове�
дення концерту.

Парасковія Стратілат

КОНЦЕРТ ХОРУ ПОДАРУВАВ СВІТ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ
Швидко збігли дні різдвяних святок, наповнені урочистими

богослужіннями в храмах, веселими колядками та щедрівками,
концертами духовних пісень та музики. З�поміж багатьох боярських
новорічно�різдвяних подій особливе місце належить дивовижному
різдвяному концерту верхнього змішаного церковного хору Свято�
Михайлівського храму � неодноразовому переможцю районних
конкурсів духовної хорової музики. 12 січня у залі Боярського НВК
"Гімназія � ЗОШ І ст." під керівництвом регента Валентини
Василівни Демянишиної прозвучали а капела три десятки творів
духовної музики і народні колядки.

28 січня в Свято�Михайлівському храмі міста Боярка відбулися дві
події, які об'єднали широку громадськість: спільна молитва за
Україну та передача у дар храму ікони Нерукотворного Спаса.



¡ÓˇÍ‡
������������������������

31 січня 2014 року 11115555ППППооооддддііііїїїї    ттттаааа    ііііммммееееннннаааа

Традиційно турнір прохо�
див під егідою Боярської
міської ради та за її якнай�
дієвішої підтримки. Учасни�
ків привітали міський голова
Тарас Добрівський, заступ�
ник міського голови Валерій
Дубовецький, удова Люд�
мила Чишко. А суддями тур�
ніру стали Микола Матвєєв
та Костянтин Лахтадир. 

Цьогорічний турнір став
символічним: у ньому взяли
участь три команди, ніби
представляючи три тради�
ційні вікові групи прихиль�
ників мініфутболу. Поколін�
ня найдосвідченіших футбо�
лістів (наприклад, капітану
команди � Олександру Жел�
даку � 69 (!) років) представ�
ляла команда Віталія Чишка
"Парк". Колосальний фут�
больний досвід гравців
"Парку" дозволив їм впев�
нено посісти ІІ місце. 

Наймолодшими учасника�
ми турніру стали військові
ліцеїсти�богунівці. Як від�
значив після гри пан Жел�
дак, юні богунівці про�
демонстрували дуже ціка�
вий ігровий футбол. Що ж
до результативності, то
хлопці вибороли третє міс�
це. Мабуть, як для наймо�

лодших учасників турніру це
й непогано.

А н а й п р о д у к т и в н і ш и й
футбольний вік представляв
молодіжний склад команди
"Стара Боярка". Саме ця ко�
манда й стала переможцем
цьогорічного турніру.

Після традиційного фото на
згадку боярський спортсмен
Борис Дем'янчук відкрив мені
невелику таємницю:

� По�перше, на сторінках
нашої міської газети я хотів
би від імені всіх учасників та
від себе особисто подякува�
ти директору Боярської гім�
назії Світлані Сушко, яка вже
не перший рік надає зал для
проведення турніру. 

Поступово наш турнір
розростається і набирає
обертів. З кожним роком
все більше команд виявля�
ють бажання взяти в ньому
участь. Поки що на заваді
стає лише одне: надзвичай�
но щільний графік прове�
дення тренувань на спор�
тивних об'єктах нашого міс�
та, час роботи яких розпи�
саний чи не по хвилинах. 

А нам залишається лише
привітати учасників з черго�
вим турніром. 

ТУРНІР ЗНОВУ ЗБИРАЄ
СВОЇХ ДРУЗІВ 

25 січня в спортивній залі Боярського НВК
"Гімназія � ЗОШ І ст." відбувся 11 турнір з футзалу
пам'яті боярчанина, спортсмена і науковця Віталія
Чишка.

Виставка незвичайна. Хоча б тому,
що являє собою цикл робіт "Ілюстрація
до кохання", створених за мотивами

творів Булата Окуджави. Відтак є своє�
рідною даниною травню 2014 року, ко�
ли шанувальники бардівської пісні від�

значатимуть 90�річчя з дня
народження поета. 

Що ж до самого задуму, то
він простий: до 90�річчя ство�
рити 90 картин�ілюстрацій,
присвячених ліриці Булата
Окуджави. При цьому власну
творчість художниця називає
арт�позитивом. Підтвер�
дженням є не лише створені
нею сюжети � втілення безпо�
середності, теплоти, яскра�
вого настрою та легкого гу�
мору, а й самі назви робіт:
"Дежурный по апрелю", "Эта
женщина в окне", "Шарик
улетел", "Непокорная голу�
бая волна", "Что�то вечное
проходит мимо нас", "Дорож�
ная", "В Барабанном переул�
ке" та інші. 

Втім, щодо арт�позитиву,
то, мабуть, його можна вва�
жати не лише творчим напря�
мом чи стилем, але й життє�
вим кредо, способом життя

Світлани. Адже спілкування зі своїми
гостями художниця почала із запитань: 

� Що пов'язує Боярку з Булатом
Окуджавою та… вином "Піросмані"? А
для стимулювання ваших мисленнєвих
процесів скажу, що на перемож�
ця у якості призу чекає
розкішна збірка прозо�
вих творів Булата Окуд�
жави. 

А поки гості думали,
Тетяна Зубкова та Люд�
мила Яковенко разом із
Світланою Шапіро, пода�
рували всім присутнім
декілька пісень Булата
Окуджави. Мабуть, саме
тому боярський худож�
ник Юрій Горбачов на�
звав Світлану Шапіро
художником�пісенни�
ком. А поетеса Тетяна
Володай відзначила, що
всі представлені роботи
дуже потужно позитив�
но заряджені, емоційно
світлі та яскраві. "Вони
вчать нас любити себе такими, якими
ми є, якими нас створив Бог", � пере�
конана пані Тетяна. 

Ця зустріч подарувала всім присутнім
радість спілкування з новим автором на
мистецьких обріях Боярки, з її мис�
тецтвом. А що ж може бути ціннішим?

P.S.: То що ж пов'язує Боярку з Була�
том Окуджавою та… вином "Піросма�
ні"? Відповідь на це питання всі присут�
ні дізналися в кінці зустрічі від самої ав�
торки виставки. Тому що

ніхто так і не зміг відгадати її загадку. А
відтак книга�приз залишилася в Бояр�
ському краєзнавчому музеї.

Сторінку підготував

Радислав Кокодзей

ПАЛІТРУ ПОЧУТТІВ ПРОБУДЖУЄ РЯДОК ПІСЕННИЙ

18 січня в Боярському краєзнавчому музеї відбулась презентація
персональної виставки успішного адвоката і самобутньої боярської
художниці Світлани Шапіро.

Є у Василя Олексійовича цікава "звичка":
на початку нового року радувати друзів но�
вою поетичною збіркою. І 2014 рік не став
винятком: перші його дні подарували нам
"Пам'ять". Саме так називається нова сьома
поетична збірка пана Василя.

Привітати Василя Загороднюка зібралися
численні шанувальники його поетичного та�
ланту, мистецька еліта Боярки та його друзі�
кияни. Що ж до автора, то він просто читав
вірші з нової збірки і вів неспішну та виваже�
ну розмову з людьми, які вміють слухати і чу�
ти, а відтак з тими, кому є що сказати. Адже
практично кожна поезія супроводжувалася
розповіддю про причини написання, а також
роздумами, пробудженими поетичним сло�
вом.

Що ж до історії створення цієї збірки, то
вона проста. "Я хочу, щоб ця книга стала по�
дякою моїй родині. Безпосередньо ж книга
присвячена дружині Нелі, доньці Олені та си�
ну Михайлу, рідним братам Павлу та Олек�
сію. Адже рідня � це дарунок долі. Відтак цією
книгою я хочу подякувати Богу за цей скарб,
дарований мені за життя на землі, � вважає
Василь Загороднюк. � Адже пам'ять � це, на�
самперед, зв'язок минулого з дійсністю, з
нашим повсякденним життям, з нашими дія�
ми та мисленням. Це частина і ціле, рід, вид,
біль, радість, причина і наслідок. Відтак вва�
жаю, що саме пам'ять, котра змушує нас
співпереживати і переоцінювати свої думки
та дії, робить нас людьми. І допомагає нам
не загубитися у Всесвіті". 

У затишній залі краєзнавчого музею звучали
поетичні рядки, які змушують замислитися, по�
сміхнутися, згадати, зазирнути у глибини влас�
ної душі, пам'яті. 

Вони такі різні � вірші Василя Загороднюка.
Але єднає їх одна суттєва ознака, яка, мабуть, є
родзинкою творчості цього автора і на яку звер�
нув увагу присутніх голова "Боярського Мис�
тецького Братства" Віталій Приймаченко: "Усе,
що нас оточує, автор пропускає через свої нер�
ви, через своє серце. Відтак навіть у патріотич�
ній поезії пана Василя нема ні ура�патріотизму,
ні зарозумілості, а є прості житейські запитання і
живий діалог з читачем. Є велике в малому і ма�
ле в великому. Як безкінечність в очах жінки і
жертовний хрест Ісуса Христа".

І поступово приходить розуміння того, що
пам'ять � поняття нерозривне, яке включає в се�
бе не лише прожиті нами дні, а й минуле нашого
роду й історичне життя народу. Те, що єднає лю�

дину і Всесвіт. Те, що дозволяє не заблукати, не
збитися на манівці, залишитися Людиною.

ПАМ'ЯТЬ ЄДНАЄ У ВСЕСВІТІ, ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ

11 січня в Боярському
краєзнавчому музеї відбулася

презентація нової поетичної збірки
Василя Загороднюка "Пам'ять".

Біографічна довідка 

Василь Загороднюк народився у с. Красно�
пілка Бершадського району Вінницької області.
До Боярки родина переїхала, коли хлопчина пі�
шов у шостий класу. Закінчив 1970 року Бояр�
ську середню школу № 3, а у 1979�му � геологіч�
ний факультет Київського національного універ�
ситету ім. Т. Г. Шевченка. А далі закружляли
шляхи�дороги юнака по просторах України,
Уралу, Кавказу, Ямало�Ненецького автономно�
го округу. З 1993 року Василь Олексійович пра�
цює в Києві головним геологом "Укрнафтогазу",
але не стихає поетичний голос в його серці, а
навпаки � міцніє. 

фото Світлани Колодій

фото Світлани Колодій
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Замовлення 

ОВЕН

Доволі активний діловий тиждень, упродовж
якого вам доведеться багато і тяжко працюва�
ти, долаючи численні перешкоди та розплуту�
ючи складні ситуації. Запорукою успіху стане
професійний досвід.

ТЕЛЕЦЬ

У зв’язку з несподіваною ситуацією вам на
цьому тижні доведеться цілковито змінити свої
плани. Ймовірно, виникне необхідність перег�
ляду й головних цілей вашої діяльності та ок�
реслення нової мети.

БЛИЗНЮКИ

Раціонально застосувавши свої сили, вміння
та здібності, ви зможете досягти вельми ваго�
мих здобутків та загалом поставленої цілі.
Можливо, при цьому доведеться вдатися до
певних жертв, але результат того вочевидь
вартуватиме.

РАК

Тиждень, сприятливий для успішного вирі�
шення найважливіших життєвих питань та реа�
лізації масштабних проектів, отож для цього
наразі варто максимально сконцентруватися
та не шкодувати часу і сил.

ЛЕВ

Бажання стрепенутися від сірої буденності,
отримати нові враження й внести у життя яск�
раві барви може підштовхнути вас до різнома�
нітних експериментів та навіть неординарних
вчинків. Будьте обачними, щоб ненароком не
обпалити крильця.

ДІВА

Вам наразі не варто затівати справ надзви�
чайної важливості, позаяк шанси на успіх в них
будуть мінімальними. Тому цей період радше
присвятити нагальним питанням буденності й
детальному окресленню тактики подальших
дій.

ТЕРЕЗИ

Мета виправдовує якщо не будь�які засоби,
то, як мінімум, зусилля, на неї витрачені — ке�
руючись такою філософією та діючи наполег�
ливо, на цьому тижні ви зможете здійснити
найважливіші задуми.

СКОРПІОН

Вам на цьому тижні доведеться зайнятись
виконанням даних обіцянок і поверненням узя�
тих боргів. І тільки залагодивши недоладності у
роботі та зробивши висновки з припущених
помилок, зможете узятись до реалізації нових
задумів.

СТРІЛЕЦЬ

Основну увагу цього тижня вам доведеться
зосередити на професійній діяльності: від
якості виконаних завдань залежатиме ваш по�
дальший кар’єрний поступ. Не випускайте з
уваги жодних дрібниць: подеколи вони здатні
звести усі старання нанівець.

КОЗЕРІГ

Фортуна підготувала Козерогам приємні
несподіванки і гарні сюрпризи, отож попереду
їх чекає чимало задоволень і радісних момен�
тів. Їм вдаватиметься все, за що б не взялися, і
матимуть те, чого побажають.

ВОДОЛІЙ

Поставши перед необхідністю прийняття
важливих рішень, прислухайтесь винятково до
внутрішнього голосу та покладайтесь на влас�
ний досвід: серед сторонніх порад може при�
ховуватись підстава. Будь�якого ризику наразі
варто уникати.

РИБИ

Вельми вдалий тиждень для успішного вирі�
шення питань кар’єри та зміни місця роботи.
Фінансові операції можуть принести доволі ва�
гомі прибутки, отож матеріальних проблем
ближчим часом не передбачається.

ГОРОСКОП
3 лютого  9 лютого

009977  668866��2299��8888009977  668866��2299��8888
Вдовиченко 
Світлана Миколаївна

3 лютого 2014 року3 лютого 2014 року
взяти участь 

в урочистостях,
присвячених 

150�річчю від дня
народження 

видатного
українського
письменника

Володимира 
Івановича 

Самійленка 
(1864�1925)

ЗЗААППРРООШШУУЄЄММООЗЗААППРРООШШУУЄЄММОО

Ваша 
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Ту т

м о ж е  б у т и

В Боярці зеленій, 
серцю милій,

Де ліси розкинулись 
кругом,

Там над ставом, 
на Старій могилі,

Спочива поет останнім 
сном.

Повз могилу в школу 
ходять діти,

А внизу шепоче осока,
І не в'януть на могилі 

квіти:
Не одна кладе їх там 

рука.

В темну ніч він вийшов 
в путь тернисту,

Вів його до творчості 
порив.

Пісню він підняв дзвінку 
і чисту �

Вогник свій сміливо 
запалив.

Може, й знав, що той 
вогонь не буде

Так палать, як слава 
Кобзаря,

Та від всіх вогнів, 
що світять люди,

Ніч зника і наступа зоря...

Спи, поете! 
Жив ти недаремно,

Україні працю і любов 
віддав.

І народ, вклонившись 
тобі земно,

Назавжди до серця 
тебе взяв.

І не згасне твоя слава 
зроду,

Вогник твій горить 
і не згора,

Бо поет � в серцях 
свого народу,

А народ ніколи не вмира.

Іван Коваленко
Вперше цей вірш прозвучав 

3 лютого 1964 року на могилі   
поета в Боярці

ПАМ'ЯТІ САМІЙЛЕНКА
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