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З Днем знань!

Шановні земляки! 
Прийміть мої найщиріші 

вітання з початком нового на-
вчального року та Днем знань!

Це особливе і хвилююче свято. 
А особливо для тих, хто сьо-
годні вперше сяде за учнівську 
парту  чи  зайде у студентську 
аудиторію. Вірю, що зерна на-
уки зростуть у ваших душах 
урожаєм мудрості, справжнього 
патріотизму та любові до своєї 
землі. Ваше завдання — бути 
активними, цілеспрямованими, 
наполегливими. Адже знання — 
це велика сила, здатна  зробити 
нашу Україну могутньою та мі-
цною.

Особлива вдячність освітянам 
і батькам. Саме ви виконуєте 
найвідповідальнішу місію — на-
вчаєте та виховуєте нову еліту 
держави. Останні події в Україні 
довели — за часи незалежності 
уже зросло, сформувалося віль-
не, демократичне, європейське 
суспільство, де домінує націо-
нальний дух та гордість за свою 
державу. Низькій уклін вам за 
вкладенні зусилля!

Ми всі маємо прагнути того, 
аби на нашій землі запанував 
мир. А перед тими, хто сьогодні 
переступає поріг дитячого сад-
ка, школи, коледжу, університе-
ту відкрилися нові горизонти, 
перспективні можливості та 
стабільне майбутнє.

Бажаю усім мирного неба над 
головою, приємних посмішок, 
гармонії, тепла й нових ней-
мовірних звершень в ім’я про-
цвітання України!

Народний депутат України 
Ярослав Москаленко

БПП та «Батьківщина» проти Фонду комунального 
майна: війна за справедлівість чи за «хлібне» місце? 

КОНКУРС ПРОГРАЛИ, 
АЛЕ З’ЇЗДЖАТИ НЕ БУДЕМО!
30 квітня 2016 р. між одним 

із орендарів КЗ «Вишгородсь-
ка ЦРБ» Іриною Білоцькою, яка 
орендувала частину колишнього 
актового залу Димерської рай-
онної лікарні, та орендодавцем, 
— самою лікарнею, — закінчився 
термін договору оренди. Згідно 
чинного законодавства, в тако-
му випадку має бути проведений 
конкурс на право оренди нерухо-
мого майна спільної комунальної 

власності територіальних гро-
мад району. Про що працівники 
Фонду ще за кілька місяців до 
закінчення Договору попередили 
орендаря.

16 квітня працівники Фонду 
комунального майна Вишгород-
ського району (оскільки саме він 
підписував Договір оренди), в 
районній газеті «Слово» надруку-
вали оголошення про намір пере-
дати в оренду нерухоме майно. 

7 травня в №18(5037) газети 
«Слово» було розміщене від-

повідне оголошення.
Сам конкурс відбувся 27 трав-

ня.  
І. Білоцька конкурс програла. 
Отже, в орендоване приміщен-

ня мав би «заселитися» перемо-
жець конкурсу, який підписав До-
говір оренди ще 4 червня 2016 р. 
Однак, він цього не може зробити 
вже кілька місяців. 

Справа в тому, що вже після 
оголошення самого конкурсу, а, 
саме, 18 травня ц. р.,  КЗ «Виш-
городська центральна районна 
лікарня» виставив І. Білоцькій 
рахунок на оплату орендованого 
приміщення, підставою для яко-
го вказав Договір оренди, який 
закінчився: №13 від 15 травня 
2013 р. Хоча мав би послатися 
не на договір, а на те, що І. Біло-
цька фактично користувалася 
приміщенням. Мало того, — вже 
після закінчення конкурсу, і, на-
віть, після підписання Договору 
оренди з новим орендарем, — 
7 червня, — КЗ «Вишгородська 
ЦРБ» виставив новий рахунок, 
за червень, знову пославшись 
на той самий Договір №13 від 15 

Як відомо, державні підприємства — золоте дно для чинов-
ників та підприємців, які звикли збагачуватись за рахунок 
державного бюджету. І тут все дуже жорстко, як засвідчують 
порівняно недавні «самогубства» очільників Фонду державно-
го майна України  В. Семенюк-Самсоненко та М. Чечетова.

В комунальних підприємствах, як правило, все простіше і 
зрозуміліше: і обороти не ті, і прибутки поменше. Однак, було 
б, принаймні, дивно, якби влада на місцях відмовилася від 
контролю над ними. В тому числі — і через місцеві фонди ко-
мунального майна, які, як правило, уповноважуються відповід-
ними радами управляти майном, яке перебуває у спільній 
комунальній  власності територіальних громад.

...В нашому районі останнім часом між районною радою та 
Фондом комунального майна розгорнулася справжня війна. 
Що стало для неї приводом, а що — причиною? А, головне, — 
за що воюємо? Давайте розбиратися. 

травня 2013 р., який втратив за-
конну силу. 

А І. Білоцька, отримавши  оби-
два рахунки, вирішила цим ско-
ристатися. Як підтвердженням 
того, що орендодавець, начебто, 
визнав її орендарем. Незважа-
ючи на програний конкурс. І від-
мовилась звільняти орендоване 
приміщення, посилаючись на ст. 
764 ЦК України, де зазначено, що 
(цитую):

«Якщо наймач продовжує 
користуватися майном після 
закінчення строку договору 
найму, то, за відсутності за-
перечень наймодавця протя-
гом одного місяця, договір 
вважається поновленим на 
строк, який був раніше вста-
новлений договором».

Як повів себе орендодавець і, 
власне, винуватець цієїй ситуа-
ції — КЗ «Вишгородська ЦРБ»? 
А дуже просто: вирішивши, що 
«не царська це справа» — роз-
биратися з орендарем, тим паче, 
якщо в районі існує цілий Фонд 
комунального майна, керівни-

Повний абзац!

У День Незалеж-
ності України дирек-
тора Навчально-ви-
ховного комплексу 
«Вишгородська район-
на гімназія «Інтелек-
т»-загальноосвятня 
школа 1 ступеня», 
депутата Вишгород-
ської міської ради  І. 
Шубко за значний осо-
бистий внесок у дер-
жавне будівництво, со-
ціально-економічний, 
науково-технічний, 
культурно-освітній 
розвиток України, ва-
гомі трудові здобутки 
та високий професіо-
налізм було нагород-
жено Орденом «За за-
слуги  I- го ступеню».

Гімназія «Інтелект». 1 вересня...
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Отакої...

Шкільна освіта

Війна з Росією

Оцінки знань українських 
школярів початкових класів 
(1-4) з 1 вересня поточного 
року будуть проводитися у 
відповідності з новими ре-
комендаціями Міносвіти, 
які повинні знизити наван-
таження на дітей і зробити 
навчальний процес більш 
цікавим.

Відповідний наказ Міні-
стерства освіти і науки та 
додаток з методичними ре-
комендаціями публікуються 
на сайті МОН.

Тепер у 1 класі домашні 
завдання задавати не бу-
дуть взагалі. У 2 передба-
чений такий обсяг завдань, 
щоб їх виконання не пере-
вищувало 45 хвилин. У 3 
— не більше 70 хвилин. У 
4 — не більше 90 хвилин.

Також домашнє завдан-
ня не задається на вихідні, 
святкові дні та канікули.

Оцінювання відбувати-

Нові правила оцінювання учнів початкової школи: 
меньше домашніх завдань і оцінок

Ми зібрали для вас основні нововведення україн-
ського Міністерства освіти, які повинні спростити 
навчання дітей.

меться вербально, тобто 
без виставлення балів:

— у 1 класі для всіх ін-
варіативних (стандартних) 
предметів;

— у 2 класі залежно від 
рішення педради школи;

— у 2-4 класах для ін-
форматик, музичного мис-
тецтва, образотворчого ми-
стецтва, основи здоров’я, 
фізкультури, «Я у світі» та 
трудового навчання;

— у 1-4 класах для всіх 
інваріативних предметів.

Самі результати оціню-
вання тепер стають конфі-
денційною інформацією, 
доступною тільки для ди-
тини і її батьків (осіб, які 
їх замінюють). Оцінюван-
ня може бути виражене 
вербально або в балах, 
обов’язково містить оцінні 
судження вчителя і є відо-
браженням досягнень ди-
тини, а не її невдач.

Також у документі визна-
чені критерії, які мають за-
безпечити об’єктивність і 
точність оцінки.

Будуть використовувати-
ся поточні і підсумкові види 
контролю та оцінювання.

Також забирається оцін-
ка за ведення зошитів і 
бали за каліграфічне пись-
мо учнів, залишаться лише 
коментарі вчителя. Напри-
клад, «Правильно», «Вже 
набагато краще».

Щоб знизити психологіч-
не напруження у першо-
класників, до формування 

навичок письма рекомен-
дується користуватися 
простим олівцем. На роз-
суд вчителя допускається 
виправлення чи гумкою, чи 
закреслення.

Нагадаємо, в Україні 1 
вересня в перший клас пі-
дуть майже 394 тис. дітей.

Також у зв’язку з прове-
денням оптимізації шкіль-
ної мережі в Україні та 
створенням опорних шкіл 
планується скоротити 
близько 3,8 тис. ставок вчи-
телів.

Наш кор.

Гроші

МВФ не включил 
выделение денег 
Украине 
в повестку 
на начало 
сентября

Вопрос дальнейше-
го финансирования 
Украины отсутствует 
в повестке заседаний 
совета директоров Меж-
дународного валютного 
фонда, составленной на 
период с 31 августа по 7 
сентября.

Ранее министр финан-
сов Украины Александр 
Данилюк заявлял, что со-
вет директоров МВФ мо-
жет рассмотреть вопрос 
о предоставлении стране 
третьего транша кредита 
по программе расширен-
ного финансирования EFF 
во время очередного засе-
дания на четвертой неделе 
августа.

Напомним, в послед-
ний раз Украина получала 
транш от МВФ в августе 
2015 года. Миссия фонда 
работала в Украине с 10 
по 18 мая, после чего зая-
вила, что фонд рассмотрит 
выделение Украине оче-
редного транша в июле.

Предоставление США 
госгарантий на 1 млрд дол-
ларов и выделение Евро-
союзом макрофинансовой 
помощи Украине увязаны с 
получением кредита МВФ.

Одной из причин промед-
ления в выделении транша 
называют срыв Украиной 
запуска электронного де-
кларирования.

LB.ua

«Мені повідомив заступ-
ник голови Адміністрації 
президента Єлісєєв, що 
питання режиму тиші з 1 
вересня узгоджено з наши-
ми партнерами з Франції та 
Німеччини точно так само, 
як узгоджено питання від-
новлення функціонування 
нормандського формату», 
— зазначив глава держа-
ви, уточнивши, що тепер 
очікується рішення Росії.

Порошенко також запев-

Українська сторона погодила з представниками 
Франції та Німеччини відновлення переговорів у 
нормандському форматі. Про це під час візиту до 
Маріуполя заявив журналістам президент Петро 
Порошенко, передає «Інтерфакс-Україна».

нив, що будуть створені всі 
умови, аби змусити РФ ви-
конувати зобов’язання за 
мінськими угодами.

Нагадаємо, 10 серпня 
президент РФ Володимир 
Путін заявив, що не бачить 
сенсу в нормандських пе-
реговорах після подій у Кри-
му. Тоді Росія звинуватила 
Україну в підготовці теракту 
на окупованому півострові. 
ФСБ РФ також заявила про 
ліквідацію агентурної ме-

режі української розвідки у 
Криму. Міноборони Украї-
ни заяву ФСБ розцінило як 
спробу виправдати росій-
ську агресію, а Порошенко 

назвав цинічними ці звину-
вачення і доручив привести 
у повну бойову готовність 
всі сили на адмінмежі з 
Кримом і на Донбасі.

Україна, Німеччина і Франція погодили 
відновлення роботи «нормандської четвірки»

Боремся із корупцією...

Студенти

Национальный банк 
Украины объясняет паде-
ние курса гривны обо-
стрением ситуации в Кры-
му и на Донбассе, а также 
сезонным ростом спроса 
на валюту. Об этом рас-
сказал зампредправления 
НБУ Олег Чурий, передает 
Капитал.

По его словам, возвраще-
ние Нацбанка к продаже ва-
люты связано с повышением 
волатильности курса гривны 
на межбанковском рынке в 
последние недели. «Прежде 
всего, это поясняется сезон-
ным усилением спроса на 
иностранную валюту, кор-
рекцией цен на зерновые, 
которые являются одним из 
ключевых товаров украин-
ского экспорта, и обострени-
ем ситуации вокруг Крыма и 
на Востоке страны», — от-
метил Чурий.

Читайте также: НБУ про-
дал сегодня 30 млн долла-
ров на валютном аукционе

Дестабилизировало си-
туацию на валютном рынке 
также и увеличение покупки 
валюты украинскими компа-
ниями для уплаты по обя-
зательствам в иностранной 
валюте в конце месяца. «В 
условиях достаточно низкой 
глубины рынка, чтобы избе-
жать чрезмерных колебаний 
курса Национальный банк 
принял решение о продаже 
валюты», — добавил зам-
предправления Нацбанка. С 
учетом роста цен на сталь и 
железную руду в последние 
недели, прогнозируемым 
увеличением поступлений 
экспортной выручки от но-
вого урожая осенью и ожи-
даний по восстановлению 
программы с МВФ, Нацио-
нальный банк в ближайшие 
месяцы не прогнозирует 
чрезмерной волатильности 
обменного курса, которая 
была бы несовместима с до-
стижением инфляционных 
целей в этом и следующем 
годах (12% и 8% соответ-
ственно).

В то же время, Нацбанк 
продолжает внимательно 
следить за ситуацией на 
валютном рынке, посколь-
ку курс гривны оказывает 
существенное влияние на 
уровень инфляции. Благо-
даря наращиванию между-
народных резервов в тече-
ние последних пяти месяцев 
до уровня более $14 млрд, 
НБУ имеет все возможности 
не допустить чрезмерных 
колебаний обменного курса, 
вызванных не фундамен-
тальными, а временными 
факторами», — рассказал 
Олег Чурий.

Первый вице-премьер 
Степан Кубив заявил, что 
нынешний курс соответству-
ет показателям бюджета 
2016 года.

Отметим, НБУ на аукцио-
не в среду продал 30 милли-
онов долларов по курсу 26,2 
грн/долл. В бюджете-2016 
заложен среднегодовой курс 
гривны на уровне 24,1 грн/
долл.

Нацбанк 
сделал 
заявление 
о падении 
гривны

У період липень 2015-ли-
пень 2016 по корупційних 
злочинах отримали вироки 
952 особи. З них 312 осіб 
відбулося штрафами (з них 
майже 70% — штрафи до 
20 тис грн), 336 — звільнені 
від покарання (90% випад-
ків — умовне позбавлення/
обмеження волі), 137 осіб 
— виправдані і звільнені 
від відповідальності.

128 осіб отримали реаль-
ні тюремні строки (68 осіб 
— від 2 до 5 років, 47 осіб 
— від 5 років). Однак набу-
ли сили поки що лише 33 
вироки. Решта знаходяться 

в апеляційних і касаційних 
інстанціях.

Із усіх 952 осіб лише троє 
— це чиновники категорії А. 

Ідеться про двох голів 
райдержадміністрацій та 
заступника голови Держ-
сільгоспінспекції України. 
Усі трьом загрожує позбав-
лення волі, однак жоден 
вирок щодо них сили не 
набув, перебуваючи на но-
вому розгляді чи апеляції.

153 особи — це чинов-
ники категорії В — слідчі, 
судді, сільські та міські го-
лови тощо. Із них 92 осо-
би — засуджені умовно 

або виправдані. 44 особи 
— до позбавлення волі, 
однак лише чотири вироки 
набули силу (троє слідчих 
і Лазурненський селищний 
голова).

Тобто чиновники рівня А 
і B отримали за цей період 
лише чотири вироки з поз-
бавлення волі.

Решта засуджених — 
службовці середньої та 
найнижчої ланки: від ди-
ректорів дрібних держпід-
приємств до оперуповно-
важених та лікарів.

Загалом 431 особа про-
ходила по статті за одер-
жання хабара. 

Половина цих хабарів — 
до 10 тис грн. При цьому 
вироків щодо хабарів на 
суму понад 100 тис грн — 
лише 18.

Найбільший розмір хаба-
ра, за який були засуджені 
двоє чиновників з Пер-
шотравневої районної у 

місті Чернівці ради, стано-
вить 810 тис грн ($100 тис), 
але вирок по ним ще не на-
був сили. 

Найменший хабар — 200 
грн (таких справ — п’ять).

Протягом періоду з липня 
2015 р. по липень 2016 р. 
суди присудили відшкоду-
вати завдану шкоду дер-
жаві 27,44 млн грн. 

Однак набули силу виро-
ки лише на суму 11,05 млн 
грн. 

Також було застосовано 
111 конфіскацій майна (27 з 
них — набуло силу), однак 
їхній обсяг в Реєстрі судо-
вих рішень не вказаний.

«Наші гроші» проа-
налізували 819 вироків, 
які були винесені у період 
з 1 липня 2015 року по 30 
червня 2016 року включ-
но по корупційних статтях 
Кримінального кодексу 
України 191, 364, 368, 369 
і 369-2.

Протягом останнього 
року жоден із чиновників 
найвищого рівня не був 
покараний за корупційни-
ми статтями про привлас-
нення і розтрату держмай-
на, зловживання владою 
чи хабарництво. 

Про це свідчать результати дослідження, яке про-
вели «Наші гроші».

Зі всіх VIP-чиновників за минулий рік в Україні сіли 
в тюрму лише троє слідчих і голова сільради

Министр финансов А. 
Данилюк и его замести-
тель С. Марченко прове-
дут публичную встречу 
со студентами и предста-
вителями студенческого 
самоуправления для 
публичного обсуждения 
реформы порядка финан-
сирования стипендий.

Встречу планируют прове-
сти 2 сентября, сообщается 
на сайте ведомства, переда-
ет «Слово и Дело».

Начало встречи анонси-
ровано на 14:00. Место про-
ведения – ул. Межигорская, 
11, 7-й этаж, конференц-зал 
Минфина Украины. Вход на 
обсуждение осуществляет-
ся по спискам регистрации 
при наличии паспорта. 

Как сообщалось ранее, в 
Киеве молодежь выступила 
против идеи об отмене сти-
пендий. В заместителя ми-
нистра финансов Украины 
Сергея Марченко бросили 
торт во время пресс-конфе-
ренции в Украинском кри-
зисном медиа-центре.

Минфин обсудит 
со студентами 
вопрос отмены 
стипендий
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(Закінчення на стор. 4-5)

Повний абзац!

Шановний Ростиславе Миколайовичу!

В КЗ «Вишгородська ЦРЛ» (балансоутримувач) в оперативному управлінні 
перебуває нерухоме майно — частина приміщення колишнього актового залу 
загальною площею 41,0 кв.м. в будівлі Димерської районної лікарні, що розта-
шоване в селищі Димер, вул. Революції, 320.

В зазначеному приміщенні перебуває ФОП Білоцька І. М., термін дії дого-
вору якого закінчився 30.04.2016 р.

Фондом комунального майна (орендодавець) не були здійснені заходи 
щодо повернення майна у їх власність: не було повідомлено орендаря про 
намір припинити договірні відносини у зв’язку із закінченням терміну договору 
протягом одного місяця згідно ст.764 Цивільного кодексу України, що призве-
ло до того, що орендар вважає договір поновленим оскільки протягом місяця 
по закінченню дій договору не отримав відповідного заперечення від орендо-
давця. Також Фондом комунального майна було оголошено та проведено 27 
травня 2016 року конкурс на право оренди комунального майна загальною 
площею 41,0 кв.м. (літ.Г) Димерської районної лікарні, що розташована за 
дресою: Вишгородський район, селище Димер, вул. Революції, 320, на майно, 
що не є вільним. Це суперечить п.2.1. 2. Порядку передачі в оренду майна, 
що є спільною комунальною власністю територіальних громад, сіл, селище, 
міста Вишгородського району, затвердженого рішенням сесії Вишгородської 
районної ради від 27.09.2012 року.

На виконання умов пунктів договору оренди №13 нерухомого майна — ча-
стини приміщення колишнього актового залу загальною площею 41,0 кв.м. в 
будівлі (літ.Г) Димерської районної лікарні, що розташована за адресою: Виш-
городський район, селище Димер, вул. Революції, 320 від 15.05.2013 року та 
договір про зміну сторони у Договорі оренди №13 від 17.06.2013 року, в яких 
викладено наступне:

«3.12. У разі припинення (розірвання) договору оренди Орендар сплачує 
Орендодавцю орендну плату по день повернення Майна за актом прийман-
ня-передачі включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє Орен-
даря від обов’язку сплатити Орендодавцю заборгованість по орендній платі, 
якщо така виникла, в повному обсязі, враховуючи і штрафні санкції.

3.13. У разі, коли Майно повернуто Орендодавцю після закінчення строку 
дії цього Договору, орендна плата сплачується Орендарем по день повернен-
ня Майна за актом приймання-передачі включно».

Спеціалістами КЗ «Вишгородською ЦРЛ», були виставлені рахунки на 
оплату за фактичне перебування в приміщенні, а саме орендну плату (пункт 
3.13 договору оренди).

КЗ «Вишгородська ЦРЛ» (балансоутримувач) не отримали жодного пові-
домлення від Фонду комунального майна щодо правового статусу нерухомого 
майна, а саме:

— підписаного акту приймання передачі нерухомого майна з ФОП Біло-
цькою І.М.;

— повідомлення про результати проведеного конкурсу оренди нерухомого 
майна;

— підписаного договору та акту приймання передачі нерухомого майна з 
переможцем конкурсу.

Договір оренди з переможцем був наданий до КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
20.07.2016 року, тоді як був укладений 03.06.2016 року.

Перше повідомлення щодо правового статусу нерухомого майна (частини 
приміщення колишнього актового залу загальною площею 41,0 кв. м. в будівлі 
Димерській районній лікарні, в селищі Димер, вул. Революції, 320) надійшло 
від Фонду комунального майна Вишгородського району 01.07.2016 року (копія 
додається).

Адміністрацією КЗ «Вишгородською ЦРЛ», по результатам розгляду, ви-
щезазначеного листа від Фонду комунального майна Вишгородського району, 
було надіслано 20.07.2016 року ФОП Білоцькій І. М. лист з претензією, на ви-
конання положень Господарського процесуального кодексу України з метою 
досудового вирішення спору.

Станом на 20.07.20І6 року акт приймання-передачі нерухомого майна не 
підписаний з ФОП Білоцькою І. М.

Просимо Вас вжити заходів щодо визначення правового статусу майна та 
посприяти в наданні відповідних документів від Фонду комунального майна 
Вишгородського району (орендодавця) щодо законних підстав для відшкоду-
вання витрат пов’язаних з утриманням майна.

Голові
Вишгородської районної ради 
Кириченку Р.М.

від 25.07.2016 р. № 1131
Про встановлення 
правового статусу майна

З повагою,
головний лікар І. В. Клюзко

БПП та «Батьківщина» проти Фонду комунального 
майна: війна за справедлівість чи за «хлібне» місце? 
цтво лікарні... поскаржилося 
на цей Фонд районній раді (ци-
тую):«...Фондом комунального 
майна (орендодавець) не були 
здійснені заходи щодо повернен-
ня майна у їх власність: не було 
повідомлено орендаря про намір 
припинити договірні відносини 
у зв’язку із закінченням терміну 
договору протягом одного мі-
сяця згідно ст. 764 Цивільного 
кодексу України, що призвело 
до того, що орендар вважає до-
говір поновленим оскільки про-
тягом місяця по закінченню дій 
договору не отримав відповід-
ного заперечення від орендо-
давця. Також Фондом комуналь-
ного майна було оголошено та 
проведено 27 травня 2016 року 
конкурс на право оренди кому-
нального майна загальною пло-
щею 41,0 кв. м. в будівлі (літ. 
Г) Димерської районної лікарні, 
що розташоване за адресою: 
Вишгородський район, селище 
Димер, вул. Революції, 320, на 
майно, що не є вільним. Це супе-
речить п.2.1.2. Порядку передачі 
в оренду майна, що є спільною 
комунальною власністю тери-
торіальних громад, сіл, селище, 
міст Вишгородського району, 
затвердженого рішенням сесії 
Вишгородської районної ради від 
27.09.2012 року.

На виконання умов пунктів до-
говору оренди №13 нерухомого 
майна — частини приміщення 
колишнього актового залу за-
гальною площею 41,0 кв.м. в 
будівлі (літ.Г) Димерської район-
ної лікарні, що розташована за 

адресою: Вишгородський район, 
селище Димер, вул. Революції, 
320 від 15.05.2013 року та до-
говір про зміну сторони у Дого-
ворі оренди №13 від 17.06.2013 
року, в яких викладено наступне:

«3.12. У разі припинення 
(розірвання) договору оренди 
Орендар сплачує Орендодавцю 
орендну плату по день повер-
нення Майна за актом прийман-
ня-передачі включно. Закінчення 
строку дії договору оренди не 
звільняє Орендаря від обов’язку 
сплатити Орендодавцю забор-
гованість по орендній платі, 
якщо така виникла, в повному 
обсязі, враховуючи і штрафні 
санкції.

3.13. У разі, коли Майно повер-
нуто Орендодавцю після закін-
чення строку дії цього Догово-
ру, орендна плата сплачується 
Орендарем по день повернення 
Майна за актом приймання-пе-
редачі включно».

Спеціалістами КЗ «Вишгород-
ською ЦРЛ», були виставлені 
рахунки на оплату за фактич-
не перебування в приміщенні, а 
саме орендну плату (пункт 3.13 
договору оренди).

КЗ «Вишгородська ЦРЛ» (ба-
лансоутримувач) не отримали 
жодного повідомлення від Фон-
ду комунального майна щодо 
правового статусу нерухомого 
майна, а саме:

— підписаного акту прийман-
ня передачі нерухомого майна з 
ФОП Білоцькою І. М.;

— повідомлення про результа-
ти проведеного конкурсу оренди 
нерухомого майна;

— підписаного договору та 

акту приймання передачі неру-
хомого майна з переможцем кон-
курсу.

Договір оренди з переможцем 
був наданий до КЗ «Вишгородсь-
ка ЦРЛ» 20.07.2016 року, тоді як 
був укладений 03.06.2016 року.

Перше повідомлення щодо 
правового статусу нерухомого 
майна (частини приміщення ко-
лишнього актового залу загаль-
ною площею 41,0 кв. м. в будівлі 
Димерській районній лікарні, в 
селищі Димер, вул. Революції, 

320) надійшло від Фонду кому-
нального майна Вишгородсько-
го району 01.07.2016 року (копія 
додається)».

Отже, для того, щоб якось ви-
крутитися із абсолютно безглуз-
дої, ним самим створеної ситу-
ації і звинуватити в ній Фонд, 
керівництво КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» зібрало весь можливий 
«компромат» на нього. По прин-
ципу: чим більше — тим краще.  

Чесно кажучи, «компромат» 
смішний. 

По-перше, щодо «орендодав-
ця», який, на думку І. Клюзко, 
мав би відслідковувати долю 41 
кв. метру, орендованого І. Біло-
цькою в холі Димерської лікар-
ні. Взагалі-то, це має робити 
не формальний орендодавець, 
яким в цьому випадку є Фонд 
комунального майна (Договір 
оренди підписаний керівником 
Фонду Л. Кордон лише тому, що 
Вишгородська ЦРЛ на той мо-
мент перевищила «законні» 200 
кв. м., які мала право самостійно 
здавати в оренду), а балансоу-
тримувач і реальний орендода-
вець — КЗ «Вишгородська ЦРЛ». 
Між іншим, це вказано в самому 
Договорі оренди, копія якого є у 
КЗ «Вишгородська ЦРЛ».

По-друге, Фонд комунального 
майна зробив все, що від нього 
залежало: задовго до закінчення 
Договору оренди нагадав про це 
не лише І. Білоцькій особисто, 
але і всьому району, включаючи 
потенційних орендарів, як уже го-
ворилось, через два оголошення 
в газеті «Слово», що вийшли 16 
квітня та 7 травня.  

29 квітня І. Білоцька особи-
сто написала заяву щодо участі 
у конкурсі, а 27 травня так само 
особисто взяла у ньому участь, 
подавши відповідну цінову про-
позицію щодо подальшої оренди 
раніше орендованого нею примі-
щення.

Щодо зауваження про конкурс, 
який, начебто, не можна було 
проводити, оскільки «приміщен-
ня не було вільним». Вибачте на 
слові, але це — справжнісінька 
маячня. І. Білоцька повинна була 
б звільнити орендоване примі-
щення лише в тому випадку, якби  
відмовилася брати участь у кон-
курсі. Після її заяви вона мала 
повне право в ньому залишати-
ся як один із можливих орен-
дарів. А от присилати їй рахунки 
на оплату оренди після 30 квітня 
2016 р. з посиланням на Договір 
оренди, що закінчився, та ще й 
наперед (рахунок за травень мав 
бути надісланий в червні, а ра-
хунок за червень — у липні), не 
можна було, дійсно, ні в якому 
випадку.

Але ж — чомусь надіслали...
Нарешті, щодо процитованих 

витримок з Договору оренди.
Пункт 3.12. Ніхто не проти 

того, що орендар має сплачува-
ти оренду, навпаки. Працівники 
Фонду проти того, що в платіжках, 
в графі «Підстава» (для сплати) 
працівники КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» вказали «Договір №13 від 
15 травня 2013 р.», а не  «фак-
тичне користування майном».   

Пункт 3.13. Теж саме.
Щодо Договору оренди з пере-

можцем, який, на думку керівни-
цтва КЗ «Вишгородська ЦРЛ», 
працівники Фонду мали б до-
ставити до лікарні на наступний 
день після конкурсу. 

Складається враження, що 
питання оренди власних примі-
щень, за які керівництво КЗ 
«Вишгородська ЦРЛ», до речі, от-
римує кошти, хвилює його дуже 
мало. Це, мовляв, справа виклю-
чно Фонду комунального майна.  
Аж до нового Договору оренди, 
який працівники Фонду вчасно не 
доставили до лікарні. Але ж це 
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Повний абзац!

БПП та «Батьківщина» проти 
війна за справедливість

(Закінчення. 
Початок на стор.1)

зовсім не так. 
Договір оренди №13 

від 15 травня 2013 р. був 
підписаний між Фондом 
комунального майна Виш-
городського району та 
Приватним підприємством 
«Українська маркетингова 
група» в особі директора 
підприємства Оксани Са-
прики (до речі, запам’ятай-
те це прізвище), однак, акт 
приймання-передачі був 
підписаний, також, і пред-

 

ставником балансоутри-
мувача — КЗ «Вишгород-
ська центральна районна 
лікарня». Це — по-перше. 
По-друге,  ч. 4 Договору, 
навіть, називається «Пра-
ва та обов’язки Орендо-
давця/Балансоутримува-
ча». Таким чином, і права, 
і обов’язки у Фонду та у КЗ 
абсолютно однакові. 

Але, скажіть, будь ласка, 
шановні читачі, у кого при 
рівних умовах має бути 
більша зацікавленість у 
тому, щоб навести порядок 

з власними орендарями 
— у Фонду, який виступив 
в якості Орендодавця в 
цьому випадку чисто фор-
мально, на прохання самої 
лікарні, і який має  слідкува-
ти за майном, яке належить 
громадам всього району, чи 
у власне КЗ «Вишгородсь-
ка центральна районна 
лікарня»? Який, повторюю, 
отримує від оренди абсо-
лютно конкретні кошти? 
Питання, вважаю, риторич-
не...

КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 

прекрасно знав як про те, 
що проводиться конкурс, 
так і про те, хто саме став 
його переможцем. Чому 
ніхто з його працівників 
протягом майже півтора мі-
сяця не поцікавився дого-
вором оренди — це питан-

 

Головний лікар
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»

Заступник головного лікаря 
з економічних питань

І. В. Клюзко

О. М. Шматко

№ 
з/п
18

19

20

21

Орендар (код
ЄРДПОУ, інд. номер)
ЄРДПОУ 23571528

ЄРДПОУ 02125734

ЄРДПОУ 09322277

і.н. 2407708306

Місцезнаходження
об’єкта

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

Назва 
об’єкта

РОТ «Червоного 
Хреста»

КЗ КОР «Київське
ОБСМЕ»

Відділення №8151 ВАТ 
«Ощадбанк України» 

ФОП Піддубна 
Ніна Іванівна

Площа
приміщ. м кв.

30.90

76.00

2.00

23.70

Термін дії
договору

18.05.2016-
30.04.2019
30.11.2017

22.02.2013-
31.01.2016
01.12.2014-
30.11.2017

Борг на
01.07.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

5367,66

Нараховано
всього 
2,24

1,49

425,37

0,00

167199,59

Фактично 
сплачено

2,24

1,49

425,37

0,00

145563,18

Борг на
01.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

5367,66

ЗВІТ
про оренду нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

по Комунальному закладу «Вишгородська центральна районна лікарня» за 1 піввріччя 2016 року
Фонд майна

50%
0,00

0,00

212,69

0,00

42368,89Разом

ЗВІТ
про оренду нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

по Комунальному закладу «Вишгородська центральна районна лікарня» за 1 піввріччя 2016 року
 № 

з/п
20

21

22

23

24

26

Орендар (код
ЄРДПОУ, інд. номер)
ЄРДПОУ 09322277

і.н. 2407708306

ЄРДПОУ 09322277

ЄРДПОУ 38358995

ЄРДПОУ 33221953

і.н. 2559710833

Місцезнаходження
об’єкта

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

м. Вишгород, 
вул. Кургузова,1

Назва 
об’єкта

Відділення №8151 ВАТ 
«Ощадбанк України» 

ФОП Піддубна 
Ніна Іванівна

ПАТ «Державний 
ощадний банк «Україна»

ТОВ «Рецепти життя»

ТОВ «Нова 
діагностика» 

ФОП Батишкін А. О.

Площа
приміщ. м кв.

2.00

23.70

2.00

18.70

13.80

1.00

Термін дії
договору

22.02.2013-
31.01.2016
01.12.2014-
30.11.2017

10.05.2016-
01.04.2019
18.04.2016-
01.03.2019
23.05.2016-
01.04.2019
23.05.2016-
01.04.2019

Борг на
01.07.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5367,66

Нараховано
всього 
425.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167199,59

Фактично 
сплачено

425.37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145563,18

Борг на
01.01.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5367,66

Головний лікар
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»

Заступник головного лікаря 
з економічних питань

І. В. Клюзко

О. М. Шматко

Фонд майна
50%

212,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42368,89Разом

ня, в першу чергу до них, а 
не до Фонду комунального 
майна.

Отже, що, насправді, ста-
лося в цьому конкретному 
випадку? Все дуже просто:  
КЗ «Вишгородська ЦРЛ», 
як кажуть в народі, «нако-
сячив», а по-науковому — 
не виконав свої обов’язки, 
але визнавати цього не 
захотів, а зробив «крайнім» 
районий Фонд комуналь-
ного майна. Що ж буває. 
Але, може сталася прикра 
випадковість? Може КЗ 

«Вишгородська ЦРЛ» про-
гавила ситуацію з І. Біло-
цькою, оскільки мова йде 
про Димерську лікарню, 
яка знаходиться за десятки 
кілометрів від Вишгородсь-
кої будівлі, де знаходиться 
його керівництво, а з інши-

ми орендарями все в по-
рядку? 

      
ІНШІ ОРЕНДАРІ КЗ

«ВИШГОРОДСЬКА ЦРЛ»
18 липня 2016 р. Фонд ко-

мунального майна Вишго-
родського району отримав 
звіт про оренду нерухомого 
майна спільної комуналь-
ної власності територіаль-
них громад сіл, селища, 
міста району від Комуналь-
ного закладу «Вишгород-
ська центральна районна 
лікарня» за 1 піввріччя 

2016 року.
Однак, працівники Фон-

ду побачили, що у звіті ві-
дображені не всі орендарі 
і попросили надати інший 
звід, доповнений. І 25 лип-
ня отримали новий звіт. 

І лише тут з’ясувало-
ся чому саме звіт був не-
повним: в графах «На-
раховано» і «Фактично 
сплачено» (орендної пла-
ти) напроти ПАТ «Держав-
ний ощадний банк «Украї-
на», ТОВ «Рецепти життя», 
ТОВ «Нова діагностика» та 
ФОП Батишкін А. О. стояли 
нулі. Це означало, що в 1 
півріччі 2016 р. орендо-
давець, — КЗ «Вишгород-
ська ЦРЛ», — своїм орен-
дарям ПАТ «Державний 
ощадний банк «Україна», 
ТОВ «Рецепти життя», 
ТОВ «Нова діагностика» 
та ФОП Батишкін А. О. не 
нарахував жодної копій-
ки орендної платні.

А тепер — увага. 
З ПАТ «Державний ощад-

ний банк «Україна» договір 
оренди КЗ «Вишгородська 
центральна районна лікар-
ня» підписав 10 травня 
2916 р.

Шановний Іване Вячеславовичу!
Фонд комунального майна Вишгородського району (надалі — Фонд) 

повідомляє, що 30 квітня 2016 року закінчилися договірні відносини 
між Фондом та Фізичною особою-підприємцем Бїлоцькою Іриною 
Миронівною щодо оренди нерухомого майна, що перебуває на балансі 
комунального закладу «Вишгородська центральна районна лікарня», а 
орендодавцем якого є Фонд.

При цьому, враховуючи нормиу ч.7 ст. 9 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», правову природу конкурсу, на-
явність імперативного припису щодо виключно конкурсного порядку 
надання в оренду державного та комунального майна, а також зважа-
ючи на встановлений ч.2 ст. 19 Конституції України обов’язок органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України, орендодавець зобов’язаний 
проводити конкурс на право оренди.

Так, відповідно до статей 5 та 7 Закону України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду май-
на, що є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, 
селища, міста Вишгородського району, затвердженого рішенням сесії 
Вишгородської районної ради від 27 вересня 2012 року № 284-21-VI, 
Фондом була,розпочата процедура передачі нерухомого майна в оренду 
на нелад термін згідно з чинним законодавством. 16.04.2016 року було 
опубліковано оголошення (в районній газеті «Слово») про намір пере-
дати в оренду нерухоме майно.

29.04.2016 року до Фонду поступила заява від фізичної особи-під-
приємця Білоцької Ірини Миронівни про намір взяти в оренду нерухоме 
майно на новий термін.

Крім неї, взяти в оренду це майно виявили бажання ще два потен-
ційні орендарі. У зв’язку з цим Фондом було оголошено та проведено 
конкурс на право оренди нерухомого майна.

За результатами цього конкурсу на право оренди нерухомого майна, 
в якому особисто брала участь ФОП Білоцька Ірина Миронівна (що 
зафіксовано у Протоколі засідання конкурсної комісії з питань відчу-
ження та здачі в оренду майна спільної комунальної власності тери-
торіальних громад сіл, селища,міста Вишгородського району №12 від 
27.05.2016 р.), переможцем стала інша фізична особа-підприємець.

Про результати проведеного конкурсу ФОП Білоцькій Ірині Ми-
ронівні стало відомо на засіданні конкурсної комісії. 

Додатково, відразу після конкурсу, 27.05.2016:року у кабінеті №3 
Фонду його працівниками, їй додатково було роз’яснено про звільнення 
та передачу орендованого майна. Та узгоджено на яку адресу відправ-
ляти акт приймання-передачі майна.

З цим Вона погодились і висловлених заперечень з її боку не було.
В термін, згідно з порядком передачі в оренду майна, з переможцем 

конкурсу, працівниками Фонду, було узгоджено в телефонному порядку 
та відправлено йому поштою проект договору оренди та акт прийман-
ня-передачі нерухомого майна.

Договір оренди переможцем конкурсу підписаний, акт прийман-
ня-передачі нерухомого майна підписати він немає молгдквості, оскіль-
ки станом на 01.07.2016 р. ФОП Білоцька І. М. володіє та користується 
цим майном без будь-яких юридичних підстав.

При цьому з ФОП Білоцькою Іриною Миронівною працівники Фон-
ду неодноразово мали розмову по телефону, в якій повідомляли, що їй 
потрібно звільнити приміщення та підписати акт приймання передачі 
майна (в цих розмовах чіткої відповіді вона не давала, потім нестала 
відповідати на дзвінки).

23.06.2016 р. була відправлена телеграма з проханням терміново 
звільнити приміщення і 29.06.2016 року о 10.00 год. прибути для під-
писання акту приймання-передачі нерухомого майна. На вказану дату 
вона не з’явилася.

24.06.2016 р. був відправлений лист з вимогою звільнити приміщен-
ня.

Усі повідомлення Фонду практично ігноруються ФОП Білоцькою 
Іриною Миронівною.

Підсумовуючи вищевикладене, оскільки, згідно з законодавством, 
Фонд є лише орендодавцем майна, просимо комунальний заклад «Виш-
городська центральна районна лікарня» як балансоутримувача. що во-
лодіє приміщенням площею 41,0 кв.м. в будівлі Димерської районної 
лікарні за адресою:  ...селище.Димер, вул. Революції, 320, на праві опе-
ративного управління, вжити дієвих заходів визначених чинним законо-
давством щодо звільнення бувшим орендарем зазначеного приміщення.

Головному лікарю 
Вишгородської центральної 
районної лікарні 
Клюзко І. В.

З повагою,
Голова Фонду Л. С. Кордон

01 липня 2016 року №166

Про закінчення терміну 
дії договору оренди

З ТОВ «Рецепти життя» 
— 18 квітня 2016 р..

З ТОВ «Нова діагности-
ка» — 23 травня 2016 р. 

З ФОП А. Батишкіним — 
теж 23 травня 2016 р.  

У ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» щомісяч-
на орендна плата складає 
350 грн., у ТОВ «Рецепти 
життя» — 30 тис. грн., у 
ТОВ «Нова діагностика» — 
1 тис. 600 грн., у фізичної 
особи-підприємця А. Ба-
тишкіна — 90 грн.

Всього за 1 місяць це 

складає 32 тис. 40 грн. 
За весь період — майже 

100 тис. грн!
Мені невідомо чим саме 

керувалося керівництво 
КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
коли воно не нараховува-
ло і не виставляло рахун-
ки на орендну плату ПАТ 
«Державний ощадний банк 
«Україна», ТОВ «Рецепти 
життя», ТОВ «Нова діагно-
стика» та ФОП А. Батиш-
кіну. Але точно знаю, що це, 
в кращому випадку — ха-
латність або зловживання 
посадовими обов’язками, 
а в гіршому — корупція. Бо, 
цілком можливо, орендарі, 
таки, платили, але — не 
офіційно... На моє тверде 
переконання, в цьому ма-
ють розбиратися правоохо-
ронні органи.   

Звичайно, цей факт міг 
би ніколи не стати відомим 
широкому загалу. В тому 
випадку, якби працівники 
районного Фонду кому-
нального майна закрили на 
нього очі. 

Але ж — не закрили. І це, 
як і потрібно було сподіва-
тися, дуже не сподобалося 
керівництву КЗ «Вишгород-

 

4. Права та обов’язки Орендодавця/Балансоутримувача
    4.1. Орендодавець/Балансоутримувач має право:

4.1.1 контролювати наявність, стан, напрями та ефектив-
ність використання Орендарем Майна, переданого в оренду за  
цим Договором;

4.1.2. виступати ініціатором щодо внесення змін чи до-
повнень до цього Договору або його розірвання у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством та цим Договором;

4.1.3 здійснювати контроль за станом майна шляхом візу-
ального обстеження зі складанням акта обстеження;

4.2. орендодавець має й інші права, що випливають з цього 
Договору, або передбачені чинним законодавством України.     

4.3. Орендодавець/Балансоутримувач зобов’язується:
4.3.1. передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим До-

говором по акту приймання-передачі Майна, який у разі оренди 
Майна  на строк не менший ніж три роки підписується  після 
державної реєстрації Договору.

4.3.2 не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користу-
ватися орендованим Майном на умовах цього Договору;

4.3.3. інформувати Орендаря щодо рішень власника, які 
стосуються Майна, що є об’єктом Договору;

4.3.4. у випадку реорганізації Орендаря до припинення чин-
ності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих 
умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден ста-
ти Орендарем.

З ДОГОВОРУ ОРЕНДИ №13
частини приміщення колишнього актового залу загальною

площею 41,0 кв.м. в будівлі (літ. Г) Димерської районної 
лікарні, що... перебуває на балансі КЗ «Вишгородська 

центральна районна лікарня» від 15.05.2013 р.
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Фонду комунального майна:
чи за «хлібне» місце?

ська центральна районна 
лікарня». Нагадаю: лист до 
районної ради, підписаний 
головним лікарем КЗ «Виш-
городська центральна рай-
онна лікарня» І. Клюзко 
«Про встановлення право-
вого статусу майна», схо-
жий більше на відвертий і 
малограмотний наклеп, в 
якому перекручені факти, 
з’явився на світ   25 лип-
ня ц. р. — саме в день по-
дачі другого, повного звіту, 
про який йдеться. Неначе 
керівництво КЗ «Вишгород-

ська ЦРЛ» вирішило ним 
упередити і нейтралізувати 
негативну реакцію праців-
ників Фонду комунального 
майна, яка, безумовно, в 
той же день мала б стати 
відомою керівництву рай-
онної ради. 

В принципі, керівників 
КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
можна зрозуміти: коли ти у 
одному випадку не виконав 
свої посадові обов’язки а 
в іншому, фактично, допу-
стив зловживання ними, 
здійснивши посадовий зло-

чин, потрібно якось рятува-
тися. А напад, як відомо, є 
кращою формою захисту. 

А напад в цьому випадку 
міг бути лише на Фонд ко-
мунального майна, на який  
КЗ «Вишгородська ЦРЛ» і 
вирішив «повісити усіх со-
бак»... 

Однак, якщо проаналізу-
вати ситуацію, стає і гірко, 
і смішно одночасно. Рівень 
аргументації КЗ «Вишго-
родська ЦРЛ» та Фонду ко-
мунального майна просто 
неспівставимі. Якщо пер-

Шановний Ростиславе Миколайовичу!

Опрацювавши лист із додатками Вишгородської районної 
ради від 05.08.2016 року № 495/02-07 щодо розгляду звернення, 
вважаю за доцільне повідомити наступне.

Нерухоме майно спільної комунальної власності територіаль-
них громад... Вишгородського району передане відповідно до До-
говору на закріплення майна, що перебуває у спільній комуналь-
ній власності територіальних громад... Вишгородського району, 
на праві оперативного управління від 01.12.2008 року в оператив-
не управління комунальному закладу «Вишгородська центральна 
районна лікарня», який ним володіє, користується та відповідає за 
його збереження та ефективне використання.

Фонд листом від 01.07.2016 року №166 (копія додається) на-
дав відповідну повну інформацію комунальному закладу «Вишго-
родська центральна районна лікарня» щодо договірних відносин 
між Фондом та фізичною особою-підприємцем Білоцькою Іриною 
Миронівною з питань оренди нерухомого майна, яке перебуває на 
балансі КЗ “Вишгородська ЦРЛ», а орендодавцем якого був Фонд.

При цьому, звертаю Вашу увагу на те, що кошти за оренду 
приміщень, балансоутримувачем яких є КЗ «Вишгородська ЦРЛ», 
сплачуються на рахунок комунального закладу, а тому КЗ «Виш-
городська ЦРЛ» і виставляє рахунки, а для цього Фондом були 
передані КЗ «Вишгородська ЦРЛ» копії Договору оренди №13 від 
15.05.2013 р., Договору про зміну сторони у Договорі оренди №13 
від 17.06.2013 р. та Додаткової угоди №1 про внесення змін до До-
говору про зміну сторони у Договорі оренди №13 від 01.04.2016 р.

Балансоутримувач знав про проведення конкурсу оренди цьо-
го об’єкту.

Разом з тим, зміст листа головного лікаря КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» до Вишгородської районної ради «Про встановлення право-
вого статусу майна» від 25.07.2016 року №1131 є підтвердженням, 
як мінімум, того, що посадові особами названої юридичної осо-
би не обізнані з основами Цивільного, Господарського кодексів 
України та Закону України «Про оренду державного та комуналь-
ного майна».

Тому на сьогоднішній день ми фактично маємо затягування 
вирішення цієї ситуації, оскільки балансоутримувачем не надана 
юридична оцінка вчиненим діям колишнього орендаря, а навпаки 
перекручуються факти, що призводить до спотворювання фактич-
них обстави справи та намагання уникнути від відповідальності.

Адже всім зрозуміло, що досудове врегулювання спорів до-
цільно застосовувати лише тоді, коли ми впевнені в добросовіс-
ності свого контрагента.

І якщо Фондом протягом декількох місяців роз’яснювалось 
орендне законодавство і орендар не зрозумів, чи не бажає ро-
зуміти, то це не вина Фонду.

При цьому хочу довести до відома наступне:
1. Загальне поняття оренди сформульовано в ст. 2 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до цієї статті орендою визнається засноване на до-

говорі строкове платне користування майном, що необхідне орен-
дареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

З наведеного визначення випливає, що:
по-перше, орендні відносини мають виключно договірний 

характер і не можуть виникати на підставі планових завдань або 
інших адміністративно-управлінських актів; по-друге, оренда 
передбачає передачу майна у користування (без надання права 
орендареві розпоряджатися орендованим майном); по-третє, таке 
користування є платним, що забезпечується внесенням орендарем 
орендодавцеві орендної плати у визначених розмірах; по-четвер-

ший приховує окремі, під-
тасовує та перекручує інші 
факти, демонструє кричу-
ще незнання та нерозумін-
ня законодавства, умисно 
вводить в оману керівни-
цтво районної ради,  дру-
гий оперує виключно фак-
тами і спирається на норми 
закону. І тут конче необхід-
но, на нашу думку, навести 
лист Голови Фонду кому-
нального майна Л. Кордон 
№202 від 11.08.2016 р. 
на ім’я Голови районної 
ради  Р. Кириченка «Щодо 

забезпечення балансоу-
тримувачем ефективного 
використання майна», який 
я спочатку не мав наміру 
друкувати через його ве-
ликий об’єм. Однак, потім 
вирішив, все таки, надру-
кувати з дуже незначними 
скороченнями. 

Справа в тому, що тим 
з вас, шановні читачі, хто 
звик не просто довіряти 
журналісту, а перевіря-
ти його висновки, в тому 
числі і з точки зору зако-
нодавства, прочитати цей 
лист просто необхідно. 
Оскільки  в ньому не лише 
спростовуються «юридич-
не обгрунтуваня» позиції 
КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
та містяться посилання на 
конкретні норми кількох ко-

те, оренда передбачає передачу майна у строкове (тимчасове) кори-
стування. У разі закінчення строку, на який було укладено договір 
оренди, цей договір припиняється.

2. Закон «Про оренду державного та комунального майна» не 
містить вказівок на те, яким саме чином сторони повинні виявляти 
волю щодо припинення дії договору, як і не містить норм, які б 
вимагали обов’язкового доказування факту отримання іншою сто-
роною будь-яких письмових повідомлень про припинення дії дого-
вору після закінчення терміну його дії.

3. Передача в оренду державного та комунального майна здійс-
нюється виключно на конкурсних засадах, тому закінчення строку 
договору оренди тягне за собою його припинення і виникнення у 
орендаря зобов’язання повернути об’єкт оренди.

При цьому орендаря було поінформовано про обов’язкове про-
ведення конкурсу після закінчення дії договору оренди. (Повідом-
леням в телефонному режимі, оголошенням в газеті, тощо).

Проведення конкурсу відбулося за участю особисто ФОП Біло-
цької, і через саме її цінову пропозицію вона втратила переважне 
право орендаря.

При цьому слід відмітити, що характер переважного права до-
волі чітко окреслений в рішенні господарського суду, залишеним 
без змін Вищим господарським судом України, у справі 11/419, де 
визначено, що поняття переважного права орендаря означає надан-
ня йому переваги в разі наявності пропозицій інших господарюю-
чих суб’єктів, що містять умови, рівні з умовами особи, що наділе-
на переважним правом.

При цьому наймодавець не зобов’язаний укладати новий до-
говір на тих самих умовах, що і попередній договір найму.

Більш категорична думка наведена Вищим господарським су-
дом при розв’язанні спору за справою№ 12/100/09.

Так, суд касаційної інстанції дійшов до висновку, що наявність 
у добросовісного орендаря переважного права на поновлення до-
говору також не означає його обов’язкове поновлення за будь-яких 
умов.

Отже, говорячи про переважне право орендаря на укладення 
договору оренди нерухомого майна, фактично, маємо на увазі пе-
реукладання договору оренди, адже однією з необхідних умов ви-
користання переважного права на об’єкт оренди є ініціатива інших 
суб’єктів господарських правовідносин щодо такого об’єкта та, 
безпосередньо, проведення конкурсу щодо оренди об’єкта, а, отже, 
прийняття орендодавцем нового рішення укладати чи не укладати 
договір оренди с чинним орендарем.

Тому в нашому випадку апелювати до ст. 764 Цивільного кодек-
су України, є, як мінімум, некоректно, оскільки зараз розглядається 
інша ситуація, а саме йдеться про укладання договору на новий 
термін згідно ст. 777 Цивільного кодексу України, тобто, фактично 
укладається новий договір (ст. 638 ЦКУ) з переможцем конкурсу.

Згідно ж приписів ст. 764 ЦК України (на який посилається ко-
лишній орендар та КЗ «Вишгородська ЦРЛ») та згідно ст. 17 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», після 
закінчення строку договору оренди він може бути продовжений на 
такий самий строк, на який цей договір укладався, за умови, якщо 
проти цього не заперечує орендодавець... 

При цьому факт проведення конкурсу свідчить, що орендо-
давець діяв в межах чинного законодавства, та не міг, виходячи з 
того, що передача в оренду майна відбувається лише на конкурсних 
засадах, погодитися на продовження існуючого договору оренди. 
Тобто, мова йшла про укладення нового договору на новий термін.

Крім того, вважаю за доцільне наголосити на тому, що строк 
договору є істотною умовою договору оренди. То, навіть, продов-
ження дії договору шляхом укладення нового договору передбачає 
зміну вказаної істотної умови, а, отже, говоримо про нові правовід-
носини на нових умовах. У такому разі називати процедуру про-
лонгацією видається некоректним. В даному випадку це не може 
навіть розглядатися.

При цьому є питання до балансоутривувача, на якій підставі 
виставлявся рахунок за оренду приміщення, оскільки, незважаю-
чи на те, що КЗ “Вишгородська ЦРЛ» було відомо про проведення 
конкурсу та його результати, він, чомусь, авансом виставляв фізич-
ній особі-підприємцю Білоцькій І. М. рахунок №226 від 18.05.2016 
р., в якому зазначено «підстава: Договір № 13 від 15 травня 2013 
р.» та «оренда приміщення травень 2016 року», та рахунок №260 
від 07.06.2016 року, в яких зазначено «підстава: Договір № 13 від 
15 травня 2013 р.» та «оренда приміщення червень 2016 року». То-
бто, у червні місяці балансоутримувач фактично «підіграв» ФОП 

Білоцькій І. М., після чого вона вважає, що Договір оренди є по-
новленим.

Але це не відповідає фактичним обставинам справи. Оскільки 
виставлення рахунку на сплату платежів за користування майном не 
можна розцінювати як згоду орендодавця на продовження догово-
ру оренди тому, що особа сплачує кошти за фактичне користування 
майном. Здійснення платежів не є підставою продовження догово-
ру, термін дії якого закінчився (постанова ВСУ від 03.07.2008 р.).

Виходячи з вищевикладеного, всупереч вимогам чинного зако-
нодавства, майно, що належить до спільної комунальної власності 
територіальних громад... Вишгородського району та закріплене на 
праві оперативного управління за КЗ «Вишгородська ЦРЛ» балан-
соутримувачу не повернуте.

Це є порушенням прав спільної комунальної власності тери-
торіальних громад... району та є підставою для звернення балан-
соутримувача до суду з позовом про витребування майна з чужого 
незаконного володіння.

Але повернення власником свого майна є способом самоза-
хисту і закріплене в статті 19 ЦКУкраїни, тобто законодавством 
передбачений такий порядок. Крім того, статтями 16 та 20 ЦКУ 
країни передбачено право особи на вибір способу захисту, отже, 
ми можемо або самостійно захищатися, а якщо у нас не вистачає 
сил — звернутися до держави за захистом. Що кримінального в 
тому, що ми вирішили повернути своє майно без участі держави?

Показовим в цьому відношенні є позиція Вищого господарсь-
кого суду, який підтримує власників у реалізації їхнього права на 
самозахист у разі звільнення приміщення від майна колишнього 
орендаря, і не вбачає в цьому порушень (зокрема, лист ВГС віл 
22.11.2006р. №01-8/2622).

Ст. 785 ЦК України передбачено, що власник, який має підста-
ви вважати, що його право порушене іншою особою, може звер-
нутися до суду в вимогою про заборону вчинення особою дій які 
порушують його права, або з вимогою про вчинення певних дій 
для запобігання такому порушенню. Згідно з ст. 387 ЦК України 
власник майна (представник власника — підприємство, організа-
ція ) має право витребувати своє майно від особи яка незаконно без 
відповідної правової підстави заволоділа ним. Фактично володіння 
майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону 
або не встановлено рішенням суду.

Фондом комунального майна... встановлено та доведено факт 
порушення колишнім орендарем умов діючого законодавства. А 
оскільки термін дії договору закінчився то питання повернення 
орендованого майна з незаконного чужого володіння перебуває у 
компетенції КЗ «Вишгородська ЦРЛ».

Таким чином, на даний час у фізичної особи-підприємця Біло-
цької І. М. немає будь-яких юридичних підстав володіти та ко-
ристуватися нерухомим майном, а, отже, її дії щодо володіння та 
користування нерухомим майном є незаконними, а тому балансоу-
тримувач зобов’язаний вживати відповідних заходів, в тому числі і 
в судовому порядку, щодо звільнення фізичною особою-підприєм-
цем Білоцькою І. М. нерухомого майна, яке вона орендувала.

Слід зазначити, що КЗ «Вишгородська ЦРЛ» чомусь вибірково 
та на свій розсуд підходить до виставлення рахунків. Тобто: то ра-
хунки виставляються авансом, а то взагалі не виставляються.

Так, орендарям ТОВ «Рецепти життя» (щомісячна орендна 
плата 30000,00 грн.), ПАТ «Державний ощадний банк України» 
(щомісячна орендна плата 350,00 грн.), ТОВ «Нова діагностика» 
(щомісячна орендна плата 1 600,00 грн.) та ФОП Батишкіну А. О. 
(щомісячна орендна плата 90,00 грн.) КЗ «Вишгородська ЦРЛ» вза-
галі чомусь не виставляв, чим порушив чинне орендне законодав-
ство.

На підставі викладеного, вважаємо, що КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ», як балансоутримувач, намагається самоусунутися від вжи-
вання відповідних заходів щодо звільнення вищезгаданого примі-
щення колишнім орендарем.

Просимо вжити дієвих заходів до балансоутримувача «КЗ 
«Вишгородська ЦРЛ», щодо виконання ним своїх повноважень та 
про результати розгляду цього листа повідомити в письмовій фор-
мі.

Додаток: копія листа Фонду від 01.07.2016 року № 166 на двох 
аркушах.

З повагою,
Голова Фонду Л. С. Кордон

Голові Вишгородської 
районної ради 
Кириченку Р. М.

11 серпня 2016 року №202
Щодо забезпечення 
балансоутримувачем 
ефективного використання майна  

дексів України з цього при-
воду, а й наводяться рішен-
ня вищих судових органів 
щодо узагальнення судової 
практики в ситуаціях, які 
прямо стосуються зазначе-
ного конфлікту.      

...Але виникає зако-
номірне питання: а на що 
ж сподівався в цій ситуації 
КЗ «Вишгородська ЦРЛ», 
роблячи «крайнім» Фонд 
комунального майна? На 
те, що районна рада не 
зможе розібратися в цьому 
кофлікті і, незважаючи ні на 
що, його підтримає? 

І як же повела себе рай-
онна рада? Наскільки  
розібралася в ситуації? А 
от про це — в наступному 
номері нашої газети...  

В. Борзовець
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Вышгородщина

25-та річниця Незалежності

Свято на набережній Київського моря
Співоче поле на набережній у 

Вишгороді у неділю, 28 серпня, 
було в прямому сенсі співо-
чим. Після виступу народних 
колективів та місцевих талантів 
учасників свята привітав з 
Днем Незалежності один з 
найкращих рок-гуртів України 
С.К.А.Й.

Хвилюючим моментом вечора 
стало нагородження переможців. 

У номінації «Кращий хоровий 
(ансамблевий) колектив» ІІІ місце 
посів ансамбль «Новопетрівчан-
ка», ІІ місце дісталося ансамблю 
«Веснянка» с. Лютіж, переможцем 
став народний аматорський хоро-
вий колектив «Співоче Полісся» 
Гаврилівського палацу культури. 

У номінації «Краще оформлен-
ня святкового намету» ІІІ місце 
розділили села Толукунь, Глібівка, 
Ясногородка та громада Лівобе-
режжя (Жукин, Воропаїв, Пірново, 
Лебедівка, В. Дубечня, Н. Дубеч-
ня, Сувид та Новосілки), ІІ місце 
зайняли «Рідне місто-Вишгород» 
та село Сухолуччя. Почесне І міс-
це дісталося громаді села Лютіж. 
Керівники району вручили пере-
можцям дипломи та цінні пода-
рунки. 

Урочистим моментом стало від-
значення громадян району за осо-
бистий вклад у розбудову україн-
ської незалежної держави.

Від народного депутата України 
Ярослава Москаленка були вру-
чені подяки вчителю англійської 
мови СШ «Сузір’я» Наталії Швець, 
працівнику Дніпровсько-Тетерівсь-
кого державного лісомисливсько-
го господарства Анатолію Сьомці; 
головній медсестрі КЗ «Вишгород-
ська ЦРЛ» Лідії Пироженко.

Учениця одинадцятого класу 
Вишгородської ЗОШ №1 Людмила 
Стеценко отримала подяку за успі-
хи у навчанні та вклад у майбутнє 
української незалежної держави, 
а боєць 11-го батальйону Максим 
Тумко — за особистий вклад у 
розбудову української незалежної 
держави та забезпечення миру на 
нашій землі. 

Керівники району нагородили 
відзнакою Президента України, 
ювілейною медаллю «25 років 
Незалежності України» головного 
спеціаліста з питань оборонної, 
мобілізаційної та режимно-секрет-
ної роботи апарату РДА Василя 
Іващенка, лікаря-педіатра дитячо-
го відділення КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» Тамару Войтович, директо-
ра ТОВ «ФНДЦ «Альянс краси» 
Вадима Геращенка.

Варто зазначити, що свято від-
булося за підтримки народного 
депутата України Я. Москаленка.
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Игорь Дунайский в Вышгород.
19 августа в 14:08 · Instagram · 

Вчера я обвинил все информационные источники города Вышгорода в некомпе-
тентности их работы...
Сегодня я изменил свою точку зрения, когда увидел статью в газете «Вишгород» 
от директора этой газеты. Теперь я знаю, где в Бангкоке найти основные улицы 
с продажной любовью! ^__^
Спасибо Вам! Теперь я спокоен за информацию в нашем городе...только жаль 
что она не о нашем городе...
#Вышгород #Вишгород #UptownLife
#UptownNews by #IDunayskiy

Игорь Дунайский

Нравится 19 августа в 14:10

Борис Дончук Гарні дівчата! Думаю, газета розлетілася...
Нравится 19 августа в 14:35

Борис Дончук У 80-ті роки за таке посадили би... Прогрес в дії!
Нравится 19 августа в 14:36

Анна Саржан ви впевнені, що то дівчата????
Нравится     8 -19 августа в 17:42

Инна Шубко На работе читали газету с коллегами и остались в недоу-
мении, сомневаясь то ли в своей адекватности, то ли в адекватности 
автора статьи. Особенно поразили сравнения украинских женщин с 
тайками. Следующая статья, надо понимать, будет прославлять улицу 
красных фонарей и ее славных тружениц? Очень актуально для нас!
Нравится     2 -19 августа в 18:36 Отредактировано

Игорь Дунайский Автор статьи - директор газеты... так что 
можно думать об адекватности всего их предприятия, а не 
только об авторе

Нравится  19 августа в 18:36
Борис Дончук А я статтю ще не читав, тільки фото бачив, тепер 
обов’язково почитаю - таку рекламу всі зробили. От як треба працюва-
ти!
Нравится     2 2-19 августа в 18:57

Борис Дончук Прочитав статтю...Даааа...Я думав там просто оголені 
сексуальні дівчата, а там дійсно набагато більше. Я помилився, коли 
писав у 80-х посадили би, мабуть це потягнуло би на антирадянщину з 
вищою мірою! Дуже сміливо і відверто - не зовсім формат для міської 
газети. Ідеально підходить для журнала для чоловіків. Стосовно 
порівнянь жінок різних національностей - це як расизм, у кожному 
народі є різні люди, навряд чи я погоджуся з автором. Але сміливість 
зашкалює, задача привернути увагу виконана, але чи відповідає ціна - 
вирішувати суспільству!  
Нравится     2 1- Вчера в 0:19 Отредактировано
Maryna Gaidak Заметки путешественника :))))

Нравится    Вчера в 12:34

Грандіозний секс-шухер у Вишгороді
Здійнявся після статті В. Ткача «Бангкок від сутінків до світанку» у міській газеті

Нашу редакцію, наприклад, завалили листами. Прийшло всього 100 500 листів та 45678 телеграм. Із 
них — 12333 міжнародних. Що стосується редакції газети «Вишгород», яка, як відомо, знаходиться на 
вул. Б. Хмельницького, 2, то противники згаданої статті, кажуть, зрівняли її із землею, а прихильники 
— по цеглинці розібрали на сувеніри те, що залишилося. Як би там не було, байдужих не знайшлося. 

На жаль, ми маємо можливість надрукувати лише одну тисячну відгуків. Але й цього достатньо, 
щоб уявити собі наскільки збурила свідомість пересічних (і непересічних) українців (і неукраїнців) 
стаття нашого земляка, який вже у зрілому віці, далеко не хлопчиком потрапив у найсолодші у світі 
тенета — тенета таїландських жриць легкої поведінки...  

ІНОЗЕМНА ПРЕСА
Із газети «Дзеркало Нью Йорка»:
«Нарешті провінційний журналіст із 

столичного регіону України Володимир 
Ткач оголосив про початок другої хвилі 
сексуальної революції в Україні... Ця дов-
гоочікувана подія, нарешті, настала. Чи 
означає це що українці, нарешті, стануть 
жити краще і боротьба з корупцією поси-
литься? Будемо сподіватися...».  

«Bangkok Post», передова (переклад Сунь 
Кунь У Чай):

«Українець Ткач правильно помітив 
наша перевага перед весь світ по секс-інда-
стрі. З цей привід Всекитайське збори на-
родних репрезентативів прийняли рішення 
про присвоєння В. Ткач звання Героя Ки-
тайска Народна Республіка. А Національна 
асамблея Таїланду надав йому право без-
коштовна відвідина 1 раз на год будь-який 
sex-girl in Thailand».

Спикер МИД РФ Мария Захарова (газе-
та «Ізвестія»):

«В настоящих русских семьях просто не 
возникает проблем, о которых пишет этот 
смешной украинский журналист... После 
пары стаканов водки во время теплой се-
мейной пирушки русскому человеку по ба-
рабану чем пахнет жена, когда она мылась 
последний раз и чего там у нее небрито... 
Ха!».   

НАРОД
«Я — простой мерчендайзер в компании 

«Otsos Petrovich and Brothers Snrong Sex   
C°». Выросший из элементарного сейлзме-
на. Мерчендайзер, так сказать, от сохи... 
Извините, от койки. Я ногами, руками 
и... не буду говорить еще какими частями 
тела сам себя сделал! И я хочу сказать: не 
надо!!!! Не надо нас смешить байками за 
таек! Потому, что тайка тайке — рознь! 
Это любому сексерчеру известно... Смешно 
даже... И вообще у них там сплошная анар-
хия и самодеятельность!  Все пущено на 
сексуальный самотек. Придите в солидную 
фирму! Такую, например, как наша! А по-
том рассказывайте!

Иван Нежный, 
с сексуальным приветом!»

«Пише вам звичайна україночка з діда-
прадіда. В мене є цінності. Це — дітки 
(трійко), чоловік, батьки, хата, город, сало, 
пляшечка оковитої на свята (тільки великі), 
інколи друзі і шашлик на свіжому повітрі. І 
я люблю Батьківщину, Володимире, рідну 
Україну. Я не розумію чому ви ганите нас, 
простих україночок.  Що ми вам зробили? 
Вам подобаються китайки? Ну, то їдьте в 
Китай і ставайте китайцем! Чи тайцем 
чи ким там хочете! Не поливайте грязю-
кою наших жінок! Пам’ятайте: не можна 
плювать в колодязь, ще прийдеться звідти 
водички попити!

Анжеліка Краузе, 
домогосподарка»

КОЛЕКТИВИ
«Шановний Володимире!
Ми, колектив Великозадницького район-

ного відділу освіти  Н-ської області уважно 
ознайомилися з Вашою статтею «Банкгок 
від сутінків до світанку» у газеті «Вишго-
род», яку знайшли на загальнодоступному 
(в тому числі і для дітей шкільного віку) 
сайті в Інтернеті. Ми вважаємо недо-
пустимим піблікацію подібних  статево 
розбещуючих статей на Державних загаль-
нодоступних сайтах, а тому будемо зверта-
тися до Адміністрації Президента Украї-
ни, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства охорони навколишнього при-
родного середовища України, Міністерства 
України у справах сімї, молоді та спорту 

України, Міністерства культури і туриз-
му України, Міністерства праці та со-
ціальної політики України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства 
юстиції України, а, також, до ряду інших 
міністерств та відомств з вимогою позба-
вити Вас права на журналістську ліцензію.

Слава Україні!
Всього 5 підписів». 

«Ми — громадяни, які об’єдналися в гро-
мадську організацію «Плюнь в Ткача — 
врятуй дитину!» доводимо до відома всіх ін-
ших громадян: поки по нашій землі ходять 
такі ткачі, в України немає майбутнього. 
Можливо, вважає Ткач і інші посіпаки Мао 
Цзе Дуна, що майбутнє є в Китаю, але по-
дивіться на китайців. Іх секс-політика до-
вела до того, що там скоро сісти ніде буде 
так їх багато. Всі будуть лише стояти і 
спати будуть стоячи. Наче коні. Ви цього 
хочете, українці?!!!!!  

П’ятнадцять підписів»
«...Слушайте, не товарищ нам Ткач или 

как вас там! Это не то что ни в какие во-
рота... Это вообще никуда!!!! Это что за 
грязь?! Это зачем?!! В газете?!!! На кого 
вы работаете, Ткач?!!! За какие вонючие 
американские доллары вы все это накропа-
ли?!!! Сколько вам заплатили в иноземных 
тугриках?!!! За сколько вы продали Роди-
ну? Ткач, мы пожилые люди. Мне, напри-
мер, 70. Остальные меньше. Я принимал 
участие в боях за Родину. Бил проклятых 
фашистов и на Украине в том числе! И я 
не потерплю!!!! Я лично приду и разберусь с 
вами! И все мы!!!

Председатель Совета Ветеранов 
Ямало-Чукотского и Немецко-ненецкого 
национальных  округов  Великой России,  

потомственный казак,  
генерал от инфантерии, 

И. Чуркин-Поленов 
и члены (всего 155 подписей)»

ВОВОЧКЕ (СТИХ)
Ах, Владимир, Вы просто душка!
Я потрогать бы Вас хотела!..
У меня на попочке — мушка, 
И, вообще — отпадное тело...
А еще у меня — колечко
В интересненьком очень месте...
И такое большое сердечко!
...Потусуемся, может, вместе?

Мусик, (адрес в редакции)
 МЕЧТА ЗОВЕТ... (БЫЛЬ)

Попал я, ребята, вчера совсем непред-
намеренно, но по случаю субботнего дня, 
в один пивной бар. И разговорился там, 
опять же, совершенно случайно, с одним из 
посетителей, мужчиной представитель-
ным и слегка навеселе, но на вид опрятным 
и еще не потерявшим умение рассуждать 
хоть и не совсем трезво, но рассудитель-
но... Так вот, говорили мы с этим мужчи-
ной после первой кружки о политике, после 
второй — о неуклонно растущих тарифах 
на ЖКХ, а после третьей, как водится, о 
женщинах. 

 — Так вот я че тебе, брат, скажу, — в 
какой-то момент  обратился ко мне Петро 
(так звали этого гражданинина). — А не 
слышал ли ты, случаем, что в середине мая 
2014 года (запомни эту дату, брат!) в ро-
сиянском городе Нижнем Новгороде, что на 
реке Волге, кажется, три женщины возрас-
том около сорока лет изнасиловали мирно-
го, ничего не подозревающего таксиста? 

— Это как? — не понял я. — На ходу, 
что ли? В движении?

— Да какое там на ходу! — возмущенно 
бросил Петро. — Изнасиловали человека 

по приезду в адрес и фамилию не спросили! 
Грубо надругались, так сказать. Всякими 
грязными способами и неестественным 
путем в том числе, унизив его человеческое 
и таксистское достоинство... Так вот, я 
это к чему тебе говорю? А к тому, брат, 
что русская баба — она зверь в душе, по-
нимаешь? Так ее монголо-татары эти 
воспитали!

— Какие монголо-татары? — не понял 
я.

— Какие-какие... Такие! Которые с 
Чингиз-ханом пришли!.. Короче, злобное 
существо. Да. Наши, между прочим, не та-
кие...

— А ты откуда знаешь?
— Ну, брат, а я ж тебе о чем? Экспери-

мент поставил. Собственноручно! 
— Это как?
— А так. Короче, прочитал я эту но-

вость, значит... Про таксиста. Ну, вот 
это да, думаю, всплеск агрессии какой у рус-
ских баб! А время-то какое, помнишь? Май 
2014-го! Токо-токо война пошла! Ну, и с 
этим делом, значит, связана злоба ихняя, 
понял я. И думаю тогда: а что же наши?! 
Тоже такие агрессивные? На людей, аки 
звери дикие бросаются? Или нет? И решил 
эксперимент поставить. Время, как раз, 
для экспериментов таких — самое то. Все 
цветет и пахнет. Вечера тихие, теплые. В 
воздухе — сплошные ароматы. Мысли раз-
ные так в голову и лезут...

— Ну, а в чем эксперимент-то?
Отхлебнул Петро пива из кружки и по-

смотрел на меня хитро:
— А в том, чтобы нашу украинскую 

бабу на живца поймать! Испытать ее: по-
ведется или нет на одинокого мужика! Осо-
бенно, если стаей идет. Косяком.

— Кто — косяком?
— Ну, бабы, кто-кто...
— Ага... Ну, и как?  
— Да в том-то и дело, что никак. Я и 

вечером поздним ходил, и ночью, и по окра-
инам... Хихикают и разбегаются в разные 
стороны. Били меня не раз мужики, часы 
забрали бандиты какие-то, один раз раз-
дели хмыри нетрезвые чуть ли не догола. 
Иду, в трусах одних по Троещине, а бабы 
— не реагируют! Кажется чего еще — хва-
тай меня голыми руками, насилуй скоко 
влезет, ан — нет! Тикают во все сторо-
ны! То есть — другие мы. Нет в нас этой 
дикой злобы животной... Это — хорошо. А 
с другой стороны...

— Что? 
— С другой стороны, хочется иногда...
— Чтоб изнасиловали?
— Не то что б... Точнее, пусть бы... Но 

чтоб ласково, понимаешь, без дичи этой...
— Ага...
— Но, не дотягивают наши бабы пок-

ка... Недоросли. А у меня мечта, — горест-
но вздохнул Петр. И достал из кармана 
газету «Вышгород» за 20 августа сего года. 
— Читал? Про таек?

— Еще бы!
— Ну, значит, поймешь меня... Так 

что поеду!
— Куда? К тайкам?!
— К ним, окаянным! Съезжу, а там и 

умирать можно... Ох, как же разобрало 
меня, брат, после Ткача этого... Как пере-
колбасило! Короче, все продам, что есть, а 
съезжу! За мечту бороться  надо!

За это и выпили. По четвертой. За меч-
ту. И за здоровье В. Ткача. Человечище! 
Плоть от плоти! Как народ понимает!..

В. Поцелуйко, человек

Від редакції
Ну, що тут коментувати? І так все ясно. Вважай, одною ногою ми 

вже в Європі. Ні, в Азії... Чи, все таки, в Європі? А якщо ще згада-
ти, що Таїланд — єдина країна Південно-Східної Азії, яка зберегла 
незалежність від європейських держав, в той час коли всі її сусіди  
були колоніями Франції або Великобританії... 

Щось ми зовсім заплутались...
Але ж, ну як же ж нам хочеться в Європу! Щоб без віз, і без гро-

шей, і щоб все включено (і сало теж), і щоб за це нічого не було...
Але ж і в Таїланд, до тайок, ох, як хочеться... Правда, хлопці? 

Повний абзац!



—

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

№18(297), пятница, 2 сентября 2016 г.8
Народ и власть

Лебедівка

Шановний Віталію Володимировичу !

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 11.08.2016 року щодо опри-
люднення рішень Вишгородської районної ради в засобах масової інформації, пові-
домляємо наступне.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 5 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та опе-
ративного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 
веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на 
інформаційних стендах, будь-яким іншим способом.

Згідно з статтею 3 Регламенту Вишгородської районної ради VII скликання, за-
твердженого рішенням районної ради від 17.12.2015 року №16-02-VII, проекти рішень 
ради оприлюднюються в порядку та у строки встановлені чинним законодавством 
України на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет або газеті «Слово» чи інших 
офіційних друкованих засобах масової інформації.

Враховуючи викладене, запитувані проекти рішень Вишгородської районної ради 
оприлюднювались на офіційному веб-сайті ради, згідно з чинним законодавством 
України.
          З повагою,

      Голова ради Р. М. Кириченко

Щодо розгляду звернення

ГО «Правозахисний центр 
«Ідея» позов із суду забрав.
А от чи встиг «порішать 
питання» — невідомо...

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Вишгородська районна рада 21 липня прийняла рішення «Про внесення змін до 
рішення районної ради від 02.09.2011 року № 121-10-VІ «Про затвердження Положен-
ня про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в школах естетичного 
виховання дітей району та встановлення розміру плати за навчання» №131-11-VII, 
«Про внесення змін до рішення районної ради від 02.09.2011 року № 123-10-VІ «Про 
затвердження Положення про надання платних послуг Вишгородським районним бу-
динком культури «Енергетик» та встановлення тарифів на платні послуги» №132-11-
VIІ та «Про затвердження Положення про Фонд комунального майна Вишгородського 
району в новій редакції» №134-11-VII.

Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в школах 
естетичного виховання дітей району та встановлення розміру плати за навчання, По-
ложення про надання платних послуг Вишгородським районним будинком культури 
«Енергетик» та встановлення тарифів на платні послуги та Положення про Фонд ко-
мунального майна Вишгородського району в новій редакції» № 134-11-VIІ є норма-
тивно-правовими актами.

Відповідно до частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації», розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати «проекти норматив-
но-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідни-
ми розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати 
їх розгляду з метою прийняття».

На підставі викладеного прошу Вишгородську районну раду, як розпорядника 
вищезгаданої інформації, надати інформацію: чи оприлюднювалися ці проекти нор-
мативно-правових актів із додатками...  Якщо оприлюднювалися, то в яких засобах 
масової інформації, із зазначенням його номеру та дати.

Прошу звернути увагу на:
а) положення ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким встанов-

лено, що «не може бути обмежено доступ до інформації про користування чи розпо-
рядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних доку-
ментів».

б) положення п. 6 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким за-
кріплено обов’язок розпорядника інформації «надавати достовірну, точну та повну 
інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої 
інформації.

в) встановлені у ч. 2 ст. 15 та ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» стро-
ки, відведені для надання такої інформації, а також відповідальність за порушення 
законодавства про доступ до публічної інформації, встановлену статтею 24 ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації».

Інформацію прошу надати в письмовій формі у термін, визначений чинним зако-
нодавством України.

11.08.2016 р.         Засновник газети «На самом деле»              В. В. Борзовець

Голові Вишгородської районної ради
Кириченку Р. М.
засновника газети «На самом деле»
Борзовця Віталія Володимировича

Засновнику газети 
«На самом деле»
Борзовцю В.В.

Повний абзац!

Ми вирощені в дивовижній країні, де царює неперевершена і тотальна неповага до закону. І 
найгірше те, що цю неповагу демонструє, насаджує і підтримує сама влада. По всій своїй верти-
калі — зверху й до самого низу. Чому ж тоді дивуватися, що закон порушує більшість пересіч-
них українців? 

«Ти йому плюй межі очі, 
а він каже — дощ іде...»

Думаєте, шановні читачі, ми не 
знали, що сайт Вишгородської 
районної ради до середини літа, 
практично, не працював? Знали 
прекрасно і писали про це разів 
із десять, навіть скрін-шоти дру-
кували в газеті. 

Власне, він і сьогодні працює 
в тестовому режимі. В правому 
нижньому куточку сайту так і вка-
зано: «Сайт працює у тестово-
му режимі. Вибачте за тимча-
сові незручності». 

Що стосується, наприклад, 
матеріалів сесій районної ради, 
то на сайті є лише ті, що стосу-
ються двох останніх — десятої 
та одинадцятої сесій. Причому, 
десята сесія представлена лише 
прядком денним та результатами 
поіменного голосування, а оди-
надцята — розпорядженням про 
скликання, переліком прийнятих 
рішень та результатами поімен-
ного голосування.

Правда, в «новинах» мені вда-
лося знайти інформацію про 
12-ту, позачергову сесію, яка 
відбулася 26 серпня. Там було 
зазначено, що (цитую): «На поря-
док денний згідно розпорядження 
голови та за погодженням Коле-
гії районної ради було винесено 
одне питання, проте в ході за-
сідання депутати внесли зміни і 
розглянули п’ять питань...». І — 
перераховані розглянуті питання.

Але ж, нагадую: 26 листопада 
2015 р. ВР України прийняла За-
кон України «Про внесення змі-
ни до статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» щодо поіменних го-
лосувань» де, зокрема, зазна-
чено: «...Результати поімен-
ного голосування підлягають 
обов’язковому оприлюднен-
ню та наданню за запитом 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про доступ до публічної 

Отже, 17 серпня, — якраз в той день, коли друкувалася 
наша газета із матеріалом «Формально площа Лебедівки 
подвоїлась. Реально — «все вже роздано до нас»? І продов-
жує роздаватися?», — представник громадської організації 
«Правозахисний центр «Ідея» забрав із суду позовну заяву 
до районної ради про скасування рішення від 02.06.2016 року 
№107-09-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної 
одиниці села Лебедівка...».

Нагадуємо, на думку Лебедівського сільського голови та се-
лян, ГО «Правозахисний центр «Ідея», зареєстрована  в с. Лю-
бимівка, подала цей позов для того, щоб хтось за час ініційо-
ваного нею судового розгляду завершив (чи, навіть, розпочав і 
завершив) певні земельні оборудки до того моменту, як в межі 
села буде включено більше 400 га землі, в тому числі і частина 
берегу Київського водосховища.  

Ми не знаємо хто саме стоїть 
за ГО «Правозахисний центр 
«Ідея». На думку, наприклад, І. 
Побідаш, яку вона висловила на 
одній із перших сесій районної 
ради цього скликання, це —пред-
ставники політичної сили «Бать-
ківщина». Інших думок чи припу-
щень з цього приводу депутати, 
принаймні, не висловлювали.

Але повернімося до позову. Він 
був поданий 14.06.2016 р. Ухва-
ла щодо зупинення дії рішення 
від 02.06.2016 року№107-09-VII 
«Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо встановлення 
(зміни) меж... села Лебедівка...» 
з’явилася 20 липня ц. р. Забрали 
позов майже через місяць. 

Головне питання: чи вистачи-
ло політикам чи бізнесменам (чи 
бізнесменам-політикам) цього 
часу для того, щоб завершити 
земельну оборудку (оборудки), 
про які йде мова? Невідомо. І з’я-
сувати це не просто дуже важко, 
а, практично, неможливо. Біль-
ше того — практично неможливо 
довести, що ГО «Правозахисний 
центр «Ідея», взагалі, діяла в 
цьому випадку в матеріальних 

інтересах якихось третіх осіб, 
а не за покликом сердець, так 
би мовити, її членів. Які просто 
хотіли, щоб районна рада прий-
мала рішення в рамках чинного 
законодавства, а не поза ними. 
Але будемо сподіватися... Буде-
мо сподіватися, що хтось чогось 
не встиг вкрасти завдяки нашим-
спільним зусиллям. І дай Бог, 
щоб ця земля потрапила до рук 
людей, які дійсно її потребують і 
заслужили...

Однак, і в цій ситуації є не лише 
позитив. Це — те, що суд так і 
не розібрався наскільки законно 
було прийнято рішення №107-09-
VII від 2 червня 2016 р. зокрема 
і всі інші рішення районної ради 
цього скликання загалом. А це, 
як не крути, набагато важливіше, 
ніж кілька соток чи, навіть, гек-
тарів землі, які втратила сільська 
громада... 

То, може, і немає сенсу особ-
ливо радіти з приводу того, що 
«Ідея» забрала позов? Може, 
краще б не забирала? Це — до 
депутатів і керівників райради...      

Редакція газети 
«На самом деле»

інформації». На офіційному 
веб-сайті ради розміщують-
ся в день голосування і збері-
гаються протягом необмеже-
ного строку всі результати 
поіменних голосувань...».

Сьогодні, коли я пишу цей ма-
теріал, понеділок, 29 серпня 
2016 р. Результату поіменних го-
лосувань 12-ї, позачергової сесії, 
яка відбулася 26 серпня, три 
дні тому, на сайті районної ради 
немає. Так само, як немає ре-
зультатів поіменних голосувань 
дев’яти сесій цього скликання...

Уявімо собі, що завтра я звер-
нуся до районної ради із запи-
том на отримання публічної ін-
формації щодо цього факту. Як 
ви думаєте, шановні читачі, яку 
відповідь дадуть мені її спеціалі-
сти? Не знаєте? А я знаю точно. 
Щось типу того, що  «...згідно з 
статтею 3 Регламенту..., ре-
зультати поіменних голосувань 
оприлюднюються в порядку та 
у строки встановлені чинним 
законодавством України на офі-
ційному веб-сайті ради в мережі 
Інтернет або газеті «Слово» 
чи інших офіційних друкованих 
засобах масової інформації. Вра-
ховуючи викладене, запитувані 
результати оприлюднювались 
на офіційному веб-сайті ради, 
згідно з чинним законодавством 
України».

Знущання над здоровим глуз-
дом та законом? Саме так. І — 
величезна неповага не лише до 
закону, а й до читачів. Це — якщо 
когось цікавить чому у нас в дер-
жаві не працює Закон...

В. Борзовець  



—Чк 
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Назад, в Совок?

Смерть от стирки, 
або Будущее вручную

В СССР, гд е материально-
го счастья на всех р егулярно 
не хватало, его старательно 
об есценивали — чтобы умень-
шить к нему влечение. По-
треблять надо было ид еаль-
ные образы б есконтактным 
способом, поэтому предпола-
галось, что красивого и по-
лезного можно д елать мало, 
чтобы на него смотреть. А 
фигового и страшного надо 
д елать много – чтобы люди 
пугались этих в ещей, стол-
кнувшись с ними в р еально-
сти.

Пропагандируемые обра-
зы достатка были настоль-
ко лютыми, что от них в 
ужасе б ежал бы даже жадный 
выбегалловский кадавр. В ка-
честв е мещанского символа 
накопительства выступали 
какие-то вольтанутые сло-
ники на рассохшихся пиани-
нах, настенные ковры, слу-
жащие пылеуловителями, 
хрустальные миски-леб еди 
для икры, в лучшем случае, 
два раза в жизни сод ержавшие 
оливь е. Некоторые в ещи при-
чиняли реальную физическую 
боль – например адские зана-
в ески из стекляруса, помеща-
емые в дв ерные проемы между 
комнатами.

В общем, добровольно пу-
стить в свой дом этот мот-
лох мог только окончатель-
но свихнувшийся клептоман. 
И у меня есть подозрение, что 
сотрудники КГБ, пер еод ев-
шись управдомами, ходили 
по квартирам и составляли 
списки этих страшных лю-
д ей, способных вынести любые 
физические и эстетические 
страдания ради какой-то 
б ессмысленной хреновоньки в 
серванте – чтобы потом в ер-
бовать их в агенты.

Прекрасный же мир за-
втрашнего дня рисовали в 
книжках сов етские худож-
ники. Стандартная комна-
та будущего выгляд ела как 
пустое помещение, в центре 
которого маячил стимпан-
ковский гибрид телевизора и 
панели с кнопками от каль-
кулятора. Рядом стоял стул 
– настолько минималист-
ский, что у него отсутство-
вала спинка и была только 
одна ножка вместо четырех. 
Зато вмонтированная в пол, 
как в камере. Предположи-
тельно, стул мог крутиться 
вокруг сво ей оси.

Я не буду глумиться по 
поводу эргономики и дизай-
на – откуда было худож-
нику знать, что хороший 
стул будущего должен быть 
намного больше самой теле-
фигни с кнопками (которая 
вообще буд ет помещаться в 
карман)? Главная ид ея СССР 
— приоритет рабочего места 

над р екреационным. Именно 
поэтому все матрацы, пу-
фики и слоники прятались 
в стены, выезжая оттуда 
исключительно по требова-
нию таймера или нажатию 
кнопки.

А еще в стены прятались 
полезные бытовые в ещи, типа 
стиральных машин, тосте-
ров, пылесосов, посудомоек, 
фенов и музыкальных цен-
тров. Прятались они худож-
никами особ енно тщатель-
но, поскольку читатель мог 
спросить: «Ну ладно, черт с 
ними, этими жлобскими 
слониками и леб едь-миска-
ми. Карманную телефигню с 
кнопками Джобс еще не при-
думал. Но гд е, сука, наши пы-
лесосы? Гд е кухонные комбай-
ны? Мясо-, мать его, -рубки, 
и кофе-, мать его, -молки! 
Они-то уже существуют и 
работают!»

*  *  *
Футуристический шок я 

пережил, когда уже после 
кончины СССР узнал о време-
ни появления и внедр ения всей 
этой б елой и серой бытовухи 
в США. Нет, я догадывался, 
что у буржуев все происходит 
раньше и больше, но никогда не 
интересовался — насколько. 
Так вот, по бытовому фаршу 
дово енная американская го-
родская квартира мало чем 
отличалась от сов етской 
конца 80-х. Для тех, кто 
до сих пор в сов етском тан-
ке КВ, поясняю — это до той 
самой войны, в которой ваши 
диды во евали, и поб еду в кото-
рой вы отмечаете до сих пор, 
спустя 70 лет.

И д ело вовсе не в западном 
потребительств е, как раз-
водила лохов совковая пропа-
ганда, ставя на одну полку 
серванта мещанских слони-
ков и современный пылесос, а 
в том, что Запад из всех ид е-
альных ценностей избрал са-
мую ид еальную — время. То 
самое, которое не измеряет-
ся ни в д еньгах, ни в слони-
ках, которое нельзя купить, 
одолжить или спиздить. Вре-
мя челов еческой жизни. Ко-
торая, увы, одна.

И которая в Совке, с его вы-
сокими д ер евьями и з еленой 
травой, крепкой мужской 
дружбой и в ерной женской 
любовью, не стоила вообще 
ничего. 

Если сложить и перемно-
жить все эти часы, дни, меся-
цы и годы, просранные людьми 

за кухонной плитой и сти-
ральной доской. С в еником и 
тряпкой в руках. За кручени-
ем мясорубок и кофемолок. В 
б есконечных ежедневных оче-
редях в магазинах за продук-
тами суточного хранения. А 
затем получившуюся цикло-
пическую цифру под елить на 
ср еднюю продолжительность 
жизни в годах. То. Мы полу-
чим еще одну полноценную 
войну. Со всеми ее челов ече-
скими жертвами. С убитым 
тряпкой и в еником временем 
жизни, которое могло быть 
потрачено с пользой — но 
оказалось нафиг не нужным 
обществу, дожидавшемуся 
появления телеобразной фиг-
ни с кнопками.

Это пояснение тоже для 
тех, кто все еще сидит в 

танке КВ, и думает, что 
стиральная машина — ис-
ключительно материальная 
ценность, а вместо компью-
тера лучше купить книж-
ку. И не понимает, что речь 
ид ет вовсе не о выбегалловском 
накоплении матценностей, 
а об ид еальном обмене — осво-
божд ении б есценного времени, 
уплатив вполне конкретную 
цену за технику.

Американская формула 
«тайм из мани» иногда ра-
ботает в обратную сторону.

*  *  *
Я далек от мысли обвинять 

товарища Джугашвила в от-
сутствии интернета в СССР, 
а товарища Брежнева в том, 
что двухчасовой полет на са-
молете «Аэрофлота» длился 
дв е нед ели — если считать с 
момента заказа билета. Са-
молетов при Брежнев е было 
мало, а интернетов при Джу-
гашвиле не было вообще. Кроме 
того, есть объ ективные при-
чины — общий технический 
уров ень, время, необходимое 
на разработку и внедр ение, 
производство и доставка. На-
селение тоже, как котов, надо 
приучить не пугаться гудя-
щего пылесоса и тренькающей 
микроволновки. И все равно 
найд ется бабка, которая до 
конца жизни буд ет гладить 
не электрическим утюгом, а 
нагревающимся на плите.

Моя бабка прив езла такой 
утюг на ПМЖ из Черновцов в 
Киев. Тяжелый, блин. Говори-
ла: «На дидька воно тра, елек-
трику тико крутыть...». Мне 
тогда было смешно. А сейчас 
хочется у...бать тех, кто вос-
хвалял общество, в котором 
д есятилетиями и поколени-
ями, д ешевле самого д ешево-
го в мире электричества был 

только челов еческий труд и 
время. И шобы рикошетом 
отлетело тем, кто сейчас 
хочет обратно в эту пасто-
раль, наслушавшись в голов е 
«Радио Ностальжи».

Дело не в том, что СССР 
не мог об еспечить всех быто-
выми гаджетами. А в том, 
что он никогда и не собирал-
ся это д елать. Будучи бари-
ном жадным и ленивым, со-
биравшим со всех сов етских 
граждан, как с крепостных, 
треть времени жизни бар-
щиной, он даже собранное на 
себя время мало ценил. Ну, 
а чем там холопы занима-
ются в свою, оставшуюся по-
сле вычитания сна, треть 
времени — вообще неважно. 
Пусть стирают руками. И 
никакой прогресс не мог это 

изменить, потому что в ос-
нов е прогресса лежит по-
требность. А если государ-
ство имеет монополию на 
любой прогресс, включая бы-
товой, но потребности в нем 
не испытывает... надо дальше 
пояснять?

Системный, глубинный, 
какой-то нутряной и им-
манентный пофиг на лич-
ное время челов ека, куль-
тивировавшийся в СССР, не 
имел ничего общего с «со-
циальным государством» и 
«челов еческими ценностя-
ми», о котором в ещает но-
стальгическое радио в голов е. 
И развиться он путем про-
гресса мог только в одно буду-
щее — маленький и неудобный 
персональный в ертящийся 
стульчик, прикрученный по-
ближе к гигантскому каз ен-
ному рабочему месту. 

В этом фантасты не оши-
бались, иллюстрируя свои 
книжки.

*  *  *
Чего может хотеть или 

бояться целое поколение 
мужчин, стиравших в ещи 
только после появления за-
паха, и женщин, ненавидя-
щих готовить — заочных 
врагов иного мира, гд е носки 
над евают один раз, а хозяй-
ки похваляются рецептами, 
потому что стирать и го-
товить можно быстро, легко 
и прикольно? Неисправимых 
совков, равнодушно наблю-
давших за тем, как погиб-
ла страна, всегда равнодуш-
но наблюдавшая за тем, как 
гибнут сами совки?

Отмывшихся, отстирав-
шихся и отъевшихся — и 
вот уже соскучившихся по 
высоким д ер евьям и з еленой 
трав е, по засосам под пио-

нерским галстуками и вкус-
ной вод е из-под крана?

Они не боятся обратно в 
СССР, потому что думают 
утащить в него трофейные 
миксеры и соковыжималки, 
а потом закуклиться, как 
выбегалловский «кадавр». 
Только жизнь опять нако-
лет их — люди большой ци-
вилизации, ценящие время и 
уважающие жизнь, придума-
ют что-то еще более крутое 
— мгнов енную телепорта-
цию, в ечную жизнь, таблет-
ки знаний. А неосовки снова 
будут пробивать по блату 
заграничные командировки, 
чтобы выменять на анти-
квариат, пров ез енный в ди-
пломате, три года жизни в 
одной таблетке, фарцевать 
чипами мгнов енного изуче-
ния китайского языка под 
гостиницей «Интурист» и 
с восторгом рассказывать на 
работе, как ездили на экскур-
сии на Лондонском метро до 
Марса и обратно.

И тогда этим в ечно-сов-
ковым «ид еальным людям» 
снова захочется обратно из 
совка сво ей мечты в боль-
шой мир на очер едной шо-
пинг-тур. Это неизбежно, 
как приливы и отливы.

Вот только нафига этот 
отлив тащит нас с собой?

Лично у меня нет време-
ни, чтобы еще раз уб едиться 
в том, что стиральная ма-
шина стирает быстрее че-
лов ека, а «социальному го-
сударству» как было, так и 
осталось пофиг на любые ин-
тересы отд ельного члена об-
щества — если, конечно, р ечь 
не ид ет о том, чтобы эти 
интересы запретить.

*  *  *
Я сел писать эту статью в 

8:30, закончил почти в 10:00, 
вышел прогуляться и про-
контролировать окрестно-
сти. Докладываю: трава еще 
з еленая, д ер евья достаточно 
большие. Вода в кране есть, но 
какая на вкус не знаю — при-
возят в бутылях. Вернулся, 
выбрал название и картинку 
к тексту, затем завис над 
почтой. Потом опомнился 
и выложил статью в Сеть. 
Четв ерть в ека назад у меня 
ушел бы на это д ень. Плюс еще 
нед еля на публикацию. И если 
окажется, что семь слоников 
на полке повышают продук-
тивность труда хотя бы на 
один процент за слоника, я 
тут же поб егу их покупать 
— и пофиг, что они страш-
ные снаружи, я их занав ешу.

Тому, кто утв ерждает, что 
вырос б ез Интернета на ржа-
вых качелях нормальным 
челов еком, хочу сказать: ты 
бы и тогда использовал Ин-
тернет в качеств е аналога 
ржавых качелей. Шпилил бы 
в доту сутками или залипал 
на сайте знакомств. Для 
того, кому пофиг на что 
тратить время, принципи-
альной разницы между Ин-
тернетом и качелями нет.

И меня никакое радио но-
стальгии, никакая сирена не 
заманит в эту дремучую до-
историческую срань, гд е надо 
половину св етового дня тра-
тить на рубку дров и приго-
товление пищи, остаток вре-
мени д елить между стиркой 
и штопкой — и успевать сд е-
лать все это дотемна, чтобы 
не тратить лучину. 

Никакие з еленые травы, вы-
сокие д ер евья, вкусные воды и 
даже молод ежные засосы под 
пионерским галстуком.

Look Gorky

Ностальгическая радиопередача «По волнам памяти» 
с различной периодичностью включается в голов е прак-
тически у всех, заставших СССР — и я не исключение. 
Безусловно, и трава была з еленее, и д ер евья выше. И засосы 
под пионерским галстуком, и самая вкусная вода из-под 
крана. Логика пытается как-то с этим радио справиться, 
однако использует не «глушилки», а контрпропагандист-
ские пер едачи. Разъясняет, что д евчонки из пионерлагеря 
ставили засосы не по любви, но смеха ради, а в д есять лет, 
после четырех часов футбола во дворе, вкусной буд ет не то 
что вода из-под крана, но даже из лужи.

Однако логика работает на других частотах, и способна 
уб едить только своих постоянных слушателей. Носталь-
гия же транслирует на внутреннюю «д ер евню», гд е люди 
в ерят всему, что звучит из р епродуктора сердцем, а не 
головой. В этой д ер евне люди неизбалованные, им концерт 
по заявкам понятней, чем научный коллоквиум.

Обсуждая, что было в СССР, а чего не было, люди часто 
приходят к выводу, что было главное — забота государства 
о людях. А б ез того, чего не было, можно вполне обойтись. 
«У меня вот в д етств е интернета не было, только ржавые 
качели во дворе — и ничего, вырос нормальным челов еком!»
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Вівторок 6 вересня 2016 року

06.00 Профілактика!!!
14.00 Казки Лірника Сашка
14.10 Школа Мері Поппінс
14.50 Фольк-music
16.00 Пляжний футбол
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.00 Книга ua
18.25 Новини.
19.25 Візитівка Карпат
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Перша студія
21.30 Найяскравіші моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор
21.40 Д/ф «Історія однієї криївки»
23.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля 5»
10.55 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати»
22.00 «Гроші»

06.10 Д/п «Склад злочину»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Райські яблучка»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.30 «Сімейний суд»
16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Райські яблучка. Життя 
триває»
22.50 Т/с «Територія краси»

12.00 Х/ф «Красуня»
14.15 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.50 Х/ф «Ципонька» 

06.00 Профілактика!!!
12.00 Т/с «Коли ми вдома»
12.50 Х/ф «Zolushka. ru»
15.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 «За живе!»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Дивитись усім!
10.50, 13.20 Х/ф «Моя мачуха - 
іншопланетянка»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Всесвітня війна Z» 
16.10 Х/ф «Морський бій» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Пес» 
22.25 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

07.30, 09.00 «Top Shop»
11.05, 00.10 «Моя правда»
11.55, 23.20 «Криве дзеркало»
12.45 Х/ф «Божевільний день»
13.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.40 Х/ф «Склянка води»
18.05 Х/ф «Одруження Бальзамінова»
21.30 Х/ф «Міс Марпл »

06.00 Мультфільми
06.20, 09.40 «Нове Шалене відео»
06.50, 08.25 «Top Gear»
08.05, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
10.25, 01.45 «Облом.UA.»
11.00 «Реал-Бодрит»
12.00 «Українські сенсації»
13.00 Д/п «Дембель»
14.00 «Люстратор 7,62»
14.55 «Люстратор. Спецпроект»
15.50, 23.20 «Секретні матеріали»
18.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Маска ніндзя» 
22.00 Т/с «Перевізник 2» 

08.15 «Мультфільми»

К-1

09.10 «Топ-модель по-російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 Х/ф «Повелитель стихій» 

05.10 Х/ф «Вигідний контракт»
10.10 «Кримінальні справи»
11.05, 17.25 Т/с «Детективи» 
12.10 Х/ф «Невловимі месники»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.40 Х/ф «Розплата» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Батьківщина» 

06.00 Профілактика!!!
14.00 Одного разу під Полтавою
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»

06.00, 18.40, 21.00 Новини
09.00 Т/с «Таксі»
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15, 19.30 Про головне
11.50 Війна і мир
12.30 Вікно в Америку
14.00 Суспільний університет
14.50 Подорожні
15.40 Д/ф «Ганна Варпаховська»
16.30 Д/с «Розкриття Америки»
17.30 Д/с «Національні парки Америки»
18.25 Новини.
19.25 Візитівка Карпат
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.50 Д/ф «Хроніка УПА 1942-1954» 
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак

06.00, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля 5»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»

14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати - 5»
22.00 «Життя без обману»

06.05, 11.15 Д/п «Слідство вели»
07.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські яблучка»
13.40, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
22.50 Т/с «Територія краси»

05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.22 Т/с «Молодята»
10.25 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Половинки

21.00 Х/ф «Сутінки»
23.15 Х/ф «Люблю твою дружину» 

06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50, 18.30 «За живе!»
11.05 «Зіркове життя»
12.05 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф»
23.30 Т/с «Коли ми вдома»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.55 Т/с «1941» 
11.55, 13.20 Х/ф «Придорожній клуб» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20, 21.40 Т/с «Пес» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «11 друзів Оушена»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

07.30, 09.00 «Top Shop»
11.40, 00.10 «Моя правда»
12.30, 23.20 «Криве дзеркало»
13.20 Х/ф «Поживемо - побачимо»
14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Одруження Бальзамінова»
18.10 Х/ф «Альошчине кохання»
21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати Крісті»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.10, 01.50 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Загублені світи»
12.40 «Відеобімба»
13.35 Т/с «Мушкетери 2» 
15.45, 22.00 Т/с «Перевізник 2» 
16.45 Х/ф «Філадельфійський експе-
римент» 
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Вуличний воїн» 

08.15 «Мультфільми»

09.10 «Топ-модель по-російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

06.50 Х/ф «Будні карного розшуку»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.20, 23.45 Т/с «Батьківщина» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 -10.10 Мультфільми
11.00 Х/ф «Рапунцель»
12.10 Х/ф «Стоптані туфельки»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У

06.00, 18.40, 21.00 Новини
09.00 Т/с «Таксі»
09.45 Наші гроші
10.15, 19.30 Про головне
11.00 Засідання Кабм іну України
13.40 Хто в домі хазяїн?
14.00 Суспільний університет
14.50 Світло
15.40 Спогади
16.30 Д/с «Розкриття Америки»
17.30 Д/с «Національні парки Америки»
18.25 Новини. 
19.25 Візитівка Карпат
20.00 Переселенці
20.30 Слідство. Інфо
21.50 Д/ф «Хроніка УПА 1942-1954» 
22.45 Мегалот
23.00 Студія Паралімпіада 2016

06.00,  16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати»
22.00 «Поверніть мені красу»

06.05, 11.15, 12.25 Д/п «Слідство вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські яблучка»
13.40, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00  «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»

06.10, 07.25 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.27 Т/с «Молодята»
10.30 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Хто зверху 
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Молодик» 
23.25 Х/ф «Академія вампірів» 

07.10, 16.00 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»

10.05, 18.30 «За живе!»
11.25 «Зіркове життя»
12.20 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф»
23.30 Т/с «Коли ми вдома»

06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 16.55 Т/с «1941»
11.40, 13.20 Х/ф «11 друзів Оушена»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20, 21.40 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «12 друзів Оушена»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20, 00.10 «Моя правда»
11.10, 23.20 «Криве дзеркало»
12.00 Х/ф «Божевільний день»
13.10 Х/ф «Ось така музика...»
14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Блакитна стріла»
18.15 Х/ф «Хід конем»

21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати Крісті»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.10 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Загублені світи»
12.45 «Відеобімба»
13.35 Т/с «Мушкетери 2» 
15.45, 22.00 Т/с «Перевізник 2» 
16.45 Х/ф «Нижче нуля» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф «24 години» 
23.55 Х/ф «800 льє вниз Амазонкою» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель по-російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

23.00 Віталька

06.00 Профілактика!!!
07.00, 03.05 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Сільська історія»
13.40, 15.30 Т/с «Поки живу, 
люблю» 16+
15.00, 19.00, 02.10 Події
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Кваліфікація ЧМ-
2018 «Україна» - «Ісландія»

06.00 Профілактика
14.00, 19.45 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
15.50, 22.15 Природа сьогодні
16.50 «Алло, лікарю!»
17.45 Чарівні світи
18.10 «Іпостасі спорту»
18.40 В гостях у Дмитра Гордона.
21.00 «Буча. Мрії втілюємо в 
життя»
21.20 Зоопарки світу
21.45 Мова тварин
23.10 Сили природи

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.45 Х/ф «Інспектор карного розшуку»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.35, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25, 23.45 Т/с «Батьківщина» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 -10.10 Мультфільми
11.00 Х/ф «Пастушка»
12.10 Х/ф «Йоринда і Йорингель»
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. Міжконтинен-
тальний сезон
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька

06.00, 05.10 Реальна містика

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика. Новий сезон
11.50 Т/с «Я житиму»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2»
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Подарунок долі»
23.00 Події дня
00.20 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 2 сезон» 

06.00 «Таке спортивне життя
06.30 «Відлуння»
07.00 Природа сьогодні
08.00, 15.35, 18.20 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.45 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
14.45, 23.30 Сили природи
16.10 Зоопарки світу
17.45 Чарівні світи
18.30 В гостях у Дмитра Гордона. 
23.00 Глобал - 3000

2+2

Оголошення

17.55 Панянка-селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька

06.00 Реальна містика
07.00, 19.00, 01.15 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика. Новий сезон
11.50 Х/ф «Доля Марії»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00, 04.10 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подарунок долі»

09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.45 «Будьте здорові!»
13.55 Чарівні світи
14.45, 23.10 Сили природи
16.10, 21.00 Зоопарки світу
18.40 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»

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

Оголошення
                                                                                             Продам 2-х тактні мопеди

Honda Dio-34 та Honda Dio-27 
Без пробігу по Україні, 

тільки но з Японії.

Також приймаю індивідуальні
 замовлення на доставку мопедів.

тел. 0950457112 Роман

10 Телепрограмма
№18(297), пятница, 2 сентября 2016 г.



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

  Четвер 8 вересня 2016 року

 

  

  П’ятниця 9 вересня 2016 року

Субота 10 вересня 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 11 вересня 2016 року

2+2

06.00, 18.40, 21.00 Новини
09.00 ХV Літні Паралімпійські ігри. Цере-
монія відкриття
12.30 Слідство. Інфо
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний університет
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 Театральні сезони
16.20 ХV Літні Паралімпійські ігри. 
18.25 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 Візитівка Карпат
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
21.35 Яскраві моменти Ріо-2016
23.25 ХV Літні Паралімпійські ігри. Пла-
вання. Легка атлетика

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.30 «Чистоnews 2016»

21.00 Т/с «Сваты»
22.00 «Світ навиворіт»

06.05, 11.15, 12.25, 05.15 Д/п «Слідство 
вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські яблучка»
13.40, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Територія краси»

06.15, 07.30 Kids Time
06.17 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.32 Т/с «Молодята»
10.35 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Любов на виживання
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Затьмарення» 
23.15 Х/ф «Посвячений» 

06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»

09.35, 18.30 «За живе!»
10.55 «Зіркове життя»
11.55 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45, 16.55 Т/с «1941» 
11.35, 13.20 Х/ф «12 друзів Оушена»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20, 21.40 Т/с «Пес» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «13 друзів Оушена»

05.45, 
08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.25, 00.10 «Моя правда»
11.15, 23.20 «Криве дзеркало»
12.05 Х/ф «Одиниця з обманом»
13.25 Х/ф «Подорож буде приємною»
14.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.40 Х/ф «Альошчине кохання»
18.15 Х/ф «Непіддатливі»

21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати Крісті»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.10, 02.15 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Загублені світи»
12.35 Т/с «Мушкетери 2» 
14.45, 22.00 Т/с «Перевізник 2» 
15.45, 23.55 Х/ф «Три дні на втечу» 
20.00 Х/ф «Найкращі серед найкращих » 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель по-російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 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» 

05.10 Х/ф «Дорога в пекло»

06.00 Підсумки
09.00 Пляжний футбол. 
10.10 Як це?
10.30 Хто в домі хазяїн?
11.00 Хочу бути
11.40 Школа Мері Поппінс
12.00 Національний відбір до дитячого 
пісенного конкурсу Євробачення-2016
15.00 ХV Літні Паралімпійські ігри. 
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
21.00 Новини
21.30, 22.50 ХV Літні Паралімпійські ігри.
22.40 Мегалот

06.00, 02.55 «Шість кадрів»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.05, 19.30 ТСН
11.05 «Світське життя»
12.10 Х/ф «Роман вихідного дня» 
14.25 «Вечірній квартал»
16.35 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал юрмала 2016»
23.20 Х/ф «Закони привабливості»

05.35 «Жди меня. Украина»
06.50 Х/ф «Без року тиждень»
08.10, 20.00 «Подробиці»
09.10 М/ф «38 папуг»
09.30 Д/п «Надія Румянцева. Одна з дів-
чат»
10.30 Х/ф «Дівчата»
12.30 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.10 Т/с «Птаха у клітці» 
17.50, 20.30 Т/с «Жереб долі»
22.15 Х/ф «Альпініст»

07.52 Хто зверху
09.50 Ревізор
12.50 Страсті за ревізором
15.40 Любов на виживання
17.40 М/ф «Три богатирі і Шамаханська 
цариця» 
19.00 М/ф «Шрек»
22.50 Х/ф «Напруж звивини»

05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»

16.10 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
18.00 Х/ф «Сам удома 2»
20.10 Х/ф «Справжні індійські хлопці»
22.30 Віталька

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 05.10 Зірковий шлях
09.20, 15.20 Т/с «Подарунок долі»
17.15, 19.40 Т/с «Експрес відрядження»
22.00 Х/ф «Волошки для Василини»
00.00 Реальна містика

06.10 Х/ф «Волга - Волга»
09.50 «Шеф - кухар країни» 
11.00 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни»
13.30 «Цивілізація Incognita»
14.00 Чарівні світи
15.10 Природа сьогодні
16.10 Концерт Ольги Чубаревої «Lady 
Opera»
20.00 Сили природи
20.50 Х/ф «Дивовижні пригоди Мері 
Брайант»

21.00 Х/ф «Гроза над Тихоріччям»
00.50 «Світське життя»

05.55 Х/ф «Королева бензоколонки»
07.35 «Мультфільм»
07.40 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.00 Х/ф «Альпініст»
14.00 Т/с «Жереб долі»
17.45, 21.30 Т/с «Секта»
20.00, 03.30 «Подробиці тижня»
23.10 Т/с «Птаха у клітці» 

06.07 М/с «Кіт у чоботях»
07.22 Х/ф «Дивись, хто говорить 2»
09.05 Х/ф «Сутінки» 
21.00 Х/ф «П’ята хвиля»
23.15 Х/ф «Як я тепер люблю» 

05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00, 10.50 «Х-Фактор»
09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Майдані»
13.00 «МастерШеф»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
22.10 «Давай поговоримо про секс»

08.10 Провокатор
09.10 Зірка YouTube
11.10 Дивитись усім!
12.20 Без гальм
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Немов громом уражений»
14.50 Х/ф «Подорож до центру Землі»
16.40 Х/ф «Супер 8» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Макс Пейн» 
22.20 Х/ф «Блейд-3. Трійця» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.15 «Невідома версія. Операція «И»
11.05 Х/ф «Операція «Святий Януарій»
13.00 Х/ф «Небезпечний поворот»
16.30 Х/ф «Міс Марпл Агати Крісті»
22.00 «Невідома версія. Стережись 

автомобіля»
22.50 Х/ф «Подорож буде приємною»

09.00 Бушидо
11.00 «Люстратор 7.62»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Д/п «Дембель»
16.00 «Роби бізнес»
16.50 7 тур ЧУ з футболу «Чорномо-
рець» - «Олександрія»
19.00 Х/ф «Медвежатник» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.15 Х/ф «Розвідка 2023» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.30 М/ф «Бі Муві: Медова змова»
11.15 Х/ф «Секрет Ноемі»
13.15 «Орел і Решка»
19.00 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Хай щастить, Чаку» 

06.55 Х/ф «Випадковий запис» 

08.20 Т/с «Життя, якого не було» 
12.00 «Розсміши коміка»
13.00 Т/с «Великі почуття» 
14.00 Х/ф «Знову невловимі»
16.30 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Черговий ангел» 
22.30 Х/ф «У полоні космосу» 

06.00, 10.10 М/с «Дора-мандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Елвін і бурундуки»
11.40 М/ф «101 далматинець»
12.55 Х/ф «Король повітря
14.35 Рятівники
15.35 Танька і Володька
17.35 Одного разу під Полтавою
19.35 Країна У
22.35 Віталька

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.10 Х/ф «Помилки кохання»

07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Пляжний футбол.
09.55 ХV Літні Паралімпійські ігри
11.40 Фольк-music
12.45 Д/ф «Людина-джаз»
13.40 Перша шпальта
14.10 Яскраві моменти Ріо-2016
14.30 ХV Літні Паралімпійські ігри
21.00 Новини
21.20 ХV Літні Паралімпійські ігри

06.30 «Шість кадрів»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН: «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт»
12.25 «Життя без обману»
13.50 «Поверніть мені красу»
15.05 Т/с «Свати»
19.30 «ТСН-Тиждень»

11.00 Т/с «Експрес відрядження»
14.50 Х/ф «Доля Марії»
16.50, 20.00 Т/с «Підміна за одну мить» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
21.40 Т/с «Я житиму»

06.30 Х/ф «Підкидьок»
07.50 «Натхнення»
09.50 Мова тварин
11.00 Д/ф «Сальваторе Адамо. Сніг, що 
не розтане ніколи»
12.00 7 чудес Українни. 
13.30 Юран. Знову разом
14.00 «Шеф - кухар країни» з Михайлом 
Поплавським
15.10 Зоопарки світу
15.45 Природа сьогодні
17.00 Концерт «Приречений на любов»
18.50 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни: день за днем»
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.35 Від хіта к хіту. АННА КОНДА
22.00 Х/ф «Жінки-агенти»

К-1

УТ-1

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.20, 23.45 Т/с «Батьківщина» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора-мандрівниця»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Бременські музиканти»
12.10 Х/ф «Братик і сестричка»
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. Міжконтинен-
тальний сезон
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька

06.00, 05.10 Реальна містика

07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика. 
11.50 Т/с «Я житиму»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Подарунок долі»
23.00 Події дня
00.20 Т/с «C.S.I» 

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 Глобал - 3000
07.00 Д/ф «П’єр Рішар. Блазень чи 
король?»
08.00, 15.35, 18.50 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни»
13.45, 17.45 Чарівні світи
14.45, 23.30 Сили природи
15.15 «Калинове здоров’я»
16.15 Зоопарки світу
18.20 7 чудес України. Луцьк
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Д/ф «Політ білого журавля»
21.00 «Вечір пам’яті В’ячеслава 
Хурсенко»

09.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.55 «Зважені та щасливі»
16.15 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор»
22.05 «Танцюють всі!»

06.00, 03.45 Стоп-10
06.55, 02.15 Провокатор
07.50 Більше ніж правда
08.45 Секретний фронт
09.45 Антизомбі
10.45 Громадянська оборона
11.45 Інсайдер
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Немов громом уражений»
14.50 Х/ф «РЕД» 
16.55 Х/ф «Подорож до центру Землі»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Блейд»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.00 «Невідома версія. Стережись авто-
мобіля»

11.50 Х/ф «Одиниця з обманом»
13.10 Х/ф «Пригоди Електроніка»
17.00 Х/ф «Непіддатливі»
18.25 Х/ф «Операція «Святий Януарій»
20.20 Х/ф «Привид замка Моррісвіль»
22.00 «Невідома версія. Операція «И»
22.50 Х/ф «Ось така музика...»
00.20 Х/ф «Розсмішить клоуна!»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
09.00 «Облом.UA»
10.00 «Вайпаут»
12.10 «Top Gear»
14.20 «Відеобімба»
15.00 Х/ф «Найкращі серед найкращих» 
16.50 7 тур ЧУ з футболу «Зоря» - 
«Сталь»
19.00 Х/ф «В тилу ворога»
21.05 Х/ф «Осине гніздо» 
23.05 БОКС. 

05.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 Х/ф «Секрет Ноемі»
11.20 М/ф «Бі Муві: Медова змова»
13.10 «КВН»
15.15 «Розсміши коміка»
17.10, 22.00 «Орел і Решка
23.00 Х/ф «Блондинка і блондинка» 

06.25 Х/ф «Трест, який лопнув»
10.05 Х/ф «Без року тиждень»
11.30, 03.25 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00, 02.40 «Свідок»
19.30 Т/с «Черговий ангел» 
23.00 Х/ф «База» 

06.00, 10.10 М/с «Дора-мандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Елвін і бурундуки»
11.40 М/ф «Клуб Вінкс»
13.05 М/ф «101 далматинець»
14.30 Х/ф «Король повітря: Повернення»

ICTV

НТН

Enter-фильм

2+2

УКРАЇНА

К-1

ТЕТ

НТН

ТОНІС

ТОНІС

ТЕТ

УКРАЇНА

Enter-фильм

2+2

06.00, 21.00 Новини
09.00 ХV Літні Паралімпійські ігри. 
Плавання, Легка атлетика
10.30 Т/с «Таксі»
11.15 Перша студія
12.00 РЕ:ФОРМА
12.30 План на завтра»
13.40 Як це?
14.10 Яскраві моменти Ріо-2016
14.30 ХV Літні Паралімпійські ігри. Ве-
слування академічне. Пауерліфтинг
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
21.30 ХV Літні Паралімпійські ігри. 
Дзюдо. Плавання. Легка атлетика

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «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 «1408»

06.05, 11.15, 12.25 Д/п 
«Слідство вели»
07.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські яблучка»
13.40, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці»
23.45 Т/с «Правдива історія про Червоні 
вітрила»

05.27 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
06.47 Половинки
08.45 Київ удень і вночі
15.15 Супермодель по-українськи
19.00 Супермодель по-українськи 3
21.40 Х/ф «Сутінки. Сага. Світанок. 
Частина 1» 
00.00 Х/ф «Оно» 

06.05 «Зіркове життя»
08.00 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
10.05 Х/ф «Парфумерша»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Танцюють всі!»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Т/с «1941» 
11.35, 13.20 Х/ф «13 друзів Оушена»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20 Т/с «Пес» 
16.55 Т/с «1942» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу. 
23.30 Х/ф «РЕД» 

11.25 «Моя правда»
12.15, 23.20 «Криве дзеркало»
13.05 Х/ф «Яка у вас посмішка»
14.45, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.35 Х/ф «Хід конем»
18.05 Х/ф «Блакитна стріла»
21.30 Х/ф «Міс Марпл Агати Крісті»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.10, 01.40 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»

09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Місто Армагеддону»
10.15 Д/п «Загублені світи»
12.45 «Відеобімба»
13.30 Т/с «Мушкетери 2»
15.40 Т/с «Перевізник 2» 
16.40 Х/ф «Найкращі серед найкра-
щих» 
21.15 Х/ф «Медвежатник»
23.35 Х/ф «Розвідка 2023» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель по-російськи»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

05.15 Х/ф «Вірний Руслан»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи»
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»

15.20, 23.45 Т/с «Батьківщина» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 Маля- та-твійнята
06.50 М/с «Дора-мандрівниця»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Розумна селянська 
донька»
12.10 Х/ф «Хоробрий кравчик»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35 Країна У
18.10 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
20.00 Х/ф «Сам удома 2»
22.10 Х/ф «Справжні індійські 
хлопці»

06.00 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.00 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика. Новий 
сезон
11.50 Х/ф «Помилки кохання»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 

Новий

Інтер

1+1 

СТБ

ICTV

Enter-фильм

2+2

К-1

НТН

18.00, 04.00 Т/с «Співачка»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
20.55 Футбол. Чемпіонат України 
«Шахтар» - «Динамо»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

05.55, 04.30 «Таке спортивне 
життя»
06.20 «Будьте здорові!»
06.30 «Зцілення теплом»
06.55 «Концерт  «Такі знайомі 
мелодії»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15 Д/ф «В’ячеслав Хурсенко. 
Політ білого журавля»
13.50, 17.45 Чарівні світи
14.45, 23.10 Сили природи
16.10, 21.00 Зоопарки світу
18.15 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
19.45 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
21.40 «Відлуння»
22.10 Природа сьогодні

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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ФутболЛюдяність

Турнір до Дня
Незалежності

«Скай Парк» — море емоцій
для братиків і сестричок...

Реклама

Турнір був організова-
ний настільки ретельно і 
кваліфіковано, що кожен 
матч розпочинався хвилина 
в хвилину за розкладом. До 
обслуговування був залуче-
ний весь тренерський та ад-
міністративний склад «Діна-
зу», котрий працював немов 
швейцарський годинник. 
Адже змагання проходили 
на двох полях і частень-
ко доводилося змінювати 
розмір ігрового поля. Та на 
це йшли секунди.

Учасники були 
розподілені на дві групи. 
До першої («А») ввійш-
ли гравці 2005/2006 років 
народження, котрі пред-
ставляли Димер, Демидів, 
Вишгород та Лютіж. Тут пе-
реможець визначився піс-
ля того, як були зіграні всі 
матчі за круговою схемою.  
В результаті перші місце 
посіла команда з Демидо-
ва (тренер Ігор Іваненко), 
котра виграла всі свої поє-
динки.

В групі «Б» (гравці 

В неділю Лютіж вирував. На місцевому стадіоні 
«Діназ» проходив дитячий футбольний турнір при-
свячений Дню Незалежності України, в якому взяли 
участь наймолодші вихованці нашої футбольної 
академії та юні гравці київського «Динамо» на чолі з 
іменитим у минулому футболістом Олегом Венглин-
ським. 

Пристрасті на штучному газоні розгорілися ней-
мовірні. У кожному матчі тривала безкомпромісна 
й запекла боротьба, а забиті голи юні футболісти 
святкували дуже артистично. Додавали адреналіну 
й батьки, котрі власною голосистою підтримкою 
заряджали своїй синочків.

2007/2008 років народжен-
ня) зібралося вісім команд, 
котрі були розділені на дві 
підгрупи. Переможець тур-
ніру у цій категорії став ві-
домий після стикових мат-
чів перших команд двох 
підгруп. Отож, у поєдинку 
за «золото» турніру «Ди-
намік-1» у фіналі легко здо-
лав «Динамо-1» — 4:0. Бит-
ва за третє місце, в котрій 
зійшлися «Динамо-2» та 
«Динамік-2» переросла у 
справжню гольову та адре-
налінову феєрію. Спочатку 
«Динамо-2» повело в ра-
хунку 2:0, але «Динамік-2» 
зумів не тільки зрівнятися, 
але й вийти вперед. Та 
незадовго до фінального 
свистка хлопчики з «Дина-
мо-2» встановили рівнова-

гу. Отож, володаря третьо-
го місця визначила серія 
післяматчевих пенальті, 
котру краще пробили юні 
динамівці.

Одразу по завершені 
турніру відбулося нагород-
ження переможців кубка-
ми, а всі учасники турніру 
присвяченому 25-й річниці 
Незалежності України от-
римали пам’ятні медалі та 
солодці подарунки. Їх вру-

чали президент ФК «Діназ» 
Василь Наливайко, голова 
Вишгородської районної 
державної адміністрації 
Олександр Горган та го-
лова Вишгородської рай-
онної ради Ростислав Ки-
риченко, котрі виступили з 
привітальними словами та 
найкращими побажаннями 
юним футболістам. Також 
були передані щирі вітання 
від почесного президента 
«Діназу», народного депу-
тата України  Я. Москален-
ка, який прискіпливо слідкує 
за успіхами юних гравців 
академії і сподівається, що 
невдовзі вихованці клубу 
гідно представлятимуть 
край у провідних командах 
України. 

М. Коберський

Чи часто ми заду-
муємося над тим, 
що таке доброта? 
Чи часто в житті 
ми зустрічаємося з 
нею? Дуже приєм-
но, що в наш не-
легкий час живуть 
люди, які готові 
прийти на допомо-
гу іншим. І роблять 
це доброзичливо, 
безкорисливо та 
від щирого серця. 
Так, багатодітні 
сім’ї з м. Вишго-
рода, відвідавши 
18 серпня 2016 р. 
Дитячий парк ак-
тивного дозвілля 
«Скай Парк» на 
благодійній основі, 
отримали ней-
мовірну радість,  
насолоду, незабут-
ні враження, масу 
задоволення та 
море позитивних 
емоцій від батутів, 
поролонової ями, 
надувних гірок, тар-
занки та лабіринтів. 

В и с л о в л ю є м о 
щиру вдячність 
Скай Парку за 
створені комфорт 
та затишок, а також 
всім організаторам 
з ГО «Берегиня» за 
добрі справи, не-
байдужість та ува-
гу до багатодітних 
родин. 

Всім бажаємо 
успіхів, поваги та 
вдячності від лю-
дей. 

З повагою 
багатодітні 

родини міста 
Вишгорода: 

мама Алла Бриж 
(діти Ілля, Лідія, 

Елеонора, 
Маріанна, 

Стефан); мама 
Юлія Яльши-

на  (діти Ілля, 
Микита, Дарина); 

мама Розалія 
Гончарова  

(діти Софія, 
Марія, Максим); 

мама Ольга Кри-
волапова (діти 

Богдана, Софія, 
Микола) та інші.

Щиро дякуємо за турботу, розуміння та благодійну допомогу 
Дитячому парку активного дозвілля SKY PARK (Оболонь, ТРЦ 
«DREAM TOWN-2», м. Київ, Оболонський проспект, 21-Б) — керів-
никам, адміністраторам, інструкторам та всьому персоналу!!! А 
також громадській організації «Спілка багатодітних родин «Бе-
региня» міста Києва, зокрема, голові — Ганні Ольховик, членам 
правління Аллі Бевзюк, Христині Ткач та Юлії Цивінській, а, та-
кож, Вишгородському відокремленому підрозділу в особі голови 
Сергія Чирчика і члена правління Ольги Криволапової.

Вчителька: 
— Діти, скільки буде п’ять 

помножити на п’ять? Діти 
хором: 

— Сімдесят! 
— Ну, що ви, діти! П’ятью 

п’ять буде 25 ... ну 26, ну 27, 
ну в крайньому випадку 28, 
але ніяк не 70!

*  *  *
Один вчитель скаржиться 

іншому: 
— Ну і клас мені потрапив 

тупий. Пояснюю їм теорему 
— не розуміють. Другий раз 
пояснюю — не розуміють. 
Третій раз пояснюю — сам 
уже зрозумів, а вони все 
одно не розуміють ...

Анекдоти


