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Дорогі дергачівці!
Нехай Новий рік стане сприятливим для втілення всіх добрих починань на користь громади Дергачів. Бажаю, щоб 2016 рік приніс
мир, стабільність і благополуччя, добробут і реальні зміни на краще.
Зичу всім міцного здоров’я, родинного затишку, життєвих гараздів
та статків, бадьорого настрою і творчої наснаги.
З Новим Роком та Різдвом Христовим!
З повагою,
Дергачівський міський голова
О.В. Лисицький

Відкриття Новорічної ялинки

Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх українських
сім’ях і яку з нетерпінням чекають дітлахи, адже це період свят, подарунків та сюрпризів.
29 грудня у Дергачах відбулося святкове відкриття новорічної ялинки. Маленьким дергачівцям міський голова О.В. Лисицький під патронатом народного депутата України Кацубою В.М. разом з депутатом Харківської обласної ради Поповим В.В. та головою Дергачівської районної ради Лазарєвим Г.Ю. влаштували
справжню новорічну казку, в якій брали участь найулюбленіші герої з мультфільмів! Веселі танці, новорічні пісні та дитячий сміх лунав на центральній площі
міста. Святкова вистава закінчилася веселим хороводом та врученням солодощів усім присутнім дітям.

ВРучення новорічних подарунків

Напередодні новорічних свят міська рада спільно з народним депутатом України В.М. Кацубою, Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрацією подбала про те, щоб усі діти отримали новорічні солодощі. На зустріч до міської ради були запрошені діти сироти, напівсироти, діти з обмеженими фізичними можливостями, діти учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діти з багатодітних сімей та діти, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО. Подарунки отримали і вихованці
дошкільних закладів міста, вихованці Золочівського дитячого будинку.
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Пам’ятні події
14 грудня ми відзначаємо сумну дату в новітній українській історії - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській атомній електростанції.
Щоб відзначити мужність та професіоналізм героїв ліквідаторів, у Дергачах відбулося урочисте покладання квітів за участю міського голови
О.В.Лисицького, голови районної
ради Г.Ю. Лазарєва, голови районної громадської організації «Союз
Чорнобиль України» О.І.Праско,
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та уснівської молоді.

26 квітня 1986 року на ЧАЕС сталася найбільша в історії атомної енергії аварія, яка від внутрішніх детонацій знищила 4-ий блок АЕС. Ще й досі ми
не можемо сповна оцінити і осмислити наслідки фатального вибуху. У стінах міської ради відбулася зустріч ради районної громадської організації
«Союз Чорнобиль України», де обговорювалися питання про підтоговку проведення заходів, присвячених д 30 річниці аварії на ЧАЕС,яка
буде відзначатися у 2016 році. Обговорювались також питання про нагороду ліквідаторів, та про вшанування вдів померлих ліквідаторів, які
потребують підтримки. Також міська рада підготувала подарункові набори для дергацівців- ліквідаторів.

День МІСЦЕВОГО самоврядування

З нагоди Дня місцевого самоврядування Дергачівський міський голова провів зустріч з активістами міста, серед яких були і депутати міської ради, і члени виконавчого комітету, і голови вуличних та будинкових комітетів, і активні учасники розбудови Дергачів.За наполегливу і самовіддану працю, відповідальність та
активну громадську позицію усі учасники заходу були нагороджені подарунками, присутніх вітав зі святом заслужений діяч мистецтва України Андрій Піха та
ансамбль “Два кольори”, а також вокальні аматорські колективи нашого міста - “Магія” та «Любавушка». Слова вітання дорослим висловили і найменші мешканці Дергачів- учні Дергачівського НВК “ЗШ-ДЗ”.

зМАГАННЯ З КАРАТЕ

12 грудня 2015 року в Дергачівській гімназії № 3 відбулися змагання з карате-До за підтримки Дергачівського міського голови О.Лисицького, на яких підвели
спортивні підсумки 2015 року.У заході брали участь близько 50 юних спортсменів та їхні найголовніші вболівальники - батьки. На свято завітали з привітаннями
Дергачівський міський голова О.Лисицький та його перший заступник В.Кисіль, які нагородили подяками та подарунками тренерів та організаторів змагань
В.Корнієнка, В. Шевченка та В. Бойченка, а також подарували юним спортсменам солодощі.
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ОФІЦІЙНО. ОПРИЛЮДНЕННЯ
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ №6
від 24 грудня 2015 року
Про уточнення рішення №31 І сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради «Про перейменування вулиць, провулків
та в’їздів міста Дергачі» від 20.11.2015 року
Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», розгля-

нувши рішення І сесії VІІ скликання № 31 «Про перейменування
вулиць, провулків та в’їздів міста Дергачі» від 20.11.2015 року,
враховуючи, що у п.п. 46 п. 1 не зазначено, що вул. Червоного
Агронома знаходиться в с. Семенівка, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада, -В И Р І Ш И ЛА:
1.Викласти п.п. 46 п. 1 рішення №31 І сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради «Про перейменування вулиць, провулків та
в’їздів міста Дергачі» від 20.11.2015 року в такій редакції:

46). с. Семенівка, вул. Червоного Агронома – с. Семенівка, вул.
Агронома.
2.Опублікувати дане рішення в газеті «Рідне місто» та на сайті
Дергачівської міської ради.
3.Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з політико-правових питань депутатської діяльності та
місцевого самоврядування Дергачівської міської ради.
Дергачівський міський голова
О.В. Лисицький

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ №21
від 24 грудня 2015 року
Про міський бюджет на 2016 рік
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування,
бюджету та фінансів, Дергачівська міська рада, -ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2016 рік доходи міського бюджету у сумі
27364079 грн., в тому числі відповідно до пункту 4 рішення ІІІ сесії VІІ скликання Дергачівської районної ради від 22.12.2015р
”Про районний бюджет на 2016 рік” обсяг іншої субвенції на
утримання дитячих дошкільних закладів та навчально –виховного комплексу І ступеня у сумі 10568973грн.
Доходи загального фонду міського бюджету визначити в сумі
26124673 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету
1239406грн., у тому числі бюджету розвитку 186000 грн. згідно
з додатком № 1 цього рішення;
-видатки міського бюджету визначити у сумі 27364079 грн.,
в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 26124673 грн.,видатки спеціального фонду міського бюджету1239406 грн.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам
коштів міського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному
фонду 26124673грн., та спеціальному фонду 1239406грн. згідно

з додатком №2 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 300000 грн.
4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких
буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з
додатком № 3 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального
фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ ;
нарахування на заробітну плату ;
забезпечення продуктами харчування ;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
поточні трансферти населенню.

обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду.
8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів
відповідних бюджетних асигнувань(додаток№5 )
9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016
рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА V сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ №7
від 24 грудня 2015 року
Про внесення змін до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Дергачівської міської
ради та виконавчого комітету на 2016 рік
На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності» щодо забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів регуляторними органами, керуючись ст.ст. 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Дергачівська міська рада,ВИРІШИЛА:
1.Внести до плану діяльності з підготовки проектів ре-

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських регіональних програм у сумі 139800 грн. згідно з
додатком №4 до цього рішення.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України
надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
-позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого
бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з

10. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду міського бюджету на
2016 рік у частині доходів є надходження, визначені
ст. 69-1
Бюджетного кодексу України.
11. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Дергачівський міський голова
О.В. Лисицький
Додатки до рішення розміщені на інформаційних стендах у приміщенні
міської ради і на офіційному веб-сайті www.dergachi-mr.gov.ua .

гуляторних актів на 2016 рік, затвердженого рішенням
№ 30 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Дергачівської міської ради
та виконавчого комітету на 2016 рік» I сесії VII скликання Дергачівської міської ради від 20 листопада 2015 року
такі зміни – додавши пункит №8,9:

№
з/п

Види
проектів Назви проектів регуляторних актів
регуляторних
актів

Ціль прийняття проектів регуляторних Строки підготовки проектів регу- Найменування
регуляторного
актів
ляторних актів
органу підрозділу відповідального за розроблення проекту
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рішення

Про затвердження калькуляції вартості однієї нормо- Встановлення вартості 1-ї нормо-години Протягом 2016р.
години на роботи, які виконує комунальне підприєм- на роботи, послуги, що надаються КП ТІ
ство технічної інвентаризації «Інвенрос» для юридичних «Інвенрос»
і фізичних осіб

Міська рада

9.

рішення

Положення про заходи щодо забезпечення доступу до З метою упорядкування роботи щодо Протягом 2016р.
публічної інформації, розпорядником якої є Дергачів- забезпечення доступу до публічної інська міська рада та її виконавчий комітет
формації в Дергачівській міській раді

Міська рада

2.Дане рішення оприлюднити шляхом публікації в газеті «Рідне місто».
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування Дергачівської міської ради.
Дергачівський міський голова
О.В.Лисицький
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ЩОДО СУБ‘ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ
ОЦІНКИ ОБ‘ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ, ПРОВЕДЕНОГО 20.11.2015 р.
Переможцем конкурсу з відбору суб‘єктів оціночної діяльності з незалежної експертної оцінки об‘єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської
ради:
1.Частина першого поверху адміністративного приміщення Дергачівської міської ради, розрахунковою площею 57,6 кв.м. (загальна площа двоповерхової будівлі з підвальним приміщенням
732,6 кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. Петровського, 79-Б; 2.Приміщення гаража (загальна площа 50,9 кв.м.),
розташованого за адресою: м.Дергачі, вул.Петровського, 79-Б;
3.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,

розрахунковою площею 23,8 кв.м. (загальна площа приміщення 126,7 кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 1-го
Травня,16; 4.Частина нежитлового приміщення Дергачівської
міської ради, розрахунковою площею 54,2 кв.м. (загальна площа
приміщення 126,7 кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі,
вул. 1-го Травня,16; 5.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради, розрахунковою площею 36,0 кв.м. (загальна площа приміщення 126,7 кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 1-го Травня,16; 6.Частина нежитлового
приміщення Дергачівської міської ради, розрахунковою площею
12,7 кв.м. (загальна площа приміщення 126,7 кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 1-го Травня,16; 7.Частина
нежитлового приміщення Дергачівської міської ради, розрахунковою площею 120,2 кв.м. (загальна площа приміщення 274,5
кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі, пл. Перемоги,22;
8.Частина нежитлового приміщення Дергачівської міської ради,

розрахунковою площею 64,6 кв.м. (загальна площа приміщення 274,5 кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі, пл.
Перемоги,22; 9.Частина нежитлового приміщення Дергачівської
міської ради, розрахунковою площею 89,7 кв.м. (загальна площа
приміщення 274,5 кв.м.), розташованого за адресою: м.Дергачі,
пл. Перемоги,22;
10.Частина нежитлового підвального приміщення адміністративної будівлі Дергачівської міської ради, розрахунковою площею 14,0 кв.м. (загальна площа двоповерхової будівлі з підвальним приміщенням 732,6 кв.м.), розташованого за адресою:
м.Дергачі, вул. Петровського, 79-Б; 11.Нежитлове приміщення
Дергачіської міської ради, загальною площею 129,2 кв.м., розташованого за адресою: м.Дергачі, вул. 23 Серпня, 12;
визнано ФО-П Пушко Руслана Михайлівна
Виконавчий комітет Дергачівської міської ради

Дергачівська міська рада оголошує конкурс:
- на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії виконавчого комітету міської ради.
Для участі у конкурсі приймаються заяви від громадян України,
які мають повни вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або магістра з практичними навичками роботи у соціальній сфері, документообігу, володіють основними навиками
роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня
оприлюднення конкурсу.
- на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії-юристи
виконавчого комітету міської ради.
Для участі в конкурсі приймаються заяви від громадян України,
які мають стаж роботи на державній службі не менше 3 років в
органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним

рівнем спеціаліста або магістра з практичними навичками ведення справ у суді, володіють основними навиками роботи на
комп’ютері з відповідними програмними засобами.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня
оприлюднення конкурсу.
Довідки за телефоном: 2-07-44, або безпосередньо до міської
ради.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення
Дергачівської міської ради “Про затвердження калькуляції вартості однієї нормо-години на Дергачівської міської ради «Положення про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформароботи, які виконує комунальне підприємство технічної інвентаризації «Інвенрос» для юриції, розпорядником якої є Дергачівська міська рада та її виконавчий комітет»
дичних і фізичних осіб”
Назва регуляторного акту

Положення про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої
є Дергачівська міська рада та її виконавчий комітет

Стислий зміст
проекту

про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дергачівська міська рада та її виконавчий комітет

Затвердження калькуляції вартості однієї нормо-години на роботи, які виконує комунальне підприємство технічної інвентаризації «Інвенрос» для юридичних і фізичних осіб

Поштова адреса розробника
проекту

62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 79-Б виконавчий комітет Дергачівської міської ради, тел. 3-01-14

Поштова адреса
розробника проекту

62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 79-Б виконавчий комітет Дергачівської міської ради, тел. 3-01-14

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений на
інформаційному стенді Дергачівської міської ради, в газеті «Рідне місто» та на офіційному вебсайті www.dergachi-mr.gov.ua протягом січня 2016 року

Спосіб оприлюднення
регуляторного акту та
аналізу регуляторного впливу

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу
буде оприлюднений на інформаційному стенді Дергачівської міської ради, в
газеті «Рідне місто» та на офіційному веб-сайті www.dergachi-mr.gov.ua протягом січня 2016 року

Спосіб оприлюднення регуляторного
акту та аналізу
регуляторного
впливу

Термін та прийняття і спосіб
надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних
та юридичних осіб їх об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту до 01.02.2016 р. включно за адресою: м. Дергачі,
вул. Сумський Шлях, 79-Б, виконавчий комітет Дергачівської міської ради,
тел. 3-01-14

Термін та прийняття і спосіб
надання
зауважень та
пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб їх
об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту до 01.02.2016 р.
включно за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 79-Б, виконавчий комітет Дергачівської
міської ради, тел. 3-01-14

Назва регуляторного акту

Про затвердження калькуляції вартості однієї нормо-години на роботи, які
виконує комунальне підприємство технічної інвентаризації «Інвенрос» для
юридичних і фізичних осіб

Стислий
проекту

зміст

Секретар міської ради

К.І.Бондаренко

Секретар міської ради

К.І.Бондаренко

Проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу будуть оприлюднені на інформаційному
стенді Дергачівської міської ради та на офіційному веб-сайті www.dergachi-mr.gov.ua .
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Що готує для нас рік Червоної Мавпи ?

2016 рік буде високосним, а це означає,
що в ньому ми проживемо на 1 добу більше
- в лютому замість звичних 28 днів буде 29.
Додатковий 366 день у високосному році
29 лютого обумовлений тим, що Земля свій
оборот навколо Сонця робить за 365 днів 5
годин 48 хвилин і 46 секунд. Щоб компенсувати цю різницю майже в 6 годин, кожні 4
роки в календар додаються одну добу.
2016 рік - рік червоної Вогненної Мавпи, за
східним календарем. Настає він 8 лютого
2016р і триватиме до 27 січня 2017 року.
Мавпа - артистична й ексцентрична натура,
що володіє разом з тим сильною інтуїцією,
любить подорожі, гори, красиву природу і
нові враження. Будувати серйозні плани і
чекати глобальних змін в 2016 році немає
сенсу: Мавпа все зробить по-своєму. Просто ставитеся спокійно до норовливої господині року, адже вона теж всіма силами
прагне до любові, благополуччя і достатку.
У новому 2016 гороскоп радить наповнити
будні яскравістю, незвичайністю, легкістю і
оригінальністю!

Високосний рік традиційно вважається не
найвдалішим для одруження. Однак весела, яскрава і водночас дуже домовита Мавпа руйнує даний стереотип.
Тим, хто серйозно закоханий і має намір
закріпити свої почуття офіційно, астрологи
обіцяють вкрай сприятливий період. Справа в тому, що покровителька року, незважаючи на її неоднозначний імідж, - особа
вельми сімейна, чадолюбива, що цінує домашній затишок і поважає традиції роду.
Так що йти під вінець в наступаючому 2016
не тільки можна - потрібно!

Православна церква також не вводить
яких-небудь обмежень чи особливих вказівок на час високосних років.
Так що, як бачимо, тут все залежить від нашого суб’єктивного ставлення і сприйняття. Тому зіграти весілля у високосний рік
можна, адже перешкоди для цього повністю відсутні.

….Значить народжуємо щасливчиків, грамотеев, хитрунів і стратегів, добряків та
захисників справедливості. Вашу дитину
практично неможливо обдурити, оскільки
діти-Мавпи чудові психологи і чудово вміють читати між рядків. Навіть не думайте
кривити з ними душею, інакше навряд чи
вам вдасться налагодити з ними контакт.
Вони схоплюють все на льоту і це не просто слова: першим успіхам і досягненням
ваших чад ви зможете порадіти досить скоро.
Відмінні пам’ять і логіка, природна схильність до аналізу, уміння виділяти головне
в купі дрібниць – якості, які виявляться досить рано і не раз будуть виручати Мавпочок в житті.

Астрологи пророкують, яким буде гороскоп на 2016 рік
Овни будуть повні сил і
енергії. Не варто зловживати тратою грошей. Витрати
можуть швидко перевищити доходи, а заповнити цю
«дірку» буде непросто. У
любовній сфері варто особливу активність
проявити в першій половині року, щоб у
другий закріпити набуті успіхи і перевести
відносини в глибокі та стабільні.

Леви отримають відмінний
шанс проявити свої лідерські якості. Часто будуть
складатися ситуації, в яких
вони будуть відігравати велику роль, а в деяких з них
- навіть вирішувати долю справи. Найбільш
продуктивний місяць в році - травень. Саме
в ньому з’явиться багато корисних знайомств і можливо - зустріч другої половинки.

зростання.

Стрільці в наступаючому
році отримають чудову можливість поглибити свої знання у цікавій для них сфері. У
січні-лютому можливе збільшення доходу та кар’єрного

Козеріг буде прагнути весь
свій час проводити в колі
сім’ї, що може негативно позначиться на роботі. Потрібно
вчасно зуміти правильно розподілити час на будинок і роботу, щоб до кінця року не нести фінансові
втрати. 2016 рік для цього знака буде наповнений приємними моментами.

Для Тельців рік буде повний
Для Діви рік буде значущим
змін. Особливо це стосув
любовній сфері. Наполеється роботи. У перші місяці
гливість
- основна якість, яке
багато представників знака
варто
проявити.
Воно допомоможуть відчути, що отримаже
досягти
великих
кар’єрних
ли недостатньо від вкладевисот. Закінчення року може
них сил. Це дасть поштовх до початку нових запам’ятається поїздками за кордон або
Водолії будуть прагнути знасправ і часто - до зміни роду діяльності.
йти
гармонію в житті. Їм буде
приємною подорожжю.
не вистачати спокою і розміБлизнюкам потрібно гоТерезам потрібно проявити
реного темпу. Для того, щоб
тувати себе як до злетів в
терпіння і у всіх справах не
не нагнітати обстановку, варнаступаючому році, так і до
приймати поспішних рішень
то скласти план і виконувати
можливих падіннь. На поі необдуманих кроків. Пра- всі його пункти. Правильний розподіл часу
чатку року буде відчутний
вильний прояв цієї якості допоможе впоратися зі станом стресу і
успіх у любовних справах,
кар’єра теж буде просува- допоможе в укладанні важливих угод, а до- принесе позитивні емоції.
тися вгору. Друга ж частина року, навпаки, кладені зусилля принесуть фінансову винаРибам рік обіцяє успіх.
може стати розчаруванням. Але все в руках городу. До грошей і їх витрат варто ставиВони
будуть просуватися
людини. Будь-яку смугу невезіння можна тися обережно, краще не робити великих
до
поставленої
мети велипокупок в 2016 році.
подолати, приклавши для цього зусилля.
кими темпами і в кінці року
можуть досягти висот, раніСкорпіони початок року проРакам варто з обережнісше
для них недоступних.
ведуть
у
пошуках
гарного
тю вести фінансові операзаробітку.
Тільки
доклавши
ції. Великий ризик в 2016
зусилля і проявивши працьоХвилинка сміху
році потерпіти крах або
витість,
вже до другої половизначно перевищити допусОголошення: «Шановні колеги. У фразі
ни року гонитва за достатком
тимі витрати. Їхати в екзо«З Новим роком, Мавпи!» допущена поперетворитися на затишшя. Але для отритичні країни теж не варто. А ось при пра- мання хорошої посади потрібно буде домилка – поставлена зайва кома».
вильному плануванні бюджету, рік може
бре
потрудитися.
порадувати корисними і вигідними покупками для дому.
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