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ДАНИНА ПАМ’ЯТІ

Події, що повсякчас відбуваються у нашому житті, іноді вимагають певного на них реагування,
роз’яснень, а то й історичних довідок. Не стали винятком і пам’ятні події у Боярці 1 листопада цього року,
коли сотні патріотів прийшли підтвердити свою відданість Державі Україна.
Нині не уявною є військова агресія РФ, і реально
поповнюються списки загиблих українських вояків. І
не символічними стали для нас загрози державності,
за яку загинули і вояки УНР. Сотні свідомих українців
з цілого регіону — мешканці Боярки, Києва, Вишневого, Тарасівки та інших населених пунктів — стали
учасниками пошанування майже через сто років полеглих у боротьбі за незалежність України, а також
сучасних героїв Небесної Сотні, полеглих учасників
борні за Схід України.
Буремні події української історії позначені братовбивчими війнами, розправою більшовицьких орд
над вояками Армії Української Народної Республіки,
а тепер ще й нищенням нації інспірованими Росією
бандами.
Нагадаємо, що 16 червня 2013 року на давньому
будаївському кладовищі по вулиці Зеленій відбулось
відкриття Меморіального комплексу поховань воїнів
Армії Української Народної Республіки та віднайдених членами Благодійного фонду «Героїка» надгробків могил місцевих жителів.
У метричній книзі православної парафії Будаївки
священики Кирило Радзієвський, Іоанн Славінський
та Іоанн Федоров залишили досить детальні записи
про воїнів, яких вони поховали в 1918 і 1919 роках: сотник Михайло Карпєкін, бунчужний Панкратій Бандура, козаки Михайло Ольшанський, Іван Любченко,
Пимен Бабич, Федір Данильченко. Саме за допомогою архівних документів дослідникам та краєзнавцям
вдалось встановити місця погребіння бійців.
А хто ж встановить імена сотень українських бійців
АТО, похованих у братських могилах?! Де взяти таку метричну книгу, в яку ніхто не зробив останніх записів?!
Залишається пам’ятати, ридати та ненавидіти ворога, а
ще просити йому Божої кари.
Поминальну відправу на цвинтарі провели благочинний Києво-Святошинського благочиння Василь
Чупровський, отці Дмитро Присяжний, Максим
Кравчук, Василь Лило. Гімн січових стрільців «Ой у
лузі червона калина» присутні виконали разом з кобзарем Тарасом Силенком.
Далі урочиста хода рушила до Будинку культури, що на вулиці Шевченка, де у 1918 році містилася
управа Будаївської волості — орган місцевого самоврядування незалежної Української Народної Республіки.
Людські долі, які потрапляли у жорна тих буремних
подій громадянської війни в Україні (1917-1920), потребували великої стійкості і жертовності. Залишитись відданим українській державності вдавалося не кожному
патріоту.
Серед послідовних борців за незалежність України був Марко Семенович Шляховий — перший призначений керівництвом УНР старшина Будаївської
волосної управи (1918).

Біографічна
довідка

Народився
Марко Семенович у с. Глеваха
1887 року у багатодітній родині — три дочки
і чотири сини.
Дружину мав з
місцевих, яка
1916 народила
сина Сергія. У
роки
Першої
світової війни
служив у кавалерійській дивізії, що воювала
на Румунському
фронті. Наприкінці
1917-го
його
обрали
головою Українського армійського комітету.
Був
членом
Української партії соціалістів-федералістів, що входила до Центральної ради. Марко
Шляховий на початку 1918-го працював у
Міністерстві торгу і промисловості.
У лютому 1918 був призначений старшиною Будаївської волості. Своїми указами виявив рішучі наміри навести лад у волості відповідно до розпоряджень Центральної Ради.
У лютому 1919 року Директорія відступила
з Києва. Більшовики привели своїх комісарів. 27 березня 1919 року Марко Шляховий
за підтримки селян ініціював антибільшовицьке повстання у Будаївській волості.
Згодом козакував у лавах 1-ої Дніпровської
повстанської дивізії, що описав у «Записках
повстанця» (1920-1922).
Восени 1919 був комендантом Козятина
та околиць. У 1921 році — голова Будаївської
волосної церковної ради УАПЦ. Переслідуваний чекістами, продовжував працювати
головою Будаївського волосного ревкому та
заввідділом освіти Будаївського волосного
виконкому, а також інспектором продподатку. У відповідь на доноси Шляховий писав:
«…я, безумовно, єсть оборонець національних інтересів нещасного українського народу».
Марко Семенович Шляховий трагічно
загинув від рук найманців 14 серпня 1922
року в Глевасі, де і похований.

Екскурс в історію

В умовах більшовицької агресії Українська Центральна Рада
своїм ІV Універсалом від 22 січня 1918 року проголосила незалежність України: «Віднині Українська Народна Республіка стає
самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу». Уперше в ХХ столітті українці проголосили створення своєї держави.
Основу місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування складали міські, селищні, волосні, повітові, губернські ради та управи.
Відповідно до законів Центральної Ради було впроваджено державну символіку — синьо-жовтий прапор, герб-тризуб,
грошову одиницю — гривню. Пріоритету набував захист української мови.
29 квітня 1918 року відбулося останнє засідання Централь-

ної Ради, на якому прийняли Конституцію УНР і обрали
президентом УНР Михайла Грушевського. На жаль, до зали
зайшов німецький військовий загін, який розпустив засідання,
сприяючи державному перевороту на чолі з генералом Павлом
Скоропадським, який оголосив себе гетьманом.
Запеклі бої у листопаді-грудні 1918 року за Київ мали безпосередній стосунок до залізничної станції Боярка і волосного
містечка Будаївка. Братовбивча боротьба, безперечно, принесла великі людські втрати.
Українська Народна Республіка припинила своє існування у
листопаді 1920 року, коли її територія була остаточно захоплена
більшовицькими військами. Почалася не менш трагічна доба
комуністичної радянської влади.
Сьогодні можемо говорити, що від Шляхового йдуть витоки
місцевого самоврядування у нашому місті.
1 листопада на велелюдному мітингу біля Будинку культури відкрито дві меморіальні дошки, присвячені подіям 1918 року у Боярці — Марку Шляховому і колишній Будаївській волосній управі.
Автор обох - присутній на заходах Олександр Михайлицький. Духовенство відправило молебень. Виступили член виконкому Боярської міської ради Андрій Ковальов — організатор урочистостей і
міський голова Боярки Тарас Добрівський.
Виконавши гімн, учасники мітингу перемістилися до зали Будинку культури, де відбулася презентація книжок Романа Коваля —
громадського діяча, письменника, краєзнавця, дослідника історії
Визвольної боротьби українського народу першої половини ХХ
століття, президента Історичного клубу «Холодний Яр». Саме завдяки працям Романа Коваля нам вдалося підготувати цю статтю.
Боярський міський голова Тарас Добрівський відзначив Подяками організаторів та благодійників урочистостей. Були представлені онук та правнук Марка Шляхового. Сергій Василюк і Тарас
Силенко виконали пісні, присвячені борцям за волю України.
З жалобою і почестями громада міста та його гості вшанували
пам’ять героїв, засвідчили свою відданість національно-демократичним традиціям.
Ніна Харчук,
заслужений журналіст України
15 ЛИСТОПАДА О 12:00
У ПРИМІЩЕННІ БОЯРСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
(ВУЛ. СЄДОВА, 7) ВІДБУДЕТЬСЯ

ГАЛА-КОНЦЕРТ

МОЛОДІЖНОГО МИСТЕЦЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ
ІМЕНІ ІВАНА КОВАЛЕНКА
У ПРОГРАМІ: ВИСТУПИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ ТА
ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАКІВ

ЗАПРОШУЄМО

НА ФЕЄРИЧНЕ СВЯТО ДУХОВНОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ!

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
(097) 667-80-31, (099) 343-08-38,
(063) 619-40-31
КИРИЛЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА

2

НОВИНИ
КАДРОВА ЗМІНА

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ СКЛИКАННЯ
чергова 51 сесія
РІШЕННЯ № 51/2372

від 30 жовтня 2014 року

м. Боярка

Про перейменування вулиці
Леніна в місті Боярка
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 37
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат,
назв і дат історичних подій», Порядком проведення громадського
обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним
особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам
права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних
подій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
24.10.2012 р. № 989, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати вулицю Леніна на вулицю Петра Сагайдачного
(скорочена назва: вул. П. Сагайдачного) в м. Боярка.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради звернутись з клопотанням до Київської
обласної філії ДП «Інформаційний
центр» Міністерства юстиції України про внесення до словників Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно вулиці Петра Сагайдачного в м. Боярка.
3. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради повідомити всі відповідні державні
установи Києво-Святошинського
району, які знаходяться на території міста, про прийняте рішення.
4. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом функціональних
обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Після розпорядження Президента України Петра Порошенка від 19 жовтня про
звільнення
голови
КиєвоСвятошинської
райдержадміністрації Київської області
Сергія Возного, виконувачем
обов’язків голови райдержадміністрації призначена його
перший заступник Мирослава
Смірнова.
Мирослава Михайлівна —
людина нова у районі, у команді Сергія Возного почала працювати з 04 липня 2014 року.
«Я була у Возного першим
замом, а тепер він став моїм

ПОПРОЩАЙТЕСЬ ЗІ СМІТТЯМ

ВВЕДУТЬ НОВІ ТАРИФИ

радником. Ми разом, тому що
ми — люди команди», - стверджує Мирослава Смірнова.

У відповідь на численні звернення громадян розпочато ремонтно-відновлювальні роботи
на ділянці дороги по вул. Лінійній
між вул. Сєдова та Гоголя.
За словами начальника КП
«Боярське ГВУЖКГ» Вадима
Богуславського, роботи виконує
підрядна організація. Буде замінено бордюри, відновлено та розширено дорожнє покриття, а вже

навесні буде висаджено дерева у
кількості не меншій, ніж зрізані.
Розширення дороги дозволить внести корективи в організацію дорожнього руху по вул.
Молодіжній — згодом вона буде
односторонньою у напрямку
від Білогородської до Лінійної.
Про це — читайте у відповідному рішенні Боярської міської
ради, яке опубліковане у цьому
номері газети.

До уваги мешканців житлових будинків по вул. Білогородська, 25, 27, 41; по
вул. Сєдова, 13; по вул. Лінійна, 28, 30; по вул. Молодіжна, 69.

З метою покращення рівня технічного обслуговування ліфтів та внаслідок підвищення цін з
01 грудня 2014 року змінюються тарифи на технічне обслуговування ліфтів для ліфтообслуговуючої
дільниці КП «БГВУЖКГ»: 1 ліфт — 1458,68 грн. у місяць (відповідно до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 28.10.2014 р. № 55/3).
У разі виникнення питань телефонуйте: 46-924 та 41-170.
Вдячні за розуміння.
ТАРИФИ
з утримання будинків та прибудинкових територій з ліфтами, які обслуговує ліфтообслуговуюча дільниця КП «БГВУЖКГ»
Адреса
ліфта

Через підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів на 74 %,
скрапленого газу — на 33 %, матеріалів та запчастин — на 13 %, мінімальної заробітної плати на 27 % (у порівнянні з 2011 роком) рішенням виконкому Боярської міської ради № 55/4 від 28 жовтня 2014
року для КП «БГВУЖКГ» встановлено нові тарифи на вивезення
твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів за 1м3:
• населення — 49,61 грн. з ПДВ;
• бюджетні установи — 53,99 грн. з ПДВ;
• інші споживачі — 59,34 грн. з ПДВ.
Тариф на одного мешканця — 14,88 грн. з ПДВ на місяць при
нормі 3,6 м3 на рік.
Тариф вводиться в дію з 1 грудня 2014 року.

РУХ ПО МОЛОДІЖНІЙ БУДЕ ОДНОСТОРОННІМ ЗМІНЕНО ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ

№
з/п

7 листопада 2014
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Тариф на
1 м2 без
ліфта

Встановлена
вартість технічного
обслуговування
ліфтів на 1 місяць
з ПДВ

Площа
квартир
під»їзду

Вартість 1 м2
за користування
Ліфтом
(грн.)

Тариф з
утримання
будинків та
прибудинкової
території з ліфтом

У відповідь на колективне звернення жителів Боярки, а саме дільниць № 1, 2, «щодо покращення вивезення ТПВ», КП «БГВУЖКГ» затвердило зміни до графіку вивезення твердих побутових відходів.
Графік введено в дію з 1 листопада 2014 року. Там, де вивозили ТПВ у 1 і 3 суботу місяця, тепер будуть вивозити кожної неділі
місяця, а там, де був вивіз 2 і 4 субота — тепер буде кожної суботи.
ДІЛЬНИЦЯ № 1 (щонеділі) на 2014 р.
Вулиці:
Шевченка, Лисенка, Прорізна, Нова, Деснянська, Будаївська,
Ягідна, Вишнева, Зоряна, Сонячна, Кібенка, Будьоного, Вокзальна, Азовська, Пролетарська, Лугова, Східна, Кооперативна, Тарасівська, Лікарняна, Боярська.
Провулки :
Вокзальний, Харківський, Пролетарський, Лікарняний, Чкалова.
ДІЛЬНИЦЯ № 2 (щосуботи) на 2014 р
Вулиці :
Матросова, Фестивальна, Агрономічна, Франка, Некрасова,
Зелена, Декабристів, Загородня, Васильківська, Піонерська, Першотравнева, Горького, Артилерійська, Крилова, Амбулаторна,
Київська, Самійленка, Набережна, 1 Піщана, 2 Піщана, Комсомольська, Лісодослідна, Ясна.
Провулки :
Зелений, Старий, Криворізький, Донбаський, П’ятигірський,
Васильківський, Матросова, Ринковий, Байкальський, Озерний,
Київський, Радгоспний, Волинський.
Тупік : Набережний.
Наполегливо просимо: виставляти сміття у відповідних сміттєвих мішках та у відповідний до графіку день до 08:30.
Для вивезення гілля та великогабаритного сміття необхідно попередньо зробити заявку у ЖКГ за тел.: 41-170, 40-357.
Мешканців, які не мають договорів на вивезення ТПВ, для
уникнення штрафу просимо терміново звернутися до ЖКГ (юридично-договірний відділ) та укласти договір.
Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

ЧАС ЕКОНОМИТИ ТЕПЛО
Враховуючи непросту ситуацію, що склалася в нашій державі в умовах дефіциту газу, уряд звернувся до населення, підприємств, установ і організацій із закликом до економії газового палива. За наявних запасів газу проходження опалювального
сезону 2014-2015 рр. можливе лише за умови зменшення використання природного газу всіма категоріями споживачів на 30 %.
Це можливо досягти тільки спільними зусиллями та за умов
жорсткої економії природного газу, тому КП «БГВУЖКГ» звертається до мешканців з проханням відповідально ставитися до
економії теплоносіїв та збереження тепла в оселях в опалювальний сезон, а саме:
• забезпечте щільність вікон та дверей в квартирах;
• без потреби не залишайте відкритими вхідні двері, вікна в
під’їзді та на технічних поверхах, а також зберігайте їх цілісність;
• не використовуйте теплоносії з системи опалення в особистих цілях та не дозволяйте це робити іншим.
Населенню потрібно бути готовими до того, що теплоносії
будуть не настільки гарячими, як цього хотілось би, і тепло в
квартирах тепер буде залежати і від них самих, якщо дотримуватись рекомендацій по збереженню тепла в оселях.
Більше інформації на сайті КП «БГВУЖКГ»: www.bgvu.com.ua

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РДА ІНФОРМУЄ
Прийом громадян Центром надання адміністративних послуг з 31 жовтня 2014 здійснюється у приміщенні Києво-Святошинської районної державної
адміністрації за адресою:
м. Київ, просп. Перемоги, 126, тел.: (044)-454-47-20.
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«НАРОДНИЙ ФРОНТ»: ПЕРЕМОГА НА ОБОХ ФРОНТАХ
Саме так можна коротко охарактеризувати
результати
позачергових виборів до Верховної
Ради України по Боярці.
Незважаючи на очевидний надлишок політич-

ної агітації від численних
кандидатів та партій, перевагу на виборах по 95
округу отримали кандидат
від Політичної партії «Народний фронт» Михайло
Гаврилюк (3692 голоси) і

партія, яка його висунула
(4001 голос ).
Другими дійшли до фінішу Олександр Тигов —
2761 голос та Блок Петра
Порошенка, який набрав
3991 голоси.

Результати виборів

На виборчих дільницях Боярки

Третім став самовисуванець Анатолій Федорук
(1512 голосів).
Серед кандидатів був
і наш земляк Олексій
Скринник, якого висунула партія «Свобода». За

нього проголосували 1217
боярчан.

Детальнішу інформацію
з результатами виборів
дивіться у таблицях.

По округу
Всього % за

Результати виборів

На виборчих дільницях Боярки

Всього
голосів За

По округу
Всього % за

Всього
голосів За
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ОФІЦІЙНО
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення
Боярської міської ради
«ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади міста Боярка»
Виконавчий комітет Боярської міської ради відповідно до ст. 9 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з
метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта —проекту рішення Боярської міської ради «ПОРЯДОК проведення конкурсу на право оренди майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Боярка”
Стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна».
Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до нього змін
та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.
Спосіб оприлюднення регуляторного акта — газета «Боярка-інформ».
Також з повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись безпосередньо у каб. 10 Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 13) щоденно
з 08.00 до 17.00, тел.: 41-550.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються виключно письмово впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за адресою: м.
Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 10

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта — рішення Боярської міської ради «ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади міста Боярка»
1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом впровадження запропонованого акту.
Необхідність затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди
майна комунальної власності викликана виконанням Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»,
враховуючи норми закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно орендних відносин, потребою затвердження Порядку проведення конкурсу на
право оренди майна комунальної власності, які б враховували місцеві особливості в
користуванні майном.
2. Цілі державного регулювання.
Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:
• ефективність використання майна комунальної власності;
• забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;
• удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.
В якості альтернативи до запропонованого регулювання є Порядок проведення
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 року № 906.
Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень Боярської міської ради
щодо управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста
Боярка, які визначені у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а
також Законі України «Про оренду державного та комунального майна», згідно з
якими органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевого
порядку щодо проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності.
4. Механізм розв’язання проблеми.
Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту
рішення, вирішуються шляхом:
• забезпечення правильності та прозорості при передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка;
• ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;
• розміщення Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної
власності територіальної громади міста в засобах масової інформації та на вебсторінці Боярської міської ради.
5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого
регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційноекономічний механізм передачі в оренду майна комунальної власності, зменшити
можливість зловживань при його передачі та позитивно вплине на ефективність
поповнення місцевого бюджету.
6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Прийняття рішення дозволить вдосконалити процес передачі в оренду майна
комунальної власності та проведення конкурсу на право оренди майна комунальної
власності зробить механізм передачі в оренду майна більш прозорим, врахує пріоритети при використанні майна комунальної власності.
С ф е р а
впливу

Вигоди

Витрати

О р г а н и Прозорість механізму при передачі в Витрати робочого часу,
м і с ц е в о г о оренду майна комунальної власності, пов’язані з підготовкою
самовряду- ефективне використання майна кому- та виконанням вимог ревання
нальної власності
гуляторного акта
С у б ’ є к т и Прозорість механізму при передачі в
п і д п р и є м - оренду майна комунальної власності
ницької діяльності

Витрати, пов’язані з проведенням експертної
оцінки та оголошенням
у ЗМІ

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного
законодавства та з інших поважних причин.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:
• зменшення невикористаних об’єктів комунальної власності;
• збільшення надходжень коштів від передачі в оренду об’єктів комунальної власності до бюджету;
• вдосконалення механізму передачі в оренду майна комунальної власності;
• прозорість при передачі в оренду майна комунальної власності.
9. Визначення заходів відстеження результативності акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через
рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень,
але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень.
Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з
дня закінчення заходів з повторного відстеження .
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова _____ сесія
проект
РІШЕННЯ № ____/ _________
від ____________ року				

м. Боярка

Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади міста Боярка
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна» та з метою удосконалення
і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна
територіальної громади міста Боярка, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Боярка (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови відповідного напрямку та на постійну депутатську комісію міської ради з питань
комунальної власності, приватизації, залучення інвестицій, капітального житлового
та шляхового будівництва.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 			
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток до рішення №__________ від _________
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади міста Боярка
1.Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою визначення порядку проведення конкурсу на пра-

во оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади
міста Боярка.
1.2. Майном комунальної власності
територіальної громади міста Боярка, на
яке поширюється дія цього Порядку, є:
• цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи;
• нерухоме майно (будівлі, споруди,
приміщення);
• окреме індивідуально визначене
майно (транспортні засоби, технологічне
обладнання, устаткування тощо).
1.3. Конкурс на право оренди майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Боярка (далі
- конкурс), проводить конкурсна комісія,
утворена орендодавцем. Комісія може
бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для
визначення орендарів групи об’єктів.
1.4. Критерієм визначення переможця конкурсу є найбільша запропонована
орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
1.5. Перелік об’єктів права власності
територіальної громади міста Боярка, які
не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Боярської міської ради.
2. Оголошення конкурсу
2.1. Конкурс оголошується орендодавцем на підставі, передбаченій частиною четвертою статті 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
2.2. Оголошення про конкурс оприлюднюється у газеті «Боярка-інформ», а у
разі доцільності, за рішенням орендодавця — в інших виданнях. Оголошення про
конкурс оприлюднюється також на вебсайті Боярської міської ради.
2.3. Оголошення про конкурс оприлюднюється не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.
2.4. Орендодавець на власний розсуд визначає зміст та обсяг оголошення
про конкурс, яке оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації, з
обов’язковою вказівкою, що з умовами проведення конкурсу, переліком документів,
які подаються фізичними та юридичними
особами для участі в конкурсі, з Типовим
проектом договору оренди та Порядком
проведення конкурсу, можна ознайомитися на веб-сайті Боярської міської ради.
2.5. Оголошення про проведення
конкурсу на право оренди, яке оприлюднюється на веб-сайті Боярської міської
ради, має містити такі відомості:
• інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу — обсяг і
основну номенклатуру продукції, у тому
числі експортної, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта
за останні три роки, розмір дебіторської
та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в
оренді, тощо);
• умови конкурсу;
• кінцевий термін прийняття заяв фізичних і юридичних осіб на участь у конкурсі та їх пропозицій;
• перелік матеріалів, які подають претенденти на участь у конкурсі.
2.6. Кінцевий строк прийняття заяв
від претендентів (не більш як 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу).
2.7. У разі необхідності, орендодавець
забезпечує огляд об’єкта оренди членами
конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс — всіма зацікавленими особами.
2.8. У разі необхідності, орендодавець
у будь-який час до визначення переможця конкурсу може скасувати проведення
конкурсу, про що ним видається відповідний наказ (розпорядження).
3.Умови конкурсу
3.1. Умовами конкурсу є:
• стартовий розмір орендної плати;
• ефективне використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням (у разі
оренди цілісного майнового комплексу —
відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);
• дотримання вимог експлуатації
об’єкта;
• компенсація переможцем конкурсу
витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на
публікацію оголошення про конкурс.
3.2. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:
• здійснення певних видів ремонтних
робіт;
• виготовлення продукції в обсягах,
необхідних для задоволення потреб регіону;
• збереження/створення нових робочих місць;
• дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного
призначення;
• ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації;
• інші умови, з урахуванням пропозицій, наданих органом уповноваженим
управляти відповідним комунальним
майном, а також умови, встановлені конкурсною комісією, у т. ч. сплата реєстраційного внеску, його розмір, підстави повернення, неповернення реєстраційного
внеску тощо;
3.3. Основним критерієм визначення
переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
3.4. Для участі у конкурсі фізичні та
юридичні особи подають на адресу орендодавця такі матеріали:
• заяву про участь у конкурсі;
• зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;
• довідку про відсутність заборгованості з орендної плати;
• довідки управління Пенсійного
фонду та податкової інспекції про відсутність заборгованості.
Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.
3.5. Кандидати, які є юридичними
особами, крім зазначеного у пункті 3.4,
також подають:

• копію витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців;
• завірені копії установчих документів;
• завірену копію довідки про реєстрацію особи, як платника податків;
• завірені копії ліцензій на здійснення
певних видів господарської діяльності, у
разі їх наявності;
• звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
3.6. Кандидати, які є фізичними особами, крім зазначеного у пункті 3.4, також
подають:
• копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або
належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи;
• завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
— підприємців;
• декларацію про доходи фізичної особи або завірену в установленому порядку
копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи — платника
єдиного податку.
3.7. Кандидати на участь у конкурсі
повідомляють про засоби зв’язку з ними
(телефони, електронну адресу тощо).
3.8. Пропозиції претендентів на
участь у конкурсі мають відповідати умовам конкурсу. Орендодавець не має права
змінювати умови проведення конкурсу
після оприлюднення оголошення про
конкурс.
3.9. Пропозиції та інші матеріали від
претендентів на участь у конкурсі надаються орендодавцю у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних та посвідчених печаткою (підписом) заявника.
4.Конкурсна комісія
4.1. До складу конкурсної комісії входять представники орендодавця, виконавчого комітету міської ради, тощо.
4.2. До складу конкурсної комісії можуть входити депутати міської ради.
4.3.Комісія утворюється у кількості
від 5 до 7 осіб у складі голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджується рішенням або розпорядженням орендодавця.
4.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання рішення (розпорядження) про її створення.
4.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який
призначається з числа представників
орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії,
головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при
прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії
розділилися порівну.
4.6.
Секретар
комісії
виконує
обов’язки голови комісії, у разі відсутності останнього.
4.7. Основними завданнями та функціями комісії є:
• розроблення умов проведення конкурсу та визначення терміну прийняття
заяв від фізичних та юридичних осіб про
участь у конкурсі;
• розгляд матеріалів і пропозицій
претендентів на участь у конкурсі та підготовка для затвердження орендодавцем
списку учасників, допущених до подання
конкурсних пропозицій розміру орендної
плати;
• проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону;
• складання протоколів за наслідками
кожного засідання комісії та подання їх
на затвердження орендодавцеві.
4.8. Комісія під час своєї діяльності
має право звертатися за консультаціями
до інших компетентних органів.
4.9. Засідання комісії є закритими,
крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону.
4.10. Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення
конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за
розголошення такої інформації:
• про претендентів на участь у конкурсі, їх кількість та надані ними конкурсні
пропозиції (до визначення переможця);
• яка міститься в документах, наданих
претендентами;
• про режим роботи та склад конкурсної комісії.
4.11. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності
комісії 5 осіб — не менше 3 осіб; при чисельності 6 осіб — не менше 4 осіб; при
чисельності 7 осіб — не менше 5 осіб.
5. Процедура проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на
якому визначається переможець конкурсу.
5.2. У разі надходження однієї заяви
на участь у конкурсі з пропозиціями, які
відповідають умовам конкурсу, передача
майна в оренду відбувається відповідно
до вимог чинного законодавства України.
У разі відсутності пропозицій, які б
відповідали умовам конкурсу, конкурс
оголошується таким, що не відбувся, про
що орендодавцем видається відповідне
рішення (розпорядження).
5.3. У разі надходження двох або більше заяв з пропозиціями, які відповідають
умовам конкурсу, переможець конкурсу
визначається за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати .
5.4. На дату проведення конкурсу
комісія проводить відкрите засідання за
участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). Секретар комісії реєструє
в протоколі засідання конкурсної комісії
кожного учасника, який подав конкурсну
пропозицію, і видає їй картку з номером
учасника. На конвертах зареєстрованих
учасників конкурсу робиться відмітка про
реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій
завершується за 10 хвилин до початку
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проведення конкурсу.
5.5. Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конверти і оголошує їх зміст і зміст
пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.
5.6. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс
проводиться у вигляді торгів «з голосу»
головою конкурсної комісії. Початком
цього етапу конкурсу, який вважається
початком торгів, є момент оголошення
головою комісії найвищої орендної плати,
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо
після триразового оголошення розміру
орендної плати не буде запропоновано
більший розмір орендної плати, голова
комісії оголошує про набуття права на
оренду учасником, який запропонував
найвищу орендну плату.
5.7. У процесі визначення учасника
конкурсу, який запропонував найвищий
розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером,
повернутим до голови комісії, називають
свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, наданий секретарем комісії, в якому зазначаються
реєстраційний номер учасника і запропонована сума.
5.8. Збільшення ціни здійснюється
учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може
бути меншим за 1 % стартової (початкової) ціни.
5.9. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію
від учасників конкурсу, не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова
комісії оголошує «Вирішено», називає
номер учасника, який запропонував найвищу ціну, і оголошує його переможцем
конкурсу.
5.10. За результатами проведення
конкурсу складається протокол, у якому
зазначаються: відомості про учасників;
встановлений на торгах початковий розмір орендної плати; пропозиції учасників
(підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол
підписується всіма членами комісії та
переможцем конкурсу і не пізніше наступного робочого дня після підписання
направляється відповідному орендодавцю на затвердження.
5.11. Інформація про результати проведеного конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження орендодавцем результатів проведеного конкурсу
оприлюднюється на веб-сайті Боярської
міської ради.
5.12. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, комісія на своєму засіданні відміняє раніше
прийняте рішення (розпорядження) про
визначення переможця конкурсу, виключає особу з числа учасників конкурсу та
визначає час та місце проведення додаткового засідання комісії.
5.13. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого
засідання. На засіданні можуть бути присутні учасники конкурсу, представники
засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник, остання
пропозиція якого була найбільшою з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції
орендної плати, про що складається протокол і підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Рішення
про визначення нового переможця конкурсу затверджується рішенням (розпорядженням) орендодавця.
6. Діяльність комісії припиняється у
разі:
6.1. Відсутності заяв про участь у конкурсі — з оголошеного кінцевого строку
прийняття пропозицій учасників конкурсу;
6.2. Відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, — з моменту підписання рішення або іншого розпорядчого
акта про те, що конкурс не відбувся;
6.3. Укладення договору оренди з
особою, яка згідно із законодавством має
право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення
конкурсу, або з особою, пропозиції якої
виявилися єдиними, що відповідають
умовам конкурсу, — з моменту укладення
договору;
6.4. Проведення конкурсу — з дати
укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, — з моменту підписання
рішення або іншого розпорядчого акта
про припинення діяльності комісії.
6.5. Орендодавець впродовж 15 днів
після затвердження результатів конкурсу
надсилає рекомендованим листом або
вручає під розписку особисто переможцю
конкурсу уповноваженій ним особі проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору впродовж
п’яти робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені
у статті 10 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» та
включати орендну плату, запропоновану
переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для
участі в конкурсі.
6.6. У разі, коли переможцем конкурсу є суб’єкт малого підприємництва, який
провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата
визначається з урахуванням коефіцієнта,
передбаченого додатком 1 до Методики
розрахунку і порядку використання плати
за оренду комунального майна, затвердженою сесією Боярської міської ради
«Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної
власності територіальної громади міста
Боярка».
Питання, які не врегульовані даним
Порядком, вирішуються відповідно до
вимог чинного законодавства.
СЕКРЕТАР РАДИ

Я. М. ЯНИК

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

чергова 51 сесія
РІШЕННЯ № 51/2363
від 30 жовтня 2014 року				

м. Боярка

Про затвердження переліку 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 р. «Про оренду державного
і комунального майна» та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, «Про внесення змін
до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна» та рішення Конкурсної комісії «Про передачу
в оренду нежитлових приміщень для здійснення підприємницької
діяльності та надання послуг населенню» № 4 від 29.10.2014 року,—
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду об’єкти комунальної власності згідно із
переліком, що додається, із розміром орендної плати згідно з Методикою розрахунку орендної плати майна комунальної власності
територіальної громади м. Боярка, затвердженої рішенням Боярської міської ради № 18/878 від 06 квітня 2012 року (Додаток 1).
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 51 сесії БМР VІ скликання 30.10.2014 року № 51/2363
№

Перелік об’єктів комунальної
власності м. Боярка, що підлягають передачі в оренду за результатами конкурсу

площа

Орендар

Термін

1.

Нежиле приміщення за адресою:
м. Боярка,
вул. Білогородська, 51, корпус 1:

2,8 кв. м

2,8 кв. м

2
роки
11 міс.

2.

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

75,4 кв.
м

«Державний ощадний банк
України» філія-Києво-Святошинське відділення № 5399

2
роки
11 міс.

3.

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

102,9
кв. м

«Державний ощадний банк
України» філія-Києво-Святошинське відділення №5399

2
роки
11 міс

4.

Нежиле приміщення за адресою:
м. Боярка,
вул. Білгородська, 23-в:

30,2 кв.
м

ТОВ «Промтехноцентр»

2
роки
11 міс

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 51 сесія
РІШЕННЯ № 51/2362
від 30 жовтня 2014 року			
м. Боярка
Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіальної громади м. Боярка, які передаються в оренду на конкурсних засадах
Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846, «Про внесення змін
до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна» та рішення Конкурсної комісії «Про передачу
в оренду нежитлових приміщень для здійснення підприємницької
діяльності та надання послуг населенню» № 4 від 29.10.2014 року, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів комунального майна територіальної
громади м. Боярка, які передаються в оренду на конкурсних засадах.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради організувати конкурс для передачі в оренду об’єктів комунальної
власності на конкурсних засадах, у випадках, передбачених чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на профільну постійну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА			
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
Додаток до рішення 51 сесії БМР VІ скликання від 30.10.2014 року № 51/2362
№

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягає
передачі в оренду на конкурсних засадах

площа

1.

Приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 52

6,1 кв. м.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ

чергова 51сесія РІШЕННЯ № 51/2360

від 30 жовтня 2014 рокум.

Про внесення змін до Переліку
об’єктів 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 приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)», Положенням «Про порядок
організації та проведення відчуження
майна комунальної власності територіальної громади м. Боярка», затвердженого рішенням №35/1539 від 15 серпня
2013 року (зі змінами), на підставі заяви
ФО-П Яременко А. П., —

5
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Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Боярка, які підлягають приватизації у 2014 році
шляхом викупу, об’єкт нерухомості за адресою м. Боярка, вул. Франка, 101-а, а саме:
нежитлові приміщення загальною
площею 500,7 кв. м, зазначені у технічному паспорті літерами «А», «Б», «В»,
«Г», а також некапітальні будівлі та споруди, зазначені у технічному паспорті
літерами «А1», «а», «а1», «Б1», «В1», «В2»,
«Д», «Ж», «Л», «Р», огорожа №1-4.
2. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови Скочка В.А.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ДОВІДКА ПРО СТАН ПІДГОТОВКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. БОЯРКА
Із доповіді міського голови Тараса
Добрівського на сесії Боярської
міської ради 30 жовтня 2014 року
Генеральний план м. Боярка
розроблений інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» та
затверджений рішенням виконавчого комітету Київської області ради депутатів трудящих №
570 від 13.09.1971 р.
У 2008 році міською радою було
замовлено розроблення проекту
генплану у проектному інституті «ДІПРОМІСТО» відповідно до
рішення міської ради № 33/1452
від 07.10.2008 р. «Про погодження
попередніх пропозицій по основних показниках до генерального
плану, графічних матеріалів по
ділянках перспективного освоєння міста Боярка». 20.11.2008 року
були проведені громадські слухання щодо розробки генерального
плану м. Боярка.
На засіданні архітектурномістобудівної ради управління
містобудування і архітектури та
розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації (Протокол № 361-В/09-п
від 15.10.2009 р.) були зроблені
зауваження, які необхідно доопрацювати в проекті генплану
щодо межі міста та розроблення
детального плану території центральної частини міста.
Відповідно до Протоколу наради в Києво-Святошинській
РДА з розгляду питання щодо
обстеження та погодження зовнішньої межі населеного пункту
міста Боярка від 05.08.2010 року
вирішено, що Києво-Святошинська РДА має погодити зовнішню
межу міста. Києво-Святошинська РДА до сьогоднішнього дня
рішення не прийняла.
З 2011 року до 2014 року неодноразово направлялися звернення щодо погодження межі
міста Боярка до Білогородської

Інформація

виконавчого комітету Боярської
міської ради про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
нерухомого майна, які перебувають
у власності територіальної громади
міста Боярка, та підлягають приватизації у 2014 році шляхом викупу
Назва об’єкта: комунальна власність територіальної громади міста Боярка — нежитлові приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Франка, 101-а.
Адреса: м. Боярка, вул. Франка,
101-а.
Балансоутримувач: КП «Боярка-Водоканал»
До участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяль-

сільради, Петрівської сільради,
Бобрицької сільради та до Національного університету біоресурсів
і природокористування України
щодо включення до меж міста
прилеглої території лісу без зміни
функціонального призначення.
Станом на сьогоднішній день
Бобрицька сільрада затвердила
генплан населеного пункту. Тарасівська, Петрівська сільради
надали свої межі, відповідно до
яких розробляються генплани
населених пунктів. Від Білогородської сільради відповіді не
отримано. З ректором Національного університету біоресурсів і
природокористування України
буде проведена зустріч у рамках
обговорення території лісу яка
прилягає до м. Боярка.
Відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної
діяльності», процедура затвердження генерального плану змінилася та вимагає іншого порядку
розроблення та затвердження містобудівної документації та у відповідності до цього Закону генеральні плани населених пунктів,
затверджені до набрання чинності цим Законом, є безстроковими.
Міською радою було ухвалено
рішення № 37/1554 від 29.10.2013
р. «Про пролонгацію терміну дії
генерального плану».
У серпні 2013 року у ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Українська геодезична компанія» було замовлено топографогеодезичну зйомку в масштабі
1:2000 території м. Боярка в системі координат УСК-2000. У зв’язку
із затримкою оплати, кошти були
перераховані у 2014 році.
Міська рада
прийняла рішення № 35/1537 від 15.08.2013
р. «Про внесення змін до проекту
генерального плану міста Боярка» та було створено робочу групу
по роботі над проектом генерального плану міста,згідно з розпо-

рядженням міського голови. За
період роботи робочої групи було
проведено 9 засідань. На засіданнях робочої групи розглядалися
питання щодо уточнення генерального плану міста, детальні
плани територій, пропозиції та
зауваження від мешканців міста,
які будуть враховані під час розроблення генерального плану.
До проектного інституту «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя направлено звернення щодо
підготовки кінцевого варіанту
матеріалів проекту генерального
плану міста Боярка з укладанням
відповідного договору та заміни
архітектурно-проектної майстерні на чолі з новим головним архітектором проекту.
У виконавчому комітеті Боярської міської ради знаходяться
копії документів по генеральному
плану м. Боярка 1971 р., які були
надані Державним архівом Київської області, а саме:
- копія рішення виконавчого
комітету Київської області ради
депутатів трудящих № 570 від
13.09.1971 р.;
- копія протоколу засідання
технічної ради обласного відділу
по справах будівництва і архітектури виконкому Київської обласної ради депутатів трудящих
№ 141/411 від 08.04.1971 р.
Фінансування робіт по проекту генерального плану міста Боярка буде проводитись за рахунок
коштів міського бюджету. За весь
період з 2008 року до 2014 року
кошти проектному інституту «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя
не перераховувались.
Боярська міська рада прикладає максимум зусиль для найшвидшого прийняття та затвердження Генерального плану, а
також його широкого обговорення та залучення до цього процесу
громадськості.

ність 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
(за чотири робочі дні до оголошення
конкурсу) — 17.11.2014 року.
Суб’єкти оціночної діяльності в запечатаному конверті подають для розгляду конкурсною комісією наступну
конкурсну документацію:
• заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою;
• нотаріально засвідчені копії
установчих документів;
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна;
• копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України, завіреного суб’єктом
оціночної діяльності;

• інформацію про суб’єкта оціночної діяльності (документ, який
містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
з ним, з незалежної оцінки майна, у
тому числі подібного майна тощо).
• Терміни виконання робіт з
оцінки майна.
Конкурсні пропозиції суб’єкта
оціночної діяльності подаються
у запечатаному конверті і мають
містити пропозиції щодо вартості
виконання та умови оплати робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також термін
виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться 21 листопада
2014 р. об 11:00 у приміщенні Боярської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13.
Телефон для довідок: (04598) 41-550.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 51 сесія РІШЕННЯ № 51/2364
від 30 жовтня 2014 року								
Про
затвердження
переліку
об’єктів комунального майна територіальної громади м. Боярка, які передаються в оренду поза конкурсом
Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону
України «Про оренду державного і
комунального майна» та відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. №

1846, «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна», рішенням депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
благоустрою міста від 28.10.2014
року та рішення Конкурсної комісії «Про передачу в оренду нежитлових приміщень для здійснення
підприємницької діяльності та на-

Додаток до рішення 51 сесії БМР VІ скликання від 30.10.2014 року № 51/2364

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка,
що підлягає передачі в оренду поза конкурсом

площа

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка,
що підлягає передачі в оренду поза конкурсом

40 кв.
м.

м. Боярка

дання послуг населенню» № 4 від
29.10.2014 року, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів
комунального майна територіальної
громади м. Боярка, які передаються
в оренду поза конкурсом.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради укласти
договір оренди з режимом роботи:
неділя з 10:00 до 13:00, відповідно
до чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільну постійну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА		
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

TV-маршрут
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Понеділок, 10 листопада
УТ 1
06:00 Від першої особи
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:40 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:30 Погода
09:40 Про головне
10:30 Д/ф «Канжі Ішівара. Людина, яка розв’язала війну»
12:00 Погода
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:20 Вікно в Америку
13:55 Нотатки на глобусі
14:10 Казки Лірника Сашка
14:20 Хочу бути
14:45 Д/ф «Обурюйтесь!»
16:05 Euronews
16:20 Д/ф із циклу «Прорив у
невідоме». «Листопад 1989»
17:10 Книга ua
17:35 Д/ф «Майбутні зірки».
«Новий навчальний рік»
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Д/ф «2014. Крим без
вибору»
22:30 Погода
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Шість кадрів»
10:35 «Міняю жінку «
12:00 ТСН
12:20 «Хоробрі серця»
14:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
14:55 Х/ф «Джентльмени,
удачі» (1)

16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Секретні матеріали 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Гроші»
23:30 «Казкова Русь»
00:15 ТСН
Інтер
05:25 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Кохання несподіване нагряне»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Кохання несподіване нагряне»
14:00 «Новини»
14:20 «Судові справи»
15:15 «Чекай на мене»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»

20:40 Т/с «Вовче сонце»
00:10 Т/с «Безодня» (2)
ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення.
Будинок за один тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)
ICTV
05:45 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
06:30 Факти тижня з О. Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини.

Підсумки з К. Стогнієм
10:05 Х/ф «Недосяжний»
11:50 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
13:40 Х/ф «Острів»
15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Острів»
16:55 Х/ф «Я, Франкенштейн»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:25 Дістало!
21:10 Факти. Вечір
21:25 Свобода слова з А.
Куликовим
00:40 Х/ф «Інший світ-3. Повстання ліканів» (2)
СТБ
05:30 «Вікна-Новини». Спецрепортаж
06:20 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Випробування смертю»
08:55 Х/ф «Закоханий до безтями» (1)
10:55 Х/ф «Московські
сутінки»
12:55 «Битва екстрасенсів-14»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Куб - 5»
22:00 «Вікна-Новини»

22:30 «Детектор брехні - 6»
23:25 «Один за всіх»
00:50 «Нічний ефір»
Новий Канал
05:40 Kіds Tіme
05:45 М/с «Справжні мисливці
за привидами»
06:40 Kіds Tіme
06:45 Т/с «Віола Тараканова»
07:40 Шоуманія
08:40 Т/с «Татусеві дочки»
10:40 Т/с «Молодята»
13:45 Шоуманія
14:40 Т/с «Молодята»
15:40 Х/ф «Повернення
Супермена»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти
21:20 Супермодель поукраїнськи
23:20 Х/ф «Дюплекс» (2)
01:10 Абзац!
НТН
05:30 Х/ф «Неділя... опів на
сьому» (1)
08:05 «Правда життя. Професія - актор кіно»
08:35 «Агенти впливу»
09:30 Х/ф «Крижана пристрасть»
11:30 Т/с «Лорд. Песполіцейський»
15:05 Т/с «Павутиння - 6»
19:00 «Свідок»

19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
05:25 Події тижня з О. Панютою
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «П’ятницький. Глава
четверта» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
14:00 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Красуня Ляля» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький. Глава
четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Дівич-вечір у
Вегасі» (2)
01:55 Події

Вівторок, 11 листопада
УТ 1
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:40 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:40 Про головне
10:15 Уряд на зв’язку з громадянами
10:45 УТ-1 з Майклом Щуром
11:25 Погода
11:40 Чоловічий клуб
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Погода
13:50 Як це?
14:10 Казки Лірника Сашка
14:20 Дитячі історії. «У пошуках
світла»
14:40 Фольк-musіc
15:55 Euronews
16:05 Д/ф із циклу «Прорив у

невідоме». «Грудень 1989»
16:50 Д/ф «Півострів Крим 2014»
17:30 Д/ф «Майбутні зірки». «До
роботи»
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Перша студія
22:15 Д/ф «Крісло «Пайміо»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали - 2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь» (1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля - 3»
10:55 Т/с «Свати» (1)

12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка - 4»
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:45 «Сімейні мелодрами - 3»
15:45 «Сімейні мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали - 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Територія обману»
23:35 М/с «Мультибарбара»
00:15 ТСН
Інтер
05:25 Т/с «Повернення Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Вовче сонце»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Вовче сонце»
13:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:35 «Сімейний суд»

15:45 «Судові справи»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Вовче сонце»
00:10 Т/с «Безодня» (2)
ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення. Будинок за один тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)
ICTV

05:40 Свобода слова з А. Куликовим (повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
10:15 Т/с «Брат за брата»
12:30 Т/с «Прокурорська перевірка»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська перевірка»
14:05 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Брат за брата»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з К.
Стогнієм
20:25 Громадянська оборона
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
23:40 Х/ф «Вікінги проти прибульців» (2)
01:45 Голос Америки
СТБ
05:15 «У пошуках істини. Володимир Великий. Святий варвар»
06:00 «Вікна-Новини»
06:35 «Все буде добре!»
08:25 «Зіркове життя. Шлюбні
рекордсмени»
09:30 Х/ф «Партія для чемпіонки» (1)
13:05 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»

18:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
00:00 Х/ф «Закоханий до безтями» (1)
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мисливці
за привидами»
06:50 Kіds Tіme
06:55 Репортер
07:00 Т/с «Віола Тараканова»
08:00 Шоуманія
09:00 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
14:00 Шоуманія
14:55 Т/с «Щасливі разом»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Хто зверху?-3
21:00 Т/с «Вороніни»
00:00 Абзац!
НТН
05:35 «Легенди карного розшуку»
06:05 Х/ф «Неділя... пів на
сьому» (1)
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Коломбо» (1)
12:10 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»

15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська - 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
(2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:00 Т/с «П’ятницький. Глава
четверта» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі» (1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький. Глава
четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий» (2)
02:20 Події

Середа, 12 листопада
УТ 1
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Гість студії
07:35 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:40 Про головне
10:15 Перша шпальта
11:00 Погода
11:10 Чоловічий клуб. Міксфайт. Елітні бої
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Перша студія
14:10 Казки Лірника Сашка
14:20 Хто в домі хазяїн?
14:50 ДПКЄ-2014. Щоденник
14:55 Як ваше здоров’я?
15:50 Euronews
16:15 Х/ф «Мрія Попелюшки»
17:50 ДПКЄ-2014. Щоденник

17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 Слідство. Інфо
22:15 Д/ф «Даніель Бюрен у
Гран Палє»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали 2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»
09:40 «Чотири весілля»
10:55 Т/с «Свати» (1)

12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка - 4»
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:45 «Сімейні мелодрами - 3»
15:45 «Сімейні мелодрами
- 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Інспектор Фреймут»
00:15 ТСН
Інтер
05:25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Вовче сонце»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Вовче сонце»
13:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:35 «Сімейний суд»

15:45 «Судові справи»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Вовче сонце»
00:10 Т/с «Безодня» (2)
ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення.
Будинок за один тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

ICTV
05:30 Світанок
06:30 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:15 Т/с «Брат за брата»
12:30 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14:05 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Брат за брата»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:25 Останный шанс
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
23:40 Х/ф «Перевертень у
погонах» (2)
01:20 Голос Америки
СТБ
05:40 «У пошуках істини.
Кремлівські двійники: смертельна зброя великих»
06:20 «Вікна-Новини»
06:55 «Все буде добре!»
08:50 «Зіркове життя. Бідні
родичі»
09:50 «Врятуйте нашу сім’ю

- 3»
12:55 «Битва екстрасенсів»
14:50 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 «Коли ми вдома» (2)
19:55 «МайстерШеф-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «МайстерШеф-4»
01:50 Нічний ефір
Новий Канал
05:50 Kіds Tіme
05:55 М/с «Справжні мисливці за привидами»
06:50 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Віола Тараканова»
08:00 Шоуманія
09:00 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Вороніни»
14:00 Шоуманія
14:55 Т/с «Вороніни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Герої та коханці
20:20 Т/с «Вороніни»
00:00 Абзац!
00:55 Репортер
НТН
05:20 Т/с «Каменська - 3»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:30 Т/с «Коломбо» (1)
12:10 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»

15:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська - 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:10 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі»
(1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий» (2)
02:20 Події
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Четвер, 13 листопада
УТ 1
06:30 Новини
06:40 Спорт
06:45 Погода
06:50 Гість студії
07:00 Новини
07:10 Спорт
07:15 Погода
07:25 Ера будівництва
07:30 Гість студії
07:40 Країна on lіne
07:45 Гість студії
08:00 Новини
08:10 Спорт
08:15 Погода
08:25 Гість студії
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:00 Новини
09:30 Спорт
09:40 Про головне
10:15 Слідство. Інфо
11:00 Погода
11:15 Дреди епохи. Д/ф
«Прісноводні джунглі»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:00 Новини
13:20 Час-Ч
13:30 Погода
13:50 Українського роду
14:05 Казки Лірника Сашка
14:20 Світло
14:50 ДПКЄ-2014. Щоденник
14:55 Надвечір’я
15:50 Euronews
16:20 Д/ф «Його величність
волосся»

17:20 Д/ф «Палетт. Матісс»
17:50 ДПКЄ-2014. Щоденник
17:55 Погода
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:30 Новини
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Lіve. Будні
21:00 Новини
21:30 Спорт
21:50 «Схеми» з Н. Седлецькою
22:15 Дреди епохи. Д/ф
«Стіл-циркуль Жана Пруве»
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:20 Погода
23:25 На слуху
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали 2014»
06:45 «Сніданок з «1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:15 «Сніданок з «1+1»
07:30 ТСН
07:35 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
07:45 «Сніданок з «1+1»
08:00 ТСН
08:10 «Сніданок з «1+1»
08:30 ТСН
08:35 «Чистоnews»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з «1+1»

09:40 «Чотири весілля - 3»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:00 ТСН
12:20 «Розсміши коміка - 4»
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:45 «Сімейні мелодрами - 3»
15:45 «Сімейні мелодрами
- 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4» (1)
19:30 ТСН
20:30 «Таємні матеріали 2014»
21:00 «Чистоnews»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Право на владу»
00:30 ТСН
Інтер
05:25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07:00 «Новини»
07:15 «Ранок з «ІНТЕРом»
07:30 «Новини»
07:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:00 «Новини»
08:10 «Ранок з «ІНТЕРом»
08:30 «Новини»
08:35 «Ранок з «ІНТЕРом»
09:00 «Новини»
09:20 Т/с «Вовче сонце»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Вовче сонце»
13:20 Д/с «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:00 «Новини»
14:20 Д/с «Слідство вели... з

Леонідом Каневським»
14:35 «Сімейний суд»
15:45 «Судові справи»
17:45 «Новини»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Вовче сонце»
00:10 Т/с «Безодня» (2)
ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
6:20 М/с «Маша і ведмідь» (1)
06:50 М/с «Клуб Вінкс: школа чарівниць» (1)
07:20 М/с «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
09:20 М/с «Клуб Вінкс: школа чарівниць» (1)
10:20 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення.
Будинок за один тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» (2)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

ICTV
05:30 Світанок
06:30 Т/с «Літєйний»
07:45 Факти. Ранок
08:00 Т/с «Літєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:15 Т/с «Брат за брата»
12:30 Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. Ранок
13:20 Т/с «Прокурорська
перевірка»
14:05 Т/с «Літєйний»
15:45 Факти. День
16:20 Т/с «Літєйний»
16:45 Т/с «Брат за брата»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:25 Інсайдер
21:10 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Чужий район»
23:40 Х/ф «Годинникар» (2)
01:25 Голос Америки
СТБ

10:45 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
12:50 «Битва екстрасенсів»
14:50 «Все буде смачно!»
16:00 «Все буде добре!»
18:00 «Вікна-Новини»
19:00 «Коли ми вдома» (2)
19:55 «Зважені та щасливі - 4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Зважені та щасливі - 4»
00:20 Х/ф «Партія для чемпіонки» (1)
Новий Канал
05:55 М/с «Справжні мисливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00 Репортер
07:05 Т/с «Віола Тараканова»
08:00 Шоуманія
09:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Щасливі разом»
14:00 Шоуманія
14:55 Т/с «Щасливі разом»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Хто Зверху?-3
21:00 Т/с «Вороніни»
00:00 Абзац!
НТН

05:25 «У пошуках істини.
Андропов. Смертник на
престолі»
06:10 «Вікна-Новини»
06:45 «Все буде добре!»
08:40 «Зіркове життя. Найкоротші шлюби»
09:40 «Зіркове життя. Зважені
та нещасливі»

05:25 Т/с «Каменська - 3»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:25 Т/с «Коломбо» (1)
12:10 «Кримінальні справи»
13:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»
15:00 «Свідок»

00:25 Т/с «Ходячі мерці» (3)

00:30 «Куб - 5»

15:15 Т/с «Каменська - 3»
19:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»
21:40 «Свідок»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» (2)
00:40 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00 Події
06:50 Ранок з Україною
07:00 Події
07:10 Ранок з Україною
08:00 Події
08:10 Ранок з Україною
09:00 Події
09:15 Т/с «Слід» (1)
10:10 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта» (1)
12:00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
14:10 Т/с «Слід» (1)
15:00 Події
15:25 Т/с «Слід» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі»
(1)
19:00 Події
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький.
Глава четверта» (1)
23:00 Події дня
23:30 Т/с «Лягавий» (2)
02:20 Події

П’ятниця, 14 листопада
УТ 1
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 18:30, 21:00 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 09:30, 21:30
Спорт
06:45, 07:15, 08:15, 11:00,
13:30, 18:05 Погода
06:50, 07:25, 08:25 Гість студії
07:40 Країна on lіne
08:40 Паспортний сервіс
08:45 Телемагазин
09:40 Про головне
10:15 «Схеми» з Н. Седлецькою
11:15 Д/ф «Його величність
волосся»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
13:20 Час-Ч
13:50 Школа Мері Поппінс
14:05 Казки Лірника Сашка
14:20 Театральні сезони
14:50 ДПКЄ-2014. Щоденник
14:55 Віра. Надія. Любов
15:50 Euronews
16:15 Музичне турне
17:30 Д/ф «Палетт. Пікассо»

18:00 ДПКЄ-2014. Щоденник
18:15 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40, 21:40 Шустер LIVE
00:00 Підсумки
Телеканал 1+1
06:30 «Таємні матеріали 2014»
06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10
«Сніданок з «1+1»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 19:30 ТСН
07:10 «Особистий рахунок»
07:35 М/с «Маша і ведмідь»
(1)
08:35 «Чистоnews»
09:40 «Чотири весілля - 3»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:20 «Розсміши коміка - 4»
13:20 «Шість кадрів»
13:50, 14:50 «Сімейні мелодрами - 3»
15:45 «Сімейні мелодрами
- 4»
16:45 «ТСН. Особливе»

17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 4» (1)
20:20 М/с «Мультибарбара»
21:00 «Вечірній Київ-2014»
22:50 «Світське життя»
23:55 Х/ф «Порочна пристрасть» (2)
02:00 Х/ф «Шкіра, в якій я
живу» (3)

20:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Криве дзеркало
душі»
00:35 «Щастя з пробірки»
ТЕТ

05:25 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з «ІНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Вовче сонце»
13:20, 14:20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
14:35 «Сімейний суд»
15:45 «Судові справи»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
19:00 «Щастя з пробірки»

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» (1)
06:20, 10:20 М/с «Маша і
ведмідь» (1)
06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць» (1)
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки-мутанти
черепашки-ніндзя» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення.
Будинок за один тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Світлофор» (2)
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «Джуманджі» (1)
22:40 Х/ф «Мільйон років до
нашої ери-2» (2)

- Франциско П’янета»
07:55 «Великий бокс на
«Інтері». Володимир Кличко
- Алекс Леапаї»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Любов та голуби»
12:10 Т/с «Опівдні на пристані»
16:00 Х/ф «Випробувальний
термін»
18:00 Концерт «Місце
зустрічі»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Великий бокс на «Інтері». Володимир Кличко Кубрат Пулєв». Прямий ефір
01:35 «Великий бокс на
«Інтері». Яго Кіладзе - Бйорн
Блашке»

08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-слідопит»
(1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!» (1)
10:35 М/с «Фіксики» (1)
10:55 М/ф «Покемон. Джирачі - виконавець бажань» (1)
12:20 Х/ф «Марія-майстриня» (1)
13:55 Х/ф «Дев’ять місяців»
(1)
15:45 Х/ф «Герой супермаркету» (1)
17:20 Х/ф «Джуманджі» (1)
20:00 Розсміши коміка
22:00 Віталька
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)

Інтер

ICTV
06:20, 08:00 Т/с «Літєйний»
07:45, 08:45 Факти. Ранок
08:35, 09:15, 13:10, 16:20 Т/с
«Інкасатори»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
20:20 Кріт
22:05 Х/ф «V» означає вендетта» (2)
00:50 Х/ф «Листоноша» (2)
СТБ
05:00 Х/ф «Дорога додому»
(1)
06:15 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
08:05 Х/ф «Терористка Іванова» (1)
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
19:00 Т/с «Коли ми вдома» (2)
19:55, 22:45 «Національне талант-шоу «Танцюють всі!-7»

Новий Канал
05:55 М/с «Справжні мисливці за привидами»
06:55 Kіds Tіme
07:00, 18:00, 00:30 Репортер
07:05 Т/с «Татусеві дочки»
08:00, 14:00 Шоуманія
09:00 Т/с «Татусеві дочки»
11:55, 14:50, 22:15 Т/с «Вороніни»
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:00 Проект Перфект
22:55 Герої та коханці
00:35 Руді
НТН
05:25 Т/с «Каменська - 3»
08:30 Ранковий «Свідок»
09:00 «Випадковий свідок»
09:20 Т/с «Таємниці слідства
- 12» (1)
13:05 Т/с «Вулиці розбитих

ліхтарів - 12»
15:00, 19:00 «Свідок»
15:15 Т/с «Каменська - 3»
19:30 Х/ф «Вихід»
21:15 Х/ф «Тор» (2)
23:25 Х/ф «Хрещений батько
- 3» (2)
02:20 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю - 9» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00, 01:35 Події
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 14:10, 15:25 Т/с «Слід»
(1)
10:00, 21:00 Т/с
«П’ятницький. Глава четверта» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Повернення Лялі»
(1)
23:00 Події дня
23:30 Хочу до Меладзе

Субота, 15 листопада
УТ 1
06:00, 11:30, 14:30, 16:35, 00:10
Погода
06:05 На слуху
06:40 Підсумки
07:00 Шустер LIVE
11:35 Подорожуй першим
12:00 Т/с «П’ять хвилин до
метро»
12:50 Світло
13:25 Хочу бути
13:40 Нотатки на глобусі.
Рига
14:00 Українського роду
14:40 ДПКЄ-2014. Щоденник
14:45 Д/ф «Ісраель Гальван,
андалуський акцент»
15:45 В гостях у Д. Гордона
16:50 Чоловічий клуб. Бокс
17:50 Чоловічий клуб
18:15 ДПКЄ-2014. Щоденник
18:30 Книга ua
19:00 УТ-1 з Майклом Щуром
19:30 Новини
20:00 ДПКЄ 2014. Фінал
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,

Кено
23:00 Від першої особи. Підсумки
Телеканал 1+1
06:00 «Шість кадрів»
07:10 ТСН
08:00, 08:35 Дісней! «Пригоди
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 «Світське життя»
10:05 Х/ф «Сила серця»
14:05 «Вечірній Київ «
16:05 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка - 5»
19:30 ТСН
20:15 «Вечірній квартал»
22:15, 23:15 «Квартал і його
команда»
00:15 Х/ф «Хітмен» (2)
Інтер
05:05 Х/ф «Змієлов»
06:35 «Великий бокс на
«Інтері». Володимир Кличко

ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Покемон. Джирачі - виконавець бажань» (1)
07:30 Лентяєво
08:00 М/с «Лалалупси» (1)

ICTV
05:50 Х/ф «Спогади людининевидимки»
07:30 Останный шанс
08:30 Дістало!
09:30 Громадянська оборона
10:30 Інсайдер

11:30 Т/с «Майстер і Маргарита»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Майстер і Маргарита»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини.
Підсумки з К. Стогнієм
20:10 Т/с «Майстер і Маргарита»
23:20 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
01:30 Х/ф «Перевертень у
погонах» (2)
СТБ
06:20 Х/ф «Весна на Зарічній
вулиці» (1)
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:35 «Національне талантшоу «Танцюють всі!-7»
15:15 «Зважені та щасливі - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
22:10 Т/с «Коли ми вдома» (2)
23:20 «Х-Фактор - 5. Підсумки голосування»

00:55 «Детектор брехні - 6»
Новий Канал
08:05 Ревізор
10:00 Стажисти
12:15 Уральські пельмені
14:55 Хто зверху?-3
16:55 Т/с «Вороніни»
18:50 М/ф «Смурфіки»
20:40 Х/ф «Після нашої ери»
(2)
23:15 Стенд Ап Шоу
00:10 Х/ф «Кохання під прикриттям» (2)
НТН
07:45 Т/с «Таємниці слідства
- 12» (1)
11:30 «Речовий доказ». Смертельне рівняння
12:00 «Головний свідок»
12:55 «Випадковий свідок»
13:50 «Правда життя. Атлет»
14:30 «Поїхали!»
15:00 Т/с «Вулиці розбитих

ліхтарів - 4» (1)
19:00 «Спеціальний «Свідок»
19:30 Х/ф «Тор»
21:50 Т/с «Морський патруль» (2)
23:30 «Голі та смішні»
00:25 Х/ф «Ефект метелика
- 2» (2)
Телеканал «УКРАЇНА»
05:25 Т/с «Повернення Лялі»
(1)
06:10 Таємниці зірок
07:00 Події
07:15, 09:15 Т/с «Інтерни» (1)
09:50 Один за сто годин
11:00 Х/ф «Між першою» (1)
14:40 Т/с «Не йди» (1)
15:00 Події
15:20 Т/с «Не йди» (1)
18:55 Футбол. Відбірковий
матч до Євро-2016. Люксембург - Україна
21:00 Події
21:30 Т/с «Мама в законі» (1)
01:30 Т/с «Лягавий» (2)

Неділя, 16 листопада
УТ 1
06:00 Погода
06:05 Світ православ’я
06:40 Крок до зірок
07:20 Погода
07:30 Гумористичний клуб «Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
08:55, 09:00 Погода
09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
10:10 Х/ф «Аврора»
11:50 Т/с «П’ять хвилин до метро»
12:40 Православний вісник
13:25 Школа Мері Поппінс
13:40 Фольк-musіc
14:50 Д/ф «Ізабелла Роселліні»
15:55 Соціальні гарантії
16:15 Театральні сезони
16:45 В гостях у Д. Гордона
17:45 Подорожуй першим
18:20 Д/ф «Неоголошена війна.
Щоденник пам’яті»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Моя країна
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 На слуху. Підсумки

00:10 Погода
Телеканал 1+1
06:00 Х/ф «Золотоволоска» (1)
07:35 М/ф «Ну, постривай!» (1)
08:00, 08:35 Дісней! «Пригоди
ведмедиків Гаммі» (1)
09:00 Лотерея «Лото-забава»
10:15 ТСН
11:00 «Світ навиворіт - 3: Танзанія,
Ефіопія»
12:00 «Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці» (1)
12:10 «Машині казки» (1)
12:15 «Інспектор Фреймут»
14:00 «Територія обману»
15:05 Х/ф «Москва сльозам не
вірить» (1)
18:30 «15 республік»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:30 «Хоробрі серця»
23:20 Х/ф «Голодні ігри. У вогні» (2)
02:00 Х/ф «Телемерці» (3)
Інтер
05:30 «Подробиці»
06:00 «Великий бокс на «Інтері».

Яго Кіладзе - Бйорн Блашке».
Повтор
06:50 «Великий бокс на «Інтері».
Володимир Кличко - Кубрат
Пулєв». Повтор
08:00 «уДачний проект»
08:35 «Готуємо разом»
09:30 «Недільні новини»
10:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
11:00 Д/ф «Перша світова. Справа
принципа»
12:00 «Великий бокс на «Інтері».
Володимир Кличко - Кубрат
Пулєв». Повтор
13:55 Х/ф «Лісове озеро»
15:55 Т/с «Криве дзеркало душі»
20:00 «Подробиці тижня»
21:55 Програма «Чорно-біле»
23:05 Х/ф «Випробувальний
термін»
01:10 Т/с «Опівдні на пристані»
ТЕТ
06:00 М/с «Лалалупси» (1)
06:20 М/ф «Барбі і три мушкетери» (1)
07:30 Лентяєво

08:00 М/с «Лалалупси» (1)
08:30 М/с «Смішарики» (1)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-слідопит» (1)
10:05 М/с «Вперед, Дієго, вперед!»
(1)
10:35 М/с «Фіксики» (1)
10:55 М/ф «Барбі і три мушкетери» (1)
12:30 Х/ф «Зоряні талери» (1)
13:40 Х/ф «Герой супермаркету» (1)
15:25 Країна У
16:15 Панянка-селянка
18:05 Любов онлайн
19:05 Панянка-селянка
20:00 Розсміши коміка
22:00 Віталька
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (3)
ICTV
05:20 Х/ф «Як за старих добрих
часів»
06:55 Анекдоти по-українськи
07:45 Зірка YouTube
08:55 Козирне життя на дачі
09:20 Дивитись усім!
10:25 Кріт. Розважальне шоу
12:35 Т/с «Чужий район»

12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Чужий район»
18:45 Факти тижня з О. Соколовою
20:25 Х/ф «Ріддік»
22:55 Х/ф «Інший світ-4. Пробудження» (2)
00:40 Х/ф «Годинникар» (2)
СТБ
05:30 Х/ф «Суєта суєт» (1)
06:55 «МайстерШеф - 4»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:50 «МайстерШеф - 4»
13:50 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва екстрасенсів-14»
21:10 «Один за всіх»
22:20 «Вікна-Новини». Спецрепортаж
23:25 Х/ф «Мільйонер» (1)
01:35 «Нічний ефір»
Новий Канал
06:05 М/с «Губка Боб - прямокутні

Штани»
07:35 Х/ф «Коротке замикання-2»
08:55 М/с «Дракони. Вершники
Дурня»
11:30 М/ф «Смурфіки»
13:20 1000 жіночих бажань
14:20 Хто зверху?-3
16:20 Проект Перфект
17:35 Т/с «Вороніни»
18:10 Х/ф «Після нашої ери» (2)
20:40 Х/ф «Зелений ліхтар» (2)
23:50 Х/ф «Шибайголова» (2)
01:45 Х/ф «Кохання під прикриттям» (2)
НТН
05:55 Х/ф «Ризик - благородна
справа» (1)
07:20 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів
- 4» (1)
11:30 «Легенди карного розшуку».
Крах операції «Напалм»
12:00 «Агенти впливу»
13:00 «Спеціальний «Свідок»

13:30 Х/ф «Вихід»
15:20 Т/с «Зоннентау»
22:40 «Злочин і чари»
23:00 «Головний свідок»
00:00 Х/ф «Хижак Юрського
періоду» (3)
01:35 Х/ф «Хрещений батько - 3»
(2)
04:15 «Голі та смішні»
05:00 «Легенди бандитського
Києва»
Телеканал «УКРАЇНА»
04:15 «Голі та смішні»
05:00 «Легенди бандитського
Києва»
05:50 Щиросердне зізнання
07:00 Події
07:30 Х/ф «Між першою» (1)
11:10 Т/с «Не йди» (1)
15:10 Т/с «Мама в законі» (1)
19:00 Події тижня з О. Панютою
20:00 Х/ф «Шукаю попутника» (1)
22:00 Хочу до Меладзе
00:00 Великий футбол

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

Відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку
природного газу», власники складових Єдиної газотранспортної ситеми України (далі ЄГТСУ) зобов’язані забезпечити надійну та безпечну
експлуатацію ЄГТСУ згідно з вимогами законодавства та правилами
технічної експлуатації. У разі невиконання зазначених вимог власники складових Єдиної газотранспортної ситеми України зобов’язані
передати належні їм складові ЄГТСУ у власність, господарське відання чи користування газотранспортному або газорозподільному
підприємству чи укласти з газотранспортним або газорозподільним
підприємством договір про експлуатацію таких складових.
За інформацією Києво-Святошинської ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»,
на території м. Боярка знаходиться 55,494 км газопроводів, власники
яких невідомі. (Перелік газопроводів додається).
З метою виконання вищевказаних норм законодавства, просимо
власників газопроводів, поданих у додатку, звернутися до Боярської
міської ради з метою укладення в подальшому договору про експлуатацію таких складових з ПАТ «Київоблгаз».
Одночасно доводимо до Вашого відома, що відповідно до ст. 335
Цивільного кодексу України, безхазяйною є річ, яка не має власника
або власник якої невідомий.
У разі відсутності звернення від власників газопроводів, поданих у
додатку, Боярська міська рада прийме дані газопроводи до комунальної власності.
Звернення від власників газопроводів, поданих у додатку, приймаються виключно у письмовій формі впродовж місяця з дня оприлюднення оголошення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13.
каб. 3, тел. 40-355.
Виконавчий комітет Боярської міської ради

ПЕРЕЛІК ГАЗОПРОВОДІВ В М. БОЯРКА

7 листопада 2014
№21 (255)

НОВИНИ

7 листопада 2014
№21 (255)
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
від 28 жовтня 2014 року № 55/2
м. Боярка

Про організацію одностороннього дорожнього руху за адресою:
вул. Молодіжна в м. Боярка
Розглянувши лист КП «Боярське ГВУЖКГ» від 22.10.2014 №
1031 «Про організацію одностороннього руху по вул. Молодіжна»
та рекомендації транспортної комісії виконавчого комітету Боярської міської ради від 22.10.2014 року, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України
«Про дорожній рух» (3353–12 ) та з метою поліпшення організації
дорожнього руху та його безпеки, покращення екологічного стану,
збереження внутрішньої мережі доріг в м. Боярка, —
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИВИРІШИВ:
1. Погодити організацію одностороннього дорожнього руху за адресою:
вул. Молодіжна (від вул. Білогородська до вул. Лінійна) в м. Боярка.
2. Доручити КП БГВУЖКГ:
2.1. вивчити питання щодо можливості організації одностороннього дорожнього руху за адресою: вул. Молодіжна (від вул. Білогородська до вул. Лінійна) в м. Боярка;
2.2. погодити схему організації одностороннього дорожнього
руху в м. Боярка за адресою: вул. Молодіжна (від вул. Білогородська
до вул. Лінійна) з відділом з обслуговування Києво-Святошинського району УДАІ ГУ МВС України в Київській області до 15.11.2014 р.
3. Контроль покласти на першого заступника міського голови
В. А. Скочка та заступника міського голови О. Д. Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т. Г ДОБРІВСЬКИЙ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергова 51 сесіяРІШЕННЯ № 51/2373
від 30 жовтня 2014 року 				
м. Боярка
Про затвердження детального плану території під будівництво багатоквартирного житлового будинку між вул. Молодіжна, вул. Чернишевського та вул. Б.
Хмельницького в м. Боярка
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом
України «Про основи містобудування», Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
16.11.2011 р. № 290, —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити детальний план території під будівництво багатоквартирного житлового будинку між вул. Молодіжна, вул. Чернишевського та вул.
Б. Хмельницького в м. Боярка.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови, згідно з розподілом функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА			

Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЕКСКУРСІЯ ДО ТЕАТРУ — У ПОДАРУНОК
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Тоді організатори — Боярська міська організація
партії «УДАР» — пообіцяли переможцям приз —
квитки до театру. Сказано —
зроблено. Подарунком від
голови організації Юлія
Казакова та приватного
підприємця Андрія Арчакова став перегляд вистави
«Попелюшка» у столичному театрі ім. І. Франка.
І ось суботнього ранку
25 жовтня малеча радісно
Нещодавно учні 4-Б класу початкової школи Бояр- висипала на гімназійне
ського НВК «Гімназія — ЗОШ І ст.» здійснили довгоочі- подвір’я. Фото на згадку — і
до великого комфортакувану екскурсію до театру. Саме такий подарунок бельного автобуса, у подіти отримали за перемогу в благодійному ярмарку з дорож за новими приємнагоди Дня міста.
ними враженнями.

ШКОЛЯРІ – ВЕТЕРАНАМ
6 листопада у міському Будинку культури відбулася прем’єра
вистави «У чому сенс життя». Її
підготували старшокласники, які
відвідують театральну студію під
керівництвом Тетяни Вікулової.
Свою виставу учасники присвятили знаменній сторінці в
житті країни – 70-ій річниці визволення України. Простору залу
Будинку культури заповнили
учні боярських шкіл. Серед глядачів не було жодного байдужого –
на очах у багатьох були сльози.
Учасників заходу привітав
заступник міського голови Валерій Дубовецький. Він щиро

побажав учням не знати, що
таке війна. Голова Боярської
організації ветеранів війни та
праці Лідія Хоменко вручила
ювілейні медалі до 70-річчя визволення України присутнім

ветеранам: Ткаченку Миколі
Мартиновичу, Негоді Валентині Федорівні. Усім ветеранам,
серед яких був і Клименко Іван
Степанович, школярі подарували квіти.
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ОФІЦІЙНО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 28 жовтня 2014 року № 55/3 		
м. Боярка

Про встановлення вартості
технічного обслуговування ліфтів
у м. Боярка для ліфтообслуговуючої дільниці КП «БГВУЖКГ»
Розглянувши звернення начальника КП «БГВУЖКГ» про
встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів у
житлових будинках м. Боярка,
які знаходяться на балансі КП
«БГВУЖКГ», рішення виконавчого комітету Боярської міської
ради № 45/1 від 09.09.2014 року
«Про визначення виконавця послуг з технічного обслуговування
ліфтів у м. Боярка», керуючись
п. а) пп.2 ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», Порядком формування
тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України № 869 від 01.06.2011 року,
законом України «Про засади
державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності»,
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Встановити вартість повного
технічного обслуговування ліфтів
для ліфтообслуговуючої дільниці
КП «БГВУЖКГ» у житлових будинках м. Боярка, які обслуговуються ліфтообслуговуючою дільницею КП «БГВУЖКГ», в розмірі
1458,68 грн./міс. на один ліфт.
2. Включити вартість технічного
обслуговування
ліфтів, які обслуговуються ліфтообслуговуючою дільницею КП
«БГВУЖКГ», відповідно до рішення виконкому Боярської
міської ради № 32/2 від 09.09.2014
р., до тарифів з утримання будинків та прибудинкової території по
7-9 поверхових будинках, що мають ліфти.
3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації
та на сайті Боярської міської ради.
4. Дане рішення набирає чинності після його затвердження в
терміни, передбачені чинним законодавством.
5. Контроль за виконання
даного рішення покласти на заступника міського голови О. Д.
Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту
регуляторного акта — рішення
Боярської міської ради «Про встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів у м.Боярка
для ліфтообслуговуючої дільниці
КП «БГВУЖКГ».
Боярська міська рада відповідно до статті 9 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій
фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань повідомляє про оприлюднення регуляторного акта
- проекту рішення Боярської
міської ради «Про встановлення
вартості технічного обслуговування ліфтів в м. Боярка для ліфтообслуговуючої дільниці КП
«БГВУЖКГ».

Стислий зміст:
Даним рішенням встановлюються тарифи для повного технічного обслуговування ліфтів у
житлових будинках, які на даний
час потребують кращого ремонту
та догляду.
Економічне
обґрунтування
тарифу розраховане спеціалістами КП «Боярське ГВУЖКГ».
Дані розрахунки розроблені
відповідно до ГСТУ 36.1-006-98,
для проведення частішого обстеження (оглядів та обходів) ліфтів і
покращення їх обслуговування та
експлуатації.
Метою розробки регуляторного акта є покращення стану
ліфтів у м. Боярка.
Показниками
результативності проекту рішення буде:
- покращення роботи та стан
ліфтів багатоквартирних будинків м. Боярка.
Строк дії регуляторного акту
постійний, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у
разі зміни чинного законодавства
та з інших причин.
Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу — газета «Боярка-інформ» та офіційний сайт
Боярської міської ради.
Також з повним текстом проекту регуляторного акта, аналізом
регуляторного акта можна ознайомитися безпосередньо у каб. № 3,
10 Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 13) щоденно з 8:00 до 17:00, тел. 41-550.
Пропозиції та зауваження до
проекту регуляторного акта приймаються письмово впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за адресою: м. Боярка,
вул. Білогородська, 13, каб. 3, 10.
АНАЛІЗ
регуляторного впливу
Відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Порядку
формування тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України № 869 від 01.06.2011 року.
Назва регуляторного акта: рішення «Про тарифи на послуги з
технічного обслуговування ліфтів».
Регуляторний орган: виконавчий комітет Боярської міської ради.
Відповідальна особа: Горін
Олександр Дмитрович
Контактний телефон: 40-355
1. Визначення проблеми
Даний регуляторний акт визначає порядок нарахування та
розміри вартості послуг з технічного обслуговування ліфтів КП
«Боярське ГВУЖКГ».
2. Цілі регулювання
Внаслідок затвердження регуляторного акта очікується встановлення розміру послуг з технічного
обслуговування ліфтів, що реально
відповідають собівартості послуг,
які будуть надаватись та дозволять
ефективно експлуатувати та зберігати ліфтове господарство міста.
3. Метою цього регуляторного
акта є регулювання:
• організаційних відносин,
пов’язаних з встановленням та-

рифів на послуги з технічного обслуговування ліфтів;
• грошових відносин між КП
«Боярське ГВУЖКГ» та споживачами послуг.
4. Механізм розв’язання проблеми
У разі прийняття регуляторного акта забезпечуються правові
наслідки для підвищення ефективності використання ліфтового
господарства, отримання достатніх коштів на утримання служби,
яка виконує ці роботи.
5. Альтернативні способи
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акта є його прийняття,
так як «КП «Боярське ГВУЖКГ»
є юридичною госпрозрахунковою
одиницею, метою якого є самоокупність та отримання прибутку.
6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у
разі прийняття регуляторного акта
Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів, розроблених відповідно до «Порядку встановлення
вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації», затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 р.
№ 369 та Порядку формування
тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України № 869 від 01.06.2011 року.
Економічне обґрунтування тарифу розраховане спеціалістами КП
«Боярське ГВУЖКГ».
Розрахунок планових витрат
на технічне обслуговування 1 ліфта в місяць у розмірі 1458,68 грн.
7. Визначення очікуваних результатів:
Затвердження регуляторного
акта потребує збільшення витрат
з боку споживачів послуг з технічного обслуговування ліфтів;
вигодою для них буде збільшення
якості послуг, що надаватимуться
КП «Боярське ГВУЖКГ».
Вигодою для громади міста
стане також можливість ефективного збереження, використання
та контролю за ліфтовим господарством міста.
8. Строк дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого
регуляторного акта — постійний,
з можливістю внесення до нього
змін, в залежності від факторів, які
впливають на формування тарифів.
9. Показники результативності регуляторного акта
Показником результативності регуляторного акта є ефективне використання, збереження та
контроль за ліфтовим господарством міста.
10. Заходи з відстеження результативності акта
Результативність
регуляторного акта буде відстежуватись за
рахунок здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства з використанням
статистичного метода одержання
результатів відстеження.
Базове відстеження буде здійснено через три місяці з дня набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження - через
рік після проведення базового
відстеження.
Зав. фінансово-економічним
відділом О. М. Балуєва

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
від 28 жовтня 2014 року № 55/4 м. 							
Про встановлення тарифу на вивіз
твердих побутових відходів (ТПВ) у м.
Боярка для всіх категорій споживачів
Розглянувши звернення начальника КП «БГВУЖКГ» про
встановлення тарифу на вивіз
твердих побутових відходів(ТПВ)
у м. Боярка для всіх категорій споживачів, керуючись п. а) пп.2 ст.28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України
від 26.07.2006 року № 1010 «Про
затвердження порядку формування

тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Встановити тариф на вивіз 1 м3 твердих побутових
відходів(ТПВ) у м. Боярка:
• для населення — 49,61 грн. з ПДВ;
• для бюджетних установ — 53,99
грн. з ПДВ;
• для інших категорій споживачів — 59,34 грн. з ПДВ.
2. Встановити для населення тариф на вивіз твердих побутових від-

Боярка

ходів (ТПВ) з однієї людини в місяць
у м. Боярка в сумі 14,88 грн. з ПДВ.
3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на сайті Боярської міської ради.
4. Дане рішення набирає чинності після його затвердження в
терміни, передбачені чинним законодавством.
5. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на заступника міського голови О. Д. Горіна.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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За сприяння Боярської
міської ради та міського голови
Тараса Добрівського було виділено кошти на капітальний ремонт трьох свердловин.
З 22 жовтня цього року вже
розпочалися роботи по капі-

тальному ремонту свердловини
по вул. Кібенка. Роботи проводить ТзОВ «Компанія з водозабезпечення «Бурвод», які заплановано завершити до кінця
листопада

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VІ СКЛИКАННЯ
чергової 51сесії РІШЕННЯ № 51/2371
від 30 жовтня 2014 року				
м. Боярка

Про виконання умов договорів,
укладених 01.09.2007 року між Дочірнім підприємством «Дніпровський
круг» та мешканцями м. Боярка
Враховуючи те, що 01 вересня
2007 року між Дочірнім підприємством «Дніпровський круг» та
мешканцями міста Боярка були
укладені договори про передачу
майнових прав на квартири в житловому будинку, що будується у
м. Боярка, вул. Білогородська, 51,
та враховуючи, що однією із умов
цього договору було те, що громадяни зобов’язувалися виселитися
не пізніше 20 год.00 хв. 02.09.2007
року з гуртожитку по вул. Білогородській, 49 у м. Боярка, (який
підлягав знесенню для будівництва на місці багатоповерхового
будинку), а зобов’язання ДП «Дніпровський круг» полягали в тому,
що безоплатно передасть майнові
права на квартиру, зазначену в
договорі, і зобов’язується за свій
рахунок вчинити дії, пов’язані з
будівництвом об’єкту і передачею
стороні документів, які необхідні
для оформлення права власності
на відповідну частину житлового
будинку. Свої зобов’язання громадянами виконано. Станом на
сьогодні дані мешканці позбавлені права на житло.
Враховуючи
вищевикладене та укладені договори від
01.09.2007 року, керуючись законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», —
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Верховної
Ради України з проханням посприяти належному виконанню договорів будівельною компанією Дочірнє підприємство
«Дніпровський круг», укладених 01.09.2007 року з наступними громадянами:
1. Касенич С. М., Касенич
М. І., Касенич Ю.І.;
2. Швець А. В., Швець О. А.,
Швець І. М.;

3. Калатенко Л. В., Калатенко В. М., Калатенко Є. В., Кагітін В. М., Кагітіна В. В., Кагітіна О. В.;
4. Наюк С. А., Наюк О. Є.,
Наюк М. С., Наюк А. С., Марчук
Н. С., Марчук В. Ю.(2 квартири);
5. Корольова В. В., Драпіковський А. Ф.;
6. Горбатюк Л. Ф., Горбатюк
М. В.;
7. Юрчук З. Л., Юрчук Ю. В.,
Юрчук І. В.;
8. Серватович Т. В., Серватович Н. М.
2. Звернутися з вимогою до
Дочірнього підприємства «Дніпровський круг» про належне
виконання умов договорів про
передачу майнових прав на
квартири в житловому будинку,
що будується у м. Боярка, вул.
Білогородська, 51, укладених
01.09.2007 року між Дочірнім
підприємством «Дніпровський
круг» та мешканцями м. Боярка, а саме:
1. Касенич С. М., Касенич
М. І., Касенич Ю.І.;
2. Швець А. В., Швець О. А.,
Швець І. М.;
3. Калатенко Л. В. , Калатенко
В. М., Калатенко Є. В., Кагітін В.
М., Кагітіна В. В., Кагітіна О. В.;
4. Наюк С. А., Наюк О. Є.,
Наюк М. С., Наюк А. С., Марчук
Н. С., Марчук В. Ю (2 квартири);
5. Корольова В. В., Драпіковський А. Ф.;
6. Горбатюк Л. Ф., Горбатюк
М. В.;
7. Юрчук З. Л., Юрчук Ю. В.,
Юрчук І. В.;
8. Серватович Т. В., Серватович Н. М.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію
з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА		
Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ
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«БОЯРСЬКИЙ ХРЕЩАТИК» ЗІБРАВ
ТАЛАНОВИТУ МОЛОДЬ З УСІЄЇ УКРАЇНИ
1 листопада у Києво-Святошинському ЦТМ «Оберіг» у рамках Молодіжного мистецького
фестивалю імені І. Коваленка
відбувся конкурс гітаристів
«Боярський Хрещатик-2014».

Вже втретє Боярка збирає
майбутню музичну еліту України. Класична гітара — благородний музичний інструмент,
що чарує, дивує, створює неповторну атмосферу духовності і добра. Все це так необхідно
нам у ці важкі часи…
Конкурсна програма була
вкрай цікавою та насиченою.
Присутніх порадували виступи
32 виконавців з різних куточків
України: Новий Буг, Гнівань,
Дніпропетровськ, Кривий Ріг,
Кіровоград, Іллічівськ, Миколаїв, Суми, Конотоп, Вишневе,
Хмельницький і — звичайно!
— Боярка. А також представники із сіл та селищ Київської,
Одеської, Хмельницької та Вінницької областей.
Виконавську майстерність
учасників оцінювала висококваліфікована суддівська колегія.
Голова журі Вікторія Жадько,
заслужена артистка України,
диригент симфонічних оркестрів, лауреат всеукраїнських
та міжнародних професійних
конкурсів, професор Київського національного університету
культури і мистецтв; Олег Саліванов, віце-президент Фестивалю, музикант і автор пісень,
композитор, професійний гітарист, викладач вищої категорії
по класу гітари в Київській дитячій музичній школі; Тетяна

Литовченко,
викладач-мето- Марков Олександр), педагодист Сумського вищого учили- ги — Інна Корольова та Людща мистецтв і культури ім. Д. С. мила Шалашова. Відзнакою
Бортнянського; Вікторія Соло- «За оригінальний творчий
губ, старший викладач Мико- задум» був також нагороджелаївського коледжу культури і ний ансамбль «Ретро» (Арцемистецтв, кандидат педагогіч- ва Єлізавета, Ткаченко Ірина,
них наук, лауреат міжнародних Іваницька Аліса, Мазур Яна),
конкурсів та фестивалів, арт- педагог — Наталія Прокопчук.
директор міжнародного фестиУ середній віковій категорії
валю «Віват, гітаро!».
ІІ місце посіла Лахтадир Марія;
Боярські гітаристи виступа- педагог — Олександр Марков,
ли прекрасно. Якщо врахувати, а у старшій віковій категорії
що боротися довелося з кон- ІІІ місце здобув і сам викладач
курсантами, що представляли Боярської Дитячої школи миснайкращі музичні навчальні тецтв Олександр Марков, визаклади України (у тому числі пускник Київського інституту
вищі), Боярська дитяча школа музики ім. Р. М. Глієра.
мистецтв була на висоті.
Дипломантами
конкурсу
Так, у категорії «Ансамб- (IV місце) стали представники
лі» ІІІ місце поділили: Ан- ще одного боярського навчальсамбль «Мелодія» (Парк Пол, ного закладу — дует: РознатовЛукасік Ян, Лазоренко Ма- ський Владислав та Шостак
рія, Саржинська Олексан- Олег, Навчально-оздоровчий
дра, Голуб’ятников Степан), комплекс Київського військопедагоги — Інна Корольова вого ліцею імені Івана Богуна;
та Людмила Шалашова; кон- педагог — Володимир Орлов.
цертмейстер — Олександр
З усіма результатами конМарков та ансамбль «Фла- курсу можна ознайомитись на
мінго» (Максианович Михай- сайті І. Коваленка
ло, Тузюк Олена, Гук Ірина,
http://ivan-kovalenko.info.

ВІДКРИВСЯ НОВИЙ СПОРТКЛУБ «ЧЕМПІОН»
Нещодавно на базі Боярського НВК «Гімназія — ЗОШ І ст.» відкрився спортивний клуб «Чемпіон». Нині тут працюють секції
боксу, джиу-джитсу, фітнесу для
жінок. Як повідомив керівник
клубу Євген Руденко, заняттями в
секціях керують досвідчені тренери: Іван та Дмитро Мадулу (бокс),
Олександр Порхонюк (джиу-джитсу), Юлія Антонська (фітнес-інструктор). Також в клубі працює лікар-реабілітолог Павло Толстенков.
Урочисте відкриття клубу
відбулося 18 жовтня. Його учас-

никами стали юні спортсмени
та почесні гості: міський голова
Тарас Добрівський і голова ра-

КВІТИ — ВИЗВОЛИТЕЛЯМ

70-річчя звільнення України
було відзначено на теренах міста.
28 жовтня у Боярській гімназії
відбувся районний захід, під час
якого вшановано ветеранів Великої Вітчизняної війни, вручено
нагороди, подяки та грамоти.
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МІСЬКІ НОВИНИ

Громада поклала квіти до
обеліску Слави у парку Перемоги.
Також квіти було покладено на братську могилу на старому кладовищі. Цю почесну
місію виконав міський голова
Тарас Добрівський.
А члени міської організації ветеранів війни та праці
та районної організації воїнів-інтернаціоналістів
під
керівництвом Лідії Хоменко
та Лариси Козленко поклали
вінок до могили Невідомому
солдату біля залізничної станції «Боярка».

йонної ради Людмила Шевчук.
1 листопада у клубі відбувся день боксу для спортсменів
2000-2001 років народження. У
змаганнях взяли участь вихованці тренера Михайла Вєрного з клубу «Корчагінець» (Боярська ЗОШ № 5).
До речі, нині триває набір дорослих та дітей, охочих займатися спортом.
За довідками можна звертатися за тел.: (067) 450-10-03;
(093) 433-15-10.

МУЗЕЙНИЙ ЕКСПОНАТ
ВИРУШИВ НА ФРОНТ

28 жовтня відремонтований
БРДМ-2 вирушив з Боярки до
Дебальцевого.
Як експонат, машина простояла у Ново-Петрівському
музеї-заповіднику 40 років. І
лише зараз «заморожена» військова техніка за сприяння Київської
облдержадміністрації
отримала шанс попрацювати за
прямим призначенням.
На це знадобилося близько
трьох тижнів.
Допомагали представники

самооборони, приватні підприємці, а також Боярська міська і
Тарасівська сільська ради.
Під час проводів бойову машину освятив настоятель Свято-Покровської парафії отець
Димитрій Присяжний.
Як повідомив представник самооборони Євген Руденко, БРДМ
вирушає на «службу» до бійців 25
батальйону «Київська Русь».
Нехай ця техніка послужить
вірою і правдою нашим воякам
на Сході країни та допоможе
повернути мир нашому краю.

ЯК НАВЧИТИ ДИТИНУ
БУТИ ПОПУЛЯРНОЮ
Підвищенню соціально-психологічного статусу дитини в
групі дитячого садка було присвячено семінар-практикум для
вихователів, який відбувся 5 листопада в ДНЗ – ЦРД «Джерельце».
Дитячий садок – це середовище, де дитина вчиться будувати взаємини з однолітками.
Саме у дошкільному віці складаються доволі стійкі вибіркові
взаємини. Одним дітям віддають
перевагу у спілкуванні і вони
стають «популярними» серед
однолітків, інших дітей – ігнорують. Що саме робить дитину
успішною в сфері спілкування?
У цьому намагалися розібратися
педагоги «Джерельця».
На думку практичного психолога Світлани Ковальчук, популярних дітей від непопулярних відрізняють моральні якості:
доброта, чуйність, доброзичливість, здатність допомогти, поступитися тощо. А от інтелект
і творчі здібності не відіграють
значної ролі у формуванні ставлення дітей до однолітків.

Втрата

Навчити дітей будувати взаємини з однолітками допоможуть
ігри, під час яких діти мають говорити один одному приємні
слова, давати ласкаві імена, помічати та підкреслювати в іншій
людині лише найкраще, а також
вправи типу «Усмішка» (уявну
усмішку передаємо з рук в руки,
посміхаючись), «Ласкаве ім’я»,
«Рожеві окуляри» тощо. Та найважливіше, зазначила Світлана
Сергіївна, щоб дитина думала
не про себе (свій успіх, свою
оцінку), а про результат самої
діяльності. Тоді їй набагато легше буде робити щось разом з
іншими дітьми та завойовувати
їхню симпатію.
На завершення педагогам
було запропоновано оцінити себе за допомогою вправи
«Хусткова мандала», що означає – малюнок в колі. Вихователі у цікавій формі спробували
побачити своє місце у колективі, визначити комфортну дистанцію для себе та інших.
Наталія Нєдовєсова,
вихователь-методист

27 жовтня, ледве перетнувши рубіж
89-річчя, пішла з життя Параска Назарівна Щербатюк. Ми втратили добру і мудру
подругу, члена колективу, яка щедро ділилася з ближніми своєю творчістю.
Параска Назарівна народилася 16 жовтня 1925 року. Вона з того покоління людей, які пережили війну та повоєнне лихоліття.
Велика Вітчизняна війна пронеслася вихором над долею Параски Щербатюк. Дівчина потрапила до числа українців, вивезених на рабську працю до фашистської Німеччини. Чотири роки
на чужині запам’яталися їй на все життя.
Були в її житті прості людські радощі і високе прагнення до
творчості: писала вірші, малювала, вишивала картини, а ще —
співала у народному хорі ветеранів «Надія».
Світла пам’ять нашій колезі — Парасці Назарівні Щербатюк.
З глибоким сумом, члени народного хору «Надія»

Калейдоскоп
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В «ІСКОРЦІ» ПАТРІОТІВ ВИХОВУЮТЬ ЗМАЛКУ

Святковим концертом «Ми —
діти твої, Україно» завершили вихованці ДНЗ «Іскорка» патріотичну акцію «Діти — воїнам АТО».
У рамках акції було організовано виставку дитячих робіт
та збір пожертв для придбання
необхідних речей нашим воя-

кам. Поробки, сувеніри та обереги, а також малюнки невдовзі
будуть відправлені на схід України, де воїни захищають незалежність нашої держави.
На концерт, який відбувся 30
жовтня, малеча запросила гостей:
бійця АТО боярчанина Олександра Клименка та активіста само-

оборони Боярки Наталію Долгову.
Державний гімн України у
виконанні вихованців дитсадка
прозвучав надзвичайно зворушливо, спів підхопили батьки та
гості. Цей патріотичний настрій
панував у залі до кінця свята. Гопак і танок з паляничками, вірші
та пісні, а на завершення — щира
молитва за Україну. Батьки
крадькома втирали сльози, схвильовані побаченим та почутим.
«Україна у нас одна, а всі ми
її діти. Тож і турбує нас доля
держави, народу та наше майбутнє», — говорили організатори акції методист Тетяна Федоряка та завідувачка Наталія
Ковальчук.

Гороскоп

Дошка оголошень
До уваги мешканців ЖБК «Восход»

Правління ЖБК
«Восход»

Техобслуговування ліфтів, підрядник
КП «Ліфт сервіс»

4299,42

Вивезення ТПВ,
«БГВУЖКГ»

3754,40

підрядник

КП

Нарахована з/п обслуговуючого персоналу

6238

Нарахування на з/п

1972,00

Електроенергія в місцях загального
користування

1459,00

Послуги банку

680,00

Амортизація ОФ

4522,00

Загублений диплом про
вищу освіту ДСК №041172, виданий Національним авіаційним університетом 29.06.2006 р.
Марченко Руслані Анатоліївні,
вважати недійсним.

Поточні витрати (аварійна чистка ка- 1000,00
налізації, інвентар, канцтовари тощо)
На капітальний ремонт

1400,00

РАЗОМ

25324,82

Загальна площа квартир

12289,80

Площа квартир І-го поверху, м2

1 295,40

Площа квартир без І-го поверху, м2

10994,40

подається мовою оригіналу

З метою належного утримання будинку та прибудинкової
території, правління
має намір затвердити тарифи на рівні:
для мешканців 1 поверху — 1,71 грн за 1 м2;
для мешканців 2-9
поверхів — 2,10 грн
за 1м2.
До тарифу входять
такі статті витрат: (грн.)
Зауваження
та
пропозиції приймаються за тел.: 40-017,
46-523 або за адресою: м. Боярка, вул.
Білогородська,
45
кімната правління.

Загублений диплом про
вищу освіту КВ № 28596760, виданий Національним авіаційним університетом 30.06.2006 р.
Марченко Руслані Анатоліївні,
вважати недійсним.

всі витрати без ліфта для всіх мешкан- 1,71
ців
витрати на ліфт 2-9 поверхів

0,39

разом для 2-9 поверхів

2,10

Оголошення

15 листопада 2014 року відбудуться
загальні збори ГО «Боярська самооборона»
Порядок денний:
1. Звіт керівних органів.
2. Вибори керівних органів.
3. Різне.
Початок зборів о 12:00.
Адреса: м. Боярка, вул. Хрещатик, 104-б
Тел. (063) 781-23-68.

Повідомлення

29 листопада 2014 року о 16:00 в приміщенні
актової зали гімназії (вул. Сєдова, 7) відбудуться
збори громади щодо обговорення громадської
ініціативи на тему: «Про недопущення житлової
забудови в парку ім. Т.Г. Шевченка».
Тел. (050) 544-64-83.
Народна Рада Боярки
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Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка,
вул. Молодіжна, 77, другий поверх.
Телефон редакції 47-079. e-mail: boyarka-inform@ukr.net

ТЕЛЕЦЬ
Період наполегливої праці і прибутків, але варто поспішати і лізти зі шкури. В особистому житті одинаків можуть відбутися сильні зміни. Розставання не рекомендуються, бо вони можуть бути викликані лише тимчасовим
охолодженням.
БЛИЗНЮКИ
Час фінансової стабілізації. Попереду — значні витрати, рекомендується утриматися від великих покупок.
У діловому плані рекомендується спиратися на перевірених часом партнерів. Особисте життя наповнене чуттєвістю, слід бути обережними в зв’язках.
РАК
Період стабільності у фінансах і особистому житті. У
бізнесі рекомендується дотримуватися консервативних
методів управління. Ви схильні до саморозвитку та пошуку нових вражень та інтересів. Можливі спалахи пристрасті, які перешкоджатимуть роботі.
ЛЕВ
Час контрастів у фінансовій сфері. Краще не витрачати значні суми. У бізнесі збільшиться кількість клієнтів
у сфері послуг, вдалий час для самореклами. Партнерські
відносини можуть зазнати змін. У другій половині місяця гармонія повернеться до люблячих пар.
ДІВА
Період контрастів в особистій сфері, а також цікавий
час для просування в кар’єрі. В діловому плані цей час
відзначено стабільністю доходів, але і зростаючими потребами. Не рекомендується робити великі покупки, за
винятком поновлення побутової техніки.
ТЕРЕЗИ
Вдалий час для кар’єрного росту. Період напруженої
праці з можливим нездужанням через перевтому закінчиться результативно, з поліпшенням добробуту та високою самооцінкою. На зміну боротьбі за лідерство у відносинах з коханою людиною прийде гармонія. Стресовий
період вимагатиме високого рівня самоконтролю.
СКОРПІОН
Час удач і змін на краще. В діловому плані можна очікувати потужного розвитку зв’язків і зміцнення репутації в професії. Вдало розвивається партнерство, а також
діяльність у великих компаніях і держустановах. Фінансова стабільність сприятливо впливає на сферу почуттів
і стосунків. Спілкування в колі друзів принесе користь і
духу, і справі.
СТРІЛЕЦЬ
На вас чекають приємні витрати. У справах не варто чекати серйозних змін. Сприятливий час для довгострокових планів і подій, фінансові проблеми з успіхом.
Для одиноких Стрільців чудовий шанс влаштувати свою
долю.
КОЗЕРІГ
Основним завданням буде підтримка себе в хорошій
фізичній формі, дотримання режиму сну і харчування.
Стриманість у поведінці, витратах і обіцянках заощадить
багато сил і часу. Весь період доведеться активно працювати.
ВОДОЛІЙ
Період важливих змін та активної ділової діяльності.
Фінансова нестабільність зміниться стійким зростанням.
Надходитимуть хороші пропозиції. Сприятливо займатися довгостроковим плануванням бюджету. У сфері відносин можуть відбутися якісні зміни.
РИБИ
Сприятливо складатимуться фінансові та любовні
обставини. У відносинах відчувається стабільність і чіткі
перспективи спільного розвитку. Привабливість, особливий магнетизм і здатність до співпереживання в цей
період допоможуть початку нових відносин.

Тут може бути
ваша реклама
47-079
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ОВЕН
Час сміливих фінансових планів. Весь період супроводжується змінами правил на роботі і вдома. Питання ділового партнерства, розширення контактів потребуватимуть
повної самовіддачі, що може негативно вплинути на особисте життя.
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