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Формально площа Лебедівки подвоїлась.
Реально — «все вже роздано до нас»?
І продовжує роздаватися?

Із святом! Повний абзац!

Зараз, шановні читачі, на 
прикладі ситуації, що склала-
ся в нашому районі, я попро-
бую пояснити вам, чому ми 
так погано живемо. 

Історія, яку я розкажу, виклю-
чно показова. Тому, що є 
прекрасним прикладом того, 
як працює система, яку ми 
самі створили і в якій живемо 
довгі роки. 

Ми звикли говорити «Потріб-
но змінювати систему!». Так, 
начебто «система» — це щось 
самостійно існуюче, до чого 
ми не маємо ніякого стосунку. 

Насправді «система» вклю-
чає кожного з нас особисто, а, 
також, суспільні інститути, до 
яких ми входимо. Іншими сло-
вами, «система» — це всі ми. 
І вона не почне змінюватися 
сама по собі. Вона почне мі-
нятися лише тоді, коли  кожен 
з нас на своєму місці відчує 
власну відповідальність за те, 
що відбувається.  

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці 

села Лебедівка Вишгородського району Київської області
Відповідно до ст. 10, 173, 175 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання                
ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та 
проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-тери-
торіальної одиниці села Лебедівка Вишгородського району Київської області, 
розроблений відповідно до рішення Лебедівської сільської ради Вишгород-
ського району Київської області від 25.12.2015р. №31-03-VІІ, враховуючи 
висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних 
відносин, агропромислового розвитку, екології, надзвичайних ситуацій та 
проблем Чорнобильської катастрофи, районна рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальної одиниці села Лебедівка Вишгородського 
району Київської області, розроблений ДП «Київський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою», що додається.

2. Управлінню Держгеокадастру у Вишгородському районі Київської 
області забезпечити зберігання проект землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці села Лебедівка Вишго-
родського району Київської області, розроблений ДП «Київський науково-до-
слідний та проектний інститут землеустрою».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового ро-
звитку, екології, надзвичайних ситуацій та проблем Чорнобильської ката-
строфи.                       

Голова ради                                                               Р. М. Кириченко

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

щу тепер буде займати Лебедів-
ка. Ще краще було б, якби в про-
екті було вказано які саме землі 
приєднуються і, хоча б, приблиз-
но, — де вони розташовані. Ну, 
і щоб карта-схема додавалася. 
Разом із Генпланом. І т. ін. 

Однак, нічого цього не було. Як 
не було і самого проекту на офі-
ційному сайті райради. Бо, фак-
тично, не було і самого сайту.    

В принципі, нічого страшного. 
Точнісінько в такому самому ре-
жимі районна рада працювала з 
осені минулого року, з моменту її 
обрання.  

Але все, зроблене через 
пень-колоду коли-небудь погано 
закінчується.  

...Рівно через два тижні після 
прийняття цього рішення, а саме 
— 14 червня на світ з’явилася 
позовна заява до районного суду 
громадської організації «Право-
захисний центр «Ідея», що за-
реєстрована  в с. Любимівка по 
вул. Радгоспній,  17. Заява нази-
валася «Про скасування рішення 
Вишгородської районної ради від 
02.06.2016 року №107-09-VII».

Вказана громадська організа-
ція просила суд скасувати це рі-
шення на тих підставах, що:

1) проект землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж ад-
міністративно-територіальної 
одиниці села Лебедівка... в по-
рушення вимог законодавства 
розроблявся без отримання від-

повідних рішень сільської ради;
2) цей проект землеустрою в 

порушення вимог чинного зако-
нодавства не містить відповідних 
погоджень Вишгородської рай-
держадміністрації, за рахунок зе-
мель якої відбулося збільшення 
меж с. Лебедівка;

3) проект землеустрою, про 
який йдеться, в порушення вимог 
законодавства, не містить пози-
тивного висновку держземлевпо-
рядної експертизи;

4) проект рішення, який згідно 
чинного законодавства (ч.3 ст. 15 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»), мав бути 
оприлюднений не пізніше як за 
20 робочих днів до дати його роз-
гляду з метою прийняття, взагалі 
не був оприлюднений, а тому у 
відповідності до вимог Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування» не міг бути винесений 
на засідання райради.

Виникає питання: а який, вза-
галі, стосунок має громадська ор-
ганізація «Правозахисний центр 
«Ідея», та ще й зареєстрована  
в с. Любимівка (а не, наприклад, 
в с. Лебедівка) до цього рішення 
районної ради? Саме так і стави-
ли питання мешканці с. Лебедів-
ка, які 6 серпня зібралися в сіль-
ському клубі на загальні збори. 
Дійсно, яке? По суті, звичайно, 
ніякого. 

Але це — суті. 

Шановні земляки! 

Прийміть мої найщиріші 
вітання з нагоди 25-ої річниці 
проголошення незалежності 
України!

У ці дні ми святкуємо не 
просто день народження дер-
жави. Це — свято пам’яті про 
цілі покоління наших предків, 
що творили націю і боролися 
за державність. Водночас це 
— пам’ятка, що ми повинні ду-
мати про день завтрашній, про 
майбутні покоління, про нашу 
відповідальність перед історією.

Доля України — це доля всіх, 
хто живе під синім українським 
небом, хто працює на рідній 
землі. Найдорожчою коштов-
ністю для всіх нас є державна 
незалежність, про яку мріяло 
не одне покоління українців, за 
яку віддали своє життя сотні й 
тисячі героїв національно-виз-
вольної боротьби, а сьогодні 
їх нащадки зі зброєю в руках 
теж відстоюють незалежність 
нашої країни у зоні АТО.

Зичу вам міцного здоров’я, 
віри у себе і в свою Вітчизну, 
творчої наснаги, невичерпної 
енергії та оптимізму, а ще — 
миру й радості, упевненості у 
завтрашньому дні! Нова доба 
відкриває нові можливості та 
перспективи. Тому разом ру-
хаймося вперед до нашої спіль-
ної мети — сильної, заможної 
та успішної України!

Народний депутат України
Ярослав Москаленко (Продовження на стор-х 3, 4-5)

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 
АПЛОДУВАТИ — ЗАРАНО... 
2 червня 2016 р. района рада 

прийняла рішення «Про за-
твердження проекту земле-
устрою щодо встановлення 
(зміни) меж адміністративно-те-

риторіальної одиниці села Ле-
бедівка...».

Рішення, скажу я вам, так собі: 
як бачите, в проекті не було вка-
зано ні скільки гектарів раніше 
займало село, ні скільки саме 
гектарів приєднується і яку пло-



у
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ВладаДо Дня Знань Феміда

Так і живемо...

 Справа в тому, що  харчами, 
які готувалися в кухні «Пансько-
го хутора», пригощалося весіл-
ля, яке гуляло в кафе «Вермонд 
ПАБ»  у Вишгороді, по  вул. На-
бережній, 12. Отакий «вивізний» 
сервіс, внаслідок якого радісне 
весілля  затьмарило гірке застіл-
ля. І не просто затьмарило, а від-
правило  до  лікарні 36  гостей. 20 
попали у інфекційне  відділення 
Димерської лікарні  з попереднім 
діагнозом «гострий гастроенте-
роколіт». Ще четверо після отри-
мання медичної допомоги  пішли 
на амбулаторне  лікування   за 
місцем проживання. Частина го-
стей виїхали до місця проживан-
ня в населені пункти Київської 
та Хмельницької областей. Ін-
формації щодо їх стану здоров’я 
немає. А всього на весіллі було 
близько сотні гостей. Називаєть-
ся «погуляли»...

У зв’язку із цим масовим от-
руєнням людей у понеділок, 8 
серпня, відбулося позачерго-
ве засідання постійної комісії 
райдержадміністрації з питань 
техногенно-екологічної безпе-
ки та надзвичайних ситуацій за 
участю представників лікарні, 
лабораторних досліджень та РУ 
Держпродспоживслужби. Було 
вирішено створити тимчасовий 
штаб під головуванням першого 
заступника голови Вишгородсь-
кої РДА  В’ячеслава Савенка.  
До штабу увійшли, окрім уже на-
званих представників, керівники  
Вишгородського відділу поліції, 
Вишгородського райспоживтова-
риства, відділу з питань надзви-
чайних ситуацій та ліквідації на-
слідків аварії на ЧАЕС .

Вирішили здійснити спільні 
першочергові заходи щодо вста-
новлення причин надзвичайної 
ситуації. Зокрема, перевірити 
чи є у керівництва та персона-
лу «Вермонд ПАБ» та «Пансь-

У суботу, 6 серпня у Вишгороді молодята вирішили відзна-
чити свій шлюб, як завжди, гучним застіллям. Але біда в тому, 
що обрали заклад  з уже «підмоченою» репутацією, точніше 
— підпаленою. Йдеться про «Веселі хатки», що у мікрорайоні 
«Дідовиця» у Вишгороді, де кілька років тому вибухнув газо-
вий балон на кухні і постраждали люди. 

«Веселі  хатки» вже стали не «веселими», а «Панським хуто-
ром». З натяком на панський  асортимент. Але «панські» харчі 
виявилися зовсім  не панськими, а, вибачте, свинськими...

кий хутір» відповідно оформлені  
документи для надання послуг 
з харчування в місцях масового 
відпочинку. А, також — здійснити 
моніторинг стану здоров’я осіб,  
що проживають  на території 
Вишгородського району, які були 
присутні 6 серпня  на весіллі в 
кафе «Вермонд ПАБ» (м. Вишго-
род, вул. Набережна, 12), оскіль-
ки у постраждалих  був взятий 
біоматеріал  для проведення бак-
терологічного посіву на кишкову 
групу та аналізи крові для уточ-
нення діагнозу захворювання. 

Вишгородському РУ Держпрод-
споживслужби у Київській області 
було доручено негайно вжити за-
ходи щодо отримання дозволу 
Держпродспоживслужби на здій-
снення позапланової комплекс-
ної перевірки закладів «Вермонд 
ПАБ» та «Панський хутір».

...11 серпня  відбулося  засідан-
ня тимчасового штабу, метою 
якого було з’ясування того, що 
зроблено для виявлення причи-

ню причини отруєння людей 
на весіллі присутніх проінфор-
мувала в. о. завідуючого Виш-
городського РВ лабораторних 
досліджень Анжела Коновал.   
Доповнив інформацію  колеги  
завідувач відділення дезінфекто-
логії  Леонід Кононенко.

Про заходи, здійснені представ-
никами Держпродспоживслужби 
доповів в. о. начальника Вишго-
родського РУ цієї служби Юрій 
Ротаєнко.

Про реагування  на цю надзви-
чайну ситуацію  правоохоронних 
органів проінформував началь-
ник Вишгородського ВП  Павло 
Панфьоров.

Керівник штабу В’ячеслав Са-
венок намагався з’ясувати  при-
чини отруєння людей та мотиви  
перешкоджання діям відповідних 
служб щодо розслідування надз-
вичайної ситуації у представника 
Хачатура Карапетяна , який зау-
важив, що тимчасово допомагає 
«Панському Хутору» працювати, 

але не назвав ні прізвищ керів-
ників кафе «Панський хутір», ро-
зважального закладу «Вермонд 
ПАБ» та ТОВ «Корона Респект»,  
ні прізвищ поварів та офіціантів, 
пославшись на те, що їх не знає, 
оскільки і сам офіційно не оформ-
лений на роботу.  Одним словом 
— кругова порука . 

Штаб вирішив 12  серпня  про-
вести відповідні заходи в межах 
епідемічного розслідування на 
території кафе «Панський хутір» 
та отримати для вивчення усю 
обхідну інформацію від керівни-
цтва кафе, а саме — чи існують 
відповідно оформлені документи 
на заклад та персонал щодо їх 
допуску до надання послуг з хар-
чування в місцях масового відпо-
чинку людей.

Думаю, за  висновками від-
повідних санітарних служб досу-
дове розслідування  встановить  
причетність осіб, у тому числі 
персоналу закладів «Панський 
хутір», «Вермонд ПАБ» та ТОВ 
«Корона Респект» до масового 
харчового отруєння людей. 

Відповідальність за вказані 
порушення передбачені статтею 
325 Кримінального кодексу Украї-
ни «Порушення санітарних 
правил і норм щодо запобіган-
ня інфекційним захворюван-
ням та масовим отруєнням». 
Санкція статті передбачає на-
кладання штрафу до ста неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян (1700 грн.) або арешт 
винної особи на строк до шести 
місяців, або обмеження волі на 
строк до трьох років. 

Та чи будуть компенсовані за-
трати людей на лікування, вже 
не кажучи   за моральну шкоду, 
адже вони йшли  на святковий 
захід, а через застілля  мало 
не потрапили на сумний... То ж, 
поки суд та діло, єдина порада:  
ретельно підбирати заклади для 
банкетів , десятою дорогою обхо-
дити подібні «забігайлівки», хоч 
і з привабливими назвами, такі 
як «Панський хутір» і  «Вермонд 
ПАБ», бо бігти від цих «забігай-
лівок» доведеться не тільки в 
кущі, а й, на жаль, до лікарні...

К. Олексій, 
депутат районної ради

История с е-декларированием 
раскрыла карты политической элиты

Комментируя события, связан-
ные с задержкой и громким вне-
дрением системы е-деклариро-
вания в Украине, наш собеседник 
обращает внимание на «полную 
рассогласованность и разбалан-
сированность государственного 
механизма и его неспособность 
решить даже такие элементар-
ные задачи, как введение элек-
тронного декларирования».

«Это ведь не глобальная за-
дача, она была вполне осуще-
ствима. Но даже ее умудрились 
усложнить. Что же говорить об 
остальном?», — констатирует 
эксперт.

По словам Золотарева, исто-
рия с е-декларированием проде-
монстрировала слабость и неде-
еспособность государственной 

История с электронным декларированием является под-
тверждением того, что политическая элита Украины продолжа-
ет жить в старой системе координат. Об этом в эксклюзивном 
комментарии интернет-изданию Новости Украины-From-UA 
рассказал руководитель аналитического центра «Третий сек-
тор», политтехнолог Андрей Золотарев.

машины и нежелание украинско-
го политикума что-либо менять.

«Политическая элита Украины, 
в свое время задекларировав-
шая желание жить по-новому и 
пришедшая под этим лозунгом 
к власти, живет в старой систе-
ме координат — в системе за-
кулисных договорняков, терок, 
непубличной политики, с которой 
она клялась покончить. Эта зло-
получная история с электронным 
декларированием — ярчайшее 

тому свидетельство», — отмеча-
ет политтехнолог.

«Элита меняться и жить по-но-
вому не спешит. Те, кто должен 
подавать положительный при-
мер, демонстрируют пример об-
ратного свойства. 

Поэтому говорить лишь о том, 
что от отсутствия е-декларирова-
ния в Украине напрямую зависит 
безвизовый режим для украин-
цев и кредит МВФ, это, по мое-
му мнению, вводить обществен-
ность в заблуждение. И кредит, 
и безвизовый режим зависят 
немного от других факторов», — 
добавляет собеседник издания.

Напомним, ранее интернет-из-
дание Новости Украины-From-UA 
сообщало о том, что председа-
тель Комитета ВР по вопросам 
предотвращения и противодей-
ствия коррупции Е. Соболев 
заявил, что не будет подавать 
декларацию в систему е-декла-
рирования, которая имеет гриф 
ненадежности.

Називається 
«погуляли»...

ни  масового отруєння  та ліквіда-
ції наслідків цієї надзвичайної 
ситуації.

Спочатку було заслухано до-
повідь заступника головного 
лікаря Вишгородської ЦРЛ На-
талії Шилан щодо стану здоров’я 
постраждалих.

Про заходи по встановлен-

Київська область планує 
запустити пілотний проект 
школи майбутнього 1 вересня.

До нового 2016/2017 навчаль-
ного року Київська область готує 
запуск нового пілотного проекту 
школи майбутнього на базі Пу-
трівського навчально-виховного 
комплексу Васильківського райо-
ну. Нову концепцію на установчій 
сесії департаменту освіти та на-
уки КОДА презентував освітянам 
регіону перший заступник голови 
Київської обласної державної ад-
міністрації Лев Парцхаладзе. 

«Це буде абсолютно новий під-
хід до навчання дітей — сучасний 
та ефективний. Діти — це наше 
продовження і запорука успіш-
ного майбутнього держави. Ми 
зацікавлені у тому, аби вихову-
вати дітей, націлених на успіх. 
Змінюється світ, змінюються тех-
нології — повинна змінюватися 
і система освіти», — сказав Лев 
Парцхаладзе.

Він розповів, що нова концепція 
навчання та виховання школярів 
в області буде повністю відрізня-
тися від існуючої та заснована на 
4 принципах:

— новий креативний простір;
— новий контент;
— нові технології;
— новий менеджмент.
«Сьогодні майже дві третини 

школярів не хочуть ходити до 
школи, їм не цікаві ані матеріал, 
який дають вчителі на уроках, ані 
приміщення, де вони проходять. 
Ми з відповідальністю підійшли 
до створення нової концепції. 
Українські школярі заслуговують 
на те, щоб отримувати якісну та 
корисну освіту європейського 
зразка», — додав Лев Парцха-
ладзе.

За основу у реалізації пілотно-
го проекту в Київській області був 
взятий досвід Фінляндії, де шко-
ла майбутнього скоріше нагадує 
сучасний цікавий арт-простір, 
ніж звичайну школу. Навчання 
школярів буде орієнтоване не на 
сухі знання, а на вивчення не-
обхідної, цікавої інформації, яка 
знадобиться для їх майбутніх 
професій. Завдяки новим техно-
логіям і методикам діти швидше 
засвоюватимуть нову інформа-
цію та отримуватимуть більше 
практичних знань, які, до того ж, 
будуть корисними у подальшому 
житті. 

Наразі педагогічний колектив 
пілотної школи проходить тренін-
ги та семінари з підвищення 
кваліфікації за двома сучасними 
напрямами: уроки-кейси та ін-
формаційні технології. У закладі 
тривають внутрішні та зовнішні 
оздоблювальні роботи. 

У школу — 
із задоволенням!

Freedom House 
закликала 
розслідувати тиск 
Генпрокуратури 
на НАБУ

Міжнародна правозахисна 
організація Freedom House 
вважає, що конфлікт між 
Генпрокуратурою та Націо-
нальним антикорупційним 
бюро свідчить про опір 
реформам з боку старої 
системи.

Про це заявив виконавчий 
віце-президент організації 
Деніел Келінґерт, повідомляє 
прес-служба Freedom House.

«Докази, в тому числі віде-
о-свідчення (нападу працівників 
ГПУ на працівників НАБУ), опу-
бліковані НАБУ, що детально 
вказують на серйозні зловжи-
вання з боку прокурорів, викли-
кають серйозне занепокоєння 
щодо прогресу боротьби з ко-
рупцією і реформи прокуратури 
в Україні», — сказав Келінґерт.

Українська правда
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Формально площа Лебедівки подвоїлась. 
Реально — «все вже роздано до нас»?

Зате, з точки зору формальної 
— саме безпосреднє. Бо фор-
мально будь-яке рішення будь- 
якого державного органу чи ор-
гану місцевого самоврядування 
стосується кожного громадянина 
нашої держави. Отже, кожен та-
кий громадянин може оскаржити 

будь-яке рішення цих органів у 
суді. Це ж дуже демократично, 
правда? А у нас  — дуже демо-
кратичне законодавство... Отже, 
радіємо, що ГО «Правозахисний 
центр «Ідея» зареєстрована в 
с. Любимівка Вишгородського 
району, а не, наприклад, в с. Пе-
трово-Солониха Миколаївського 
р-ну Миколаївської області. Чи 

в с. Руські Геївці Ужгородського 
р-ну Закарпатської області. Що, 
до речі, нічого не змінило б, і   ГО 
«Правозахисний центр «Ідея» 
так само могла б обуритися не-
законно прийнятим рішенням 
Вишгородської районної ради. 
Демократія є демократія... Тим 
паче, Любимівка, наш район, рід-
несенький.

В принципі, на цій оптимістич-
ній ноті історію можна було б і за-
вершити. Чого тут, насправді, му-
друвати-просторікувати? На те, 
як кажуть, і щука, щоб карась..., 
точніше, — громадська організа-
ція, щоб влада не дрімала. 

Однак, не все так просто.  
На думку лебедівського се-

лищного голови О. Тишковця, ГО 
«Правозахисний центр «Ідея» 
— не така проста громадська 
організація, як здається, щоб 
просто так подавати до суду на 
районну раду...

ПИТАННЯ — 
В «НЕДОДЕРИБАНЕНИХ» 

ГЕКТАРАХ?
Зрештою, ми з вами, шанов-

ні читачі, вже стикалися з ГО 
«Правозахисний центр «Ідея». 
Почули про неї з виступу І. По-
бідаш на 2-й сесії районної ради 
17.12.2015 р. при обговоренні 
питання щодо створення тимча-
сової контрольної комісії Виш-
городської районної ради 7-го 
скликання з питань діяльності 
КП Вишгородської районної ради 
«Навчально-спортивна база»:

«...На сьогодні на цій базі не-
має ні трансформатора, ні 
світла. Поки були попередні 
керівники, пан Бондарєв через 
свого управляючого чи хто він 
там, Трохима Іванова, як тільки 
діти зашуміли, телефонує — 
хай діти замовкнуть, бо іначе 
ми виключаєм світло! Рубільник 
опустили — і все, світла на базі 
немає.

Тобто, це все було в такому 
ручному режимі. Пробували точ-
но те саме робити, коли прий-
шла Вікторія... Ми прийняли рі-
шення, ми більше в залежність 
не йдемо, зістрибнули з цієї 
голки... Почали освітлювати ге-
нераторами. Одночасно розро-
бляючи проекти для того, щоб 
включити освітлення. Дуже чу-
дове сусідство... Я розумію, що 
там, де яхти, де панський від-
починок, ну, діти, ну, вони дуже 
заважають своїм шумом... Це 
спонукало «Ідею», — можете 
подивитися на сайті райдер-
жадміністрації, — від цієї «Ідеї» у 
Громадську раду при райдержад-
міністрації пройшов Трохим Іва-
нов, який і є, фактично, керівни-
ком оцієї громадської організації 
«Ідея». Це — голова районної 
організації «Батьківщина». Бон-
дарєв очолює обласну організа-
цію «Батьківщини»...».

Тут же, в №36 (279) від 
25.12.2015 р. ми, навіть, надруку-
вали листа ГО «Правозахисний 
центр «Ідея» голові Вишгородсь-
кої районної ради Р. Кириченку з 
приводу цілого ряду порушень, 
які допускає орендар об’єктів 
нерухомого майна, що перебува-
ють на балансі КП Вишгородської 

районної ради «Навчально-спор-
тивна база». До речі, листа, на-
писаного надзвичайно юридично 
грамотно. 

Ми не знаємо чи справді за ГО 
«Правозахисний центр «Ідея» 
стоїть Київська обласна організа-
ція ВО «Батьківщина» загалом та 
керівник Вишгородської районної 
організації ВО «Батьківщина» Т. 
Іванов зокрема, — зі свічкою, як 
кажуть, не стояли. І не можемо 
точно сказати чиї саме інтереси 
в «недодерибанених» гектарах 
ховаються за позовом ГО «Пра-
возахисний центр «Ідея», якщо 
справа дійсно в цьому. Хоча... 
Дуже на це схоже. Бо, якщо спра-
ва не в цих гектарах (які хтось 
чи то недооформив, чи то лише 
збирається отримати за період 
судової тяганини) то скажіть тоді, 
будь ласка, чому керівництво ГО 
«Правозахисний центр «Ідея» 
ніяк не реагувало на десятки рі-
шень районної ради цього скли-
кання, які теж були прийняті з 
грубими порушеннями законо-
давства? А сиділи і чекали поки 
буде розглядатися питання про 
включення в межі села узбе-
режжя Київського моря?

Якщо ж хтось із читачів не ро-
зуміє про що йдеться, пояснюю. 
Колись наші шановні законодавці 
придумали, що вся земля у нас 
належить місцевим радам, зви-
чайно, але не всією вони можуть 
розпоряджатися. Наприклад, те-
риторія Хацепетівської сільради 
складає 1000 га. А саме село 
Хацепетівка займає всього 10 га. 
Так от, сільська громада на чолі 
з головою та депутатами може 
розпоряджатися лише 10-ма га 
населеного пункту. А хто ж може 
розпоряджатися 990 га, що за-
лишились, питаєте? Відповідаю: 
чиновники. Раніше це були чи-
новники місцевих райдержад-
міністрацій, зараз — чиновники 
Держгеокадастру. 

Так от, Лебедівський сільський 
голова О. Тишковець боїться, що 
коли суд «розморозить» рішення 
ради, то виявиться, що з май-
же півтисячі га, які він, нареш-
ті, включив в межі села, вільної 
землі залишиться, як в народі 
кажуть, дуля з маком. Завдяки 
зусиллям ГО «Правозахисний 
центр «Ідея».

Безумовно, О. Тишковця, як і 
лебедівську громаду, можна зро-
зуміти. Роки зусиль і коштів, які 
пішли на створення, погоджен-
ня і затвердження Генплану, по-
винні були б завершитися хоча 
б яким-небудь зиском у вигляді, 
наприклад, кількох десятків гек-
тарів вільної землі, яку можна 
було б роздати односельцям... 

А якщо з’ясується, що не зали-
шилося не те, що кількох десят-
ків, а й кількох гектарів?  Або — 
залишилися, але в чистому полі, 
звідки до моря — як до Києва 
пішки? Прикро? Звичайно, при-
кро. Знати б ще хто саме за цим 
стоїть, і про яку саме ділянку чи 
ділянки йдеться...

На цій песиместичній ноті, зно-
ву ж таки, можна було б поста-
вити крапку. Адже наявний факт 
просто, таки, кричущої маніпуля-
ції законодавством для організа-

ції (чи завершення) земельних 
оборудок. Однак...

З ТОЧКИ ЗОРУ 
ДОБРОСОВІСНОГО НАБУВАЧА

...Однак, на думку спадає си-
туація, яка протягом кількох 
останніх років склалася в с. Нові 
Петрівці. Коли після введення в 
межі села більше тисячі гектарів 
землі сільський голова Р. Ста-
ренький почав судитися з людь-
ми, які цілком законно придбали  
в межах цього земельного маси-
ву ділянки у приватну власність. 

Р. Старенький разом із своїми 
юристами знайшов для цього 
формальні підстави (такі можна 
знайти завжди), виправдовую-
чи свої дії «турботою про одно-
сельців». І, навіть, не просто про 
односельців, а про «учасників 
АТО», як було вказано в одному 
з рішень сесії з цього питання.   
Причому, люди, про яких йдеть-
ся, не були задіяні, наприклад, в  
земельних схемах, коли фізична 
чи юридична особа безкоштов-
но отримує кілька гектарів землі, 
а потім, розділивши їх на ділян-
ки по 10-12 соток, продає їх за 
«живі» гроші. Ні, це були люди, 
які придбали свої сотки за заро-
блені кошти. Однак, це не зупи-
нило Р. Старенького і К°...

Так от, нам невідомо хто саме 
і чому саме спонукав ГО «Пра-
возахисний центр «Ідея» до су-
дового позову, якщо цей позов 
дійсно став просто тактичним 
ходом в боротьбі за землю. Мож-
ливо, це — «погані хлопці», які 
вирішили за сприяння продажних 
чиновників просто нажитися на 
земельних оборудках, а, можли-
во, —  такі собі «робін гуди», які 
намагаються застрахувати себе 
чи знайомих, законних набувачів 
земельних ділянок від можливого 
майбутнього свавілля сільського 
голови. Бо, згодьтеся, і сільські 
голови бувають різні, і депутати 
часто нагадують не порядні ор-
гани місцевого самоврядування,  
які дбають про народні інтере-
си, а справжні організовані зло-
чинні угруповування. Отже, для 
того, щоб розібратися хто по суті 
правий, а хто не правий у цій си-
туації, потрібно знати хто за що 
бореться. Можливо, суд розбе-
реться?

ПОЗИЦІЯ СУДУ 
...8 серпня від Лебедівського 

сільського голови мені стало ві-
домо, що цією справою займаєть-
ся суддя Вишгородського рай-
суду О. Рудюк. Отже, я вирішив 
розібратися на якій саме стадії 
розгляду вона знаходиться. Зай-
шов на офіційний сайт Вишгород-
ського районного суду, знайшов 
Єдиний державний реєстр судо-
вих рішень і після 15-ти хвилин 
пошуків (відкривав всі ухвали, ви-
несені О. Рудюком по адмінспра-
вах), знайшов, нарешті, Ухвалу 
від 26.07.2016 р. №59212986 по 
справі №363/2426/16-а. Але в ній 
було зазначено, що (цитую):

«Позовну заяву Громадсь-
кої організації «Правозахисний 
центр «Ідея» до Вишгородської 
районної ради Київської області 

ПОЗОВНАЗАЯВА
про скасування рішення Вишгородської районної ради 

від 02.06.2016 року №107-09-VII
Вишгородською районною радою 02 червня 2016 року було прийнято рішен-

ня «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальної одиниці села Лебедівка...».

Позивач не погоджується з вищевказаним рішенням з наступних підстав:
У відповідності до ст.46 Закону України «Про землеустрій» для встановлен-

ня або зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються 
проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністра-
тивно-територіальних утворень.

Проекти землеустрою... розробляються для створення повноцінного жит-
тєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвит-
ку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збережен-
ням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням 
інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орен-
дарів, і затвердженої містобудівної документації.

Проект землеустрою... включає:
а) пояснювальну записку;
б) завдання на виконання робіт;
в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або 

зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;
г) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного 

пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту);
г) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обгрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (ут-
ворення), а у разі п відсутності — викопіювання із проекту формування тери-
торій сільських, селищних рад;

д) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за 
їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;

е) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах ад-
міністративно-лторіальної одиниці;

є) опис меж адміністративно-територіальних одиниць;
ж) матеріали погоджений проекту;
з) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру 

(на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.
Проекти землеустрою... розробляються за рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради.
При цьому, проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністра-

тивно-територіальної одиниці села Лебедівка... в порушення вимог вказаного 
Закону розроблявся без отримання відповідних рішень сільської ради.

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-те-
риторіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, 
районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок тери-
торії яких планується здійснити розширення її меж.

При цьому, проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністра-
тивно-територіальної одиниці села Лебедівка... в порушення вимог вказаного 
Закону не містить відповідних погоджень Вишгородської райдержадміністрації 
за рахунок земель якої відбулося збільшення меж с. Лебедівка...

У відповідності до ст.8 Закону України «Про державну експертизу землевпо-
рядної документації» державна експертиза проводиться в обов’язковій, вибір-
ковій та добровільній формах.

Ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної докумен-
тації» передбачено, що обов’язковій державній експертизі підлягають проекти 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адмін.-територіальних одиниць.

При цьому, проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністра-
тивно-територіальної одиниці села Лебедівка... в порушення вимог вказаного 
Закону не містить позитивного висновку держземлевпорядної експертизи.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 
самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються 
ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

При цьому, проект рішення Вишгородської райради «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-тери-
торіальної одиниці села Лебедівка...» взагалі не був оприлюднений, а тому у 
відповідності до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування» не міг 
бути винесений на засідання Вишгородської райради... від 02.06.2016 року.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та за-
конами України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 7-11, 14, 69-71, 86, 87, 94, 158, 160-
163, 167 Кодексу административного судочинства України, —

ПРОШУ:
1. Прийняти адміністративний позов до розгладу.
2. Скасувати рішення Вишгородської районної ради від 02.06.2016 року 

№107-09-УП. 
Додатки:
Копія рішення Вишгородської районної ради від 02.06.2016 року №107-09-

УІІ; 2. Витяг з ЄДР щодо позивача від 15.06.2016

Голова ГО «Правозахисний центр «Ідея»           Лапинський О.М.

Вишгородський районний суд...
Позивач: Громадська організація «Право-
захисний центр «Ідея», 07324, Київська 
область, Вишгородський район, с.Любимів-
ка, вул. Радгоспна, буд. 17...
Відповідач: Вишгородська районна рада... 

Від «14» червня 2016 року
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Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

4 №17(296), пятница, 19 августа 2016 г.
Вышгородщина

(Продовження. 
Початок на стор-х 1, 3)

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

Повний абзац!

Формально площа Лебедівки подвоїлась. Реально —

Вишгородської районної ради від 
02.06.2016 року №107-09-VII про 
зобов’язання вчинити дії — вва-
жати неподаною і повернути 
позивачу...». А вже по номеру 
справи з’ясував, що попередня 
ухвала по цій справі була вине-
сена ще 30 червня ц. р. і суддя 
О. Рудюк нею ухвалив (цитую):   
«Позовну заяву Громадської ор-
ганізації «Правозахисний центр 
«Ідея» до Вишгородської район-
ної ради Київської області про 
визнання недійсним рішення 
Вишгородської районної ради 
від 02.06.2016 року №107-09-VII 
залишити без руху, надавши 
позивачу строк для усунення не-
доліків до 22.07.2016 року».

Я зателефонував О. Тишковцю 
і заспокоїв його: заява непода-
на і повернута позивачу. Однак, 
при зустрічі він мені передав 
копію ще однієї ухвали судді О. 
Рудюка, вже від 20 липня ц. р. 
В ній було зазначено (цитую): 
«Зупинити дію рішення Вишго-
родської районної ради Київсь-
кої області від 02.06.2016 року 
№107-09-VII про затвердження 
проекту землеустрою шодо 
встановлення (зміни) меж ад-
міністративно-територіальної 
одиниці села Лебедівка Вишго-
родського району Київської об-
ласті». Але номер справи тут 
був інший —  не №363/2426/16-а, 

статті 18 КАС України, підсуд-
на Вишгородському районному 
суду Київської області», і, керу-
ючись статтями 107,110,172 КАС 
України, ухвалив (цитую):

«Відкрити провадження в ад-
міністративній справі за по-
зовом Громадської організації 
«Правозахисний центр «Ідея» 
до Вишгородської районної ради 
Київської області про визнання 
недійсним рішення Вишгородсь-
кої районної ради від 02.06.2016 
року №107-09-VII та прийняти її 
до свого провадження.

Призначити судовий розгляд...  
на 10 годину 30 хвилин 27 липня 
2016 року.

Запропонувати відповідачу до 
зазначеного часу подати до суду 
письмові заперечення проти по-
зову та докази на їх обґрунту-
вання.

Відповідно до ч.2 ст.71 КАС 
України, в разі заперечення по-
зову суб’єктом владних повнова-
жень, обов’язок щодо доказуван-
ня правомірності свого рішення, 
дій чи бездіяльності покла-
дається на відповідача.

Роз’яснити відповідачу, що до 
зазначеного часу на підставі ч.4 
ст.71 КАС України він повинен 
надати суду всі наявні у нього 
документи та матеріали, які 
можуть бути використані як до-
кази у справі».

А 20 липня, як вже вказувалося, 
рішення Вишгородської райра-
ди від 02.06.2016 р. №107-09-
VII про затвердження проекту 
землеустрою щодо встанов-
лення (зміни) меж адміністра-
тивно-територіальної одиниці 
с. Лебедівка було зупинено.

СПРАВА ОДНА, А НОМЕРА —
ДВА. ПРО ВСЯК ВИПАДОК?
Отже. 
До Вишгородського районного 

суду 14 червня 2016 р. надхо-
дить позовна заява ГО «Право-
захисний центр «Ідея» де вона 
просить скасувати рішення Виш-
городської районної ради від 
02.06.2016 р. №107-09-VІІ. 

30 червня 2016 р. з приводу 
цієї  позовної заяви виноситься 
дві абсолютно однакові Ухвали, 
але з різними номерами. Іншими 
словами, по одній позовній заяві 
відкривається дві адмінсправи. 

Одна справа, — під номером 
363/2426/16-а, — 26 червня вва-
жається неподаною і повертаєть-
ся позивачу. 

Однак, друга, — під номером 
363/2423/16-а, — розвивається 
зовсім інакше. 6 липня по ній в 
клопотанні в забезпеченні позо-
ву відмовляється, а вже через 
два дні, 8 липня — відкриваєть-
ся провадження, призначаєть-
ся судовий розгляд, а 20 лип-
ня —  зупиняється дія рішення 
Вишгородської районної ради 
від 02.06.2016 року №107-09-VII 
про затвердження проекту зем-
леустрою щодо встановлення 
(зімни) меж адміністративно-те-
риторіальної одиниці села Ле-
бедівка Вишгородського району 
Київської області.

А 26 липня 2016 р. Ухва-
лою №59212986 по справі 
№363/2426/16-а позовна заява 
ГО «Правозахисний центр «Ідея» 
до Вишгородської райради про 

визнання недійсним рішення від 
02.06.2016 року №107-09-VII про 
зобов’язання вчинити дії, повто-
рюю, повертається позивачу.

Не знаю як вас, шановні читачі, 
а мене одна й та ж позовна за-
ява під двома різними номерами 
дещо дивує... Чи, може, це так 
потрібно?

Втім, хай із цим розбирається 
Вища рада юстиції чи її правона-
ступник...

А особисто мене всі ці судові 
ігри схиляють до думки, що з 
двох можливих варіантів ситуа-
ції з Лебедівкою більше право на 
життя, все ж таки, має варіант, 
за яким потерпілими є сільська 
громада. Та й О. Тишковець, на-
скільки мені відомо — це дале-
ко не Р. Старенький, що дружив 
(і, думаю, продовжує дружити) 
з А. Яценюком та його родича-

а №363/2423/16-а. 
Звичайно ж, мене зацікавила 

історія цієї іншої справи. Зно-
ву зайшовши на офіційний сайт 
Вишгородського районного суду, 
а на ньому — до Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень, 
з’ясував, що до цієї Ухвали по цій 
справі було ще три (у ретроспек-
тиві) — від 8 липня, 6 липня та 30 
червня ц. р. 

Вирішив іти спочатку і відкрив 
Ухвалу від 30 червня. Вона сло-
во в слово повторювала Ухвалу 
судді О. Рудюка від 30 червня 
по справі №363/2426/16-а. Інши-
ми словами, це була одна і та ж 
сама Ухвала, від одного й того ж 
числа, але з іншим номером — 
№363/2423/16-а. 

Однак, доля її склалася зовсім 
інакше, ніж доля її сестри-близ-
нючки.

6 липня суддя О. Рудюк ухва-
лив (цитую):

«В задоволенні клопотання 
про забезпечення адміністра-
тивного позову за позовною 
заявою Громадської організації 
«Правозахисний центр «Ідея» 
до Вишгородської районної ради 
Київської області про визнання 
недійсним рішення Вишгородсь-
кої районної ради від 02.06.2016 
року №107-09-VII — відмовити».

А вже 8 липня встановив, що 
«...позовна заява відповідає ви-
могам ст.ст.104-106 КАС Украї-
ни та, зважаючи на положення 

ми, бігав з хлібом-сіллю навко-
ло «проффесора» Януковича та 
дбайливо відганяв від нього «не-
правильних» журналістів...

ВИСНОВКИ 
Але якщо це дійсно так, якщо 

зажерливі чиновники разом з 
«грошовими мішками» можуть 
в останній момент, маніпулюю-
чи законодавством, так просто 
«притримати» рішення районної 
ради для того, щоб завершити 
свої земельні оборудки, то давай-
те разом попробуємо відповісти 
на запитання: а чому це, взагалі, 
стало можливим? І не в «прокляті 
Кучмівські» 2000-ні, не в часи 
Ющенківського бардаку, чи під 
час «проффесорського» свавіл-
ля Януковича, а саме зараз, на 
третьому році війни, що розпоча-
лася після Революції гідності?

Шановний Олександре Тимофійовичу!

Рішенням Вишгородської районної ради від 02.06.2016 року №107-09-VІІ 
«Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж ад-
міністративно-територіальної одиниці села Лебедівка Вишгородського району 
Київської області», яке набуло чинності, було затверджено внесення змін до 
меж села Лебедівка Вишгородського району Київської області та внесені від-
повідні зміни до земельно-кадастрової документації сільської ради.

За позовом невідомої Громадської організації «Правозахисний центр «Ідея», 
Вишгородським районним судом 08.07.2016 року, відкрито провадження по ад-
міністративній справі до Вишгородської районної ради Київської області про 
визнання недійсним та скасування вищезазначеного рішення ради. Яке від-
ношення до меж села Лебедівка має ця громадська організація невідомо, які 
її права порушені з прийняттям цього рішення теж невідомо. Основним аргу-
ментом позивачів є порушення Регламенту районної ради при прийнятті цього 
рішення.

20.07.2016 року суддею Рудюком О.Д., за заявою цієї ж громадської органі-
зації, була винесена ухвала про забезпечення позову, а саме зупинена дія цьо-
го рішення.

Цими діями Позивача та суду були суттєво порушені права, інтереси та 
повноваження Лебедівської сільської ради у вирішенні питань земельних від-
носин та ведення землеустрою.

Ми вважаємо, що основною метою організації цього позову до Вишгородсь-
кої районної ради та зупинення дії цього рішення є, зацікавленість невідомих 
осіб у продовженні вчинення незаконних дій із землями, які включені до меж 
села Лебедівка та затвердження проектів землеустрою або технічних докумен-
тацій по відведенню цих земельних ділянок фізичним чи юридичним особам у 
користування або власність.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас, утриматись від вчинення дій із 
земельними ділянками, які включені до меж села Лебедівка рішенням Вишго-
родської районної ради від 02.06.2016 року №107-09-УІІ «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-тери-
торіальної одиниці села Лебедівка Вишгородського району Київської області» 
та затвердження проектів землеустрою або технічних документацій по відве-
денню цих земельних ділянок фізичним чи юридичним особам у користування 
або власність.

З повагою,
                                 Сільський голова О.В. Тишковець

Начальнику Головного управління 
Держземагенства у Київській області
Фокіну О.Т.

30 червня 2016 року суддя Вишгородського районного суду Київської області 
Рудюк О.Д., ознайомившись з матеріалами позовної заяви

Громадської організації «Правозахисний центр «Ідея» до Вишгородської рай-
онної ради Київської області про визнання недійсним рішення Вишгородської 
районної ради від 02.06.2016 року №107-09-VII, — В С Т А Н О В И В:

До Вишгородського районного суду... надійшла вищевказана позовна заява.
Вважаю, що позовна заява має бути залишена без руху з наступних підстав.
Частиною 3 статті 106 КАС України передбачено, що до позовної заяви до-

даються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно 
до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного 
позову суб’єктом владних повноважень. Суб’єкт владних повноважень при по-
данні адміністративного позову зобов’язаний додати до позовної заяви доказ 
надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповіда-
чу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позов-
ної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, 
коли його не належить сплачувати.

Згідно зі ст. 87 КАС України, судові витрати складаються із судового збору 
та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його 
сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Законом України «Про судовий збір» визначено правові засади справляння 
судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок 
сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судовий збір» судовий збір — збір, 
що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за 
видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, 
передбачених цим Законом. Судовий збір включається до судових витрат.

Статтею 3 Закону України «Про судовий збір» визначено об’єкти справляння 
судового збору. Так, судовий збір справляється за подання до суду позовної за-
яви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; за подання 
до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд 
судового рішення у зв’язку з ново виявленими обставинами, заяви про скасу-
вання рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документу на 
примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судо-
вих рішень Верховним Судом України; за видачу судами документів; у разі ух-
валення судового рішення, передбаченого цим Законом.

Згідно ч.1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється 
у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, 
встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява 
або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову 
та у фіксованому розмірі.

Так, відповідно до п.п. 3 п. 3 ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» визначено 
розміри судового збору за подачу адміністративного позову суб’єктом влад-
них повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 
розмір мінімальної заробітної плати, що складає 1 378,00 грн., на підтверджен-
ня чого до суду подається оригінал квитанції про сплату судового збору.

Згідно ч.1 ст. 108 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано 
без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє 
ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки 
позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усу-
нення недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невід-
кладно надсилається особі, що звернулася із позовною заявою.
Вважаю за необхідне залишити дану позовну заяву без руху і надати позивачу 
строк для усунення недоліків позовної заяви, оскільки на даний час неможливо 
відкрити провадження у справі та розглянути її по суті.

Керуючись ст.108 КАС України, — У Х В А Л И В:
Позовну заяву Громадської організації «Правозахисний центр «Ідея» до Виш-

городської районної ради... про визнання недійсним рішення Вишгородської 
районної ради від 02.06.2016 року №107-09-VII залишити без руху, надавши 
позивачу строк для усунення недоліків до 22.07.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’яти 
днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в пись-
мовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, 
або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 
п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя О.Д.Рудюк

Категорія справи №363/2423/16-а: Адміністративні справи; Справи зі спорів 
з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористу-
вання, зокрема зі спорів у сфері землеустрою; державної експертизи земле-
впорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі.

У Х В А Л А
про усунення недоліків позовної заяви

«30» червня 2016 р.                                                Справа № 363/2426/16-а
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«все вже роздано до нас»? І продовжує роздаватися? 
Можливо, якщо ми попробує-

мо відповісти на це питання, то, 
хоча б, частково зрозуміємо чому 
ми так погано живемо? Чому «си-
стема» ніяк не хоче мінятися, не-
зважаючи на безперервний потік 
«революційної» риторики з усіх 
можливих високих і не дуже ви-
соких державних трибун?

1. Законодавство
Звичайно, в будь-якій країні в 

законодавстві існують шпарини, 
і, навіть, дірки, використовуючи 
які нечисті на руку ділки за допо-
могою хитрих адвокатів можуть,  
в певній мірі, маніпулювати за-
конодавством. Що вже говорити 
про Україну, яка лише два роки 
тому почала дуже повільно й 
важко перетворюватися з улам-
ка «совка» на демократичну й 
цивілізовану країну. Отже, нічого 
дивного в тому, що на світ взагалі 

з’явився позов ГО «Правозахис-
ний центр «Ідея» до Вишгород-
ської районної ради. Я про інше. 
Про вже згадану ситуацію коли 
формально, начебто, у сільської 
ради є 1000 гектарів, але розпо-
ряджається вона лише 10-ма гек-
тарами населеного пункту. При 
цьому 990 га, які залишаються, 
дерибанять чиновники. І всі 7, 
здається, видів ділянок, які, згід-
но законодавству, має право без-
коштовно отримати кожен украї-
нець (ОСГ, садівництво, житлова 
та гаражна забудова і т. ін.) отри-
мують або самі чиновники, або їх 
друзі, або підставні особи. Але 
аж ніяк не пересічні українці. 

І саме головне: виділення цих 
земель не потребує погоджен-
ня  з сільською радою.  

Це продовжувалось десятки 
років і продовжується до цих пір. 

Саме ця юридична колізія ста-
ла основною причиною дуже ти-
пової ситуації, в яку потрапила  
Лебедівка. 

2. Сільський голова
Одразу після закінчення загаль-

них зборів с. Лебедівка, що відбу-
лися 6 серпня, я запитав О. Тиш-
ковця чи відомо йому які саме 
землі і кому саме відводилися, 
наприклад, наказами Держгеока-
дастру на території Лебедівсь-
кої сільської ради.

«Спочатку вони повідомляли, а 
потім перестали», — відповів він.

Так от, я думаю, що якби Ле-
бедівський сільський голова 
після того, як його чиновники, 
навіть, перестали ставити до ві-
дома про те, кому саме «дару-
ються» землі Лебедівської сіль-
ської ради, написав кілька скарг 
в різні інстанції, а потім вивів 
людей під  Головне управління 
Держгеокадастру у Київській об-
ласті, то, можливо, ситуація по-
чала б змінюватися. А якби так 
само  зробили, окрім нього, й інші 
сільські голови, ситуація б точно 
почала змінюватися. 

Однак, як кажуть, поки смаже-
ний півень в одне місце не клюне, 
наш дядько не поворухнеться...  

  3. Сільська громада
Чи могла сільська громада, 

хоча б після Революції гідності, 
вимагати в сільського голови 
розібратися, нарешті, що робить-
ся із землями, які знаходяться на 
території сільської ради? Вима-
гати в нього, хоча б, інформації 
щодо цього? Якщо цю інформа-
цію не дають державні чиновни-
ки — могла змушувати депутатів 
і сільського голову «бити в усі 
дзвони» з цього приводу?

Могла. І повинна була б це 
робити. Адже саме громада є 
справжнім хазяїном цієї землі. І 
якщо люди мовчать, ні в кого ні-
чого не вимагають — сидять і че-
кають «у моря погоди» і голова, і 
депутати.    

Я розумію що громада чекала 
поки межі села будуть розширені, 
та й депутати з головою обіцяли, 

що от-от... Але ж і громада, і де-
путати, і сільський голова повинні 
були розуміти, що чиновники, зна-
ючи, що готується Генплан села 
і будучи обізнаними над якими 
саме площами в результаті вони 
втратять контроль, зроблять все, 
щоб «освоїти» ці землі... 

  4. Районна рада
Мені невідомо яке саме рішен-

ня прийме, кінець-кінцем, суддя 
О. Рудюк, але я особисто не бачу 
юридичних підстав для того, щоб 
відмовити ГО «Правозахисний 
центр «Ідея» в позові і не ска-
сувати рішення Вишгородської 
райради від 02.06.2016 р. №107-
09-VII про затвердження проекту 
землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж адміністративно-те-
риторіальної одиниці с. Лебедів-
ка.

Чи були відповідні рішення Ле-
бедівської сільради та погоджен-
ня Вишгородської РДА для роз-
роблення проекту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж 
с. Лебедівка я не знаю. Мені неві-
домо, також, чи існує позитивний 
висновок держземлевпорядної 
експертизи. Але я точно знаю, що 
цей проект не був оприлюднений   
«не пізніше як за 20 робочих днів 
до дати розгляду з метою прий-
няття, взагалі не був оприлюдне-
ний, а тому у відповідності до ви-
мог Закону України «Про місцеве 
самоврядування» не міг бути ви-
несений на засідання райради».

Довести зворотнє юристи рай-
ради навряд чи зможуть, — офі-
ційний сайт райради до остан-
нього часу взагалі не працював 
і ми про це писали вже разів із 
десять.

Так що підстав для скасу-
вання рішення №107-09-VII від 
02.06.2016 р. більше ніж достат-
ньо. А це, між іншим, буде озна-
чати не лише те, що лебедівську 
громаду районні депутати просто 
«підставили», а й те, що, фактич-
но, всі рішення районної ради з 
моменту її обрання були прий-
няті з порушенням закону. І тут 
вже виникають питання до Виш-

городської РДА.
5. Райдержадміністрація

Голова Вишгорордської РДА 
«стоп’ятсот» разів із різних три-
бун наголошував на тому, що 
його головне завдання — слідку-
вати за дотриманням законності, 
в першу чергу, органами місцево-
го самоврядування. Він особисто, 
як правило, знаходиться в прези-
дії, разом з головою райради Р. 
Кириченком і його заступником А. 
Потапенком під час кожної сесії. 

Іншими словами, незаконні 
рішення районної ради прийма-
лися у його присутності і на його 
очах.

Щодо оприлюднення проектів 
рішень, то тут, взагалі, ситуація 
анекдотична, оскільки саме О. 
Горган одазу після свого призна-
чення неодноразово декларував, 
що він започаткував мало не ін-
формаційно-технологічну рево-
люцію в районі. Революція рево-
люцією, а сайт райради, чомусь, 
запрацював лише кілька тижнів 
тому...  

6. Правоохоронні органи
В першу чергу мається на увазі 

наша прокуратура. Пам’ятаю, 
наш прокурор дуже хотів стати 
членом міськвиконкому. Думаю, 
тоді в нього було б ще менше 
часу для того, щоб, хоча б, зрід-
ка бувати на сесіях, наприклад, 
районної ради. Рішення яких, як 
я розумію, йому потрібно було  
опротестовувати від першого й 
до останнього...

Як бачите, шановні читачі, для 
того, щоб на світ з’явився позов 
ГО «Правозахисний центр «Ідея» 
до районної ради щодо скасу-
вання  рішення №107-09-VII від 
02.06.2016 р., приложили руку 
всі, починаючи із законодавців і 
закінчуючи лебедівською грома-
дою на чолі з депутатами і сільсь-
ким головою. 

Оце і є «система», яку потріб-
но ламати. І яку почати ламати, 
в принципі, може кожен з нас. 
Вистачило б бажання та від-
повідальності. 

В. Борзовець

Категорія справи №363/2423/16-а: Адміністративні справи; Справи зі спорів 
з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористу-
вання, зокрема зі спорів у сфері землеустрою; державної експертизи земле-
впорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі.

«30» червня 2016 р.                                                Справа № 363/2423/16-а

У Х В А Л А
про усунення недоліків позовної заяви

30 червня 2016 року суддя Вишгородського районного суду Київської області 
Рудюк О.Д., ознайомившись з матеріалами позовної заяви

Громадської організації «Правозахисний центр «Ідея» до Вишгородської рай-
онної ради Київської області про визнання недійсним рішення Вишгородської 
районної ради від 02.06.2016 року №107-09-VII, — В С Т А Н О В И В:

До Вишгородського районного суду... надійшла вищевказана позовна заява.
Вважаю, що позовна заява має бути залишена без руху з наступних підстав.
Частиною 3 статті 106 КАС України передбачено, що до позовної заяви до-

даються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно 
до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного 
позову суб’єктом владних повноважень. Суб’єкт владних повноважень при по-
данні адміністративного позову зобов’язаний додати до позовної заяви доказ 
надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповіда-
чу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позов-
ної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, 
коли його не належить сплачувати.

Згідно зі ст. 87 КАС України, судові витрати складаються із судового збору 
та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його 
сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Законом України «Про судовий збір» визначено правові засади справляння 
судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок 
сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судовий збір» судовий збір — збір, 
що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за 
видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, 
передбачених цим Законом. Судовий збір включається до судових витрат.

Статтею 3 Закону України «Про судовий збір» визначено об’єкти справляння 
судового збору. Так, судовий збір справляється за подання до суду позовної за-
яви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; за подання 
до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд 
судового рішення у зв’язку з ново виявленими обставинами, заяви про скасу-
вання рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документу на 
примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судо-
вих рішень Верховним Судом України; за видачу судами документів; у разі ух-
валення судового рішення, передбаченого цим Законом.

Згідно ч.1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється 
у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, 
встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява 
або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову 
та у фіксованому розмірі.

Так, відповідно до п.п. 3 п. 3 ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» визначено 
розміри судового збору за подачу адміністративного позову суб’єктом влад-
них повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 
розмір мінімальної заробітної плати, що складає 1 378,00 грн., на підтверджен-
ня чого до суду подається оригінал квитанції про сплату судового збору.

Згідно ч.1 ст. 108 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано 
без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє 
ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки 
позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усу-
нення недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невід-
кладно надсилається особі, що звернулася із позовною заявою.
Вважаю за необхідне залишити дану позовну заяву без руху і надати позивачу 
строк для усунення недоліків позовної заяви, оскільки на даний час неможливо 
відкрити провадження у справі та розглянути її по суті.

Керуючись ст.108 КАС України, — У Х В А Л И В:
Позовну заяву Громадської організації «Правозахисний центр «Ідея» до Виш-

городської районної ради... про визнання недійсним рішення Вишгородської 
районної ради від 02.06.2016 року №107-09-VII залишити без руху, надавши 
позивачу строк для усунення недоліків до 22.07.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’яти 
днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в пись-
мовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, 
або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 
п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя О.Д.Рудюк

Від редакції
Ми розуміємо, що ГО «Правозахисний центр «Ідея», в будь-якому випадку, не потрібно відмі-

няти рішення районної ради №107-09-VII від 02.06.2016 р. Їй потрібно зовсім інше: за допомогою 
суду потягнути час для того, щоб хтось отримав можливість завершити оформлення певних зе-
мельних ділянок. Можливо, навіть, для того, щоб пройти всю процедуру — від наказу Держгео-
кадастру до отримання держакту на землю (якщо потрібно, це можна зробити за кілька місяців). 
Що ж, час пішов: 20 липня 2016 р. рішення Вишгородської райради від 02.06.2016 р. №107-09-VII 
про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-тери-
торіальної одиниці с. Лебедівка було зупинено.

Цілком вірогідно, що після вирішення питання ГО «Правозахисний центр «Ідея» забере позов-
ну заяву і «інцидент» буде вичерпано. Наче нічого й не було. А, можливо, ще й вибачиться перед 
районною радою за заподіяну турботу. Районна рада, звичайно, вибачить. Тим паче, що добре 
знає: якби не «накосячила», дію рішення могли б і не зупинити.

Причому, за що саме боролась «Ідея» в суді ми навряд чи дізнаємось. Так що «затаврувати 
ганьбою» теж навряд чи вийде. Хіба що — якщо знайдемо наказ Держгеокадастру, виданий  піс-
ля 20 липня чи незадовго до цієї дати щодо виділення якому-небудь І. Пупкіну гектарів із десять 
берега Київського моря. Та й тоді «затавровувати» доведеться натяками та напівнатяками — до-
вести, що «Ідея» діяла в інтересах саме цього І. Пупкіна, практично, неможливо...

Да, з приводу акцій лебедівців перед офісом Головного управління Держгеокадастру в Київсь-
кій області — навряд чи допоможе. Особливо, якщо «вже все домовлено і вже за все заплачено 
наперед».

Це ми зовсім не до того, що, мовляв, потрібно сидіти й не «рипатись», оскільки «проти лома 
немає прийому». «Рипатись», звичайно, потрібно. Точніше — просто необхідно. Але — не в по-
жежному порядку, коли смажений півень вже клюнув в одне місце. Діяти потрібно вчасно. А 
краще — просто чесно і відповідально робити свою роботу, розуміючи, що будь-яке твоє недо-
працювання занадто хитрі хлопці й дівчата (а таких у всі часи вистачає) завтра зможуть викори-
стати проти тебе в тому числі. Що будь-яка маленька недоробка чи помилка в роботі, будь-яке 
хвилинне недбальство може перекреслити роки важкої праці. І не лише твоєї.

А, взагалі, — давайте менше говорити про «систему, яку необхідно міняти й ламати», а більше 
робити те, що ми, на жаль, робити не звикли: чесно працюючи на своєму місці, в той же час, 
реально контролювати кожен крок наших чиновників... 
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Вівторок 23 серпня 2016 року

06.00, 13.00, 21.00 Новини
09.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Повтор найцікавіших змагань
12.20 Перша шпальта
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Суспільний університет
14.05 М/ф «Як козаки куліш 
варили»
14.55 Фольк-music
16.10 Д/ф «Герої України»
17.00 Вікно в Америку
17.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Церемонія закриття
21.30 Найяскравіші моменти 
ХХХІ Олімпійських ігор
21.50 Розсекречена історія. 
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля 5»
10.55, 12.20 «Міняю жінку - 4»
13.45, 14.20 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-
ми - 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.15 Т/с «Центральна лікар-
ня» 
23.10 Х/ф «Правдива брехня» 

 
06.10, 11.15, 12.25 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Варенька. Всупереч 
долі»
13.35, 14.20 «Судові справи»
15.05 «Сімейний суд»
16.05 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
21.00 Т/с «Яблуневий сад»

07.05, 00.40 Х/ф «Красунчик» 
09.20 Х/ф «Красунчик 2» 
12.00 Х/ф «Правила знайом-
ства: Метод Хітча»
14.20 Т/с «Не родись вродли-
ва»
18.00 Абзац
19.00 Ревізор
21.50 Страсті за ревізором

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя»
09.40 Х/ф «Лабіринти кохання»
11.15 Х/ф «Одружений холо-
стяк»
13.05, 20.00, 01.35 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»

21.00 «Містичні історії-7 з Пав-
лом Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»

07.00, 04.10 Факти
07.45, 19.20 Надзвичайні 
новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 
10.10 Дивитись усім!
11.10, 13.20 Х/ф «Агент Джоні 
Інгліш»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Агент Джоні Ін-
гліш-2»
15.35, 16.10 Х/ф «Помри, але 
не зараз»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Д/ф «Новоросія. Ціна 
проекту»
21.30 Т/с «Пес» 
22.35 Т/с «Відділ 44». 
23.30 Х/ф «Корабель «Місяч-
ний гонщик» 

05.45 Мультфільми
11.25, 00.25 «Моя правда»
12.15, 23.20 «Криве дзеркало»
13.10 Х/ф «Багато галасу з 
нічого»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25 Х/ф «Молоді»
18.05 Х/ф «Перше побачення»
21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати 
Кристі»

06.00 Мультфільми
06.30, 09.50 «Нове Шалене 
відео»
07.30, 08.50 «Top Gear»
08.30, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
10.35, 01.35 «Облом.UA.»
11.00 «Реал-Бодрит»
12.00 «Українські сенсації»
13.00 Д/п «Дембель»
14.00 «Люстратор 7,62»
14.55 «Люстратор. Спецпро-
ект»
15.50, 23.20 «Секретні матеріа-
ли»
18.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «На одного менше» 
22.00 Т/с «Перевізник» 

05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель у Парижі»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.20, 20.10 «Орел і Решка»
16.15 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 Х/ф «Наречений напро-
кат» 
00.10 «КВН»

05.10 Х/ф «Інспектор карного 
розшуку»
06.55 Т/с «Втеча» 
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.35 Х/ф «Блондинка і блон-
динка» 
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15 Т/с «Доктор Блейк» 
19.30, 04.20 Т/с «Кулагін та 
партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Попелюшка»
12.10 Х/ф «Румпельштіль-
цхен»
13.30 Одного разу під Полта-
вою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55 Панянка-селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька

06.00, 18.40, 21.00 Новини
09.00 Урочисте підняття Прапора 
України в Києві та регіонах
10.50 РЕ:ФОРМА
11.30, 19.20 Випробування військової 
техніки в м.Чугуєв (Харківська 
область)
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Суспільний університет
14.05 М/ф «Як козаки сіль купували»
15.00 Урочисте підняття Прапора 
України
15.40 Д/ф «Кенгір. 40 днів свободи»
17.10 Х/ф «Борода», «Віолончель»
20.05 М/ф «Атракціон»
21.30 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор
21.50 Розсекречена історія. 
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ 5
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.45, 14.20 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати»
21.15 Т/с «Центральна лікарня» 
23.10 Х/ф «Операція «И» та інші 
пригоди Шурика»

07.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Офіційна церемонія підняття 
Державного Прапора України
10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Полуничний 
рай»
15.30 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Перша спроба»

07.10 Т/с «Друзі»
08.10 Т/с «Молодята»
10.15 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.25 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Блакитна лагуна»
23.00 Х/ф «Секс по дружбі» 

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «День Державного Прапора»

10.00 «Вагітна у 16»
11.00 «Доньки-матері»
12.00 «Україна має талант!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-7»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю»

08.45 Факти. Ранок
09.00 День Державного Прапора
10.00 Т/с «Останній бронепоїзд» 
11.00, 13.20 Х/ф «Місячний гонщик» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Відділ 44» 
14.50, 21.25 Т/с «Пес» 
16.30 Т/с «Під прикриттям» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
22.30 Т/с «Відділ 44».
23.25 Х/ф «Тільки для твоїх очей» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.20, 00.15 «Моя правда»
12.10, 23.20 «Криве дзеркало»
13.10 Х/ф «Карусель»

14.45 Х/с «Комісар Рекс»
16.35 Х/ф «Опікун»
18.10 Х/ф «Вас чекає громадянка 
Ніканорова»
19.40 Х/с «Комісар Рекc»
21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати Кристі»

08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 «Нові таємниці теракотових 
воїнів»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 «6 кадрів»
13.10 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Скорпіон» 
15.35, 22.00 Т/с «Перевізник» 
16.35 Х/ф «Кікбоксер-3»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Найманець» 
23.55 Х/ф «Дракони і підземелля: 
Книга заклять»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель у Парижі»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.10, 20.10 «Орел і Решка»

16.10 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.40 Х/ф «Зухвалість»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.10 Т/с «Доктор Блейк» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора-мандрівниця»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Білосніжка»
12.10 Х/ф «Червона шапка»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»

06.10 Спецпроект до Дня Незалеж-
ності
09.00 Документальний фільм
09.40, 16.20 Марш Незалежності
11.30 На пам’ять
12.00 Урочисте засідання Верховної 
Ради України з нагоди 25-ї річниці 
Незалежності України
13.00, 18.40, 21.00 Новини
13.30 Фольк-music
14.40 М/ф «Як козаки на весіллі 
гуляли»
17.30 Розсекречена історія
19.30, 20.40 Україна-25
19.45 Розсекречена історія.
21.25 «Народжені незалежними».
Концерт
22.15 Д/ф «Візитівка Карпат»

06.00 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
09.30, 11.00 «Тсн. Спецвипуск»
10.00 «Урочистоcті до Дня Незалеж-
ності України»
11.45 Х/ф «Я з тобою» 
13.25 Х/ф «Операція «И» та інші 
пригоди Шурика»
15.15 Х/ф «Діамантова рука»

17.10 Х/ф «1+1» 
20.05 Х/ф «День Незалежності» 
22.45 Концерт «Океан Ельзи. Без меж»

06.05 «Слідство вели»
07.00 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Док.проект «Квітка»
10.00 Офіційні заходи до 25-річчя 
Незалежності України
11.30 Х/ф «Пес Барбос та незвичайний 
крос»
11.50, 04.50 Х/ф «Самогонники»
12.10, 05.20 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
14.00 Т/с «Своя правда»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Великий концерт «Україна від 
А до Я»
23.30 Т/с «Гетьман»

07.10 М/ф «Оз: Повернення в Смараг-
дове місто»
09.00 Х/ф «Книга джунглів»
11.15 Х/ф «Лемоні Снікет: 33 нещастя» 
13.10 Х/ф «Синєвір» 16+
14.50 Х/ф «Тіні незабутих предків» 
16.55 Х/ф «Самотній за контрактом»

19.00 Х/ф «Київський торт»
21.00 Х/ф «Кохання у великому місті 2»
22.45 Х/ф «Селфіпаті» 

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00, 00.10 Т/с «Коли ми вдома»
10.00 «День Незалежності. Військовий 
парад»
11.30 «Україна має талант!-5»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 «День Незалежності. Нескорені»
20.50, 22.35 Х/ф «Знахар»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Спецпроект «Моя Україна»
10.00 День Незалежності  України
11.30, 13.10 Х/ф «Поводир» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Громадянська оборона
16.05 Х/ф «П’ятий елемент» 
18.45 Факти. Спецвипуск
19.25 Х/ф «Леон» 
22.05 Х/ф «Нікіта» 
00.20 Концерт гурту «Океан Ельзи» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.25 «Невідома версія»

11.10 Х/ф «Увага, черепаха!»
12.40 Х/ф «Опікун»
14.15 Х/ф «Угрюм-ріка»
20.05 Х/ф «До мене, Мухтар!»
21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати Кристі»
23.20 «Криве дзеркало»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-україн-
ськи»
07.35, 01.55 «Облом.UA.»
08.10 Х/ф «Іван Сила»
08.30 «Спецкор»
09.55 «Богатирі»
11.45 Х/ф «Герої» 
14.05 Т/с «Перевізник» 
16.05 Х/ф «Найманець» 
18.00 Х/ф «13-й район» 
19.45 Х/ф «Спис долі» 
22.00 Х/ф «Універсальний солдат 4» 
23.55 Х/ф «Крокоробот»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель у Парижі»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.10, 16.00, 20.10 «Орел і Решка»
17.45 М/ф «Лісова братва»

 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 15.00, 19.00 Події
09.15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Я тебе ніколи не 
забуду»
14.00, 15.30 Т/с «Тест на 
любов»
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Потрійний захист»
23.00 Події дня

06.30 «Відлуння»
07.00 Д/ф «П’єр Рішар. Блазень 
чи король?»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
13.45, 17.45 По дорогам мис-
тецтва
14.40 Приборкувачі крокодилів
16.10 Сироти дикої природи
18.15 «Іпостасі спорту»
18.50 В гостях у Дмитра Гор-
дона
21.00 «Відлуння» 
22.20 Довідник дикої природи
23.20 Сили природи

19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.10, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 6» 
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 
19.00, 03.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.15 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 - 12.50 Мультфільми
14.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор» 

07.00 Події
07.15, 08.15, 09.15 Ранок з незалежною 
Україною
10.00 Події. Спецвипуск. Урочистості 
з нагоди 25-тої річниці проголошення 
незалежності України
11.30, 15.30 Т/с «Моє нове життя»
15.00, 19.00 Події. День Незалежності

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

16.10, 20.00 Т/с «Щоб побачити 
веселку» 16+
21.00 Т/с «Потрійний захист» 16+
23.00 Д/ф «ДНК. Портрет націй»

06.00 «Таке спортивне життя
06.30 «Відлуння» 
09.40 ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ПАРАДУ 
ВІЙСЬК
12.00 «Микола Сивий. Пісня - моя 
любов»
13.50 Сили природи
14.40 Довідник дикої природи
16.10 Д/ф «Тарапунька. Аншлаг 
довжиною в життя»
17.00 Концерт «Я люблю тебе, 
Україно!»
19.00 Рок-опера «Біла ворона»
21.00 «Відлуння» 
22.20 Концерт О.Білозір «Сповідь»
23.30 «Кумири»
23.50 «Натхнення»

2+2

Оголошення

16.35, 22.00 Країна У
17.55 Панянка-селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
10.00 Зірковий шлях. Новий сезон
11.40, 21.00 Т/с «Потрійний захист»
13.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I»

07.50 «Лікуємо без пігулок»
08.00, 16.15, 18.35 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15 «Щоденники Другої світової»
13.50 Сироти дикої природи
14.45 Довідник дикої природи
16.20 Сили природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 «Відлуння» 
22.20 Концерт О.Білозір «Сповідь»

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

                                              Продаю 
земельну
 ділянку

 11,33 сот 
під будівництво 
в с.Хотянівка 
(масив Баштан)
Ціна договірна.

Тел.: 
(098)981-14-77

* * *

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

 Мармайт — пряная пищевая паста, 
изготовленная из концентрирован-
ных пивных дрожжей с добавлением 
трав и специй. К несомненным досто-
инствам Мармайта следует отнести 
высокое содержание пяти витаминов 
группы В (особенно В 12 и рибофла-
вина B2), а также фолиевой и никоти-
новой кислот при низком содержании 
сахара и жира.
   В Мармайте имеется практически 
полный набор витаминов, необходи-
мых для кожи, волос, ногтей и зубов.
   Производство: Англия.

(098)981-14-77

Посміхніться
                                                                                       

10 Телепрограмма
№16(295), пятница, 22 августа 2016 г.

НТН

ТЕТ

   — Мабудь не працює у дружини інтернет... 
сказав чоловік, відчувабчи запах котлет!

* * *
   На біржі праці:
   — Мені терміново потрібна робота У мене 
дружина і п’ятеро дітей.!
   — А що ви ще вмієте робити?

 * * *
.  — Скажіть, Холмс, як розкрити злочин?
   — Визначити «кому вигідно»!
   — А якщо всім вигідно?
   — Тоді це вже як би і не злочин.

* * *
   — Привіт дружина народила!?
   — Народила.
   — Кого?
   — Близнюків.
   — Круто! Вітаю! На кого схожі?
   — Один на одного.

* * *
   — Мойша, а шо ви завжди купуєте парну кіль  
кість квітів?
.   — Дуже просто. Просиш 6 роз, на тебе 
співчутливо дивляться і роблять велику знижку 
Дуже зручно:. Три троянди — дружині, три — 
коханці ...



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

  Четвер 25 серпня 2016 року

 

  

  П’ятниця 26 серпня 2016 року

Субота 27 серпня 2016 року

УТ-1

ICTV

Інтер

К-1

Новий

СТБ

1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 28 серпня 2016 року

2+2

10.40 Д/ф «Новий Орлеан»
11.45 Переселенці
12.15 Д/ф «Візитівка Карпат»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі хазяїн?
14.00 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Надвечір’я. Долі
15.55 Театральні сезони
16.30 Д/ф «Обличчя Америки»
17.30 Д/с «Національні парки 
Америки»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.30 Про головне
20.00 Перша студія
20.30 Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.30 Д/ф «Капелани»

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Чотири весілля 5»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.45, 14.20 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелод-
рами»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Д/ф «Україна. Повернен-
ня своєї історії»

22.15, 03.00 Х/ф «Післязавтра»

07.00 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.20 Т/с «Перша спро-
ба»
14.35 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.00, 05.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Знахарка»

07.12 Т/с «Друзі»
08.10 Т/с «Молодята»
10.15 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14.25 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Любов на виживання
21.00 Х/ф «Повернення в бла-
китну лагуну»
23.00 Х/ф «Боярин напрокат» 

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «День Незалежності. 
Нескорені»
11.10 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
14.45 «Україна має талант!-5»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 02.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-5 з Пав-
лом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Д/ф «Добровольці»
10.10 Х/ф «Нікіта» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.05 Т/с «Відділ 44» 
14.55, 21.35 Т/с «Пес» 
16.35 Т/с «Під прикриттям» 
18.45, 21.15 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
22.40 Т/с «Відділ 44». 
23.35 Х/ф «Восьминіжка»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35, 00.15 «Моя правда»
11.25, 23.20 «Криве дзеркало»
12.25 Х/ф «Зелений вогник»
13.45, 19.40 Х/с «Комісар Рекc»
15.35 Х/ф «Вас чекає громадян-
ка Ніканорова»
17.10 Х/ф «Старий Новий Рік»
21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати 
Кристі»

07.40 Д/п «Еверест. 
Досягти неможливого»
09.15 Д/п «Найбільший авіалай-
нер в історіі: Аеробус А380»
11.10 «6 кадрів»
12.00 «Облом.UA.»
13.00 «Відеобімба»
13.55 Т/с «Скорпіон» 
15.40, 22.00 Т/с «Перевізник» 
16.40, 23.55 Х/ф «Точка падін-
ня» 
18.30 «Спецкор»
19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
19.20, 23.20 «Секретні матеріа-
ли»
20.00 Х/ф «Без зброї» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель у Парижі»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.10, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

05.15, 19.30, 04.50 Т/с «Кулагін 

07.05 АгроЕра. Підсумки
11.20 Як це?
11.50 Хто в домі хазяїн?
12.10 Хочу бути
12.30 Школа Мері Поппінс
12.50 Казки Лірника Сашка
13.20 Суспільний університет
14.20 Мистецький пульс Америки
15.15 Д/с «Національні парки Америки»
17.15 Х/ф «Милий друг»
18.55 Урочисті проводи Національної 
паралімпійської команди України на ХV 
літні Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жа-
нейро
21.00, 05.30 Новини
21.35 Український корт
22.10 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор
22.40 Мегалот
23.00 Територія закону

07.05, 19.30 ТСН
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.10 Х/ф «День Незалежності» 

14.05, 21.15 «Вечірній квартал»
16.30 «Розсміши коміка. Діти»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 Х/ф «Вогнем і мечем»

07.00, 20.00 «Подробиці»
08.00 Х/ф «Скринька Марії Медічі»
09.50 Док.проект «Фаїна Раневська»
10.50 Х/ф «Підкидьок»
12.15 Т/с «Знахарка»
16.10 «Концерт «Україна від А до Я»
20.30 Х/ф «Молодята»
22.35 Док.проект «Богдан Ступка»
23.35 Т/с «Вогнем і мечем»

06.02, 08.30 Kids Time
06.05 М/с «Монстри проти прибульців»
08.32 Ревізор. Спецвипуск
10.40 Ревізор
13.15 Страсті за ревізором
16.10 Любов на виживання
18.00 Х/ф «Хлопець у дівчині» 
20.00 Х/ф «Вона - чоловік» 
22.00 Х/ф «Заліковий препід» 
00.10 Х/ф «Голі перці» 

07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
07.10, 05.10 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Щоб побачити веселку» 
13.00, 15.20 Т/с «Процес»
17.10, 19.40 Т/с «Гірке щастя» 
21.50 Х/ф «Я тебе ніколи не забуду»
23.45 Реальна містика

09.50 «Шеф-кухар країни» з Михай-
лом Поплавським
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.35, 03.40 «Цивілізація Incognita»
14.00 Чарівні світи
15.10, 20.00 Зоопарки світу
15.45 Довідник дикої природи
16.45 Фестиваль «Галицький шлягер 
- 2015»
21.00  «На відстані душі»
23.00 Х/ф «Великі пригоди в Африці»

Танзанія, Ефіопія»
13.15 Т/с «Центральна лікарня» 
17.10 Т/с «Свати - 5»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Знахарка» 

08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Навколосвіт-
ня подорож»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг» 2
12.00 Т/с «Диван для самотнього 
чоловіка»
16.10 Х/ф «Молодята»
18.00, 20.30 Т/с «Дружина гене-
рала»
22.40 Х/ф «Час збирати камінн»

07.30 Х/ф «Миттєвості Нью-Йорка»
09.15 Х/ф «Самотній за контрак-
том»
11.20 Х/ф «Кохання у великому 
місті 2» 
13.10 Х/ф «Блакитна лагуна»
19.00 Х/ф «50 перших поцілунків»
21.00 Х/ф «Блондинка в законі»

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
12.00 «Х-Фактор - 7»
15.10 «Містичні історії»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла 2»

07.45, 04.00 Провокатор
08.45 Зірка YouTube
09.50 Дивитись усім!
10.50 Без гальм
11.15, 13.00 Х/ф «Блакитна без-
одня» 
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Квант милосердя» 
16.05 Х/ф «Казино «Рояль» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»
23.15 Х/ф «Таксі» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

07.30, 09.00 «Top Shop»
10.10 «Невідома версія. Іван Васи-
льович міняє професію»
11.00 Х/ф «Фантомас»
16.30 Х/ф «Міс Марпл Агати 
Кристі»
22.00 «Невідома версія. Службо-
вий роман»
22.50 Х/ф «День Святого Вален-
тина» 
00.00 Х/ф «Школа злодіїв»

09.00 Бушидо
11.00 «Люстратор 7.62»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Прем’єра! Д/п «Дембель»
15.55 Д/п «Міля»
16.50 6 тур ЧУ з футболу «Карпа-
ти» - «Олімпік»
19.00 Х/ф «Бруклінські копи « 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.15 Х/ф «Природжений гонщик» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»

10.10 М/ф «Імпі- Суперстар!»
11.50 М/с «Міа та я»
12.50 «Орел і Решка»
19.00 «Вечірній квартал»
21.00 М/ф «Планета 51»
22.45 «КВН»

06.50 Х/ф «Азіат» 
08.45 Т/с «Брати» 
12.45 «Розсміши коміка»
14.30 Х/ф «Місія нездійсненна»
16.45 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Заповідник страху»
23.00 Х/ф «Острів смерті» 

07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.55 М/ф «Усі собаки потрапляють 
до раю»
12.30 Х/ф «Одного разу в Римі» 
14.00 Рятівники
15.35 Танька і Володька
17.35 Одного разу під Полтавою
19.35 Країна У
22.35 Одного разу в Одесі

08.40 Світ on line
09.10 Урочисті проводи Національ-
ної команди України на ХV літні Па-
ралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро
11.20 Х/ф «Милий друг»
13.00 Театральні сезони
13.30 Спогади
14.15 Гра долі
14.50 Фольк-music
16.00 Подорожні
16.45 Д/ф «Доброволець Антон» із 
циклу «Героям слава»
17.20 Х/ф «Гетьманські клейноди»
18.50 Д/ф «Новий Орлеан»
21.00, 05.30 Новини
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
22.45 Класики світової літератури
23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
11.00, 12.15 «Світ навиворіт - 3: 

23.00 Віталька

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Моє нове життя»
13.00 Т/с «Гірке щастя»
17.00, 20.00 Т/с «Сонячне затем-
нення»
19.00 Події тижня
21.45 Т/с «Процес»

09.50 Мова тварин
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.35, 20.00 «Цивілізація Incognita»
14.00 «Шеф-кухар країни» з Михай-
лом Поплавським
15.10 Зоопарки світу
15.45 Довідник дикої природи
16.45 Фестиваль «Галицький 
шлягер - 2015»
18.25 Євромакс
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Концерт «На відстані душі»
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та партнери»
07.30 Х/ф «Корупція»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.10 Т/с «Доктор Блейк» 
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 -10.10 Мульфільми
11.00 Х/ф «Біляночка та Розоч-
ка»
12.10 Х/ф «Білосніжка»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55 Панянка-селянка
19.00 Панянка-селянка. Міжкон-
тинентальний сезон
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька

06.00 Реальна містика
07.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11.40 Т/с «Потрійний захист» 
13.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар» 
18.00 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-
на»
21.55 Футбол. Плей-оф. «Шах-
тар» - «Істанбул Башакшехір»

06.00, 04.30 «Таке спортивне 
життя. Інна Бочарова»
06.30 «Відлуння» 
07.45, 18.20 «Цивілізація 
Incognita»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
13.45 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
14.45 Д/ф «Мілен Демонжо. 
Міледі з українським корінням»
16.20, 23.10 Сили природи
17.45 По дорогам мистецтва
18.50 В гостях у Дмитра Гор-
дона. 
21.00 «Відлуння»
22.10 Довідник дикої природи

06.00 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.10 «Нові способи  «Знайомства»
13.05 Х/ф «Ніколи не забуду тебе»
15.00 Х/ф «Домробітниця»
17.00 Х/ф «Діамантова рука»
19.00 «Х-Фактор - 7»
22.10 «Моя правда»
23.05 Х/ф «Знахар»

08.00 Д/ф «Новоросія. 
Ціна проекту»
09.05 Секретний фронт
10.00 Антизомбі
11.00 Громадянська оборона
12.00, 13.00 Інсайдер
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Леон» 
16.05 Х/ф «П’ятий елемент»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки

20.05 Х/ф «Казино «Рояль» 

10.30 «Невідома версія. Службовий 
роман»
11.20 Х/ф «Казка про загублений час»
12.50 Х/ф «Біля тихої пристані»
14.05 Х/ф «Старий Новий Рік»
16.25 Х/ф «Фантомас»
18.20 Х/ф «Фантомас розбушувався»
20.10 Х/ф «Фантомас проти Скот-
ланд-Ярда»
22.00 «Невідома версія. Іван Васильо-
вич міняє професію»
22.50 Х/ф «Бабій» 

07.50 «Нове Шалене відео»
09.00 «Облом.UA»
10.00 «Вайпаут»
11.50 «Top Gear»
14.20 Х/ф «Спис долі»
16.50 6 тур ЧУ з футболу «Волинь» - 
«Чорноморець»
19.20 6 тур ЧУ з футболу «Динамо» - 
«Ворскла»
21.25 Х/ф «В’язень» 
23.10 Х/ф «Бруклінські копи «

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»
10.00 М/с «Міа та я»
11.00 М/ф «Імпі- Суперстар!»
12.45 «КВН»
15.00 «Розсміши коміка»
16.50 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Листи до Джульєтти» 

05.20 «Правда життя. Професії»
06.00 Х/ф «Корупція»
07.35 Х/ф «Інспектор Лосєв»
11.30, 03.45 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи»
19.00, 03.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Азіат» 
21.30 Х/ф «Місія нездійсненна» 
23.55 Х/ф «Американський ніндзя» 

07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 МультMIX
11.00 М/с «Лис Микита»
16.10 Х/ф «Вуличні танці»
18.00 Х/ф «Крок уперед»
20.00 Х/ф «Крута Джорджія»
22.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Віталька
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06.00, Новини
09.00 Т/с «Таксі»
09.45 РЕ:ФОРМА
10.15, 19.30, 03.00 Про головне
10.40 Д/ф «Новий Орлеан»
12.00 Перша студія
12.25 Схеми» 
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.00 Віра. Надія. Любов
15.55 Гра долі
16.30 Д/ф «Обличчя Америки»
17.30 Д/с «Національні парки 
Америки»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. Культура
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» 
21.30 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор
21.50 Війна і мир

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля 5»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.45, 14.20 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 «Розсміши коміка. Діти»
22.00 «Світське життя»
23.00 Х/ф «Діамантова рука»

06.05 «Слідство вели...»
12.00, 14.00, 17.40 Новини
07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09.20, 12.20 Т/с «Своя правда»
14.20 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 00.55 «Подробиці»
21.00 Т/с «Диван для самотнього 
чоловіка»

05.55 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.12 Половинки
09.05 Київ вдень і вночі
14.55 Як стати супермоделлю
19.00 Супермодель по-українськи
21.40 Х/ф «Блакитна лагуна 3»
23.15 Х/ф «Дорожня пригода» 

06.10 Х/ф «Знайда»
14.00 Х/ф «Вітер в обличчя»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/ф «Ніколи не забуду тебе»
22.35 Х/ф «Домробітниця»

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Х/ф «Восьминіжка»
12.25, 13.20 Т/с «Відділ 44» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 Т/с «Пес» 
16.35 Т/с «Під прикриттям» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «На трьох»
23.30 Х/ф «Вид на вбивство»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.50 «Моя правда»
12.40, 23.20 «Криве дзеркало»
13.45 Х/ф «Подорож буде приєм-
ною»
15.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекc»
17.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
18.25 Х/ф «Біля тихої пристані»
21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати 

Кристі»
00.10 Х/ф «День Святого Валенти-
на» 

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-у-
країнськи»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Джунглі Атлантиди»
11.25 «6 кадрів»
13.15 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Скорпіон» 
15.35 Т/с «Перевізник» 
16.35 Х/ф «Без зброї» 
18.50 6 тур ЧУ з футболу «Дніпро» 
- «Зоря»
21.00 Х/ф «13-й район» 
22.45 Х/ф «Універсальний солдат 4» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель у Парижі»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.10, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»

17.15 «Звана вечеря»
19.10, 01.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»

09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.35 «Свідок»
15.10 Т/с «Доктор Блейк» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Гензель і Ґретель»
12.10 Х/ф «Кіт у чоботях»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35 Країна У
18.10 Х/ф «Вуличні танці»
20.00 Х/ф «Крок уперед»
22.00 Х/ф «Крута Джорджія» 

Новий

Інтер

1+1 
СТБ

ICTV

Enter-фильм

2+2

К-1

НТН

06.00, 10.40 Реальна містика
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.40, 21.00 Т/с «Потрійний захист» 
13.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2»
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни: день за днем»
13.45 Довідник дикої природи
15.00 По дорогам мистецтва
17.45 Чарівні світи
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Глобал - 3000
21.40 Катерина Бужинська. Українці 
в Європі

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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19 серпня

Реклама

Сам Олег Верняев признался, 
что в финале его «шатало и дер-
гало». Об этом он признался в ком-
ментарии ТСН на 1+1. Также по 
словам спортсмена, на разминке у 
него не все складывалось хорошо.

Выступать Олегу Верняеву было 
тяжело психологически, отметил 
его личный тренер спортсмена 
Геннадий Сартинский. Его слова 
цитирует в Facebook пресс-служ-
ба Национального олимпийского 
Украины. 

Верняев выстоял, несмотря ни 
на что, отметил тренер.

«Сначала ошибся, но исправил-
ся и сделал все на высшем уров-
не. Я бесконечно счастлив за него! 
Я хочу выразить искренние слова 
благодарности нашим болельщи-
кам, Украине за невероятную под-
держку и веру в нас», — сказал 
Сартинский. 

И все же, Верняев был настро-
ен получить золото, рассказал 
в интервью Варда-де-Жанейро 
на Радио Вести друг спортсмена 
Александр Петренко. В телефон-
ном разговоре накануне своего вы-
ступления Олег сообщил ему, что 
собирается вершить историю.

Вся страна рассчитывала на по-
беду Верняева, и Олег не подвел, 
заявил в интервью Варда-де-Жа-
нейро на Радио Вести еще один 
друг спортсмена — Владимир Ки-
селев. Верняев все-таки сделал 
историю, подчеркнул он.

За свою медаль Олег Верняев 
получит от государства премию в 
размере 125 тысяч долларов. Об 
этом в эфире 5 канала рассказал 
министр молодежи и спорта Игорь 
Жданов. Он выразил надежду, что 
Верняев будет не последним, кто 
получит премию от государства. 

Первое золото добил украинский гимнаст Олег Верняев 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также по итогам 11-го дня 
соревнований легкоатлет Богдан Бондаренко получил бронзо-
вую медаль. 

22-летний дончанин Олег Верняев завоевал золотую награду, 
став лучшим на параллельных брусьях. Украинский гимнаст 
стал единственным, кому судьи поставили больше 16 баллов. 
Он опередил американца Данелла Лейву и россиянина Давида 
Белявского.

А вот 26-летний харьковчанин 
Богдан Бондаренко принес Укра-
ине бронзу по прыжкам в высоту. 
Чемпион мира-2013 стал третьим, 
показав результат два метра 33 
сантиметра. Первое место занял 
канадец Дерек Друэн, а второе — 
представитель Катара Мутаз Эсса 
Баршим.

Накануне Олимпиады Богдан 
заболел, а в день финала у него 
была высокая температура. Об 
этом легкоатлет рассказал в ком-
ментарии ТСН на 1+1. Он подчер-
кнул, что в связи с этим бронза ста-
ла на вес платины.

До начала Олимпиады, во время 
выступления в бриллиантовой лиге 
в Монакко, Богдан Бондаренко был 
в действительно великолепной 
форме, рассказала спортивный 
журналист, комментатор легкой ат-
летики Людмила Якушева.

В Рио украинский легкоатлет был 
настроен на борьбу, подчеркнула 
она в интервью Варда-де-Жанейро 
на Радио Вести.

Богдан Бондаренко преодолел 
простуду и сделал максимально 
все, что от него зависело, чтобы 
порадовать Украину, — такое мне-
ние высказал в Facebook министр 

молодежи и спорта Игорь Жданов.
После столь удачных выступле-

ний Бондаренко и Верняева Укра-
ина поднялась на 17 позиций. По 
итогам 11-го дня наша сборная за-
нимает 33-е место. 

Всего на Олимпиаде в Рио укра-
инцы получили семь медалей: 
одну золотую, четыре серебряных 
и две бронзовых.

Отметим, лидерство на Олимпи-
аде в Рио продолжают удерживать 
США. По итогам 11-го дня у аме-
риканцев одинаковое количество 
золота, серебра и бронзы – по 28 
наград. 

На втором месте — Великобри-
тания (19 золотых, 19 серебряных 
и 12 бронзовых медалей). На тре-
тьей позиции — Китай (17 золотых, 
15 серебряных и 19 бронзовых на-
град).

Радио «Вести»

Олімпіада-2016

Всего в Рио украинцы 
получили семь медалей

Чи можна їсти 
виноград з кісточками? 

Виноград дуже корисний сам по собі. А що вже говорити 
про його вишуканий смак, завдяки якому цю ягоду просто 
обожнюють багато людей. Але є одне питання, яке змушує 
ставити під сумнів вживання великої кількості цього продукту. 
Його постійно задають ті, хто боїться проблем з апендицитом, 
і звучить він так: «Чи можна їсти виноград з кісточками?»

Існує кілька тисяч 
сортів цього фрукта. 
Вони розрізняються 
не тільки смакови-
ми якостями, кольо-
ром, ароматом, але і 
розміром, і кількістю 
насіння всередині 
кожної виноградинки. 

Є сорти, в яких 
кісточки великі, є їх 
скрутно, і при вживанні таких 
ягід волею-неволею питання 
про те, чи можна їсти виноград 
з кісточками, відпадає — їх про-
сто доводиться випльовувати. 
В інших сортах, наприклад киш-
миш, кісточок зовсім немає. Але 
в більшій частині насіння його 
невеликі, а тому з’їдаються ра-
зом з ягодою. Давайте з’ясуємо, 
чи можна їсти кісточки винограду, 
і чи не шкідливо це для здоров’я?

Основна користь цих ягід по-
лягає в тому, що вони багаті цу-
крами, органічними кислотами і 
флавоноїдами — речовинами, 
які нейтралізують вільні ради-
кали і є сильними антиоксидан-
тами, тобто перешкоджають 
старінню клітин організму. Цими 
ж властивостями, навіть, мабуть, 
більшою мірою, ніж м’якоть, во-
лодіють кісточки багатьох пло-
дових дерев і ягід, у тому числі і 
виноградні. Напевно на прилав-
ках магазинів вам зустрічалося 
масло кісточок мигдалю, персика 
або винограду — всі вони знахо-
дять застосування в косметології 
та кулінарії. Зокрема, виноград-
не володіє пікантним горіховим 
присмаком і використовується 
для заправки салатів, маринадів 
або для смаження. Таким чином, 
хоча б заради цього чудесного 
продукту можна з упевненістю 
дати позитивну відповідь на пи-

тання про те, чи мож-
на їсти виноград з 
кісточками.

Взагалі, багато га-
строентерологів на-
полягають саме на 
такому вживанні ягід 
— з насінням. На їх 
думку, крім вітамінів, 
мінеральних речо-
вин і з’єднань, яки-

ми багаті кісточки, є ще одне їх 
властивість, вкрай корисне для 
шлунка. За рахунок своєї жор-
сткості вони погано перетрав-
люються і можуть впливати на 
організм так само, як і клітковина 
— посилити перистальтику ки-
шечника. Тільки слід запам’ятати 
— в цих цілях виноград їдять з 
кісточками, не розжовуючи їх.

А ось корисні речовини, яких 
в насінні набагато більше, ніж у 
ягодах, від простого вживання не 
будуть засвоюватися організмом 
в повну силу. Для цього кісточки 
винограду найкраще розмолоти 
на кавомолці і додавати потроху 
в каву або чай. А ще на їх основі 
можна робити настоянки — в та-
кому вигляді насіння будуть теж 
непогано впливати на організм.

Але все-таки не всім виноградні 
кісточки можуть піти на користь. І 
зовсім не через апендицит — це 
якраз міф, що плодові насіння 
можуть викликати його запален-
ня. Але самі по собі виноградні 
кісточки — дуже важка їжа для 
організму, а тому від їх вживання 
у великій кількості слід відмови-
тися дітям, а також людям із за-
хворюваннями шлунково-кишко-
вого тракту. 

Так що, перш ніж вирішувати, 
чи можна їсти виноград з кісточ-
ками, варто оцінити власне здо-
ров’я.

Наші поради

Щоб уникнути отруєння, не ку-
пуйте кавуни на стихійних рин-
ках. Вимагайте у продавця ве-
теринарно-санітарне свідоцтво. 
Цей документ — гарантія, що в 
ягодах немає пестицидів, солей 
важких металів, а вміст нітратів 
не перевищує допустимої норми.

Проходьте повз продавців, які 
викладають свій товар просто на 
землі. Від трас або автомобіль-
них заправок до точок продажу 
має бути щонайменше 10 метрів. 
В іншому випадку ягода місти-
тиме шкідливі речовини — вона 
швидко вбирає в себе свинець 
з вихлопних газів. Не погоджуй-

теся й на пропозицію продавця 
відрізати шматочок кавуна. 

Перед вживанням кавун слід 
ретельно помити. Для цього кра-
ще скористатися щіткою, потім 
обдати ягоду окропом, холодною 
водою та дати висохнути. 

Не варто їсти м’якоть близько 
біля кірки — найбільша частка 
шкідливих речовин знаходить-
ся саме там. Не давайте кавун 
дітям до року. 

Кавун необхідно зберігати в 
холодильнику, проте не більше 
доби. Імовірність отруєння підви-
щується на початку та в кінці се-
зону кавунів.

Як обирати, зб ерігати та їсти 
кавун, щоб не отруїтися

Соковитий, солодкий та дуже корисний. Все це про один 
з найулюбленіших літніх смаколиків українців — кавун. На 
ринках та в супермаркетах нам пропонують найрізноманітніші 
види цієї ягоди. Чи можливо «на око» визначити вміст в кавуні 
нітратів? Як правильно обрати солодку ягоду та не отруїтися?  


