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

Моє місто...

(Продовження на стор-х 3, 4-5)

Повний абзац!

ЩО ПРОПОНУВАЛОСЯ
ДЕПУТАТАМ РАЙРАДИ

...За 4 дня до того, як на світ 
з’явилися два вище згадані доку-
менти, — лист І. Клюзко на ім’я го-
лови райради Р. Кириченка «Про 
встановлення правового статусу 
майна» та відкорегований «ЗВІТ 
про оренду нерухомого майна 
спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, сели-
ща, міста району по Комуналь-
ному закладу «Вишгородська 
центральна районна лікарня» за 
1 піввріччя 2016 року», а саме — 
21.07.2016 р. відбулася 11 сесія 
районної ради. В порядку денно-
му якої, несподівано, навіть, для  
багатьох депутатів, з’явилося пи-
тання «Про затвердження По-
ложення про Фонд комуналь-
ного майна Вишгородського 
району в новій редакції». 

Депутатам пропонувалося 
з 1 жовтня 2016 р. ліквідувати 
штатні посади Фонду комуналь-
ного майна Вишгородського 
району, а саме: голови Фонду, 
заступника голови Фонду, голов-
ного спеціаліста-головного бух-
галтера та чотирьох головних 
спеціалістів, коменданта та 
водія. А замість них затверди-
ти наступну структуру: директор 
Фонду, головний юрисконсульт, 
юрисконсульт, головний бухгал-
тер, економіст та 2 спеціалісти. 

Ті ж самі сім чоловік (якщо 
виключити коменданта та водія).

Так що, з точки зору кількості 
спеціалістів, все залишалося 
майже тим самим. 

Однак, повинні були змінити-
ся, — а, саме, значно знизитися, 
— і статус самого Фонду, і статус 
його спеціалістів. 

Справа в тому, що за чинним 
Положенням (цитую): «Фонд 
комунального майна Вишго-
родського району є  органом,  
уповноваженим Вишгородсь-
кою районною радою Київської 
області управляти майном, 
яке перебуває у спільній ко-
мунальній  власності тери-
торіальних громад сіл, сели-
ща, міста Вишгородського 
району, та органом привати-
зації». За Положенням, що про-
понувалося затвердити (цитую): 
«Фонд є органом приватизації 
комунального майна спільної 
власності Вишгородського 
району, виконує функції та 
завдання  з управління таким 
майном, встановлені цим по-
ложенням та іншими рішен-
нями Вишгородської районної 
ради. Фонд підзвітний та під-

контрольний власнику та ор-
гану управління».

Але «управляти майном» і 
«виконувати функції та завдан-
ня з управління майном» — це 
зовсім різні повноваження. Це — 
по-перше.

По-друге, за чинним Положен-
ням  працівники Фонду є посадо-
вими особами органів місцевого 
самоврядування, за Положен-
ням, що пропонувалося затвер-
дити депутатам, його працівники 
такий статус втрачали. 

Нарешті, згідно з новим Поло-
женням, залишалася невизна-
ченою оплата праці працівників 
Фонду, що унеможлювало роз-
робку нового штатного розпису 
Фонду.

Ну, і ще така собі невеличка, 
але красномовна деталь: за чин-
ним Положенням  голова Фонду 

має заступника. Нове Положен-
ня цієї посади не передбачало. 
Обов’язки директора фонду у 
випадку його відсутності (хворо-
би, відпустки, тощо) мав би ви-
конувати «інший працівник, який 
призначається розпорядженням 
голови Вишгородської районної 
ради».

Знаєте, шановні читачі, що це 
означає?

Що за відсутності директора 
Фонду невизначений період 
часу  Фондом практично одно-
особово буде керувати голова 
районної ради, а не районна 
рада. 

І це при тому, що призначення 
керівника Фонду, згідно з чинним 
законодавством, — виключна 
компетенція ради (сесії).

І останнє — щодо призначення 

Жодна цивілізована країна 
світу не є такою засміченою 
рекламою, як колишні країни 
СРСР. І Україна, на жаль, тут не 
є виключенням... Так от — без-
ладно захаращені рекламою 
вулиці наших міст — це з 90-х. 
Це — «совок», який, раптом, 
увірвався в ринкові відносини 
і отетерів від можливостей лег-
кого збагачення. І почав пхати 
рекламні щити куди потрібно 
і куди не потрібно, вважаючи, 
що чим більше реклами на ву-
лицях, тим більше «капіталіз-
му», а, значить, матеріального 
благополуччя громадян. 

...До недавнього часу «окра-
сою» цієї клумби, яка з’єднує 
проспект Мазепи  із вулицею 
Шолуденка, була лише одна 
дика за своєю архітектурою 
і естетично потворна тристо-
роння рекламна споруда, увін-
чана таким собі шаром із лам-
почок.

Кілька місяців тому до неї 
приєднався молодший брат 
— рекламний щит («распрода-
жа обоев»). Коротше кажучи, 
тополь перед «Хлібосолом» 
поменшало, зате рекламних 
щитів побільшало. Цим са-
мим, мабуть, на думку місько-
го керівництва, ми зробили ще 
один крок в бік Європи...

Сумніваюся. Швидше — пе-
реплутали напрямок. На пря-
мо протилежний.  

Реклама на вулицях — це не Європа. Це — чийсь 
бізнес, який нахабно лізе в очі громадянам...



у

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

Информация
№19(298), пятница, 9 сентября 2016 г. 2

Точка зоруУ ВР України Гроші

Так і живемо...
Заява військової прокуратури: в «Стіну» Яценюка 
«закопували» гроші через фіктивну фірму

Станом на серпень 2016 року обсяг робіт виконаний на 422,8 млн грн, що становить 10,5%

В серпні 2015 року Перший 
окремий відділ капітального бу-
дівництва Державної прикордон-
ної служби уклав ряд договорів з 
ДП «Чернігівський облавтодор» 
ВАТ «ДАК «Автомобільні доро-
ги України» про облаштування 
вздовж державного кордону в 
Семенівському районі області 
протитанкового рову та брустве-
ру.

Через два тижні «Чернігівський 
облавтодор» уклав угоду з ТОВ 
«Укрспецстрой» про виконання 
згаданих робіт. Їх вартість оціни-
ли в 10 млн грн.

У вересні та лютому ДП пере-
рахувало приватній фірмі 1,55 
млн грн, а «Укрспецстрой» надав 
акти приймання виконаних робіт 
за листопад 2015 року на суму 
2,5 млн грн.

Водночас, слідство встанови-
ло, що «Укрспецстрой» не мав 
власної техніки та кваліфікова-
ного персоналу, а тому залу-
чив субпідрядником ТОВ «Ісида 
груп».

На думку слідчих, ця фірма має 
ознаки фіктивності, у неї відсутні 
необхідні дозволи на виконання 
необхідних робіт та експлуатацію 
спецтехніки. «Ісида груп» також 
не підтвердила виконання робіт 
на 0,73 млн грн.

Військова прокуратура підозрює прикордонників, ДП «Чер-
нігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспецстрой» у нанесенні 
збитків державі при будівництві укріплень на кордоні з Росією 
на суму 1,56 млн грн. Про це стало відомо з ухвали Деснянсь-
кого районного суду Чернігова, передають Патріоти України з 
посиланням на Наші гроші.

Також відомо, що за роботу 
працівникам «Укрспецстрой» 
платив «Чернігівський облавто-
дор». Відповідно до актів викона-
них робіт за листопад 2015 років 
держпідприємство виплатило 55 
сезонним працівникам 0,73 млн 
грн. Але документами їх робота 
не підтверджена.

Також прокуратура встанови-
ла, що одні і ті ж водії «Ісіда груп» 
в один і той же час на різній техні-
ці виконували роботи, за які було 
безпідставно сплачено 0,10 млн 
грн.

Таким чином, на думку вій-

ськової прокуратури, службові 
особи Першого окремого від-
ділу капітального будівництва 
ДПС України, ДП «Чернігівський 
облавтодор» та ТОВ «Укрспец-
строй» під час облаштування 

кордону з Росією нанесли збитки 
державі на суму 1,56 млн грн.

Слідчий звернувся до суду з 
клопотання про доступ до доку-
ментів «Чернігівського облавто-
дору» і отримав на це дозвіл.

В ухвалі суду відсутня інфор-
мація про стан оборонних споруд 
на україно-російському кордоні 
в Семенівському районі Черні-
гівської області, які були замов-
лені автодорівцям.

«Вісник державних закупівель» 
не містить інформації про укла-
дання угод з ТОВ «Укрспец-
строй» щодо робіт на кордоні, а 

в клопотанні прокурора відсутня 
інформація для ідентифікації за-
сновників цієї фірми.

ТОВ «Ісіда Груп» було за-
реєстровано в грудні 2014 року 
на мешканку смт Макарів Київсь-
кої області Яну Цибенко. Зараз 
фірма змінила назву на ТОВ 
«Рідмар», бенефіціаром вказа-
но мешканця окупованого Ком-
сомольського (перейменовано в 
Кальміуське) Донецької області 
Павла Шкруднєва. Раніше подат-
ківці підозрювали фірму у фіктив-
ності.

Як відомо, у вересні 2014 року 
тодішній прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк презентував проект укрі-
плення кордону України з Росією 
під назвою «Стіна». Відразу ж на 
ці роботи уряд виділив 335 млн 
грн.

Екс-прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк заявляв про те, 
що реалiзацiя проекту облашту-
вання державного кордону з 
Росiйською Федерацiєю потрiбна 
для отримання безвiзового режи-
му з Європейським Союзом.

Пізніше проект було перейме-
новано в «Європейський вал», а 
його прогнозний кошторис зріс до 
4 млрд грн.

В серпні цього року стало ві-
домо, що НАБУ і САП працюють 
над кримінальним проваджен-
ням відносно розкрадань коштів 
на будівництві «Стіни». Станом 
на серпень 2016 року обсяг робіт 
виконаний на 422,8 млн грн, що 
становить 10,5%.

Про канал ИНТЕР и прочее га...но
Если честно мне абсолютно 

пофиг, что там произошло.
Мне абсолютно пофиг, кто его 

поджег и зачем.
Мне абсолютно пофиг, что ска-

жут об этом в Украине, Московии 
или где-то еще.

Это событие такое же бес-
смысленное, как и кипучее сло-
воблудие Тимошенко, Савченко, 
Ляшка и им подобных.

Но про каналы ИНТЕР и Украи-
на, а также прочее медийное гав-
но скажу следующее:

— Друзья мои, они нужны! Без 
них никак! Только с помощью ма-
нипуляций украинское общество 
сможет получить иммунитет от 
манипуляций. Только ежедневно 
натыкаясь на фейки общество 
научиться отличать правду от 
лжи. Это просто учеба и трени-
ровка, а все вместе РАЗВИТИЕ.

Никакого иного пути нет.
Если погрузить общество в 

теплую информационную патри-
отическую ванну – оно начнет ту-
петь и превратится в безмозглую 
вату. Не верите? Посмотрите на 
Россию.

Медийное гавно очень мерз-
кое, но оно развивает общество. 
Этот мир не однозначен. Он на-
много сложнее, чем нам иногда 
кажется.

В жизни всегда так. Ложь на са-
мом видном месте, она красивая, 
яркая, к ней легко добраться. Ис-
тина всегда тихая, находится в 

тени и совсем не очевидна. К ис-
тине лежит долгая и трудная до-
рога. Поэтому чаще всего люди 
выбирают путь легкий и ложный.

Жизнь это квест в котором мы 
учимся делать выбор. И только 
выбор развивает нас и двигает 
вперед Мироздание.

А чтобы был выбор – нужно 
все. Абсолютно все. Интер, ка-
нал Украина, Путин, Савченко, 
Ляшко, Оппоблок и Тимошенко 
тоже нужна. Уберите одного из 
них и выбор станет не полным, а 
значит сделает нас слабее.

Призывы запретить, закрыть, 
сжечь и расстрелять — это жела-
ние пойти по легкому и ложному 
пути.

Не бойтесь лжи. Ложь слаба и 
пытаясь ее уничтожить мы ста-
нем такими же слабыми.

Ложь не нужно уничтожать и 
запрещать. Ложь и правда – это 
ИСТИНА. Убрав одну из компо-
нент, мы истины познать не смо-
жем.

Апеллирование к опыту про-
шлого не состоятелен. Мы ведем 
совсем другую войну и в другом 
формате. Те, кто думает, что олу-
хи, насмотревшись Интера и про-
чего теледерьма, позовут Путина 
и спровоцируют войну, ошибают-
ся.

Олухи никогда никаких войн не 
начинали и не заканчивали. По-
тому что они олухи.

Наша сила не в том, чтобы пе-

рекрывать ложную информацию, 
защищая от нее людей. Так мы 
не станем сильнее. Наша сила 
в том, чтобы стать такими, когда 
информационное гавно просто 
перестанет к нам приставать.

Если сказать еще проще, то 
очень легко питаться умеренно, 
когда холодильник пустой, но 
истинная сила человека в том, 
что он питается умеренно, когда 
холодильник забит всяким дерь-
мом из супермаркета. Тут уже 
нужна выдержка и сила.

*   *   *
Теперь от занудной метафизи-

ки к банальным реалиям.
Если владелец СМИ превра-

щает свое СМИ в боевую едини-
цу и делает это в условиях ре-
альной войны, то он не должен 
удивляться тому, что эта боевая 
единица может стать объектом 
атаки. Это справедливо.

Пока ты просто медиа и про-
сто даешь информацию – ты мо-
жешь говорить о свободе слова. 
Но как только СМИ превращает-
ся в участника боевых действий, 
то и отношение к нему должно 
быть таким же, как к участни-
ку боевых действий. И атака на 
бывшее СМИ ставшее боевой 
единицей должна воспринимать-
ся не как атака на СМИ, а как ата-
ка на участника боевых действий 
на стороне противника.

Все просто и все логично.
Алексей Заводюк

Цены на молочные 
продукты могут 
вырасти на 15-20% 
в сентябре-октябре

На цены повлияет девальва-
ция гривны, подорожание ус-
луг на электроэнергию и рост 
закупочных цен на молоко. Об 
этом сообщает портал Milkua.
info. 

Отмечается, что на цену мо-
лочных продуктов повлияет де-
вальвация гривны, подорожание 
услуг на электроэнергию и рост 
закупочных цен на молоко. 

«...Дело в том, что удорожание 
сырья только один фактор в цепи 
ценообразования. Кроме того, 
все ожидают рост коммунальных 
услуг. В первую очередь электро-
энергии. К тому же, как предпола-
гает НБУ, Украину ждет очеред-
ная волна девальвации.

Как известно, основная доля 
заквасок и ферментов, которые 
используют в переработке, им-
портные. Это в свою очередь 
весомо повлияет на себестои-
мость конечного продукта», — 
рассказала аналитик АПК  Яна 
Музыченко. По ее словам, мо-
локо 2,5% жирности может сто-
ить 16,20 грн/кг, кефир — около 
21 грн/кг, масло 82% жирности 
— 155-160 грн/кг, спрэд — 67-70 
грн/кг. Напомним, ранее сообща-
лось, что в Украине за первое по-
лугодие 2016 года общий объем 
капитальных инвестиций в агро-
продовольственные секторы эко-
номики вырос в 1,6 раза. 

7 сентября Верховная Рада 
Украины приняла во втором 
чтении и в целом проект 
постановления 4859 о назна-
чении в 2016 году именных 
стипендий Верховной Рады 
Украины для самых талантли-
вых молодых ученых, а также 
проект постановления 4860 о 
присуждении премии парла-
мента Украины самым талант-
ливым молодым ученым в 
области фундаментальных и 
прикладных исследований и 
научно-технических разрабо-
ток 2015 года.

Об этом сообщает ГолосUA.
В поддержку законопроекта 

4859 отдали голоса 228 нарде-
пов. В поддержку проекта поста-
новления 4860 высказались 226 
народных избранников.

В пояснительной записке к 
проекту постановления 4859 ска-
зано, что «документ разработан 
во исполнение Постановления 
Верховной Рады Украины «Об 
установлении именных стипен-
дий Верховной Рады Украины 
для самых талантливых моло-
дых ученых» №774-V от 16 мар-
та 2007 года. Согласно этому 
постановлению установлены 
ежегодные 30 именных стипен-
дий Верховной Рады Украины 
для молодых ученых в объеме 
2 тыс. гривен ежемесячно ка-
ждая».

В пояснении к проекту поста-
новления написано: «Проект 
постановления разработан во 
исполнение Постановления пар-
ламента «О премии Верховной 
Рады Украины самым талантли-
вым молодым ученым в области 
фундаментальных и прикладных 
исследований и научно-техни-
ческих разработок» от 16 марта 
2007 года. 

Согласно этому постановле-
нию, начиная с 2008 года, уста-
навливается 20 премий Вер-
ховной Рады Украины самым 
талантливым молодым ученым 
в области фундаментальных и 
прикладных исследований и на-
учно-технических разработок в 
размере 20 000 гривен каждая.

Премии устанавливаются по 
результатам конкурса прове-
денного Конкурсной комиссией, 
утвержденной решением Коми-
тета по вопросам науки и образо-
вания 4 февраля 2015. 

В состав Комиссии привлечены 
ведущие ученые из соответству-
ющих научных направлений».

Рада приняла 
закон о выделении 
молодым ученым
по 2 тысячи 
ежемесячных 
стипендий 
и 20 тысяч гривен 
премии
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(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

(Закінчення на стор-х 4-5)

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

Повний абзац!

директора Фонду. В Положенні, 
яке пропонувалося депутатам, 
директора призначала б не про-
сто районна рада, а районна 
рада (цитую) «...за погодженням 
з Вишгородською районною дер-
жавною адміністрацією за попе-
редніми висновками постійної 
комісії районної ради з питань 
комунальної власності, розвит-
ку промисловості, підприємни-
цтва та інфраструктури».

Уявляєте собі директора Фонду 
комунального майна, який пови-
нен пам’ятати, що без «добра» 
голови адміністрації і, навіть, го-
лови постійної комісії районної 
ради з питань комунальної влас-
ності, розвитку промисловості, 
підприємництва та інфраструкту-
ри, він ніколи не став би директо-
ром Фонду?

...Отже, депутатам, фактич-
но, пропонувалося перетворити 
відносно незалежний орган по 
управлінню майном,  яке пере-
буває у спільній комунальній  
власності територіальних громад 
району і який підпорядковується 
виключно районній раді, у такий 
собі «кишеньковий» орган, яким, 
в принципі, може керувати хто 
завгодно — від голови райдер-
жадміністрації до голови комісії 
райради. Орган, куди апріорі не 
прийдуть «занадто розумні» і 
«занадто честолюбні». Бо на мі-
зерні чиновницькі зарплати нор-
мальні люди йдуть, хіба що, за-
ради посади держслужбовця чи 
службовця органу місцевого са-
моврядування. А тут і це відібра-
ли... 

Незважаючи на це, депутати 
проголосували за цей проект 
рішення, майже, одноголосно. 
Ось результати поіменного голо-
сування: з 26 присутніх на сесії 
депутатів утрималось всього чет-
веро — В. Бернадін, М. Ганіцька, 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
17. Про затвердження положення  про фонд комунального майна

вишгородського району  в новій редакції. В цілому
    
ЗА = 21    ПРОТИ = 1  УТРИМАЛИСЬ = 4   Рішення Прийнято!
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Голова лічильної комісії _____________________ О. М. Мартиненко
Секретар лічильної комісії ___________________ Т. В. Помаз

П. І. Б депутата№ п/п
Кириченко Ростислав Миколайович
Артеменко Микола Миколайович
Бернадін Валерій Анатолійович
Биховченко Ігор Петрович
Ганіцька Марина Сергіївна
Головаченко Володимир Віталійович
Дерпак Віталій Михайлович
Дзюба Олександр Миколайович
Кисіль Владислав Володимирович
Клованич Микола Йосипович
Клюзко Іван В’ячеславович
Кожанов Констянтин Станіславович
Манія Рамаза Валерійович
Мартиненко Василь Миколайович
Мартиненко Олександр Миколайович
Олексій Катерина Володимирівна
Панамарчук Геннадій Володимирович
Петльович Олег Іванович
Побідаш Ірина Миколаївна
Помаз Тетяна Василівна
Потапенко Анатолій Іванович
Савенок Вячеслав Володимирович
Сапон Михайло Михайлович
Стеценко Олександр Аркадійович
Таран Олександр Володимирович
Якимчук Михайло Миколайович

 Результат
За
За
Утримався
За
Утримався
За
За
За
За
Утримався
За
За
За
За
За
Утримався
За
За
Проти
За
За
За
За
За
За
За

М. Клованич і К. Олексій, проти 
проголосувала І. Побідаш.

Чому всі інші депутати цей про-
ект рішення підтримали — осо-
бисто для мене загадка. Адже 
офіційно, наскільки мені відомо, 
до роботи Фонду комунального 
майна, начебто, не було жодних 
претензій. У всякому випадку, до 
моменту конфлікту його праців-
ників з керівництвом КЗ «Вишго-
родська ЦРЛ».

Отже, залишається припусти-
ти, що причиною «реорганізації» 
Фонду, став, все ж таки, саме 
цей конфлікт. А приводом... Ні, 
не так.  Приводом став саме цей 
конфлікт, а от причиною... Причи-
ною, як я розумію, стало спільне 
бажання керівництва районної 
ради та райдержадміністрації 
отримати «кишеньковий» Фонд 
комунального майна. 

  
«ПРИБРАТИ І НЕГАЙНО! 
В БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ!»

Я не знаю чи був хтось, хто від-
дав такий наказ райрадівським 
юристам чи, навіть заступнику 
голови райради А. Потапенку, а, 
можливо, й самому голові ради Р. 
Кириченку. Але, якщо відслідку-
вати події, які, практично, вихром 
закрутили працівників Фонду в 
липні-серпні ц. р., складається 
враження, що, все таки, такий 
наказ, можливо не в такій катего-
ричній формі, але існував. 

Може, справа в тому, що го-
ловний лікар КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ»  І. Клюзко є не просто чле-
ном партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність», а на виборах 
до районної ради був першим 
кандидатом від цієї партії? Може. 
А, може, й ні. Дуже ймовірно, 
що хтось просто використав цей 
конфлікт для того, щоб отримати 
«кишеньковий» Фонд комуналь-
ного майна. Між іншим, дуже 
зручно і, як кажуть, влаштовує 
всіх зацікавлених осіб. Окрім, 

 

Додаток 1
до рішення районної ради
від 21.07.2016 № 134-11-VII

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Положення про Фонд комунального майна 

Вишгородського району в новій редакції
Відповідно до статей 43, 60, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Зако-

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючивисновки і рекомен-
дації постійної комісіїрайонної ради з питань комунальної власності, розвитку промис-
ловості, підприємництва та інфраструктури,районна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про Фонд комунального майна Вишгородського району 
в новій редакції, що додається.

2. Затвердити загальну чисельність працівників Фонду комунального майна Виш-
городського району в кількості 7 штатних посад.

3. Затвердити структуру Фонду комунального майна Вишгородського району в 
новій редакції, яка вводиться в дію з 01 жовтня 2016 року згідно з додатком 1, що до-
дається

4. Ліквідувати до 01 жовтня 2016 року штатні посади Фонду комунального майна 
Вишгородського району:

4.1. голова Фонду;
4.2. заступник голови Фонду;
4.3. головний спеціаліст-головний бухгалтер;
4.4. головний спеціаліст;
4.5. головний спеціаліст;
4.6. головний спеціаліст;
4.7. головний спеціаліст;
4.8. комендант;
4.9. водій.
5. Доручити голові Вишгородської районної ради в установленому законом поряд-

ку не пізніше ніж за два місяця попередити голову Фондукомунального майна Вишго-
родського району Кордон Л.С. про зміни в організації виробництва та праці.

6. Голові Фонду комунального майна Вишгородського району Кордон Л.С. в уста-
новленому законом порядку не пізніше ніж за два місяця попередити працівників про 
зміни в організації виробництва та праці.

7. Управлінню фінансів Вишгородської районної державної адміністрації після 
затвердження кошторису на утримання Фонду комунального майна Вишгородського 
району подати до Вишгородської районної ради пропозиції щодо внесення змін до бюд-
жету щодо фінансування Фонду комунального майна Вишгородського району.

8. Визнати таким, що втратили чинність наступні рішення районної ради:
— від 02.07.2009 року № 329-25-V «Про затвердження Положення про Фонд кому-

нального майна Вишгородського району в новій редакції»;
— від 27.04.2012 року № 221-17-VI«Про затвердження структури Фонду кому-

нального майна Вишгородського району, його граничної чисельності та фонду оплати 
праці».

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питанькомунальної власності, розвитку промисловості, підприємництва та 
інфраструктури.
         Голова ради                                                         Р.М. Кириченко

м. Вишгород
21 липня2016 року
№134-11-VII

Структура Фонду комунального майна Вишгородського району

№
п/п
1
2
3
2
3
4

Назва посади

Директор Фонду
Головний юрисконсульт
Юрисконсульт
Головний бухгалтер
Економіст
Спеціаліст

Всього

Кількість 
штатних одиниць

1
1
1
1
1
2
7

хіба що, самих працівників Фон-
ду. Та власне територіальні гро-
мади району. Бо «кишеньковий» 
Фонд комунального майна, який 
керується будь-ким, окрім ко-
легіального органу, — районної 
ради, — що загрожує ймовірними 
зловживаннями в сфері управ-
ління майном, яке перебуває у 
спільній комунальній  власності 
територіальних громад району, 
цим громадам не потрібний.  

Втім, повернемося до вже зга-
даних подій навколо Фонду. 

...Після прийняття районною 
радою 21.07.2016 р. рішення  
№134-11-VII «Про затвердження 
Положення про Фонд комуналь-
ного майна Вишгородського рай-
ону в новій редакції», яким вона 
затвердила нове Положення про  
Фонд комунального майна райо-
ну в новій редакції та нову струк-
туру Фонду комунального майна,   
голова районної ради Р. Киричен-
ко 22.07.2016 р. видав розпоряд-

ження №52-ос «Про наступне 
вивільнення працівників Фонду 
комунального майна Вишгород-
ського району».

Голова Фонду Л. Кордон, на 
виконання згаданого рішення, 
25 липня теж видала наказ за 
№14-к «Про виконання рішення 
Вишгородської районної ради 
від 21.07.2016 року № 134-11-VII 
«Про затвердження Положення 
про Фонд комунального майна 
Вишгородського району в новій 
редакції» та попередила праців-
ників Фонду про ліквідацію їх по-
сад з 01.10.2016 р. 

Далі події почали розгортатися 
з блискавичною швидкістю.

29.07.2016 року в. о. голови  
районної ради А. Потапенко на-
правляє на ім’я заступника голо-
ви Фонду С. Рудича лист за  № 
481/02-07, в якому вимагає (ци-
тую): «...у зв’язку з виробничою 
необхідністю... терміново до 
14:00 год. 29.07.2016 року нада-

ти посадові інструкції праців-
ників Фонду Комунального майна 
відповідно до штатного розпису 
на 01.01.2016 року, затвердже-
ного головою Вишгородської 
районної державної адміністра-
ції Горганом О.Л. та погоджено-
го головою Вишгородської рай-
онної ради Кириченко Р.М».

Лист передається С. Рудичу о 
12 год. 46 хвилин. Таким чином, 
на його виконання у заступника 
голови Фонду є всього... 14 хви-
лин. Ну, і обідня перерва, звичай-
но. 

І це, на моє переконання, вже 
була не стратегічна (як у випад-
ку із «реорганізацією» Фонду), 
а тактична помилка авторів цієї 
«реорганізації». 

Справа в тому, що з будь-я-
ким висококваліфікованим 
спеціалістом (а С. Рудич є саме 
таким спеціалістом) не варто 
розмовляти мовою ультиматумів. 
В принципі, таку мову, взагалі, 
потрібно використовувати дуже 
рідко та обережно, але в нашому 
випадку це може призвести до 
дуже неочікуваних результатів. 

Замість того, щоб кинутись 
негайно виконувати поставлене 
завдання або, навпаки, навідріз 
відмовитись це робити (на що, 
цілком можливо, сподівалося 
керівництво ради), С. Рудич... по-
просив уточнити що саме потріб-
но раді та ще й прокоментував її 
прохання (цитую):

«Фонд комунального майна..., 
розглянувши в терміновому по-
рядку лист щодо надання по-
садових інструкцій працівників 
Фонду, повідомляє наступне.

В листі написано, що у зв’язку 
з виробничою необхідністю тер-
міново до 14:00 год. 29.07.2016 
року надати посадові інструкції 
працівників Фонду.

По-перше. Лист Вишгородсь-
кої районної ради надійшов до 
Фонду о 12 год. 46 хвилин, тоб-
то за 14 хвилин до обідньої пере-
рви, а документи, як зазначено в 
цьому листі, потрібно надати 
до Вишгородської районної ради 
до 14:00 29.07.2016 року.

Тобто, на виконання всієї робо-
ти Вишгородська районна рада 
установила термін тривалістю 
всього 14 хвилин, не враховуючи 
час на обідню перерву.

Такі дії Вишгородської районної 
ради, можна вважати, є не чим 
іншим, як упередженим став-
ленням та моральним тиском 
на працівників Фонду тому, що 
такий об’єм роботи за такий 
короткий час фізично зробити 
просто не можливо.

По-друге. Із змісту листа 
незрозуміло, що Фонд повинен 
надати: оригінали посадових ін-
струкцій працівників Фонду чи їх 
копії.

По-третє. В листі відсутнє 
обґрунтування щодо необхід-
ності надання посадових ін-
струкцій, а лише згадується 
якась незрозуміла, у даному 
випадку, фраза «у зв’язку з ви-
робничою необхідністю». Яке 
відношення до цієї «виробничої 
необхідності» мають внутрішні 
документи Фонду, якими є поса-
дові інструкції його працівників?
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(Продовження. 
Початок на стор-х 1, 3)

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

Повний абзац!
,

Відповідно до статті 19 Кон-
ституції України, державні орга-
ни, органи місцевого самовряду-
вання та їх посадові особи діють 
на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, визначені Кон-
ституцією та законами України.

На підставі викладеного Фонд 
просить уточнити, що просить 
Вишгородська районна рада: 
оригінали посадових інструкцій 
працівників Фонду чи їх копії, а, 
також, — надати інформацію 
з юридичним обґрунтуванням 
щодо вищезгаданої виробничої 
необхідності».

Лист було передано в районну 
раду того ж дня. 

Нагадаю, що 29 липня була 
п’ятниця.

В понеділок, 1 серпня, А. По-
тапенко наступним листом уточ-
нив, що (цитую): «На виконання 
підпункту 13 пункту 6.4 Поло-
ження про Фонд комунального 
майна Вишгородського району, 
затвердженого рішенням рай-
онної ради від 21.07.2016 року 
№134-11-VII прошу надати 
завірені копії посадових інструк-
цій працівників Фонду комуналь-
ного майна Вишгородського 
району відповідно до штатного 
розпису, затвердженого в уста-
новленому законом порядку ста-

ном на 01.05.2016 року.
Термін виконання до 14:30 

01.08.2016 року».
Нижче — відповідь, надана в 

той же день С. Рудичем. 
Коли я її уважно прочитав, мені 

стало чисто по-людськи жаль 
і А. Потапенка, і юристів рай-
онної ради. Оскільки вони з С. 
Рудичем, як і ліричний герой В. 
Висоцького із коханою, «говорят 
на разных языках»: С. Рудич — 
мовою фактів і законів, районна 
рада — виключно мовою претен-
зій та  емоцій...

Ну, як, дійсно, можна посилати-
ся на ще не чинне рішення, та ще 
й в такій, м’яко кажучи, делікатній 
ситуації? Як казав один мій знай-
омий, «якщо це — юристи, то я — 
японський льотчик...». А солда-
фонські вибрики на кшталт  «50 
секунд на те, щоб одягнутися!»?..

Втім, повернімося до «наших 
баранів». 

01.08.2016 р. Фонд листом  
№186 надав  районній раді 
обґрунтовану відповідь та копії 
посадових інструкцій працівників 
Фонду.

Однак, цього ж дня, о 17.13 в 
робочий кабінет С. Рудича було 
передано акт №1 від 01.08.2016 
р. «Про виконання листів Виш-
городської районної ради від 
29.07.2016 року №481/02-07 та 
від 01.08.2016 року №482/02-07».

А 2 серпня в. о. голови районної 
ради А. Потапенко направив на 
ім’я С. Рудича лист за  № 485/02-
07, в якому попросив надати від-
повідні пояснення по  акту №1 від 
01.08.2016 р. 

З відповіді С. Рудича А. По-
тапенку «Щодо Акту №1 від 
01.08.2016 року» від 2 серп-
ня 2016 р. №191: «Фонд кому-
нального майна..., розглянув-
ши лист... районної ради від 
02.08.2016 року №485/02-07, 
повідомляє наступне.

Щодо листів... районної ради 
від 29.07.2016 р. №481/02-07 та 
від 01.08.2016 р. №482/02-07.

На лист Вишгородської рай-
онної ради від 29.07.2016 року № 
481/07-07 Фондом була надана 
обґрунтована, на нашу думку,’ 
відповідь листом від 29.07.2016  
р. №184 приблизно через 01 го-
дину 20 хвилин, після його от-
римання, не враховуючи час на 
обідню перерву.

На лист... районної ради від 
01.08.2016 р. №482/02-07 Фон-
дом була надана обґрунтована, 
на нашу думку, відповідь листом 
від 01.08.2016 р. №185 приблизно 

Виконуючому обов’язки 
голови Вишгородської 
районної ради 
Потапенку А. І.

01 серпня 2016 року №
На 482/02-07 від 01.08.2016 року

Щодо надання 
інформації

Шановний Анатолію Івановичу!

Фонд комунального майна Вишгородського району (далі - Фонд), розглянувши в 
терміновому порядку другий уже лист Вишгородської районної ради від 01.08.2016 
року № 482/02-07 щодо надання посадових інструкцій працівників Фонду, повідом-
ляє наступне.

В листі написано “на виконання підпункту 13 пункту 6.4 Положення про Фонд 
комунального майна Вишгородського району, затвердженого рішенням районної 
ради від 21.07.2016 року № 134-11-VII прошу надати завірені копії посадових ін-
струкцій працівників Фонду комунального майна... відповідно до штатного розпису, 
затвердженого в установленому законом порядку станом на 01.05.2016 року”.

По-перше. Положення про Фонд комунального майна..., яке затверджене рішен-
ням... районної ради від 21.07.2016 року №134-11-VII, і на яке Вишгородська районна 
рада посилається в своєму листі, набирає чинності з 01.10.2016 року.

Отже, на цей час воно не є чинним, а отже ним керуватися в цей час ще не можна.
Керуватися рішенням, яке ненабрало чинності, щонайменше, юридично безгра-

мотно.
По-друге. В підпункті 13 пункті 6.4 Положення про Фонд комунального майна 

Вишгородського району, яке затверджене рішенням Вишгородської районної ради від 
21.07.2016 року № 134-11-VII, записано, що Директор Фонду “надає Вишгородській 
районній раді наступну звітність”..., але посади Директор Фонду у Фонді ніколи не 
було і в цей час немає, а посадові інструкції будь-яких працівників ніколи не були і не 
є зараз документами звітності.

По-третє. Вишгородська районна рада продовжує упереджено ставитися та мо-
рально тиснути, а фактично вже знущатися з працівників Фонду, ігноруючи при цьо-
му чинне законодавство щодо надання інформації в частинні термінів та підстав її 
надання.

Листом від 29.07.2016 року № 481/02-07 Вишгородська районна рада Фонду вста-
новила для виконання всієї роботи термін 14 хвилин, не враховуючи час на обідню 
перерву.

Листом від 01.08.2016 року № 482/02-07, який надійшов до Фонду о 12 год. 01 
хвилина 01.08.2016 року, Вишгородська районна рада Фонду встановила для вико-
нання всієї роботи уже 01 год. 29 хвилин, до 14 год. 30 хвилин 01.08.2016 року, не 
враховуючи час на обідню перерву.

При цьому, звертаю увагу та закликаю посадових осіб місцевого самоврядування 
апарату Вишгородської районної ради дотримуватися чинного законодавства та При-
сяги посадової особи місцевого самоврядування щодо працівників Фонду.

На підставі викладеного повідомляємо, що Фонд готовий надати копії посадових 
інструкцій працівників Фонду, після відповідного юридичного обґрунтування необ-
хідності їх надання, в термін, визначений чинним законодавством України.

З повагою,
Заступник голови Фонду С. М. Рудич

БПП та «Батьківщина» проти Фонду комунального 
через 02 години, після його от-
римання, не враховуючи час на 
обідню перерву, а вже приблизно 
через хвилин 30, як фізично було 
завершено всю роботу щодо 
підготовки для надання посадо-
вих інструкцій працівників Фон-
ду, а саме: їх пошук в особових 
справах, ксерокопіювання, на-
писання супровідного листа та 
його реєстрації, Фонд листом із 
додатками від 01.08.2016 року 
№ 186 направив Вишгородській 
районній раді копії всіх посадових 
інструкцій працівників Фонду.

Щодо акту №1 від 01.08.2016 
р. «Про виконання листа Виш-
городської районної ради від 
29.07.2016 р. №481/02-07 та від 
01.08.2016 р. №482/02-07 (далі 
акт №1 від 01.08. виконавчого 
апарату Вишгородської район-
ної ради). Акт № 1 від 01.08.2016 
року був направлений Фонду без 
додатків, на які є посилання в 
тексті цього акту.

Як вбачається з тексту акту 
№1 від 01.08.2016 р., він складе-
ний із власної ініціативи праців-
никами виконавчого апарату...  
районної ради, а саме: радником 

АКТ № 1 від 01.08.2016

Про виконання листа Вишгородської районної ради 
від 29.07.2016 № 481/02-07 та від 01.08.2016 року № 482/02-07

Ми, що нижче підписалися, радник голови Деркач Юрій Вікторович, начальник 
відділу з юридичного забезпечення та нормативно-правової роботи районної ради 
Сірченко Катерина Григорівна та головний спеціаліст відділу з юридичного забез-
печення та нормативно-правової роботи районної ради Кулешова Катерина Сергіїв-
на склала цей акт про те, що на виконання листів Вишгородської районної ради від 
29.07.2016 № 481/02-07 та від 01.08.2016 року №482/02-07 керівництвом Фонду кому-
нального майна Вишгородського району мали бути подані завірені належним чином 
копії посадових інструкцій працівників Фонду комунального майна відповідно до 
штатного розпису, затвердженого в установленому законом порядку станом на 14.00 
29.07.2016 року та 14.30 01.08.2016 року.

Згідно з розпорядженням голови від 11.07.2016 року № 47-ОС голова Фонду кому-
нального майна Вишгородського району Кордон Л. С. перебуває у щорічній основній 
відпустці з 26.07.2016 року.

Заступник голови Фонду комунального майна Вишгородського району Рудич 
С.М. на вищезазначені листи, а саме щодо надання копій посадових інструкцій, надав 
необгрунтовані письмові відповіді (лист від 29.07.2016 № 481/02-07 та від 01.08.2016 
року № 482/02-07, копії додаються), при цьому не надавши на розгляд керівництва 
районної ради посадових інструкцій.

Радник голови районної ради

Начальник відділу з юридичного
забезпечення та нормативно-правової 
роботи районної ради
Головний спеціаліста відділу з 
юридичного забезпечення та 
нормативно-правової роботи 
районної ради

Ю. В. Деркач

К. Г. Сірченко

К. С. Кулешова

голови районної ради Дерка-
чем Ю. В., начальником відділу 
з юридичного забезпечення та 
нормативно-правової роботи 
районної ради Сірченко К. Г. та 
головним спеціалістом відділу 
з юридичного забезпечення та 
нормативно-правової роботи 
районної ради Кулешовою К. С.

При цьому, складаючи акт 
№1 від 01.08.2016 р. без при-
сутності представника Фонду, 
радник голови районної ради 
Деркач Ю. В., начальник відділу 
з юридичного забезпечення та 
нормативно-правової роботи 
районної ради Сірченко К. Г. та 
головний спеціаліст відділу з 
юридичного забезпечення та 
нормативно-правової роботи 
районної ради Кулешова К. С., 
вважаємо, на свій розсуд оцінили 
зміст листів Фонду, чим переви-
щили свої повноваження, оскіль-
ки, відповідно до чинного зако-
нодавства України, у них немає 
повноважень робити такі, фак-
тично експертні, висновки та 
складати на свій розсуд акти.

При цьому  головний спеціаліст 
відділу з юридичного забезпе-
чення та нормативно-правової 
роботи районної ради Кулешо-
ва К. С., як зазначено в листі... 
районної ради від 01.08.2016 р. 
№482/02-07..., який згадується в 
акті №1 від 01.08.2016 р., є вико-
навцем цього листа.

Одночасно з цим, головний 
спеціаліст відділу з юридично-
го забезпечення та норматив-
но-правової роботи районної 
ради Кулешова К. С. підписала 
акт №1 від 01.08.2016 р.

В такому випадку... Кулешова 
К. С. є зацікавленою особою, а 
отже — це конфлікт інтересів, 
а тому головний спеціаліст 
відділу з юридичного забезпе-
чення та нормативно-правової 
роботи районної ради Кулешо-
ва К. С., відповідно до чинного 
законодавства України, мала 
утриматися від участі в скла-
данні та підписанні акту №1 від 
01.08.2016 року.

Відповідно до статті 41 за-
кону України «Про запобігання 
корупції», «особи, зазначені у 
пункті 1, підпункті «а» пункту 2 
частини першої статті З цього 
Закону, діють неупереджено, не-
зважаючи на приватні інтереси, 
особисте ставлення до будь-я-
ких осіб, на свої політичні погля-
ди, ідеологічні, релігійні або інші 
особисті погляди чи переконан-
ня».

На підставі викладеного, вва-
жаємо, що акт №1 від 01.08.2016 
р. складений безпідставно та 
незаконно, а тому він не може 
мати юридичної сили».

Для того, щоб розібратися в 
цій ситуації, шановні читачі, ми 
ознайомили вас як із перебігом 
подій, так і з відповідними доку-
ментами: листами райради, від-
повідями Фонду, актом, складе-
ним Ю. Деркачем, К. Сірченко та 
К. Кулешовою, відповіддю Фонду.  
Отже, висновки можете зробити 
самостійно.  

До речі, за словами С. Рудича, 
коли він готував цього листа, в 
його робочий кабінет зайшли Ю. 
Деркач, К. Сірченко та К. Куле-
шова з метою скласти ще одного 
акта про те, що він, нібито,  від-
мовляється надавити відповідь. 

Заступнику голови Фонду 
комунального майна 
Вишгородського району 
Рудичу С.М.

Працівниками виконавчого апарату Вишгородської районної ради скла-
дено акт № 1 від 01.08.2016 року щодо виконання листів Вишгородської районної 
ради від 29.07.2016 року № 481/02-07 та від 01.08.2016 року № 482/02-07 заступ-
ником голови Фонду комунального майна Рудичем С.М., копію якого 01.08.2016 
року вручено під підпис.

Фонд комунального майна Вишгородського району є органом уповнова-
женим Вишгородською районною радою Київської області управляти майном, 
яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, се-
лища, міста Вишгородського району та у своїй діяльності підпорядкований і під-
звітний Вишгородській районній раді.

У зв’язку з викладеним, прошу надати письмові пояснення щодо неви-
конання зазначених листів у визначений термін.

В. о. голови ради А. І. Потапенко

Кулешова К. С. 23-264



ії

 

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

5
Вышгородщина

№19(298), пятница, 9 сентября 2016 г.

,майна: війна за справедливість чи за «хлібне» місце? 
З їх слів, таке доручення вони от-
римали від в. о. голови районної 
ради Потапенка А. І. Зупинила 
«реформаторів» лише відеока-
мера, яку дістав господар кабіне-
ту...

Нарешті, того ж дня, 2 серп-
ня 2016 р. в. о. голови районної 
ради А. Потапенко написав С.  
Рудичу ще одного листа (вико-
навцем, знову ж, таки, виступила 
К. Кулешова), на виконання якого 
терміново, протягом 40 хвилин 
потрібно було надати  копії до-
говорів оренди, укладених між 
Фондом та ФОП Духотою Р. В.

С. Рудич «вклався» в півгоди-
ни.

Після цього відверті «наїзди» з 
боку працівників апарату райра-
ди припинилися, але премію за 
липень та серпень голова ради Р. 
Кириченко С. Рудичу так і не по-
годив. Чи то не встиг розібратися 
в ситуації, чи то, навпаки, дуже 
добре в ній розібрався... 

До речі, про перших керівників 
Райради та Фонду. 

ПОКИ ПЕРШІ ОСОБИ 
ЗНАХОДЯТЬСЯ ВІДПУСТКАХ?.. 

Якщо ви, шановні читачі, звер-
нули увагу, то основними дієвими 
особами цього бюрократично-чи-
новницького детективу є:

— в. о. голови районої ради А. 
Потапенко;

— заступник голови районного 
Фонду комунального майна С. 
Рудич; 

—  радник голови районної 
ради Ю. Деркач;

— начальник відділу з юри-
дичного забезпечення та норма-
тивно-правової роботи районної 
ради К. Сірченко;

—  головний спеціаліст від-
ділу з юридичного забезпечення 
та нормативно-правової роботи 
районної ради К. Кулешова. 

А де, можливо, запитаєте ви, 
були в цей час перші особи, а, 
саме, — голова районної ради 
Р. Кириченко та Голова Фонду 
комунального майна району Л. 
Кордон?

Відповідаю: у відпустках. 
Обоє.

Іншими словами, або працівни-
ки апарату ради навмисно вирі-
шили «розібратися» з Фондом у 
відсутності голови ради, або зро-
били це, якраз, з подачі голови 
ради, який попросив «розібрати-
ся» з Фондом поки він перебува-
тиме у відпустці.

Втім, Л. Кордон 26 липня з 
відпустки відкликали «для вико-
нання невідкладної та неперед-
баченої роботи». Так що свого 
листа голові районної ради Р. Ки-
риченку «Щодо забезпечення ба-
лансоутримувачем ефективного 
використання майна» 11 серпня 
ц. р., якого ми надрукували в ми-
нулому номері, вона писала вже 
відчувши на собі екстремальні 
умови роботи у Фонді, створені 
апаратниками ради. Правда, на 
мій погляд, це ніяк не відобрази-
лося на об’єктивності цього тек-
сту.  

В цій частині матеріалу я вирі-
шив надрукувати ще одного ли-
ста, точніше, доповідну записку 
Л. Кордон голові райради Р. Ки-
риченку. Яку вона написала того 
ж, таки, 11 серпня.

Що саме мене спонукало це 
зробити?

По-перше, те, що в цій записці 
є деякі подробиці, які, можливо, 
дадуть відповідь на питання чи з 
благословення Р. Кириченка апа-
ратні працівники розпочали від-
верте цькування Фонду, чи вирі-
шили зробити це за його спиною.

По-друге, із цієї доповідної 
записки прослідковується роль 
«Батьківщини» в цій операції 
(окрім того, що сам А. Потапенко 
є представником цієї політичної 
сили).

По-третє, і головне: із цієї до-
повідної записки видно, що апа-
ратники з ради, як кажуть, чули 
дзвін, та не знають де він. Оскіль-
ки не просто самі не в змозі у 
відповідності із законодавством 
провести задуману ними «ре-
форму», а ще й штовхають на 
порушення законодавства керів-
ництво Фонду.

В. Борзовець
(Закінчення 

в наступному номері)

СЛУХАЛИ:

Щодо затвердження штатного розкладу КП «Фонд комунального майна» Виш-
городської районної ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Поло-
ження про постійні комісії Вишгородської районної ради VII скликання, затвердже-
ного рішенням Вишгородської районної ради від 03.12.2015 № 07-01-УП, рішення 
районної ради від 21.07.2016 року № 134-11-VII «Про затвердження Положення про 
Фонд комунального майна Вишгородського району», постійна комісія:

ВИРІШИЛА
Погодити штатний розпис Фонду комунального майна Вишгородського району 

від 01.10.2016 року згідно з додатком, що додається.

РЕКОМЕНДУВАТИ
Управлінню фінансів райдержадміністрації при внесенні змін до районного 

бюджету на 2016 рік врахувати потребу в асигнуваннях на фонд оплати праці пра-
цівників Фонду комунального майна Вишгородського району не менше попередньо-
го штатного розпису, затвердженого станом на 01.05.2016 рік, виходячи з реальних 
можливостей бюджету та його пріоритетів.

Голова комісії О. М. Дзюба

Шановний Ростиславе Миколайовичу!

05.08.2016 року о 12 год. ЗІ хв. в телефонному режимі особи-
сто Ви повідомили мені про відкликання мене із щорічної основ-
ної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю, а саме: для 
затвердження штатного розпису Фонду комунального майна... 
району (далі — Фонду), який має вводитися в дію з 1 жовтня 
2016 року.

08.08.2016р о 8:00 год. я прибула на роботу на своє робоче міс-
це. Ознайомившись у своєму робочому кабінету з документами, 
які надійшли до Фонду, що стосуються цього питання, а саме:

— з листом... районної ради (далі — районна рада) «Щодо 
затвердження штатного розпису» від 01.08.2016 р. №484/02-07 
за підписом в.о. голови ради Потапенка А.І., виконавець листа 
Сірченко К.Г.;

— висновками і рекомендаціями постійної комісії район-
ної ради з питань комунальної власності, розвитку промисло-
вості, підприємництва та інфраструктури (Засідання № 18 від 
29.07.2016 р.) за підписом голови комісії Дзюби О.М;

— з проектом штатного розпису Фонду комунального майна 
Вишгородського району від 01.10.2016» р. підписаним головою 
комісії Дзюбою О.М. та погодженого в.о. голови районної ради 
Потапенком А.І., мені стало зрозуміло, що для затвердження та-
кого штатного розпису я не маю юридичних підстав.

Під час нашої розмови у вашому кабінеті 08.08.2016 року при-
близно о 10:30 год. ми домовилися, що з цього питання зустрі-
немося у вівторок, оскільки у цей день Ви зайняті, при цьому 
я звернула Вашу увагу на те, що є проблеми щодо розробки та 
затвердження штатного розпису.

Опрацювавши вищеназвані документи, та зважаючи на те, що 
я не зможу ні підписати, ні затвердити штатний розпис в такому 
проекті, при цьому зважаючи на те, що я не можу протягом трьох 
останніх робочих днів предметно обговорити та вирішити це 
питання з Вами через постійну Вашу зайнятість (звертаю Вашу 
увагу на те, що я перебувала на роботі 8, 9 та 10 серпня 2016 року 
до 18 години), а тому вимушена сьогодні 11.08.2016 р. повідоми-
ти Вас про суть проблемних питань в письмовій формі.

26 липня 2016 року я подала на ім’я в.о.голови районної ради 
Потапенка А.І. доповідну записку про виконання рішення рай-
онної ради та розпорядження голови районної ради, з метою 
уникнення порушення чинного законодавства при вивільненні 
працівників Фонду та виправлення суттєвих помилок, на мою 
думку, які були допущені при прийнятті рішення... районної ради 
від 21.07.2016 р. №134-11-VII «Про затвердження Положення 
про Фонд комунального майна Вишгородського району в новій 
редакції» та розпорядження голови Вишгородської районної 
ради від 22.07.2016 року № 52-ос «Про наступне вивільнення 
працівників Фонду комунального майна Вишгородського райо-
ну» у зв’язку із затвердженням нової структури Фонду комуналь-
ного майна Вишгородського району (копія додається).

Цією доповідною запискою було поінформовано щодо про-
блемних питань, які потрібно вирішити.

На превеликий жаль, доводиться констатувати, що моя служ-
бова записка залишилася без належного розгляду та відповідного 
реагування, натомість мені знову пропонується порушувати чин-
не законодавство, зокрема, що стосується оплати праці праців-
ників Фонду та бюджетного процесу.

Це обґрунтовую наступним.
1. Законодавство про оплату праці ґрунтується на Конституції 

України і складається з Кодексу законів про працю України, За-
конів України «Про працю», «Про колективні договори і угоди» 
та інших підзаконних нормативно-правових актів України.

Оплата праці — це будь-який заробіток, обчислений в грошо-
вому виразі, який за трудовим договором власник або уповнова-
жений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або 
надані послуги. Оплата праці складається з основної заробітної 
плати і додаткової оплати праці.

Основна заробітна плата працівника залежить від результатів 
його праці й визначається тарифними ставками, відрядними роз-
цінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами 
у розмірах, не вище встановлених чинним законодавством.

Додаткова оплата праці встановлюється у вигляді премій, ви-
нагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Тарифна система оплати праці є сукупністю взаємопов’яза-
них елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових 
окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.

При цьому, одночасно з попередженням про звільнення пра-
цівників роботодавець пропонує працівникам іншу роботу на 
тому ж підприємстві (частина третя ст. 49 КЗпП).

Оскільки переведенням на іншу роботу вважається доручення 
працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфіка-
ції чи посаді, визначеній трудовим договором (п. 31 Постанови 
ПВСУ № 9), то, пропонуючи таку роботу, я повинна була зазна-
чати, у чому будуть полягати трудові обов’язки працівника, який 
розмір оплати праці, а в запропонованому районною радою 

штатному розписі лише зазначені посадові оклади, тобто розмір 
оплати праці не визначений.

2. Розроблення штатного розпису здійснюється на основі за-
твердженої структури підприємства, чисельності працівників, 
положення про оплату праці та з урахуванням вимог норматив-
но-правових актів, зокрема Закону України «Про оплату праці», 
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, 
затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення 
України від 29 липня 1993 року № 8, Національного класифікато-
ра України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), 
затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. 
№327. Довідник № 1 — Довідник кваліфікаційних характери-
стик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що 
є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердже-
ний наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. №336 (далі — ДКХП) 
є нормативним документом, обов’язковим з питань управління 
персоналом на підприємствах усіх форм власності і видів еко-
номічної діяльності.

ДКХП і штатний розпис є основою для розроблення посадо-
вих інструкцій (лист Міністерства праці та соціальної політики 
України від 3 жовтня 2005 року № 36-508).

Для бюджетних установ і організацій його форма затверджена 
наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження доку-
ментів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28 
січня 2002 р. №57 оформлюють штатний розпис на листі форма-
ту А4 у вигляді таблиці, в якій, здебільшого, передбачені окремі 
графи для порядкового номера, назви структурного підрозділу 
(за потреби), найменування посади (професії), коду за КП, кіль-
кості штатних одиниць, розміру посадових окладів, розміру над-
бавок і доплат та місячного фонду заробітної плати.

Назви посад і професій у штатному розписі обов’язково ма-
ють відповідати КП — адже саме на підставі штатного розпису 
вносяться записи до трудових книжок працівників про наймену-
вання посад і професій, які згідно з вимогами п. 2.14. Інструкції 
№ 58 мають збігатися з наведеними у КП. Занесення до трудових 
книжок невірних записів (зокрема, найменувань посад і про-
фесій, непередбачених КП), може призвести до притягнення ро-
ботодавців до адміністративної відповідальності (частина перша 
ст. 41 КУпАП).

Все це вже було зазначено у моїй доповідній записці від 
26.07.2016 р., але на жаль, не взято до уваги виконавчим апара-
том районної ради.

Тому на даний час мені також незрозуміло, що це за 2 штатні 
одиниці «спеціалістів», визначених в структурі Фонду, оскільки і 
в КП, ДКХП таких посад не вказано, які функції будуть викону-
вати ці працівники у Фонді.

І кому з тих працівників, що вивільняються, я зможу запропо-
нувати ці посади?

Таким чином, ні сама форма штатного розпису, ні її зміст не 
ґрунтуються на вищеназваномузаконодавстві.

Крім того, у бюджетних установах та організаціях посадові 
оклади встановлюються згідно з тарифними розрядами Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфе-
ри, затвердженої постановою Кабміну України від 30.08.2002 р. 
№1298.

Відповідно до ст. З Закону «Про оплату праці» розмір міні-
мальної заробітної плати фіксується лише тарифною частиною 
заробітної плати, а доплати, надбавки, заохочувальні та компен-
саційні виплати до неї не включаються.

Щоб визначити тарифну частину потрібно встановити тарифні 
розряди кожному працівнику, тарифний розряд повинен встано-
вити власник — районна рада, як і затвердити умови оплати пра-
ці, оскільки Фонд не має повноважень сам визначити галузь до 
якої він буде належати з 1 жовтня 2016 року.

Надбавки та доплати у штатному розписі можуть розмежо-
вуватися за видами. Перелік можливих доплат і надбавок до та-
рифних ставок (посадових окладів, окладів) наведено, зокрема, у 
підп. 2.2.1. Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердже-
ної наказом Держкомстатистики України від 13.01.2004 р. №5.

Ще раз звертаю Вашу увагу, оскільки Фонд є бюджетною ор-
ганізацією, то встановлює умови оплати праці власник — Виш-
городська районна рада своїм рішенням.

Тобто, власником не визначено умови оплати праці, які дають 
право керівнику бюджетної організації встановити доплати та 
надбавки до посадового окладу, і загалом визначити розмір опла-
ти праці по кожному працівнику.

Оскільки, відповідно до Порядоку №228 (Порядок складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошто-
рисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 
28.02.2002 р.), розпорядники бюджетних коштів (яким є Фонд) 
розробляють штатний розпис на основі Типової форми штатного 
розпису, яка встановлена Мінфіном України (наказ №57) та за-
тверджується в цьому випадку головним розпорядником коштів, 
яким є на сьогодні Вишгородська районна адміністрація та по-
годжується з Власником — Вишгородською районною радою.

Тому незрозуміло, яке відношення до підписання та розро-
блення штатного розпису має постійна комісія районної ради 
з питань комунальної власності, розвитку промисловості, під-
приємництва та інфраструктури, оскільки чинним бюджетним 
законодавством її таких повноважень не надано.

Отже, виходячи з вищевикладеного, та з того, що органи міс-
цевого самоврядування та їх посадові особи діють на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та 
законами України, мені, на жаль..., неможливо виконати норми 
чинного законодавства, щоб не порушити трудових прав та про-
цедури вивільнення працівників.

Прошу цю службову записку розглянути в найкоротший тер-
мін та дати обґрунтовану письмову відповідь.

Додаток:копія доповідної записки про виконання рішення рай-
онної ради та розпорядження голови районної ради № 178 від 
26.07.2016 р. на 5 аркушах.

З повагою,
голова Фонду                                                         Л. С. Кордон

Службова записка 
щодо відкликання голови 
Фонду комунального майна 
Вишгородського району 
із щорічної основної відпустки 
для затвердження 
штатного розпису

Голові Вишгородської 
районної ради 
Р. М. Кириченку
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Вівторок 13 вересня 2016 року

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний університет
14.50 Фольк-music
15.40 Яскраві моменти Ріо-2016
16.00  Паралімпійські ігри. Легка 
атлетика. Настільний теніс
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
20.40  Паралімпійські ігри. Пау-
ерліфтинг
21.30  Паралімпійські ігри. 
Фехтування. Настільний теніс. 
Плавання. Легка атлетика

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Міняю жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелод-
рами»
17.10, 02.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати - 6 «
22.00 «Гроші»
00.20 Х/ф «Вікінги - 2»

06.10 Док.проект «Склад зло-
чину»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Райські 
яблучка. Життя триває»
13.20 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00 «Подробиці»
22.50 Т/с «Секта»

06.02 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.52 М/ф «Три богатирі та 
Шамаханська цариця» 
10.20 М/ф «Шрек»
14.05 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
10.40, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
14.00, 01.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.35 «Хата на тата»

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
09.55 Зірка YouTube
11.50 Без гальм
12.30, 13.20 Дивитись усім!
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф «Супер 8» 
16.40 Х/ф «Макс Пейн» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Пес» 
22.30 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.40, 00.10 «Моя правда»
11.30 Х/ф «Пригоди Елек-
троніка»
15.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
17.00 Х/ф «Сім няньок»
18.20 Х/ф «Живіть в радості»
21.30 Х/ф «Місс Марпл Агати 
Крісті»
23.20 «Криве дзеркало»

06.00 Мультфільми
06.30, 09.30 «Нове Шалене 
відео»
07.00, 08.25 «Top Gear»
08.05, 19.00 «ДжеДАІ»
10.25 «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 «Секретні матеріали»
18.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Осине гніздо» 
22.00 Т/с «Перевізник 2» 
23.00 Х/ф «В тилу ворога» 

05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель по-російсь-
ки»
10.25 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00 «Орел і Решка. Ювілей-

ний сезон»
16.00 «Три сестри»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. 
22.00 Х/ф «Хай щастить, Чаку»

05.05 Х/ф «Трест, який лопнув»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
10.55 Х/ф «Знову невловимі»
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 і друзі»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс
12.10 Х/ф «Пастушка»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»

06.00, 21.00, 05.35 Новини
09.00  Паралімпійські ігри. Плавання. 
Легка атлетика. Настільний теніс
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.30 РЕ:ФОРМА
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний університет
14.50 Д/ф «Давид Черкаський. 
Людина-джаз»
15.40 Яскраві моменти Ріо-2016
16.00 Паралімпійські ігри. Легка 
атлетика
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
20.40 Паралімпійські ігри. Фехту-
вання
21.30 Паралімпійські ігри. Фехтуван-
ня. Плавання. Легка атлетика
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак

06.00, 19.30, 23.15, 03.45 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 11.00, 12.20 «Міняю жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10, 02.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати - 6 «
22.00 «Життя без обману»

06.05, 11.15, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські яблучка. 
Життя триває»
13.30, 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 «Секта»

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
20.55 Київ вдень і вночі
22.05 Любов на виживання

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

09.40, 18.30 «За живе!»
10.55 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 6»
23.30 Т/с «Коли ми вдома»
00.25 «Один за всіх»

05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.55 Т/с «1942»
11.50, 13.20, 01.45 Х/ф «Ключ 
саламандри» 
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
22.30 Х/ф «Поліцейський з Беверлі 
Гіллз»
00.45 Т/с «Комісар Рекс»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.40, 00.10 «Моя правда»
11.30, 23.20 «Криве дзеркало»
12.20 Х/ф «Сім няньок»

13.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.30 Х/ф «Осінь»
17.10 Х/ф «Особливо важливе 
завдання»
21.30 Х/ф «Місс Марпл Агати Крісті»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-у-
країнськи»
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»
13.25 Т/с «Мушкетери 2» 
15.35, 22.00 Т/с «Перевізник 2»
16.35 Х/ф «Повний газ» 
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Дракано»
23.55 Х/ф «Триленіум»

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»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»

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

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Принц-жабеня»
12.10 Х/ф «Злодій та його учитель»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У

06.00, 21.00 Новини
09.00  Паралімпійські ігри. Плавання. 
Легка атлетика
11.00 Засідання Кабіміну України
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі хазяїн?
14.00 Суспільний університет
14.30 Яскраві моменти Ріо-2016
15.00 Паралімпійські ігри. Фехтування. 
Параканое
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
20.40 Паралімпійські ігри. Пауерліфтинг
21.30, 22.45  Паралімпійські ігри. Фехту-
вання. Плавання. Легка атлетика
22.40 Мегалот

06.00, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Міняю жінку - 6»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами - 6»
17.10, 02.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати - 6 «
22.00 «Поверніть мені красу 2»

06.05, 11.15, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські яблучка. 
Життя триває»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Немила»

06.12 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.27 Т/с «Вісімдесяті»
10.30 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Хто зверху - 5
20.55 Київ вдень і вночі
22.05 Хто зверху

06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.45, 18.30 «За живе!»
12.00 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф - 6»
00.05 Т/с «Коли ми вдома»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.55 Т/с «1942» 
11.50, 13.20, 22.30 Х/ф «Поліцейський з 
Беверлі Гіллз»
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 Секретний фронт

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.45, 00.10 «Моя правда»
12.35, 23.20 «Криве дзеркало»
13.25 Х/ф «Осінь»
15.05, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.55 Х/ф «Живіть в радості»
18.15 Х/ф «Перевесниці»
21.30 Х/ф «Місс 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»
13.45, 23.55 Х/ф «Триленіум»
15.40, 22.00 Т/с «Перевізник 2» 
16.40 Х/ф «Дракано»
19.20 «Люстратор 7,62»
20.00 Х/ф «Акула-вбивця» 

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»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

05.35 Х/ф «Шереметьєво-2»

06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00 Події
09.15, 03.00 Зірковий шлях
10.50, 05.10 Реальна містика
11.50 Х/ф «Волошки для Васи-
лини»
13.45, 15.30 Т/с «Підміна за мить» 
18.00, 04.10 Т/с «Співачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Фото на недобру 
пам’ять» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Потрошителі» 

06.30 «Відлуння»
07.00, 16.10 Зоопарки світу
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
13.45, 21.40 Мова тварин
14.40, 22.10 Природа сьогодні
17.45 Чарівні світи
18.15 «Іпостасі спорту»
18.40 В гостях у Дмитра Гор-
дона
21.00 Сироти дикої природи
23.10 Сили природи

07.10 Х/ф «Зворотного шляху немає»
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 - 2» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 
місті»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарів-
ниць»
11.00 Х/ф «Диявол с трьома золотими 
волосинами»
12.10 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

06.00, 10.50, 05.10 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Лжесвідок»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00, 04.10 Т/с «Співачка» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Ця жінка до мене»

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 «Відлуння»
07.00, 22.00 Природа сьогодні
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
14.40, 23.00 Скарби і смертельні 
таємниці морів
16.15, 21.00 Сироти дикої природи
17.45 Чарівні світи
18.30 Зоопарки світу
19.00 Баскетбол. Україна -Косово
21.40 Глобал - 30002+2

Оголошення

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

06.00, 10.50, 05.10 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50 Х/ф «Фото на недобру 
пам’ять» 
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00, 04.10 Т/с «Співачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.30 Футбол.  «Динамо»- «Наполі»

06.30 Мова тварин
07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.45 «Будьте здорові!»
13.55 Чарівні світи
14.40 Сили природи
16.10, 21.00 Сироти дикої природи
17.45 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
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

Посміхніться
                                                                                        

6 Телепрограмма
№19(298), пятница, 9 сентября 2016 г.

НТН

ТЕТ

      Перед тим, як щось сказати, переконайтеся, 
що ваш язик приєднаний до мозку ...

* * *
   — Привіт, запрошую на піцу!
   — НАПІЦЦА виїжджаю!

  * * *
   — Моня, у вас буде хвилинка поговорити про 
сенс життя?
   — Ні.
   — Тоді підемо коротким шляхом Хочете 
випити?

* * *
   — Коханий, згвалтує мене прямо зараз, будь 
ласка!
   — А тобі аби вечерю не готувати!

* * *
   — Підемо в кафе?
   — Не можу, я на дієті.
   — Що за дієта?
   — Фінансова.

* * *
   — Ти зараз вдома?
   — Так.
   — Приходь до мене.
   — Тоді приготуй мені чайку.
   — Де я тобі її візьму Давай краще курку 
зварю?.



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

  Четвер 15 вересня 2016 року

 

  

  П’ятниця 16 вересня 2016 року

Субота 17 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 18 вересня 2016 року

2+2

06.00, 21.00 Новини
09.00 Паралімпійські ігри. 
Плавання. Легка атлетика. 
Фехтування
12.15 Т/с «Таксі»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспільний університет
14.30 Яскраві моменти Ріо-2016
15.00 Паралімпійські ігри. Фех-
тування. Параканое
19.30 Студія. Паралімпіада 
2016
20.40 Паралімпійські ігри. Пау-
ерліфтинг
21.30 Паралімпійські ігри. Пла-
вання. Легка атлетика

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.30, 11.00 «Міняю жінку - 6»
12.20 «Міняю жінку - 7»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-
ми - 6»
17.10, 02.55 Т/с «Уламки 
щастя»
20.30, 00.45 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати»
22.00 «Світ навиворіт - 7»

23.00 «Право на владу 2016»

06.05, 11.15, 12.25, 05.15 «Слід-
ство вели»
07.00,  17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські яблуч-
ка. Життя триває»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00 «Подробиці»
23.50 Т/с «Немила»

06.15, 07.30 Kids Time
06.17 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.32 Т/с «Вісімдесяті» 
10.35 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Любов на виживання
20.55 Київ вдень і вночі
22.05 Суперінтуїція

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50, 18.30 «За живе!»
12.10 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.00, 22.45 «Зважені та щас-
ливі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.55 Т/с «1942» 
11.50, 13.20 Х/ф «Поліцейський 
з Беверлі Гіллз-2»
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 «Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-3»
00.40 Т/с «Комісар Рекс»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.45, 00.10 «Моя правда»
11.35, 23.20 «Криве дзеркало»
12.25 Х/ф «Небезпечно для 
життя»
14.05, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.55 Х/ф «Особливо важливе 
завдання»
18.20 Х/ф «Де 0-42?»
21.30 Х/ф «Місс 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, 19.20, 23.20 «Секретні 
матеріали»
09.20 Д/п «Загублені світи»»
12.40 «Відеобімба»
13.50, 23.55 Х/ф «Триленіум»
15.45, 22.00 Т/с «Перевізник 2» 
16.45 Х/ф «Акула-вбивця» 
20.00 Х/ф «Чорна буря»

05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 «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»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

05.45 Х/ф «Старий Новий рік»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 

07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Паралімпійські ігри. Голбол. Пла-
вання. Легка атлетика
12.00 Як це?
12.30 Хто в домі хазяїн?
12.50 Хочу бути
13.10 Школа Мері Поппінс
13.30 Казки Лірника Сашка
14.00 Суспільний університет
14.30 Яскраві моменти Ріо-2016
14.50, 19.30 Студія. Паралімпіада 2016
15.55 Волейбол. Латвія - Україна
17.40 Паралімпійські ігри. 
21.30, 22.50 Паралімпійські ігри. 
Волейбол сидячи (жін.) 
22.45 Мегалот

06.00, 03.20 «Шість кадрів»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Маша і ведмідь»
10.45, 19.30 ТСН
11.30 «Світське життя»

12.30 Х/ф «Героїня свого роману» 
14.25 «Вечірній квартал» 
16.35 «Розсміши коміка
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал» 
23.20 Х/ф «Жартівні заручини» 

05.50, 20.00, 01.45 «Подробиці»
06.40 Х/ф «Чарівний голос Джельсоміно»
09.15 Док.проект «Володимир Басов. 
Бігун на довгі дистанції»
10.15 Х/ф «Пригоди Електроніка»
14.20 Х/ф «Піти, щоб залишитися»
16.15 Т/с «Генеральська невістка»
20.30 Великий бокс. Олексанрд Усик - 
Кшиштоф Гловацьки

06.12 М/с «Губка Боб»
07.05 Х/ф «Все включено»
09.05 Хто зверху
11.00 Ревізор
14.05 Страсті за ревізором
17.05 Любов на виживання
19.00 М/ф «Шрек 3»
21.00 М/ф «Шрек назавжди»
22.50 Х/ф «Похмілля у Вегасі» 

20.00 Х/ф «Бойовик Джексон»
22.50 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор» 

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 05.10 Зірковий шлях
09.20, 15.20 Т/с «Колір черемшини»
17.00, 19.40 Т/с «Свій чужий син»
21.40 Т/с «Пізнє кохання»
23.30 Реальна містика

06.20 Х/ф «Острів скарбів»
09.50 «Шеф - кухар країни» 
11.00, 18.40 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.30, 04.45 «Цивілізація Incognita»
14.00 Чарівні світи
15.00 Довідник дикої природи
18.00 Зоопарки світу
20.00 Скарби і смертельні таємниці 
морів
21.00 Концерт»День сповіді»
22.15 Х/ф «Мама Рома» 
00.15 «Вихідний, після опівночі»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Випадкових зустрічей не 
буває» 

06.20 «Подробиці»
07.00 Великий бокс. Олексанрд Усик 
- Кшиштоф Гловацьки
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.00 «Навколо М»
12.50 Т/с «Генеральська невістка»
16.50, 21.30 Т/с «Батьківський 
інстинкт»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Піти, щоб залишитися»

06.17 М/с «Кіт у чоботях»
09.07 Т/с «Пригоди Мерліна»
13.05 Х/ф «Похмілля у Вегасі» 
15.05 М/ф «Шрек»
18.50 Х/ф «Лара Крофт» 
23.15 Х/ф «Мисливці за скарбами»

06.15 «ВусоЛапоХвіст»
07.45, 10.50 «Х-Фактор - 7»
09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Майдані»
12.50 «МастерШеф - 6»
19.00, 00.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.50 «Один за всіх»
22.05 «Давай поговоримо про секс »

07.50, 03.25 Провокатор
08.50 Зірка YouTube
10.45 Дивитись усім!
11.45 Без гальм
12.10, 13.00 Х/ф «Брехун, брехун»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Серце і душі»
16.10 Х/ф «Погані хлопці» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Джі Ай Джо» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.55 «Невідома версія. Екіпаж»
11.55 Х/ф «Де 0-42?»
13.20 Х/ф «Вогнем і мечем»
17.20 Х/ф «Місс Марпл Агати Крісті»
22.30 «Невідома версія. Вірні друзі»
23.10 Х/ф «Остання справа Варе-
ного»

00.35 Х/ф «Смужка нескошених 
диких квітів»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.20 «Облом.UA»
09.00 Бушидо
11.00 «Люстратор 7.62»
13.00 «Секретні матеріали»
13.50 8 тур ЧУ з футболу «Волинь» - 
«Олександрія»
16.00 «Роби бізнес»
16.55 Х/ф «Зрадник» 
19.20 8 тур ЧУ з футболу «Динамо» 
- «Зоря»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»

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 «Невидимий» 
11.20 Х/ф «Перший пес держави»
13.15 «Орел і Решка»
19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Повелитель стихій» 

23.00 «КВН»

05.45 «Правда життя. Професії»
06.15 Х/ф «Людина в зеленому 
кімоно»
07.40 Х/ф «Двоє» 
09.20 Т/с «Життя, якого не було»
13.00 «Розсміши коміка»
14.00 Т/с «Великі почуття» 
14.55 Х/ф «Суєта суєт»
16.30 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Черговий ангел - 2» 
22.30 Х/ф «Чорний дрізд» 

06.00, 10.25 М/с «Дора-мандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
11.20 М/с «Елвін і бурундуки»
11.55 М/ф «Пригоди імператор»
13.10 Х/ф «Король повітря»
15.00 Танька і Володька
17.35 Одного разу під Полтавою
19.35 Країна У
22.35 Віталька

07.10 7 чудес України
07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Паралімпійські ігри. Футбол. 
Плавання. Легка атлетика
12.50 Фольк-music
14.00 Д/ф «Київська старовина
15.00 Яскраві моменти Ріо-2016
15.30, 17.40 Паралімпійські ігри. 
Волейбол сидячи (чол.)
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40 Класики світової літератури
23.00 Паспортний сервіс

07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт - 7»
12.05 «Життя без обману»
13.30 «Поверніть мені красу 2»
14.55 Т/с «Свати - 6 «

05.50, 19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.30 Т/с «Колір черемшини»
16.50, 20.00 Т/с «Лжесвідок»
21.45 Х/ф «Ця жінка до мене»
23.45 Реальна містика

06.15 Х/ф «Діти капітана Гранта»
07.50 «Натхнення»
09.50 Сироти дикої природи
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.30, 20.00 «Цивілізація Incognita»
14.00 «Шеф - кухар країни» з Михай-
лом Поплавським
15.10 Довідник дикої природи
16.10 Зоопарки світу
16.35 Євромакс
17.10 Концерт Міли Нітіч «Запитайте 
у осені»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Концерт «День сповіді».
23.20 Х/ф «Каяття»

К-1

УТ-1

11.00 «Страх у твоєму домі»
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 
Нью-Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.45 
«Свідок»
15.20, 23.45 Т/с «Батьківщина 
- 2» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 Маля- та-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
11.00 Х/ф «Дівчинка з сірника-
ми»
12.10 Х/ф «Розумна селянська 
донька»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»

06.00, 10.50, 05.10 Реальна 
містика
07.00, 19.000 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях

11.50 Т/с «Лжесвідок»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2» 
18.00, 04.10 Т/с «Співачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.50 Футбол. «Коньяспор»- 
«Шахтар»

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 Глобал - 3000
07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15 Зоопарки світу
13.45, 17.45 Чарівні світи
14.40, 23.10 Скарби і смер-
тельні таємниці морів
16.15, 21.00 Сироти дикої 
природи
18.15, 04.55 «Цивілізація 
Incognita»
18.40 В гостях у Дмитра Гор-
дона
19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
21.40 «Відлуння»

05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми вдома»
13.20 «Зважені та щасливі - 6»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 7»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.30 «Танцюють всі!-9»

06.05 Факти
06.40, 04.40 М/с «Том і Джері
07.20, 03.45 Стоп-10
08.20, 02.55 Провокатор
09.20 Більше ніж правда
10.15 Секретний фронт
11.15 Антизомбі
12.15, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.30 Інсайдер
14.25 Х/ф «Брехун, брехун» 
16.10 Х/ф «Метод Хітча» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Погані хлопці» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.25 «Невідома версія. Вірні друзі»
11.05 Х/ф «За власним бажанням»
12.20 Х/ф «Звільнення на берег»
13.55 Х/ф «Майор «Вихор»
18.00 Х/ф «Вогнем і мечем»
22.00 «Невідома версія. Екіпаж»
23.00 Х/ф «Стрілець неприкаяний»

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 Х/ф «Придорожній заклад»
16.50 8 тур ЧУ з футболу «Карпати» - 
«Чорноморець»
19.20 Футбол «Дніпро» - «Зірка»
21.25 Х/ф «Посилка» 

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

09.00 Х/ф «Перший пес держави»
11.00 Х/ф «Невидимий» 
13.00 «КВН»
15.15 «Розсміши коміка»
17.10, 22.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Сонна Лощина»

06.25 Х/ф «Постріл у труні»
08.50 Х/ф «Капітан Фракасс»
11.30, 03.30 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Черговий ангел - 2» 
23.00 Х/ф «Шервудський ліс»

06.00, 10.10 М/с «Дора-мандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Елвін і бурундуки»
11.40 М/ф «Клуб Вінкс»
13.15 М/ф «Пригоди імператора»
14.30 Х/ф «Король повітря»
16.20 Х/ф «Вампірки» 
18.00 Х/ф «Сам удома 3»

ICTV
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06.00, 21.00 Новини
09.00  Паралімпійські ігри. Плаван-
ня. Легка атлетика
11.35 РЕ:ФОРМА
12.15 Т/с «Таксі»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний університет
14.35 Віра. Надія. Любов
15.30 Яскраві моменти Ріо-2016
15.55 Волейбол. Австрія - Україна
17.50 ХV Літні Паралімпійські ігри
19.30 Студія. Паралімпіада 2016
21.30  Футбол. Фехтування. Пла-
вання. Легка атлетика. Голбол

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 11.00, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
- 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 «Розсміши коміка. Діти»
22.00 «Світське життя»
23.00 Х/ф «Імла»

06.05, 11.15, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Райські яблучка. Життя 
триває»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 01.25 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Дев’ять ознак зради»

06.57 Т/с «Вісімдесяті» 
10.00, 22.50 Половинки
12.00, 21.40 Київ вдень і вночі
15.15 Супермодель по-українськи
00.50 Суперінтуїція

05.30 «Зіркове життя»
07.30 Х/ф «Я тебе кохаю»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Танцюють всі!-9»

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.55 Т/с «1942» 
11.50, 13.20 Х/ф «Поліцейський з 
Беверлі Гіллз-3»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20 Т/с «Пес» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.30 Дизель-шоу
23.30 Х/ф «Метод Хітча» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.50 «Моя правда»
12.40, 23.20 «Криве дзеркало»
13.30 Х/ф «Перевесниці»
14.55, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.45 Х/ф «За власним бажан-
ням»
18.05 Х/ф «Небезпечно для 
життя»
21.30 Х/ф «Місс Марпл Агати 
Крісті»
00.10 Х/ф «Американський 

дідусь»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.10, 01.20 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Загублені світи»
12.40 «Відеобімба»
13.50 Х/ф «Триленіум»
15.45 Т/с «Перевізник 2»
16.45 Х/ф «Чорна буря» 
19.20 Х/ф «Придорожній заклад» 
21.35 Х/ф «Найманий вбивця» 
23.25 Х/ф «Абсолютний страх» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 «Топ-модель по-російськи»
10.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
17.15, 01.15 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»

05.35 Х/ф «П’ять хвилин страху»
07.05 Х/ф «Людина в зеленому 
кімоно»
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 
- 2» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Йоринда і Йорингель»
12.10 Х/ф «Стоптані туфельки»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35 Країна У
18.20 Х/ф «Вампірки» 
20.00 Х/ф «Сам удома 3»
22.00 Х/ф «Бойовик Джексон» 

Новий

Інтер

1+1 

СТБ

ICTV

Enter-фильм

2+2

К-1

НТН
06.00, 10.50 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.00 Зірковий шлях
11.50 Х/ф «Пізнє кохання»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 
18.00, 04.00 Т/с «Співачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-
на»
21.00 Х/ф «Нічна фіалка» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I»

05.55 «Таке спортивне життя»
06.20 «Будьте здорові!»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
13.45, 17.45 Чарівні світи
14.40, 23.10 Скарби і смертельні 
таємниці морів
16.15, 21.00 Сироти дикої при-
роди
18.15 «Цивілізація Incognita»
18.40 В гостях у Дмитра Гордона
22.10 Довідник дикої природи

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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Смачного!

Реклама

Паралімпіада-2016

За 11 днів (до 18 вересня) бу-
дуть розіграні 528 комплектів 
нагород в 22 видах спорту. Зма-
гання проходитимуть на тих же 
спортивних аренах, які були ви-
користані для літніх Олімпійських 
ігор 2016 року.

В Іграх-2016 візьмуть участь 
4350 атлетів з понад 170 країн — 
членів Міжнародного паралімпій-
ського комітету.

Найчисельнішою за всю історію 
своїх виступів буде збірна Украї-
ни, до складу якої увійшли 155 

У бразильському Ріо-д е-Жанейро 
7 в ер есня стартували XV літні
Паралімпійські гри

Урочиста церемонія відкриття Паралімпіади, яка відбулася 
на легендарному стадіоні «Маракана», розпочалася о 18.00 за 
місцевим часом (00.00 за київським), повідомляє Укрінформ.

спортсменів. Вітчизняні паралім-
пійці боротимуться за нагороди у 
16 видах спорту.

Перші комплекти медалей 8 
вересня розіграють у кульовій 
стрільбі, велоспорті, легкій ат-
летиці, дзюдо, пауерліфтингу та 
плаванні.

Нагадаємо, на минулій Па-
ралімпіаді-2012 у Лондоні збірна 
України здобула 88 нагород — 32 
золоті, 24 срібні та 28 бронзових, 
посівши у підсумку 4-те загально-
командне місце.

Названы самые 
полезные продукты осени

Орехи
В этом продукте содержится 

достаточное количество антиок-
сидантов, способных улучшить 
работу сердца, а также и сосу-
дов. За счёт этого данный про-
дукт сможет продлить жизнь. 
Кроме этого, орехи, способны 
улучшить работоспособность 
головного мозга. Они полезны 
людям интеллектуального тру-
да больше чем другим. Однако 
орехи считаются очень сытным 
продуктом, которым не стоит, уж 
очень увлекаться, поскольку в 
100 граммах находится пример-
но 600 ккал. Человек в среднем 
необходимо 2000-2500 ккал на 
сутки.

Яблоки
На самом деле этот продукт 

доступен в любое время года. 
Их можно использовать разными 
способами. Яблоки можно есть 
сырыми, добавлять в начинку 
пирогов, варить на их основе 
компоты, создавать соки. В чём 
же их полезность? Они содержат 
почти все необходимые витами-

Сентябрь, является первым 
месяцем осени, способным 
порадовать отличной пого-
дой и сезонными продуктами 
питания.

Эксперты посоветовали 
пятерку продуктов, которыми 
можно порадовать свой орга-
низм уже сейчас.

ны. Однако данный продукт по 
заверению учёных нужно кушать 
сразу после срыва, поскольку 
после этого со временем количе-
ство полезных веществ заметно 
уменьшается.

Тыква
Этот овощ считается осенним. 

Мякоть этого продукта очень по-

лезна, поскольку содержит ви-
тамин С, способный защитить 
человека от простуды. Также 
содержит витамин В, который по-
вышает тонус и настроение, по-
могая в борьбе с бессонницей и 
усталостью.

Наличие витамина А поможет 
нашей коже, волосам и умень-
шит признаки старения. Меди-
ки советуют употреблять сок из 
тыквы перед сном, поскольку 
это успокоит нервную систему и 

улучшит его качество.
Виноград

Осенью все еще доступен ви-
ноград. Этот продукт чаще всего 
сладкий и может использоваться 
как некий десерт, однако, отлича-
ется и прочими полезными свой-
ствами. Этот продукт содержит в 
себе много витаминов из группы 

В. Также в нём много клетчатки, 
пектиновых веществ, помогаю-
щих приводить организм в тонус 
и улучшающих состояние крови, 
что приводит к нормализации ра-
боты всех органов.

Мед
Отличается своими сладкими, 

полезными характеристиками. 
Является лучшим заменителем 
сахара не влияющим на его здо-
ровье. Может предложить мно-
жество витаминов, а также ми-
нералов вроде калия, кальция, 
железа.

Кроме этого, содержит в себе 
некую часть натуральных гормо-
нов. Также в нем присутствуют 
витамины из группы В. Особо, 
рекомендуется для улучшения 
настроения.

telegraf.com.ua

Наші рецепти

Ингредиенты (6 порций): 
Для теста:

— 250 г маргарина (холодного);
— 4 стакана муки;
— 1 ч. л. разрыхлителя;
— щепотка соли;
— 1/2 стакана воды.

Для начинки:
— 2 луковицы;
— растительное масло для 

жарки;
— 2 яйца;
— 3 плавленных сырка;
— соль, перец;
— 1 желток.

Способ приготовления
Подготовка: 20мин, приготов-

ление: 50мин. +1 ч. на охлажде-
ние, общее время —  2 ч. 10 мин. 

Приготовить тесто: маргарин 
порубить с мукой до образования 
крошки. Добавить разрыхлитель, 
соль и воду, вымесить до одно-
родности, сформировать тесто 
в шар. Разрезать на 2 неравные 
части — 1/3 и 2/3.

Завернуть тесто в фольгу или 
пищевую пленку, убрать на 1 час 
в холодильник.

Пирог 
с плавленными 
сырками

Приготовить начинку: на ско-
вороде обжарить нарезанный 
лук около 10 минут. Яйца слегка 
взбить, сырки нарезать мелкими 
кубиками. В миске смешать сыр-
ки, яйца и лук, добавить соль, пе-
рец. Можно добавить зелень — 
укроп или базилик по желанию.

Разогреть духовку до 180 С. 
Раскатать большой кусок теста в 
круглый пласт, выложить в фор-
му для пирога, сделав бортики. 
Вылить начинку, накрыть вторым 
раскатанным пластом теста, за-
щипать края. Смазать верх пиро-
га желтком.

Поставить в духовку, печь 40-
50 минут до румяности.

Ингредиенты: 
— корж (вафельный, 6-7 штук, 

ок. 100 г) — 1 пач.; 
— сельдь (соленая, филе, ок. 

200 г) — 1 шт.; 
— шампиньоны — 300 г; 
— лук репчатый (две шт.) — 

200 г; 
— морковь — 300 г; 
— майонез (желательно до-

машний) — 200 г; 
— сыр твердый (любой, но 

можно еще добавить 30 г парме-
зана) — 100 г; 

— зелень (любая любимая) — 
1 пуч. 

Первым делом филе сельди 
и одну луковицу измельчаем в 
блендере (можно, если хорошо 
постараться, и в ручную). 

Затем измельчаем в блендере 
обжаренные со второй лукови-
цей грибы, а потом и отварную 
морковь. 

Сыр можно натереть на сред-

Селедочный 
торт

ней терке. 
Теперь собираем наш торт. 
На первый вафельный корж 

укладываем половину селёдоч-
но-луковой массы. Сверху по-
крываем его майонезом и накры-
ваем вторым коржом. 

На второй корж накладыва-
ем измельченные обжаренные 
грибы с луком (также полови-
ну), тоже покрываем майоне-
зом (майонез мы делаем дома 
сами) и накрываем следующим 
коржом. 

На третий корж идёт морковь 
(половина её), так же покрытая 
майонезом. 

Повторяем эти слои еще раз. 
Верхний морковный слой, сма-
занный майонезом, щедро посы-
паем сыром, а затем украшаем 
зеленью: 

Вот такой замечательный заку-
сочный селедочный тортик у нас 
получился!) 

Даём настояться в течение 
не менее 1-3 часов, можно и на 
ночь, в холодильнике. 

Чем дольше торт простоит в 
холодильнике — в разумных пре-
делах, конечно, тем лучше будет 
резаться. 

Нарезанный на небольшие ку-
сочки, этот селедочный тортик 
украсит любой стол, а своим ин-
тересным нетривиальным вку-
сом он вполне может заменить 
традиционную «шубу»


