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«Зри в корень!»
Доброчинність

Отже, виходить, злодійська практика
минулої влади продовжується? Разом
із шахрайськими оборудками 
та корупційними схемами? Бо якби це
було не так, то ми б на сесії почули що
саме і чому саме так відбувається. Однак,
депутати явно не мали бажання цей проект
рішення детально 
обговорювати і щось 
на камеру пояснювати 
своїм виборцям...

Так от, громадяни-пани-товариші, я прошу вас не 
відволікатися на деталі. А бачити всю картину. 

«Ганьба душегубу і кровопивці Івану Пупкіну за те, 
що нагидив в громадському місці!». Авжеж, ганьба. 
Негарно гидити в громадських місцях. Однак, вбива-
ти та гвалтувати мирних громадян набагато гірше. І 
не потрібно про це забувати.

Смішно сумніватися в художній цінності картини 
В. Сєрова «Ходоки у Леніна» виключно з причини 
підозрілих фізіономій ходоків. Або вимагати реаль-
ного сроку для В. Путіна тільки лише за дезорієнта-
цію в просторі зграї наївних стерхів.

Це я з приводу страшного гвалту, який ось уже 
кілька  дній стоїть в інформпросторі, — від Фейсбу-
ка до телевізора, — з приводу всіляких екзотичних 
«оффшорок», де, як з’ясувалося, «жирні коти» хова-
ли від своїх громадян чесно і нечесно нажите бабло. 

Деякі слабаки типу ісландського прем’єра через 
такі дурниці, навіть, подали у відставку. В той же 
час, деякі українські громадські діячі та експерти від 
політики цілком серйозно почали часто та голосно 
викрикувати іноземне слово «імпічмент» лише на 
тій підставі, що П. Порошенко десь там сконструю-
вав потрійну «оффшорку», начебто, для продажу 
«Рошену».

Ні, журналісти, безумовно, молодці, що розво-
рушили цю купу міжнародного грошового лайна, 
але наповал вбиває наївність наших громадських 
діячів. Які щиро  вірять, що наш Президент почне 
привселюдно посипати голову попелом та каятися, 
а не впевнено пояснювати, що «інакше було нез-
можливо» і що він «віднайшов єдине правильне 
рішення». Ще смішніше чути в зв’язку з цим слово 
«імпічмент». 

Виходить, Гелетея Іловайського з Полтораком 
Дебальцевським, генпрокурорів Мохніцького, 
Яреми і Шокіна, Гонтарєвої в НБУ, «рошеновських» 
топ-менеджерів в держпідприємствах та конторах, 
«ручної» президентської фракції в ВР,  повної від-
сутності структурних реформ та засилля корупції 
в країні, наскрізь продажної судової системи, яку 
ніхто не чіпає, для імпічменту було недостатньо, а 
ось трьох «оффшорок» — в самий раз...

Дорогі мої громадські діячі, послухайте! Прези-
дентські «оффшорки» — всього лише штрих, ма-
ленький, хоча й красномовний штришок до портрету 
нашого унікального Президента. І не потрібно з 
цього приводу особливо заморочуватись. Кричіть, 
краще, про те, що реформаторів в шию гонять з 
президентської фракції, розказуйте, як їх викидають 
з «реформованої» прокуратури, пишіть як патріотів 
саджають в камери, а сепаратистів — в керівні 
крісла, знімайте сюжети про насіровських орлів,  які 
гноблять бізнес, та аваковських, що відпускають 
злочинців. Буде більше користі. 

«Зри в корень!», як казав Козьма Прутков.    
В. Борзовець

Депутати й журналісти зібрали 
кошти для дітей-аутистів

На честь Всесвітнього дня інформування про аутизм 3 
квітня у Києві відбувся перший благодійний футбольний 
матч «Парламентський кубок». Спортивний захід провели 
Асоціація міжнародних та українських громадських органі-
зацій «Соціальний захист», Федерація футболу України та 
Благодійний фонд «Розвиток футболу України».

Подія об’єднала представників Верховної Ради України 
та ЗМІ, які таким чином підтримали дітей за аутизмом.

Метою благодійної акції став не тільки збір коштів для ство-
рення сенсорних кімнат у корекційному центрі  «Примавера» 
для дітей-аутистів, але й привернення уваги політиків, ЗМІ, гро-
мадськості до проблеми аутизму в Україні.

Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Ко-
стюченко підкреслив, що Федерація ФФУ пишається наданою 
можливістю долучитися до соціальних заходів. За словами Ва-
дима Костюченка, під егідою ФФУ й надалі будуть проводитися 
благодійні акції: «Як би не закінчилася гра, перемогли діти, яким 
потрібна наша спільна з вами допомога. І цей Кубок перший, 
але не останній. Ми вже домовилися з представниками фонду 
про те, що відпрацюємо декілька благодійних матчів на підтрим-
ку дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, дітей, які залишилися 
без домівок, дітей, які є переселенцями. І я впевнений, що цим 
дітям у подальшому потрібна наша допомога», — сказав пер-
ший віце-президент ФФУ.

Благодійний матч проходив за присутності кількох сотень 

4 квітня ц. р. під час мі-
нометного обстрілу в зоні 
АТО загинув наш земляк 
із Катюжанки, боєць 11 
батальйону тероборони 
«Київська Русь» Євгеній Анатолійович 
Орлов. Євгеній Анатолійович Орлов 
був призваний по мобілізації 21 квітня 
2015 року. Йому було 41 рік. Залиши-
лись дружина і двоє дітей. 

Вічна пам’ять...
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Небезпека
пожеж

Увага!

У ВР України

Благодійність
Нові парти для шестикласників з Нижчої Дубечні

Депутати й журналісти зібрали 
кошти для дітей-аутистів
глядачів на стадіоні НТКУ ім. В. 
Баннікова. Збірна Журналістів: 
Мирослав Небесник, Олександр 
Онопко, Вадим Перенчук, Сергій 
Шкапа, Сергій Мельник, Сергій 
Ковальчук, Роман Бочкала, Вік-
тор Ковальчук, Лео Алексєєв, 
Тарас Ніколаєнко, Артем Гагарін, 
Олексій Сімаков, Олександр 
Карапетян, Володимир Бречко, 
Богдан Машай, Віктор Медведь, 
Сергій Палеха, Тигран Мартиро-
сян, В’ячеслав Цимбалюк, Ан-
дрій Гливка.

Збірна депутатів: Ярослав 
Москаленко, Андрій Кожем’якін, 
Іван Кириленко, Олексій Рябчин, 
Сергій Євтушок, Сергій Соболєв, 
Вадим Івченко, Іван Крулько, 
Валерій Дубіль, Адрій Павелко, 
Владислав Голуб, Олексій Му-
шак, Василь Яніцький, Анатолій 
Матвієнко, Григорій Шверк, Ігор 
Насалик, Дмитро Лубинець , 
Володимир Шкварилюк, Юрій 
Береза, Юрій Дерев’янко, Олек-
сандр Данченко, Єгор Соболєв, 
Володимир Парасюк, Мустафа 
Найєм.

Гравці продемонстрували яс-
краву гру та запеклу боротьбу. 
До складу обох команд також 

приєдналися зірки вітчизняного 
футболу Іван Яремчук, Едуард 
Цейхместрук, Олександр Мела-
щенко, Сергій Ковалець та Ва-
силь Кардаш.

Зустріч завершилась перекон-
ливою перемогою команди жур-
налістів з рахунком 5:2. У ворота 
команди Верховної Ради голи 
забивали Сергій Мельник, Олек-
сандр Карапетян, Сергій Шка-
па та дубль на рахунку Тиграна 
Мартиросяна. У ворота команди 
журналістів двічі забивав Едуард 
Цейхместрук. Народного депута-
та Ярослава Москаленка визна-
но кращим гравцем парламент-
ської команди серед депутатів. 

«Є справи, які об`єднують 
політиків. Дуже хочеться, аби 
таку консолідацію, яка була сьо-
годні на полі, ми бачили серед 
депутатів різних фракцій і у сесій-
ній залі Верховної Ради під час 
вирішення проблем, які дійсно 
хвилюють людей. Адже робимо 
спільну справу», — заявив Я.Мо-
скаленко. 

Проте найголовнішою пере-
могою стали результати збору 
коштів для створення сенсорних 
кімнат у корекційному центрі для 
дітей-аутистів: на ці цілі було 
зібрано більше 222 тисяч гри-
вень.

Наш кор.

З 07 квітня 2016 року в об’єк-
тах поштового зв’язку УДППЗ 
«Укрпошта» розпочалось 
приймання передплати періо-
дичних друкованих видань на 
II півріччя 2016 року.

До передплатних каталогів 
внесено понад 3 тис. найме-
нувань  газет, журналів, кни-
жок, навчальних посібників, 
словників та енциклопедій за 
найрізноманітнішими тематич-
ними напрямками та ціновою 
політикою.

Передплатна кампанія на II 
півріччя 2016 року триватиме:

— на видання загальнодер-
жавної видання, що включені 
до «Каталогу видань України на 
II півріччя 2016 року» — до 16 
червня 2016 року включно;

— на видання обласної сфери 
розповсюдження, що включені 
до «Каталогу місцевих періодич-
них видань на II півріччя 2016 
року» — до 21 червня  2016 року 
включно;

— на видання районної сфери 
розповсюдження, що включені 
до «Каталогу місцевих періодич-
них видань на II півріччя 2016 
року» — до 27 червня 2016 року 
включно.

Приймання передплати здій-
снюється в усіх відділеннях 
поштового зв’язку, а також без-
посередньо листоношею на до-
ставній дільниці. 

Передплату можливо оформи-
ти  за готівку та безготівковим ро-
зрахунком. 

Не гайте часу, завітайте до 
відділень зв’язку, ми чекаємо на 
Вас! Наші співробітники з раді-
стю проконсультують Вас щодо 
порядку оформлення передпла-
ти. 

Передплачуйте та отримуйте 
улюблені періодичні друковані 
видання через мережу УДППЗ 
«Укрпошта». 

Після привітань Ольга Іванівна 
надала слово гостю — депутату 
обласної ради Андрію Пещеріну, 
який подарував дітям десяток 
парт.

— Я бажаю учням  гарного на-
строю, успіхів в дитячому та до-
рослому житті, щоб ви отримали 
бажану професію та роботу, — 
зауважив А. Пещенін. — А для 
цього потрібні не лише знання та 
освіта, а й якісні умови навчання. 
А вашим вчителям висловлюю 
щиру подяку за їхні професіо-

Минулого тижня учні 6 класу Нижчедубечанської школи отри-
мали нові сучасні ортопедичні парти. Таку новину повідомила 
директор закладу Ольга Іванівна Прокопенко на загальній 
ранковій  лінійці, з якої починається кожний учбовий ранок (це 
стало доброю традицією: після ранкової зарядки учні шику-
ються, співають гімн України,  а потім директор повідомляє 
про поточні  або найважливіші шкільні події). 

налізм та турботу».
На заході був присутній голова 

Вишгородської райради Ростис-
лав Кириченко, відомий турбот-
ливим ставленням до всього, що 
стосується дітей, молоді та пи-
тань освіти. 

Разом з Андрієм Пещереним 
він оглянув основні приміщен-
ня школи: їдальню, спортзал, 
комп’ютерний клас та кабінет 
праці. Поспілкувався з персона-
лом школи, поцікавившись ос-
новними проблемами (серед них 

низька оплата праці кухаря — 
менше тисячі гривень та застарілі 

комп’ютери для навчання).
Наш кор.

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

Передплатна 
кампанія 
на II півріччя 
2016 року

Вогонь і все, що з ним 
пов’язане, при невмілому, 
недбалому поводженні з ним 
може завдати великого лиха, 
призвести до загибелі людей, 
значних матеріальних збит-
ків, взагалі до катастрофи. 
Сумна статистика свідчить, 
що ріст пожеж з початку року 
збільшився в декілька разів в 
порівнянні з минулим роком. 
Велике занепокоєння викли-
кає ріст пожеж, пов’язаних з 
займанням трав’яного настилу 
та торфу.

Протягом останніх місяців на 
території Вишгородщини значно-
го масштабу набули пожежі тор-
фовищ. Торф придбав сумну по-
пулярність у зв’язку з підземними 
пожежами, відомими людству 
протягом тисячоліть. Такі пожежі 
практично не піддаються гасінню 
і становлять величезну небезпе-
ку, створюютчи дискомфорт для 
населення. Основна кількість 
випадків загоряння торфу чи 
трав’яного настилу відбувається 
в сільській місцевості. Успіх бо-
ротьби з торф’яними пожежами 
залежить від їх своєчасного ви-
явлення і швидкого прийняття 
заходів щодо їх обмеження та 
ліквідації.

Ліквідацію масових торф’яних 
пожеж найчастіше ускладнюють 
важкодоступність районів гасін-
ня і віддаленість їх від джерел 
водопостачання. У той же час, 
для здійснення протипожежних 
заходів потреба в воді може до-
сягати декількох тисяч тонн на 
добу. Для постійної роботи та по-
дачі води в осередки загорянь по-
трібні значна кількість фізичних 
та матеріальних витрат. 

Як свідчить статистика, біль-
шість випадків загоряння тор-
фовищ та трав’яного настилу 
виникає через недотримання 
правил пожежної безпеки та нео-
бережного поводження з вогнем: 
непогашеного вогнища, кинутого 
недопалку, тощо. Винуватцями, 
в більшості випадків, є люди, які 
злочинно-зневажливо ставлять-
ся до вимог пожежної безпеки, 
проявляють недбалість у відно-
шенні до вогню. Лише висока 
культура поводження з вогнем, 
дотримання правил пожежної 
безпеки позбавить нас від бід і 
страждань, що приносять пожежі. 
Необачність, а в деяких випад-
ках безвідповідальність людини, 
призводять до виникнення по-
жежі, яка в подальшому може пе-
рерости в надзвичайну ситуацію, 
завдавши значних матеріальних 
збитків та загрозу здоров’ю. Тому 
рятувальники Вишгородщини 
просять населення дотримувати-
ся правил пожежної безпеки під 
час пожежонебезпечного періоду 
задля недопущення виникнення 
пожеж чи надзвичайних ситуацій. 
Не залишайте без нагляду розпа-
лені вогнища. Будьте обережні у 
поводженні з відкритим вогнем. 
При виявленні місця загоряння 
просимо повідомити до ДСНС 
за телефоном 101. Тільки спіль-
ними зусиллями можна створити 
надійний заслін від пожеж.

Вишгородський 
райвідділ ДСНС України 

у Київській області.

Нацбанк предоставляет креди-
ты банкам на длительный срок, 
в гривне. Многие крупные банки 
брали кредиты на 5-7 лет. Взяли 
по курсу 7, а возвращать надо по 
курсу 27. Все законно. Идеаль-
ный бизнес. Все расходы только 
на бухгалтерию, офшоры, фик-
тари... Это огромные деньги.

Но почему-то никак не кон-
тролируется, на каких условиях 
выделяется рефинанс, в чем 
ее смысл, какие залоги прини-
маются Нацбанком, кто дает им 
оценку? К сожалению, никаких 
выводов не делается — а ведь 
сколько уже было афер с река-

«Самая удобная и самая прибыльная коррупционная схема в 
Украине по моим наблюдениям — это рефинансирование ком-
мерческих банков Национальным банком Украины. Ставлю ее 
на твердое первое место», — написав журналіст Юрій Бутусов 
на своїй сторінці у «Фейсбуці», передають Патріоти України.

питализацией и рефинансирова-
нием. Сколько скандалов.

Все олигархи в этом участвуют 
до сих пор. Участвуют все круп-
ные банки, потому что государ-
ство им это разрешает. До сих 
пор ни один из руководителей 
НБУ 2009 года, которые выписа-
ли кучу денег на лопнувшие бан-
ки не привлечены к ответствен-
ности.

Государство очень слабо кон-
тролирует деятельность Нац-
банка. И вместо защиты прав 
вкладчиков банков, государство 
продолжает финансировать неэ-
ффективные банки. Банки, кото-

рые в условиях полной блокады 
финансового рынка и паралича 
инвестиций выполняют функции 
обнальных касс.

Казалось бы, всем очевидно, 
что финансирование банков без 
жесткого контроля международ-
ных организаций в условиях во-
йны следует прекратить. Инве-
стиций нет, поэтому ни к каким 
обвалам банкротство банков не 
приведет. Все вкладчики у кого 
были сомнения и так давно за-
брали вклады. Тех, кто строит 
финансовые пирамиды надо при-
влекать к ответственности также 
как и тех госслужащих, которые 
финансовый рынок контролиру-
ют и кто сохраняет невыгодный в 
таком виде для державы бизнес 
«рекапитализации» и «рефинан-
сирования».

Нацбанк керує найприбутковішою 
корупційною схемою в Україні?

Доброчинність

Підписуємся!
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Зворотній зв’язок
Хто відповідатиме
за знущання над людьми?

3221810100:01:289:0151

Отже, скоро на мальовничих 
схилах Дніпра отримаємо  
чергову багатоповерхівку?

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ОТОПЛЕНИЯ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы так долго ждали весну в этом году, что она наступила очень резко.  
В Киевской области было принято решение закончить отопительный 
сезон на неделю раньше – с 7 апреля.
За последнюю неделю температура воздуха существенно поднялась, 
и по прогнозам синоптиков похолоданий в регионе не предусматрива-
ется. Среднесуточная температура воздуха составляет не меньше 8 
градусов тепла.
В индивидуальном порядке согласно поданным заявкам в детских 
садах, школах, социальных и медучреждениях отопление продолжится 
до 15 апреля.

Lev Partskhaladze
4 апреля в 18:12

Оцей пост першого заступника керівника КОДА Льва Пар-
цхаладзе ми прочитали кілька днів тому на його сторінці у 
Facebook: 

І дуже здивувалися, адже у Вишгороді опалення зникло вже 1 
квітня. А ще через кілька днів отримали листа від нашого авто-
ра з Катюжанки під заголовком «Хто відповідатиме за знущан-
ня над людьми?»:

«Все розпочалось ще 22.03.16 р., коли біля багатоквартирних бу-
динків №18, №22, та №10-а  по вулиці Заводській, що в Катюжанці 
з’явилися червоні оголошення, де ВРКП «Вишгородтепломережа» 
вихваляється тим, що намагається забезпечити комфорт у на-
ших оселях, підвищуючи якість надання послуг централізованого 
опалення. (Аж смішно — де там та якість?).  Також, було зазначе-
но, що існують борги за спожите тепло. Але при цьому не написа-
ли, хто конкретно заборгував, і які заходи були зроблені зі сторони 
ВРКП «Вишгородтепломережа» для зменшення суми боргу.  І саме 
головне — це те, що ВРКП «Вишгородтепломережа» не може га-
рантувати безперебійного надання послуги споживачам,  тому, що 
НАК «Нафтогаз України» за борги може припинити постачання 
газу.  Незрозуміло, яке відношення котельні с. Катюжанки мають 
до газу, та до НАК «Нафтогаз України» — це якась дурня. Адже 
котельні в с.Катюжанка працюють на дровах, і теплову енергію 
ми отримуємо від дров а не від газу. Одним словом — насмішили...

Але не до сміху стало 01.04.16 року — в день сміху, коли близь-
ко 11 години в багатоквартирних будинках №18, №22, та №10-а 
без попередження з боку постачальника, без розпорядження голо-
ви Вишгородської РДА, було припинено централізоване опалення. 
Про що депутатами будинку було складено акти. Телефонуючи 
диспетчеру з питанням чому припинили  теплопостачання, ми 
отримали відповідь, що в підприємства закінчився термін дії дого-
вору з компанією НАК «Нафтогаз України» на постачання газу. Але 
знову звертаю увагу, що котельні які виробляють теплову енер-
гію в с. Катюжанка  працюють  на дровах, і ніякого відношення до 
газу не мають...  

Температура в помешканнях кожного дня все зменшується 
і зменшується, а в  наших будинках проживають люди похилого 
віку, інваліди, переселенці, які майже 30 років тому втратили свої 
домівки після аварії на ЧАЕС, та діти, яким приходиться мерзну-
ти. Це все схоже на знущання над людьми.

Ми дійшли висновку, що відключивши нам опалення раніше чим 
потрібно, керівництво компанії ВРКП «Вишгородтепломережа» 
порушило ряд постанов, та Законів України, а саме:

— Постанову КМУ №74 від 02 березня 2015 року, де вказані тер-
міни опалювального періоду;

—  Постанову КМУ № 630 від 21 липня 2005 року «Про за-
твердження Правил надання    послуг   з централізованого опален-
ня, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та ти-
пового договору про надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення»; 

— Закон України  «Про захист прав споживачів»;
— Антимонопольне законодавство, адже дане підприємство в 

даному випадку виступає монополістом в наданні своїх послуг;
— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», — в будин-
ках проживає багато переселенців .

— Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;
— Конституцію України, а, саме, ст. 48, де сказано, що кожен 

має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сімї, 
що включає харчування, одяг, житло, ст. 68, де сказано «кожен 
зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та 
законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 
інших людей»;

— Закон України «Про охорону дитинства» стаття -18. Право 
дитини на житло. Де  держава забезпечує право дитини на прожи-
вання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не 
завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку;

От і виходить, що дійсно для ВРКП «Вишгородтепломережа» 
не існує ні законів, ні людяності. А люди для них, це лише гаманець 
який можна обдирати, своїми захмарними тарифами. І ніхто їм не 
указ...».

Від редакції
Нам теж хотілося б знати: слова Л. Парцхаладзе про опалю-

вальний сезон до 8-го квітня — це що, такий жарт? Цікаво, що з 
цього приводу думає голова Вишгородської РДА О. Горган?

Ніяк не дають спокою на-
шим чиновникам та бізнесме-
нам-забудовникам мальовничі 
схили Дніпра. Спочатку бага-
топоверхового монстра хотіло 
«всобачити» в низині між 
греко-католицьким Собором 
Вишгородської Богородиці та 
Київським морем ЗАТ «Дніпро-
жилбуд», потім вже вище (щоб 
було видно здалеку), мріяло 
«вліпити» багатоповерхівку 
біля свого готелю керівництво 
ПАТ «Укргідроенерго». 

А коли не вийшло ні те, ні 
інше, хитрі бізнесмени за під-
тримки не менш хитрих місце-
вих чиновників, вирішили зай-
ти з іншого боку. І невдовзі вже 
на іншому боці «вишгородсь-
кої гори» (де вул. Ватутіна по-
вертає в бік вул. Шолуденка) 
почала рости перша новобудо-
ва ЖК «4 карати». Хоча міські 
депутати, як не намагалися, не 
могли згадати коли саме ви-
діляли тут земельну ділянку 
під багатоповерхову забудо-
ву...

Ці фотографії, а, разом з ними, 
знімок кадастрової карти, ми 
знайшли на сторінці «Вишгород 
«Жизнь города» «Життя міста» 
Вишгород» у Facebook.

А ось коментарі до них:
«Нет, это не 1 апрельская 

шутка, это строится новый 
домик. Расположится он на пре-
красном склоне наших гор, неда-
леко от Вышгоры, с отличней-
шим видом на море.

Если я правильно тыкнул на 
карту, то дилянка належить 
органам МНС. Может строят 
санаторий для своих? 

В скором времени я думаю 
там и забор станет больше, и 
перекроется свободный доступ 
к горе, так что всех с днём ду-
рака! Ждём застройки по всем 
горам!..». 

Игорь Дунайский. «Короче, по 
новой оперативной информа-
ции, стройка над «бегемотами» 
законна, им только штраф вы-
пишут за то, что не предоста-
вили перед строительством 
площадь для раскопок, потому 
,как там кусок заповедной зоны 
входит в эту территорию, а 

по поводу участка с забором — 
там два частных участка якобы 
и они не МНС, ну в общем мне на 
самом деле по фиг, я вижу что 
всё так же дальше строится 
и будет строится, и нас@ать 
всем на законы и природу...наде-
юсь законы природы вас потом 
сметут со всех пагорбів наших 
гір! Мира Вам и землетресения 
на Ваших участках!»

Алексей Момот. «Неверная у 
вас информация, стройка НЕза-
конная».

От редакции
Єдине, що ми не зрозуміли 

— яка саме забудова незакон-
на: та, що над «Бегемотиками» 
чи та де вирішили будуватися 
«МНСники»? З’ясуємо це най-
ближчим часом і розповімо 
вам, шановні читачі.



ії

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

4 №4(283), пятница, 8 апреля 2016 г.
Мой город...

8 сесія міськради
Перед початком розгляду питань порядку денного сесії го-

ловуючий О. Момот повідомив присутніх про те, що в зв’язку 
з призначенням О. Шамоти (політична партія «Воля») началь-
ником відділу з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю та подання ним заяви про складання депутатських 
повноважень, депутатом міської ради від цієї партії став Артем 
Тютюнник. 

А. Тютюнник склав присягу депутата, після чого, голова 
постійної комісії з питань комунального господарства, благо-
устрою міста Ю. Попов зачитав депутатський запит комісії до  
ВРКП «Вишгородтепломережа».

Запит стосується формування структури тарифу на опален-
ня. Причиною його появи стали, як зазначили члени комісії, 
«числені скарги мешканців міста», з якими вони звертаються 
до міської ради...  

Наші депутати продовжують 
осіб. Після чого — міняти цільове

спеціаліст І категорії;
— відділ з питань державно-

го архітектурно-будівельного 
кон   т ролю: начальник відділу, 1 
спеціаліст І категорії-інспектор, 1 
спеціаліст ІІ категорії-інспектор;   

— спеціалісти у складі: 1 провід-
ний спеціаліст, 7 спеціалістів I ка-
тегорії, 1  спеціаліст II категорії;

— відділ державної реєстрації: 
начальник відділу (державний 
реєстратор), 2 спеціалісти І кате-
горії (державних реєстратори), 2 
спеціалісти ІІ категорії (держав-
них реєстратори);

— інші службовці у складі: се-
кретар міського голови;

— техпрацівники у складі: 1 
тех  працівник, 1 водій.

БЕРЕГ ДНІПРА В СТАРІЙ
ПРОМЗОНІ БУДЕ УКРІПЛЕНО
Сесія дозволила розроби-

ти проект берегоукріплення 
на локальній ділянці вздовж 
шлюзового каналу Київської 
ГЕС від вул. Промислової до  
вул. Київська для реалізації 
матеріалів містобудівної доку-
ментації  «План зонування те-
риторій (зонінг) міста Вишгоро-
да (площею 1300 га) з планом 
червоних ліній» затверджено-
го рішенням сесії міськради 
№5/11 від 28.01.2016 р. 

МЕШКАНЦІ, ДО РЕЧІ, 
БУЛИ ПРОТИ...

Депутати надали дозвіл ТОВ  
«Формула-Дніпро» на розроб-

ТЕПЕР РЕЄСТРУЄМОСЯ  
САМОСТІЙНО

Сесія поклала на виконком  
міськради повноваження ор-
гану реєстрації щодо реєстра-
ції, зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фі-
зичних осіб та повноваження 
щодо формування та ведення 
Реєстру територіальної грома-
ди м. Вишгорода відповідно до 
Закону України «Про свободу 
пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні».

АПАРАТ ВИКОНКОМУ, 
НАРЕШТІ, ПОВНІСТЮ 

СФОРМОВАНО 
Депутати затвердити струк-

туру виконавчих органів ради, 
апарату виконавчого комітету 
в кількості 47 чоловік, з них:

— керівний склад: міський го-
лова, секретар ради, перший 
заступник міського голови, та 3  
заступники міського голови,  ке-
руючий справами виконкому;                                                

— фінансово-бухгалтерсь-
кий відділ: начальник відділу, 3 
спеціалісти І категорії, 1  спе ці-
аліст ІІ категорії;

— юридичний відділ: начальник 
відділу, 2 спеціалісти І категорії, 3  
спеціалісти II категорії; 

— організаційний відділ: на-
чальник відділу, 1 спеціаліст І ка-
тегорії, 3 спеціалісти ІІ категорії; 

— відділ містобудування та 
архітектури: начальник відді-
лу, 2 провідних спеціалісти, 1  

ку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
площею 0,0489 га, розташова-
ної по вул. Набережна, 22-б, 
для будівництва виробничої 
будівлі для обслуговування 
та ремонту трансформаторної 
підстанції та кабельних мереж 
з адміністративно-побутовими 
приміщеннями для укладення 
договору оренди земельної 
ділянки терміном на 10 років.

ОТЖЕ, ПРОТЯГОМ 49 РОКІВ
ЦЕНТР МІСТА НЕ ЗМІНИТЬСЯ?

Сесія затвердила ТОВ «ВА-
ЛЕНТИН» техдокументацію із 
землеустрою щодо встанов-
лення меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) пло-
щею 0,0027 га (кадастровий но-
мер 3221810100:01:256:0164) та 

площею 0,0012 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:256:0165) 
для обслуговування та експлу-
атації торгівельних павільй-
онів, які розташовані за адре-
сою: пл. Шевченка, 1-Б та  
передала ТОВ «Валентин» в 
оренду на 49 років ці земельні 
ділянки.

Мова йде про два павільйони 
біля магазину «Беназір», прямо 
навпроти «Білли», біля автобус-
ної зупинки. 

ГРОМАДЯНИ ЄВТУШЕНКИ,
ЯКИХ НІХТО НЕ ЗНАВ, 
НАВІТЬ, В ОБЛИЧЧЯ...

А тепер один з найцікавіших 
проектів рішення, винесених на 
цю сесію... 

Депутатам було запропоно-
вано затвердити проект зем-

леустрою щодо відведення 
земельних ділянок та переда-
ти у  власність гр. Євтушенку 
Андрію Андрійовичу земель-
ну ділянку площею 0,0909 га 
для будівництва і обслуго-
вування житлового будин-
ку, господарських будівель і 
споруд, яка розташована у м. 
Вишгороді (кадастровий но-
мер 3221810100:01:152:0160) та 
гр. Євтушенко Надії Володи-
мирівні земельну ділянку пло-
щею 0,0886 га для будівництва і 
обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель 
і споруд, яка розташована у м. 
Вишгороді (кадастровий но-
мер 3221810100:01:152:0161) 
(див. внизу).

Інтрига з’явилася із самого по-
чатку. Доповідач, заступник місь-

Вишгородська міська рада VII скликання

Вишгородському міському голові 
Момоту Олексію Вікторовичу

депутатів Вишгородської міської ради...
Попова Юрія Петровича 
Дрьоміна Юрія Борисовича
Клавдієнка Олександра Івановича
Костюченка Валерія Павловича 
Лісогор Олени Яківни

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Зважаючи на чисельні скарги мешканців міста стосовно нара-

хування плати споживачам (фізичним особам) за послугу з опалення, 
враховуючи висновки постійної комісії Вишгородської міської ради VII 
скликання з питань комунального господарства, благоустрою міста, 
керуючись статтями 20,21,22 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», просимо підтримати та направити до Вишгородського 
районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа» депу-
татський запит з вимогою надання наступної інформації:

1. Щодо розрахунку тарифу на послугу з опалення для ВРКП 
«Вишгородтепломережа»: структуру тарифу на опалення — 
кожну складову, зокрема, витрати на виробництво, транспор-
тування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з ура-
хуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та всіх 
інших складових та розроблену відповідним органом виконав-
чої влади у сфері теплопостачання методику, на підставі якої 
здійснюється розрахунок тарифу на вказану послугу;
2. Щодо кількості теплових лічильників, що знаходяться на ба-
лансі ВРКП «Вишгородтепломережа» (якщо такі є).

Депутати Вишгородської міської ради VII скликання члени 
постійної комісії з питань комунального господарства, 
благоустрою міста:

Голова комісії:

Члени комісії:

Ю.П. Попов

Ю. Б. Дрьомін

О. І. Клавдієнко

В. П. Костюченко

О. Я. Лісогор

Вул. Київська

Вул. Лугова

Так виглядають земельні ділянки, виділені депутатами Андрію та Надії Євтушенкам, якщо 
дивитися з 8-го поверху новобудови ЖК «Київські зорі» по вул. Київській, 8-А. Ну, хіба сюди 
просто не проситься ще одна багатоповерхівка?

А це — кадастрова карта південної частини міста. З якої добре видно і зрозуміло, що грома-
дяни Євтушенки отримали ці дві земельні ділянки саме для забудовника... 

Пр. Шевченка-
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виділяти землю забудовникам на підставних
призначення земельних ділянок...

кого голови Олексій Рачинський 
поставив присутніх до відома про 
те, що визначити місцезнаход-
ження ділянок вдалося лише по 
кадастровим номерам, оскільки 
ніде в техдокументації адреса не 
була зазначена. Виявилося, що 
це — вул. Лугова.  

С. Жадан поцікавився що там 
планується. Голова»земельної 
комісії Ю. Городиський зазначив, 
що може пояснити лише те, що є 
в проекті рішення: житлове будів-
ництво (приватний будинок), але 
по зонінгу це — багатоповерхова 
житлова забудова. 

Звичайно, депутати захоті-
ли пояснень, але Євтушенків в 
сесійному залі не виявилось. 
Незважаючи на це, О. Момот по-
просив поставити питання на го-
лосування.

Результати голосування вия-
вилися наступними: «за» — 25 
голосів, «проти» — 5, «утримали-
ся» — 3.

А ось результати поіменного го-
лосування:

О. Баланюк — проти;
Т. Бражнікова — утрималась;
Г. Булгакова — за;
В. Виговський — за;
Ю. Городиський — проти;
Ю. Дрьомін — утримався;
С. Жадан — проти;
О. Клавдієнко — за;
Ю. Колодзян — за;
М. Кравченко — за;
Д. Корнійчук — за;
В. Костюченко — за;
В. Круковець — проти;
О. Кучмій — за;
В. Лісогор — за;
О. Лісогор — за;
М. Макаренко — за;
М. Мельник — за;
В. Парчук — проти;
М. Підвисоцький — за;
С. Пінчук — за;
О. Поліщук — за;
Ю. Попов — за;
О. Ростовський — за;
Б. Руденок — за;
В. Сардак — за;
О. Семенов — за;
А. Сербін — утримався;
А. Тютюнник — за;
А. Шока — за;
В. Шубка — за; 
І. Шубко — за;
О. Момот — за. 

Так от, судячи з того, що ні у 
кого з депутатів питань з цього 
приводу не виникло і вони впев-
нено  приступили до голосуван-
ня, в мене склалося враження, 
що всім їм, (окрім, хіба що, С. 
Жадана), була добре відома суть 
питання. Окрім того, в жодного з 
них, чомусь, не виникло бажання 
пояснити присутнім (в тому чис-
лі і своєму товаришу-депутату 
С. Жадану) в чому саме ця суть 
полягає.

Отже, все, що мені залишало-
ся — попробувати самотужки з’я-
сувати в чому справа.

Виявилося, що дві земельні 
ділянки, з одного боку, виходять 
на вул. Лугову, з іншого — прими-
кають до новобудови ЖК «Київсь-
кі зорі» по вул. Київській, 8-А. 

Висновок напрошується сам 

ВИДАТКИ НА ДІТЕЙ 
ЗМЕНШУЮТЬСЯ, 

НА ЧИНОВНИКІВ — 
ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ

Депутати внесли зміни до рі-
шення міськради від 25.12.2015 
р. № 3/5 «Про Вишгородський 
міський бюджет на 2016 рік», а 
саме:

— зменшили доходи міськради 
на суму 1 млн. 600 тис. грн. в ча-
стині міжбюджетних трансфертів 
на дошкільні заклади освіти від-
повідно до затвердженого розпи-
су видатків районного бюджету;

— зменшили видатки загаль-
ного фонду міськбюджету на 
утримання дитячих дошкільних 
закладів (нарахування на опла-
ту праці) на суму 1 млн. 600 тис. 
грн., а саме:

— МКДНЗ (ясла-садок) «Ла-

собою: дві земельні ділянки, про 
які йдеться, сьогодні виділяють-
ся на підставних осіб, які ніяких 
приватних садиб там будувати 
не збираються. Зате завтра де-
путати на їх прохання поміняють 
цільове призначення земельних 
ділянок і на них виросте чергова 
багатоповерхівка. Яка, швидше 
за все, має пряме відношення до 
ЖК «Київські зорі»...

На жаль, мені невідомо, що це 
за ділянки, де їхні колишні влас-
ники, зате зрозуміло, що, якщо 
вони виділяються на підставних 
фізичних осіб, то, швидше за все, 
дістануться забудовнику безко-
штовно...

Отже, виходить, злодійська 
практика минулої влади продов-
жується? Разом з шахрайськими 
оборудками та корупційними схе-
мами? Бо якби це було не так, 
то ми б на сесії почули що саме 
і чому саме так відбувається. 
Однак, депутати явно не мали 
бажання цей проект рішення де-
тально обговорювати і щось на 
камеру пояснювати своїм вибор-
цям...

Щодо голосування, то воно, на 
мій погляд, розділило депутатів 
не за ознакою належності до тієї 
чи іншої політичної сили, а за 
зовсім іншою: бажанням іти чи не 
йти на компроміс із власною сові-
стю. І таких, що готові на такий 
компроміс, на жаль, виявилася 
більшість... 

стівка» — нарахування на оплату 
праці — 220 тис. 488 грн.;

— ДНЗ «Сонечко» — нараху-
вання на оплату праці — 223 тис. 
442 грн.;

— ДНЗ (ясла-садок) «Золотий 
ключик» — нарахування на опла-
ту праці)  — 247 тис. 237 грн.;

— МКДНЗ (ясла-садок) «Чебу-
рашка» — нарахування на опла-
ту праці — 309 тис. 433 грн.

Враховуючи вільний залишок 
коштів загального фонду міськ-
бюджету станом на 01.01.2016 р., 
внесли зміни до рішення міськра-
ди від 25.12.2015 р. №3/5 «Про 
Вишгородський міський бюджет 
на  2016 рік», а саме:  

— спрямували частину віль-
ного залишку коштів загального 
фонду міськбюджету у розмірі 1  
млн. 893 тис. 115 грн. для здій-
снення фінансування видатків з 
міськбюджету відповідно до місь-
ких програм, а саме: 

— збільшили кошторисні при-
значення на суму 1 млн. 593 тис. 
115 грн. на видатки у зв’язку зі 
змінами у штатному розкладі та 
виникненням відповідної необ-
хідності для виконкому міськра-
ди (заробітна плата — 1 млн. 
558 тис. 115 грн., оплата послуг, 
крім комунальних — 15 тис. грн., 
оплата теплопостачання — 20 
тис. грн.); 

— збільшили кошторисні при-
значення на суму 300 тис. грн. 
на видатки у зв’язку з численни-

ми зверненнями населення Виш-
города та учасників АТО (інші 
видатки на соціальний захист 
населення та інші виплати насе-
ленню).

Спрямували частину залишку 
фонду бюджету розвитку в сумі 
140 тис. грн. для придбання орг-
техніки та меблів для виконкому 
Вишгородської міської ради.

Затвердили з врахуванням 
внесених змін:

доходи міського бюджету у сумі 
65 млн. 554 тис. 315 грн., в т. ч.:

— доходи загального фонду у 
сумі 59 млн. 642 тис. 815 грн.;

— доходи спецфонду у сумі 5 
млн. 911 тис. 500 грн.;

— загальний обсяг видатків у 
сумі 65 млн. 554 тис. 315 грн., в 
т.ч.:

— видатки загального фонду у 

сумі 44 млн. 512 тис. 815 грн.;
— видатки спецфонду у сумі 21 

млн. 041 тис 500 грн.

ТО СКІЛЬКИ І ЧОМУ 
ПЛАТИМО ЗА ТЕПЛО?

Сесія підтримала депутатсь-
кий запит депутатів міськради 
–членів постійної комісії з пи-
тань комунального господар-
ства, благоустрою міста щодо 
направлення депутатського 
запиту до ВРКП «Вишгородте-
пломережа» про надання ін-
формації.

Було вирішено направити де-
путатський запит до ВРКП «Виш-
городтепломережа», а про  його 
розгляд — проінформувати  де-
путатів міськради-членів постій-
ної комісії з питань комунального 
господарства, благоустрою міста 
в терміни, визначені законодав-
ством. 

«ДИВОСВІТ», НАРЕШТІ, 
ОТРИМАВ ЗЕМЛЮ...

Депутати надали дозвіл рай-
раді на розробку техдокумен-
тації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в на-
турі (на місцевості) площею 
0,1938 га, розташованої по пр. 
Т. Шевченка, 8 для будівництва 
та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвіт-
ницького обслуговування — 
Вишгородського районного 
центру художньої творчості 
дітей, юнацтва та молоді «Ди-
восвіт».

ЗАМІНИЛИ СТОРОНУ 
В ДОГОВОРІ ОРЕНДИ

Сесія внесла зміни до дого-
вору оренди земельної ділян-
ки №8216 від 20.12.2004 р., між 
міськрадою та ТОВ «ВС Тех-
нолоджі», загальною площею 
0,12 га (кадастровий номер 
3221810100:01:192:0522) для 
розміщення офісно-сервісно-
го центру на землях житлової 
та громадської забудови, яка 
розташована на вул. Шолуден-
ка, 15-Б,  а саме: сторону по до-
говору ТОВ «ВС Технолоджі» 
замінили на сторону ТОВ «Афі-
но» у зв’язку з заміною сторін 
у зобов’язанні, та встанови-
ли орендну ставку в розмірі 
6% від нормативної грошової 
оцінки землі, відповідно до рі-
шення міськради від 29.10.2013 
р. №26/13 «Про орендну плату 
за землю у м. Вишгород».

І ТОВ «АВІК» — НА 49 РОКІВ...
Депутати внесли зміни до п. 

1 рішення міськради №7/50 
від 26.02.2016 р. «Про надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки в оренду 
ТОВ «Компанія Авік»»,  виклав-
ши його в наступній редакції:

«1. Надати дозвіл ТОВ «КОМ-
ПАНІЯ АВІК» на розробку проек-
ту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки в оренду, 
площею 0,23 га, розташованої у 
м. Вишгороді на вул. Набережна, 
8-а, для обслуговування існуючо-
го адміністративного будинку 
(іншої будівлі громадської забу-
дови)» терміном на 49 років».

КОЛИШНІЙ ДИРЕКТОР 
КЛАДОВИЩА ОТРИМАВ 

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
Сесія затвердила проект зем-

леустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки та передала 
у  власність гр. КОРОЛЮ Ва-
диму Миколайовичу земель-
ну ділянку площею 0,0659 га 
для будівництва і обслугову-
вання жилого будинку, госпо-
дарських будівель і споруд, 
яка розташована у м. Виш-
город (кадастровий номер 
3221810100:01:023:0157).

Земельна ділянка знаходиться 
в районі ГАЕС, в коридорі ЛЕП 
біля вул. Шолуденка. 

ЗЕМЛЯ — КП 
«КООРДИНАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР...»

Депутати затвердили проект 
землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки площею 
1,9914 га в оренду терміном на 
5 років для розміщення та екс-
плуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та спо-
руд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої про-
мисловості, яка розташована у 
м. Вишгороді, вул. Шолуденка 
на території міськради та пе-
редала КП «КООРДИНАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ ВИШГО-
РОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» цю 
ділянку в оренду на 5 років.

КОЛИШНІЙ КІНОТЕАТР «МИР»
 — РАЙОНУ, БК «ЕНЕРГЕТИК»

— МІСТУ
Сесія ініціювала перед  рай-

радою питання щодо безо-
платної передачі об’єкту не-
рухомого майна — Будинку 
культури «Енергетик» із спіль-
ної комунальної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міста Вишгородсько-
го району у комунальну влас-
ність територіальної громади 
м. Вишгорода.

КПЖ І КГ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ
Сесія реорганізувала КПЖ і 

КГ Вишгородської міської ради 
наступним чином:

— створила КП «Благоу-
стрій-Вишгород» Вишгородської 
міськради та КП «Управляюча 
компанія» Вишгородської місь-
кради шляхом виділу з КПЖ і КГ 
Вишгородської міськради; 

— затвердила Статут КП Виш-
городської міськради «Благоу-
стрій-Вишгород» та Статут КП 
«Управляюча компанія» Вишго-
родської міської ради;

— зобов’язала директора КПЖ 
і КГ Вишгородської міськради 
забезпечити проведення повної 
інвентаризації активів і зобов’я-
зань КПЖ і КГ, а, також, інші захо-
ди, пов’язані із створенням нових 
підприємств.

В. Борзовець

Депутати затвердили ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕРЛ» 
проект землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки в оренду площею 0,0180 га 
для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (для розміщення не-

житлових будівель з вбудованими торговими 
приміщеннями) по провулку Квітковий, 1-а та 
передали цьому товариству в оренду на 49 
років земельну ділянку (кадастровий номер 
3221810100:01:192:0504).
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УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

К-1

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

                        Середа 13 квітня 2016 року
УТ-1

ICTV

Інтер

К-1

Новий

СТБ

ТЕТ
1+1 

УТ-1

ICTV

Інтер

К-1
Новий

НТН
СТБ

ТЕТ

1+1 

Вівторок 12 квітня 2016 року

13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
09.15 Уряд на зв’язку з громадянами
10.05 Д/ф «Латвія. Слідами балтів»
10.40 Д/с «Візит до Кореї»
15.10, 03.30 Т/с «Білявка»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Word on the street
18.05, 05.00 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

07.45, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 8»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.50 «Сімейні мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана - 3» 

20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» 
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

06.10 Д/с «Слідство вели»
12.00, 14.00, 17.40 Новини
08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/ф «Два Івани»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.35 «Сімейний суд»
15.20 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.15 «Подробиці»
21.00 Т/с «Гречанка»
22.50, 04.15 Т/с «Культ» 

07.22 Т/с «Друзі»
09.55 Х/ф «Пітер Пен»
12.10 М/ф «Мадагаскар 3»
14.05 Хто зверху
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.20 Ревізор
23.05 Страсті за ревізором

06.40, 16.00 «Все буде добре!»

08.35 Х/ф «Інше обличчя»
10.30 Х/ф «Діамантова рука»
12.15 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.35 «Детектор брехні 9»
23.30 «Один за всіх»

08.35 10 хвилин з Прем’єр-міністром 
України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Труба містера Сосиски
11.05 Без гальм
11.40 М і Ж
12.15, 13.20 Дивитись усім!
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Х/ф «Ван Хельсинг» 
16.45 Х/ф «Форсаж-4» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Патрульні. Цілодобово
21.25 Т/с «На трьох-2» 
22.20 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20, 23.10 «Моя правда»

11.10 «Смішні люди»
12.00 Х/ф «Капітан Немо»
15.50 Х/ф «Дерсу Узала»
18.20 Х/ф «До мене, Мухтар!»
19.50 Х/с «Комісар Рекс»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»

08.40 Д/п «Кіборги Луганського аеропорту»
09.00 «Українські сенсації»
10.00, 17.25 Д/п «Помста природи»
11.00, 02.10 «Облом.UA.»
12.50 «Top Gear»
14.00 Х/ф «Видалити»
18.30, 23.30 «Спецкор»
19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
19.20 «Цілком таємно»
20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями «
21.20 Х/ф «Спека»
00.20 Х/ф «Апокаліпсис» 

08.15 «Мультфільми» 
09.00, 02.10 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Файна Юкрайна»

17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 Х/ф «Хитрощі Норбіта» 

10.00 «Кримінальні справи»
10.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.55 Х/ф «Час гріхів» 
13.45, 14.20 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 6» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.25 «Свідок»
15.35 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
23.45 Т/с «Детектив Босх» 

08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
13.30 Т/с «Якось у казці» 
14.20, 18.00, 21.00 Віталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
19.00 Любов онлайн
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Дайош молодьож!

08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Два серця в грудях»
10.40 Д/с «Візит до Кореї»
11.40 Перша студія
12.30 План на завтра» з Анастасією Рінгіс
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільм
14.15 Суспільний університет
14.55 Фольк-music
16.00 Путівник прочанина
16.10 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової літератури
23.00 Підсумки

09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 8»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.50 «Сімейні мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан»

17.10 Т/с «Роксолана - 3» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» 
22.00 «На ножах 2»
00.00, 02.35 Х/ф «Спадок блудниці» 
04.40 «Шість кадрів»
05.35 «Служба розшуку дітей»

09.20, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.35, 14.20 «Судові справи»
14.40, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.50, 04.40 «Подробиці»
22.45, 03.40 Т/с «Культ» 

03.05, 18.00 Абзац!
04.00 Служба розшуку дітей
04.05 Зона ночі
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.07 Т/с «Друзі»
09.55, 21.55 Київ вдень і вночі
10.50 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 19.00, 20.00 Від пацанки до панянки
22.50 Х/ф «Темний світ» 

05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Битва екстрасенсів 13»
12.10 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми 
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
00.00 «Один за всіх»
01.45 «Слідство ведуть екстрасенси»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Антизомбі
11.50, 13.15 Х/ф «З усіх сил»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Відділ 44» 
16.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» 
17.20, 22.20 Т/с «На трьох» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Рембо. Перша кров» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.15, 23.20 «Моя правда»
12.10, 00.10 «Смішні люди»

13.40 Х/ф «Багато шуму з нічого»
15.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.40 Х/ф «Звільнення на берег»
18.20 Х/ф «Де 0-42?»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»
01.05 Х/ф «Дама з папугою»

08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»
09.35 Х/ф «Видалити» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями «
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
21.20 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан» 
00.20 Д/п «Сучасні снайпери»

08.15 «Мультфільми» 
09.00, 01.40 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»

18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.20 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.25 «Свідок»
15.35 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Детектив Босх» 
00.50 Т/с «Поліція Маямі» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
13.30 Т/с «Якось у казці» 
14.20, 18.00, 21.00 Віталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
19.00 Любов онлайн
22.00 Т/с «Світлофор» 

07.35, 00.55 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.00 ДебатиPRO
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засідання Кабінету Міністрів
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
14.15 Суспільний університет
15.10 Х/ф «Залізна сотня»
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 Т/с «Мафіоза»
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

09.30, 12.20 «Міняю жінку - 8»
10.50 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 8
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.50 «Сімейні мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан»

17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» (1)
22.00 «Міняю жінку «
00.00, 02.35 Х/ф «Заповіт блудниці» 

13.30, 14.20 «Судові справи»
14.40, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.00, 04.40 «Подробиці»
22.50, 03.40 Т/с «Культ» 
00.15 Т/с «Щасливчик Пашка»
02.45 «Україна: забута історія»

06.07 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.27 Т/с «Друзі»
09.55, 22.05 Київ вдень і вночі
10.45 Т/с «Сашатаня» 
17.00, 19.00, 20.00 Хто зверху
22.55 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка 
гробниць»
00.45 Педан-Притула Шоу
02.50 Про що говорять тварини

05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Битва екстрасенсів 13»
12.05 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти - 5»
00.15 «Один за всіх»
02.00 «Слідство ведуть екстрасенси»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Антизомбі
11.45, 13.15 Х/ф «Рембо. Перша кров» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Код Костянтина» 
16.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» 
17.20, 22.20 Т/с «На трьох» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Рембо. Перша кров-2» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»

10.50, 23.20 «Моя правда»
11.40, 00.10 «Смішні люди»
13.10 Х/ф «Світла особистість»
14.40 Х/ф «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «До мене, Мухтар!»
17.55 Х/ф «За вітриною універмагу»
19.40 Х/с «Комісар Рекс»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

09.00 Д/п «Помста природи»
09.20, 01.15 Д/п «Знищені за мить»
10.15, 00.20 Д/п «Сучасні снайпери»
11.10 Х/ф «2000: Момент апокаліпсису» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями «
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
19.20 «Люстратор 7,62»
21.20 Х/ф «100 градусів нижче нуля» 

08.15 «Мультфільми» 
09.00, 01.40 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка. Незвідана 
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09.15, 03.20 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Зламані долі» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45, 02.20 «Говорить Україна»
21.00, 05.20 Т/с «Я все пам’ятаю» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Загублений світ» 

10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.55, 15.15, 18.35, 21.30 «Погода»
11.00 Дика природа Німеччини
12.10 Чарівність Китаю. 
12.40, 21.40 Водне життя
13.45 Таємниці Тихого океану
14.55 «Модні історії»
15.40, 22.10 Левиний рик
17.45 Жива природа
18.10, 04.30 «Таке спортивне життя»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
19.50 «Щоденники Другої світової війни»
21.00, 23.10 Дивовижний світ
21.20, 05.45 DW- новини

Європа»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
03.00 «Нічне життя»

11.15 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.30 «Свідок»
15.35 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Детектив Босх» 
00.45 Т/с «Поліція Маямі» 
03.00 «Випадковий свідок»

10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
13.30 Т/с «Якось у казці» 
14.20, 18.00, 21.00 Віталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
19.00 Любов онлайн
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22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Дайош молодьож!

09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Сходи до неба» 
18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
00.25 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі» 

10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої світової війни»
12.15, 05.20 7 історичних чудес України
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
13.55, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
14.55 «Модні історії»
15.40, 22.10 Левиний рик
17.45 Жива природа
18.05 Твій дім
18.15 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
21.45 «Глобал - 3000»
00.00 «Натхнення»

2+2
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Посміхніться

00.00 Дайош молодьож!

09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Сходи до неба» 
18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
00.25 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі» 

09.55, 15.10, 18.30, 21.30 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни»
12.15 «Джаз-коло»
13.05 Жива природа
13.50, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
14.20, 21.40 Водне життя
14.50 «Модні історії»
15.35, 22.10 Левиний рик
17.45 «Соціальний статус»
18.15, 05.30 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
00.00 «Еротична спека» 

Дожили до зарплати, а гро-
ші ще залишилися ... Сиди-
мо, думаємо: навчилися еко-
номити, або за щось забули 
заплатити?

* * *
— Я тобі гарантую, через 

п’ять років будемо жити кра-
ще, ніж в Європі.

— А що у них трапиться?
* * *
Зарплата дружини — це її 

зарплата, зарплата чоловіка 
— це сімейний бюджет ...

* * *
Якщо одночасно зняти 

ліфчик і взуття на високих 
підборах, то можна померти 
від задоволення.

* * *
Взагалі не розумію, як чо-

ловік з двома нирками може 
заявляти, що не може купити 
дружині нову шубу?!

* * *
Трудовик після пляшки 

горілки автоматично пере-
творюється в вчителя співу. 
Після другої він може викла-
дати філософію ...

* * *
Порада пішоходам: Якщо 

носити в руці хороший шма-
точок цегли і показувати його 
водіям, то вони і калюжі аку-
ратно об’їжджають, і на пере-
ходах ввічливо пропускають.

* * *
Щось тягне мене серед 

ночі до холодильника.
Напевно це магнітики.
* * *

Сиджу, п’ю каву в кафе. 
Підходить хлопець і каже: 
«Можна я за вас розраху-
юсь?» ... Ну, я не розгубила-
ся — дістала квитанції за газ, 
світло, воду ...

* * *
Чоловіки більш вибагливі 

і примхливі. Жінку влаштує 
як чорне манто і білий авто-
мобіль, так і навпаки. А чо-
ловікові подавай пишні груди 
і плоский живіт, а навпаки — 
ніяк.

* * *
 — Ми одружені всього дві 

доби, а ти вже на мене кри-
чиш!

— Ну, бо я ж два роки цьо-
го так чекала ...

* * *

Чоловік приходить до ліка-
ря і говорить:

— Лікарю, у мене після 
весілля проблеми із зором.

— А саме?
— Я грошей не бачу.

— Лікарю, як він?
— Ви знаєте, він у важко-

му стані, у нього обширний 
інфаркт, переломи!

— Я можу з ним поговори-
ти?

— Ні, на жаль, це немож-
ливо! Якщо Ви щось хочете 
йому сказати, скажіть мені, я 
передам!

— Запитайте у нього, зда-
ла я на права?

* * *
— З моїм Моней абсолют-

но неможливо жити!
— Ой, так розлучіться!
— Ще чого! Він мені життя 

зіпсував, а я його повинна 
ощасливити?!

* * *
—  Алло, Люся, а ти де 

хочеш побувати: на море 
або в лісі?

— Ой, ну звичайно на 
море Саша! А ти що, путівки 
береш?

— Та ні, вибираю освіжу-
вач повітря для туалету ...

* * *
Одеською мовою

— Не делай мине бере-
менную голову! 

— Я себе знаю, а вы себе 
думайте, что хотите. 

— Вы шо, спешите скорее, 

чем я?! 
— Я не могу его слышать, 

потому что я не могу его 
видеть. 

— Стал заносчивый, как 
гаишник с престижного пе-
рекрестка. 

— Я вас уважаю, хотя уже 
забыл за что! 

— Ну ты посмотри на этого 
патриота за мой счет! 

— Вы шо, с мозгами поссо-
рились? 

— Я личность творческая 
— хочу творю, хочу вытво-
ряю. 

Фима, не расчесывай мне 
нервы! 

Соседка соседке по поводу 
декольте: — Мадам, у вас 
сердце на двор видно! 
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08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Дні, які змінили Європу: 
Угорщина, серпень 1989 року»
10.40 Вікно в Америку
11.30 Війна і мир
12.15 Слідство. Інфо
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 Т/с «Мафіоза»
20.30 Prime time з Мирославою 
Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
22.15 Переселенці
22.30 З країни в Україну

09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 8»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.50 «Сімейні мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з Рус-
ланом Сенічкіним»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана - 3» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» 

22.00, 23.30 «Право на владу 2016»
00.30 Х/ф «Ромео і джульєтта» 

09.20, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.40, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 02.00, 04.40 «Подробиці»
22.50, 03.40 Т/с «Культ» (2)
00.15 Т/с «Щасливчик Пашка» За-
ключна серія

06.00, 07.30 Kids Time
06.02 М/с «Губка Боб - Прямокутні 
Штани»
07.32 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
10.50 Т/с «Щасливі разом»
17.45, 19.00, 20.30 Суперінтуїція
22.50 Х/ф «Лара Крофт 2: Колиска 
життя»
00.55 Педан-Притула Шоу

06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.35 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 
тіла 3»
00.10 «Один за всіх»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Антизомбі
11.40, 13.15 Х/ф «Рембо. Перша 
кров-2» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Слідчі»
16.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» 
17.20, 22.20 Т/с «На трьох» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Рембо-3» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.20, 23.20 «Моя правда»
12.10, 00.15 «Смішні люди»
13.20 Х/ф «Звільнення на берег»
14.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.40 Х/ф «За вітриною універмагу»
18.15 Х/ф «Живіть в радості»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»
01.55 Х/ф «Алегро з вогнем»

08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»

09.20, 01.15 Д/п «Знищені за мить»
10.15, 00.20 Д/п «Сучасні снайпери»
11.10 Х/ф «100 градусів нижче нуля» 
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями «
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
21.20 Х/ф «Захисник» 

08.15 «Мультфільми» 
09.00, 00.50 Т/с «90210: Нове 
покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. 
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.20 «Страх у твоєму домі»

 

09.40 Мистецький пульс Америки
10.30 Хто в домі хазяїн?
10.55 Хочу бути
11.15 Школа Мері Поппінс
11.35 Казки Лірника Сашка
12.05 М/с «Казки Андерсена»
14.00 Теніс. Кубок Федерації
18.10 Чоловічий клуб
18.45 Х/ф «Клятва Модо»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.30 Дорога до Ріо-2016
21.55 Переселенці
22.15 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територія закону

06.00 «Гроші»
07.05, 19.30 ТСН
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 Т/с «Матусі» 
13.15 «Голос країни 6»
15.30 «Вечірній квартал»
17.30, 18.30 «Розсміши коміка 7»

20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Ліга сміху 2»
23.20 «Розсміши коміка. Діти»

06.55, 20.00, 02.30, 05.30 «Подробиці»
07.40, 03.00 Х/ф «Миленький ти мій»
09.10, 04.20 Х/ф «Сім няньок»
10.35 Х/ф «Мій лагідний і ніжний звір»
12.40 Х/ф «Жіноча інтуїція»
15.15 Х/ф «Погана сусідка»
17.15, 20.30 Т/с «Дурна кров» 
22.35 Х/ф «Влітку я надаю перевагу весіллю» 

06.07 М/с «Дак Доджерс»
07.00 Х/ф «Три ніндзя: не здаватися»
08.37 Дешево і сердито
10.00 Ревізор
12.45 Страсті за ревізором
15.00 Від пацанки до панянки
17.00 Х/ф «Керування гнівом» 
19.05 М/ф «Тарзан»
21.00 Х/ф «Конго» 
23.05 Х/ф «Сльози сонця» 

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»

23.15 Дайош молодьож!

07.00, 15.00, 19.00, 03.20 Події
07.10 Зірковий шлях
09.00 Кулінарна Академія Олексія Суха-
нова
10.00 Відверто з Машею Єфросініною
11.00 Х/ф «Я подарую тобі кохання» 
12.50, 15.20 Т/с «Поверни мене» 
16.50, 19.40 Т/с «Шукаю чоловіка» 
21.20 Х/ф «Чужі діти» 
23.15, 04.00 Т/с «Сходи до неба» 

09.50 Д/ф «Щоденники Другої світової вій-
ни: день за днем»
11.00 «Шеф-кухар країни» 
11.50 Х/ф «Миша серед чоловіків»
14.05 «Іпостасі спорту. Кікбоксинг»
14.50 Дивовижний світ
16.00 «Мистецтво і час»
16.30 Жива природа
16.50 Концерт Іво Бобула «Берег любові»
20.10 Д/Ф «Мисливці за нацистами»
21.00 «П’єр Рішар. Блазень чи король?»
22.00 Х/ф «Вендетта по-корсиканськи» 
23.45, 05.30 «Кумири»

23.20 «Світське життя»

11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 Х/ф «Вагома підстава для вбивства» 
15.20 Х/ф «Влітку я надаю перевагу весіллю» 
17.15 Т/с «Дурна 
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єр-міністром»
21.40 Т/с «Дурна кров» 
22.30 Д/ф «Гагарін. Тріумф і трагедія»
23.25 Х/ф «Погана сусідка» 
01.25 Д/ф «Ген жорстокості»

05.42 М/с «Дак Доджерс»
07.32 Т/с «Пригоди Мерліна»
13.10 Х/ф «Доа: Живим або мертвим» 
14.55 М/ф «Тарзан»
16.50 Х/ф «Конго» 
19.00 Х/ф «Данді на прізвисько Крокодил» 
21.00 Х/ф «Крокодил Данді 2» 
23.05 Х/ф «Привиди Марса» 
01.05 Х/ф «Сльози сонця» 

06.00 «Все буде добре!»
07.55 «Холостяк - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдані»

11.05 «Україна має талант! Діти»
15.00, 22.50 «Я соромлюсь свого тіла 3»
17.00, 00.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 9»

10.15 Дивитись усім!
11.15 Без гальм
11.50 М і Ж
12.15, 13.00 Труба містера Сосиски
12.45 Факти. День
13.25 Перший раз за кордоном
14.20 Х/ф «Форсаж-5. Шалена п’ятірка» 
16.45 Х/ф «Суперфорсаж!» 
18.45 Факти тижня з
20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф. «Форсаж-6» Прем’єра 
22.45 Х/ф «Інший світ. Пробудження» 

10.00, 01.45 «Моя правда»
10.50 Х/с «Розслідування Мердока»
13.35 Х/ф «Доброго ранку!»
15.10 Х/ф «Дике серце»
17.00 Х/ф «Есения»
19.20 Х/ф «Висота»
21.00 Х/ф «Альошчине кохання»
22.35 Х/ф «Дитина до листопада»

10.30 Д/п «Королі рингу. Усик»
11.00 «Секретні матеріали»
12.00 «Цілком таємно»
12.50 «Люстратор 7.62»
13.50 22 тур Чемпіонату України з футболу 
16.00 Х/ф «Пекло» 
18.05 Х/ф «Ураган 500 миль на годину» 
19.50 Х/ф «Земний апокаліпсис» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.15 «Гра без правил»
23.40 Х/ф «Воїни-перевертні»

08.15 «Мультфільми» 
09.30 Х/ф «П’ятеро друзів 2» 
11.15 Х/ф «Таємниця Мунакра» 
13.10 «Орел і Решка. На краю світу»
18.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Весільний розгром» 
22.50 «КВН»

05.20, 03.50 «Речовий доказ»
06.15 «Правда життя. Професії»

07.20 Х/ф «Загін особливого призначення» 
08.50 Х/ф «Балада про доблесного лицаря 
Айвенго» 
10.25 Т/с «Агентство НЛС» 
14.05 «Розсміши коміка»
15.50 Х/ф «Ти - мені, я - тобі» 
17.25 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Мертвий. Живий. Небезпечний» 
23.00 Х/ф «Залізна хватка» 

06.00 М/с «Підлітки мутанти черепашки ніндзя» 
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця» 
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Нові пригоди» 
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті» 
11.35 М/с «Машині казки»
12.20 М/ф «Клуб Вінкс» 
14.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Дайош молодьож!

06.10, 07.50 Агенти справедливості
07.00 Події
08.50 Т/с «Не відпускай мене» 
12.40 Т/с «Шукаю чоловіка» 
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09.50 Мистецькі історії
10.15 Спогади
10.50 Твій дім
11.30 Д/ф «Марія Левитська. 
12.05 Театральні сезони
12.35 Фольк-music
14.00 Теніс. Кубок Федерації
18.10 Дорога до Ріо-2016
18.35 Чоловічий клуб. Спорт
19.55 Д/ф «Нью-Йоркський вокзал Гранд 
Централ»
21.00, 05.35 Новини
21.30 А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспорт.Ua
23.15 Д/ф «Двобій заради майбутнього»

09.40 М/ф «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН: «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт - 5»
12.05 «На ножах 2»
13.25 «Чотири весілля 4»
14.50 «Ліга сміху 2»
17.05 Х/ф «Чорне море»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»

16.15 Т/с «Занадто гарна дружина» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин з Прем’єр-міністром 
України
20.00 Т/с «Занадто гарна дружина « 
21.10 Т/с «Поверни мене» 
00.50 Т/с «Сходи до неба» 

13.25 «Зимою і літом мандруємо світом»

13.50 «Будьте здорові»

14.00 Дивовижний світ

15.10 Д/Ф «Мисливці за нацистами»

16.00 Таємниці Тихого океану

17.10 «Я люблю тебе, Україно!»

19.00 Дика природа Німеччини

20.00 «Шеф-кухар країни» з Михайлом 

Поплавським

20.35 «Світські хроніки»

21.00 Євромакс

21.35, 05.30 «Від хіта до хіта»

22.05 Х/ф «Не промахнись, Асунта»
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07.30 Ера будівництва
07.35 На слуху
08.30 Територія закону
08.35 Паспортний сервіс
08.40, 00.45 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Життєва артерія Стамбула»
10.40 Д/с «Візит до Кореї»
11.30 Чоловічий клуб
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
16.25 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 Т/с «Мафіоза»
20.30 План на завтра» з Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Слідами революції»
22.20 «Амністія». Післямова
22.50 З перших вуст

09.30, 10.50 «Міняю жінку - 9»
12.20 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.50 «Сімейні мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з Русланом 

Сенічкіним»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3» 
20.20 «Розсміши коміка. Діти»
22.15 «Світське життя»
23.15 Х/ф «Чорне море»

13.30, 14.20 «Судові справи»
14.40, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Вагома підстава для вбивства» 

06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.27 Т/с «Друзі»
09.55, 22.00 Київ вдень і вночі
10.45 Хто зверху
12.40 Половинки
19.00 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф «Темний світ: Рівновага» 
22.55 Суперінтуїція
00.25 Проект Любов

06.05 «Зіркове життя»
07.00, 18.30, 00.20 Т/с «Коли ми вдома»

08.55 Х/ф «Дочка» 
10.50 Х/ф «П’ята група крові»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «Холостяк - 6»
01.45 «Слідство ведуть екстрасенси»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45, 20.20 Антизомбі
11.45, 13.15 Х/ф «Рембо-3» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Прокурори» 
16.20 Т/с «На трьох-2» 
17.20 Т/с «На трьох» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф «Рембо-4» 
00.55 Т/с «Морська поліція: Новий Орлеан» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.55, 23.20 «Моя правда»
10.40, 00.10 «Смішні люди»
12.15 Х/ф «Повторне весілля»
14.00, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.50 Х/ф «Особливо важливе завдання»
18.10 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

01.20 Х/ф «Світла особистість»

08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»
09.20, 02.05 Д/п «Знищені за мить»
10.15, 01.10 Д/п «Сучасні снайпери»
11.10 Х/ф «Ураган 500 миль на годину» (2
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
19.20 Х/ф «Захисник» 
21.10 Х/ф «Пекло» 
23.20 Х/ф «Гадюки» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20, 01.10 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»

05.25 Х/ф «Я оголошую вам війну» 
07.00 Х/ф «Загін особливого призначення» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.20 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.30 «Свідок»
15.35 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Детектив Босх» 

08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
13.30 Т/с «Якось у казці» 
14.20 Віталька
15.35 Країна У
17.00 Казки У
18.35 М/ф «Діномама» 
20.00 М/ф «Містер Пібоді та Шерман» 
21.30 Х/ф «Неймовірне кохання» 
00.00 Дайош молодьож!

06.00 Т/с «Я все пам’ятаю» 
15.00, 19.00, 01.15 Події

07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Сходи до неба» 
18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся» 
19.45, 03.30 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Я подарую тобі кохання» 
23.00 Події дня
23.30, 02.00 Т/с «C.S.I» 

09.50, 15.15, 18.45, 21.30 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни»
12.15 Rock Time з Петром Полтарєвим
13.00 «Соціальний статус»
13.55, 21.00, 23.05 Дивовижний світ
14.15, 21.40 Водне життя
14.55 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
15.40, 22.10 Земля ведмедів
17.45 Жива природа
18.05 Твій дім
18.15, 04.50 «Таке спортивне життя. Сергій 
Бубка»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
00.00 «Еротична спека» 
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13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-
Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.25 «Свідок»
15.35 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Детектив Босх» 
00.40 Т/с «Поліція Маямі» 

10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
13.30 Т/с «Якось у казці» 
14.20, 18.00, 21.00 Віталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
19.00 Любов онлайн
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Дайош молодьож!

15.00, 19.00, 03.45 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Сходи до неба» 

18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Ліга Європи УЄФА. 1/4 фіналу 
«Шахтар» - «Брага»
00.00 Події дня
00.15 Х/ф «Загублений світ» 

09.45 Твій дім
09.55, 15.15, 18.30, 21.30 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни: день за днем»
12.25 Чарівність Китаю. Великі вина-
ходи старовини
13.10 Жива природа
13.55, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
14.55 Teen-клуб
15.40, 22.10 Земля ведмедів
17.45 «Соціальний статус»
18.15, 05.35 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона. 
Тетяна Васильєва, 2 ч.
21.40 «Відлуння»»

09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми 
13.15 «Холостяк - 6»
15.15 «МастерШеф Діти - 5»
19.00 «Україна має талант! Діти»
22.45 Х/ф «Службовий роман»

10.15, 16.50 Lабіринт. Містика поруч
11.10 Секретний фронт
12.05, 13.00 Антизомбі
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська оборона
14.20 Інсайдер
15.15 Х/ф «Рембо-4» 
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Форсаж-5. Шалена п’ятірка» 
22.35 Х/ф «Інший світ. Еволюція» 
00.30 Х/ф «Великий куш» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20, 01.50 «Моя правда»
11.10 Х/с «Розслідування Мердока»
13.55 Х/ф «Живіть в радості»
15.15 Х/ф «Небезпечний поворот»

18.50 Х/ф «Особливо важливе завдання»
21.20 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
22.50 Х/ф «Алегро з вогнем»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео по-українськи»
08.25, 02.50 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.10 Прем’єра! Д/п «Королі рингу. Усик»
13.40 Прем’єра! Д/п «Помста природи»
15.00 Х/ф «Вогняна пастка» 
16.50 22 тур Чемпіонату України з футболу 
«Дніпро» - «Металіст»
19.00 Х/ф «Втеча» 
21.15 Х/ф «Загнаний» 
23.05 Х/ф «Залізний кулак» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.30 Х/ф «П’ятеро друзів» 
11.20 Х/ф «П’ятеро друзів 2» 
13.10 Х/ф «Таємниця Мунакра» 
15.10 «Розсміши коміка»
17.00, 22.00 «Орел і Решка. На краю світу»
21.00 «Орел і Решка. Шопінг 2016»

22.50 Х/ф «Побачення наосліп» 
00.45 «КВН»

05.40 «Правда життя. Професії»
06.05 Х/ф «Велике золото містера Грінвуда» 
07.30 Х/ф «Інспектор Лосєв» 
11.30 «Речовий доказ»
13.50 Т/с «Детективи» 
16.35 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00, 03.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «День залежності» 
21.10 Х/ф «Жага швидкості» 
23.00 «Чоловічий журнал»
23.55 Х/ф «Американський ніндзя - 3» 

06.00 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя» 
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця» 
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі» 
11.35 М/ф «Клуб Вінкс» 
13.40, 21.15 Х/ф «Східна наречена» 
15.40 Х/ф «Неймовірне кохання» 
18.10 М/ф «Містер Пібоді та Шерман» 
19.50 М/ф «Діномама» 
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Волейбол

Плавання

Олександр Гончаров: «Готовністю 
своїх підопічних задоволений...»

Будьте здорові!
Очищення організму 
і кишечника від шлаків

Ще один успіх Ростислава 
Крижановського

Юні вишгородські волейболіст-
ки потрапили в групу з команда-
ми з м. Бучі та Бориспільського 
р-ну. 

Вигравши обидві гри в своїй 

02.04.16 відбулася відкрита першість Бориспільської ДЮСШ 
з волейболу серед дівчат 2001 р.н.  

Помірятися силами до Борисполю завітали кращі волей-
болістки Київщини. Всього в змаганнях взяли участь 9 команд, 
які були розподілені на три підгрупи по три команди в кожній.

групі, ми з першого місця потра-
пили в фінальний турнір, де ви-
борювались «медальні» місця. 

В підсумку наші волейболіст-
ки посіли третє місце і отримали 

Наші волейболістки вибороли «бронзу»
бронзові медалі турніру. 

Найкращою волейболісткою 
в нашій команді організатори 
визначили Анастасію Ткач.

Вітаємо наших спортсменок та 
їх тренера Олексія Рудого з цим 
успіхом.   

І. Карпина, 
заступник директора 

КДЮСШ                    

 На дистанції 200 метрів бра-
сом Ростислав Крижановський, 
вихованець  Вишгородської  рай-
онної КДЮСШ,  не просто виграв 
золото на цій дистанції. Він ще 
й продемонстрував результат, 
що перевершив будь-які юнацькі 
рекорди України, які трималися 
близько 15 років ( нагадаємо, що 
Ростиславу лише 11 років). 

1-2 квітня в м. Біла Церква 
відбувся юнацький чемпіо-
нат України з плавання серед 
юнаків 2002 року народження, 
в якому взяли участь 52 ко-
манди та близько 500 участ-
ників.

Але й це ще не все. На дистан-
ції 100 м брасом наш юний спор-
тсмен, легко обігнавши своїх су-
перників, поклав ще одне золото 
в свою кишеню. 

Нагадаю всім, що на сьогод-
нішній день Ростислав Крижа-

новський — кандидат в майстри 
спорту. Щодо останнього резуль-
тату, який він показав в м. Біла 
Церква, то йому не вистачило 

лише декількох десятих секунди 
до виконання нормативу майстра 
спорту. І це — лише в 11 років!

Безперечно, це — унікальний  
результат в історії плавання. 

Тож, щиро вітаємо нашого 
юного таланта Ростислава Кри-

Футбол

«Матч з «Дніпром» був дуже 
напруженим і цікавим. Наш су-
перник — досить кваліфікована, 
сильна команда, яка, на мій по-
гляд, на даний момент сильніша, 
ніж ровесники з «Металіста» чи 
«Шахтаря». У грі з дніпрянами 
дуже довго ніхто не міг відкрити 
рахунок, хоча гострих моментів 
обидві команди створили до-
статньо. Але підводила реалі-
зація. І все ж за десять хвилин 
до фінального свистка «Дніпро» 
точно завершив свою атаку. 
Правда, при цьому їх гравець 
відверто підіграв собі рукою, але 
арбітр зустрічі чомусь цього не 
помітив. А за п’ять хвилин до кін-
ця зустрічі ми забили «чистий» 
гол та суддя на цей раз зафіксу-
вав порушення правил. Шкода, 
що і в дитячому футболі помилки 
рефері впливають на результат. 

Перший склад «Діназу-2003», який тісно співпрацює з київсь-
ким «Динамо», повернувся з Миколаєва, де брав участь у 
представницькому футбольному турнірі. Минулої осені виш-
городці виграли турнір у Місті Корабелів і приїхали захищати 
свій титул. Саме тому суперники на цей раз на матчі проти 
діназівців налаштовувалися дуже серйозно. І якщо у групі 
підопічні Гончарова не мали рівних, вигравши перше місце, 
то у чвертьфіналі в запеклій боротьбі поступилися дніпропе-
тровському «Дніпру» (0:1). 

Ми попросили наставника поділитися враженнями від поїздки.
Таким чином, ми потрапили 

до другої четвірки, котра розігру-
вала 5-8 місця. Тут ми провели 
ще два поєдинки. Спершу зно-
ву зійшлися з харківським «Ме-
талістом». Це була досить рівна 
гра, без особливих моментів і 

забитих м’ячів. Лише по серії піс-
ляматчевих пенальті ми здола-
ли суперника. Далі на нас чекав 
«Кремінь» з Кременчуга. І знову 
основний час переможця не ви-
явив (1:1), хоча ми «просиділи» 
на воротах суперника практично 
весь матч. Довелося вкотре бити 
пенальті. І нам пощастило в цій 
футбольній лотереї: ми посіли 
п’яту сходинку на турнірі.

В цілому я залишився задо-
волений цим етапом підготовки 
команди до сезону. Можу кон-
статувати, що хлопця додали, і 
у непоганій формі підходять до 
старту в чемпіонаті Києва.

Вплив висівок на організм
Очищення кишечника висівка-

ми передбачає щоденне їх вжи-
вання. Висівки слід запивати, при 
цьому зазвичай спожиту кількість 
води слід збільшити, як мінімум, 
удвічі. Суть очищення висівками 
полягає в тому, що при взаємодії 
з водою вони розбухають у кіль-
ка разів. Набрякла маса починає 
тиснути на стінки кишечника і 
дратувати їх, чим і стимулюється 
спорожнення кишечника. Сприяє 
випорожненню і жовчогінна вла-
стивість, яким володіють висівки.

 Висівки для очищення
 Набрякла клітковина стає схо-

жою на губку, вона вбирає всі 
токсини і шлаки. В результаті 
поліпшується робота імунної си-
стеми, кращимстає стан шкіри, 
нігтів і волосся, очищається кров. 
У деяких випадках споживання 
для очищення висівок здатне 
позбавити від декількох зайвих 
кілограмів.

 Як застосовувати висівки 
для очищення?

Застосування висівок для очи-
щення не вимагає якоїсь кар-
динальної зміни режиму харчу-
вання. Прокинувшись вранці, до 
сніданку потрібно з’їсти 2 столо-
вих ложки висівок і запити їх 1-2 
склянками рідини — води, несо-
лодкого чаю, соку або мінералки. 
Перед обідом процедуру потріб-
но повторити. Зручність такого 

В уявленні більшості людей 
висівки не мають особливої цін-
ності і є лише відходами хлібно-
го виробництва. Однак, насправ-
ді цей продукт може принести 
неоціненну користь для людсь-
кого організму. Більша частина 
складу висівок являє собою 
клітковину, яка здатна очищати 
кишечник. Клітковина практично «вимітає» з ШКТ всі шкідливі і 
непотрібні речовини, що і робить очищення організму висівка-
ми дуже корисним і популярним.

очищення й у тому, що висівки 
просто можна взяти з собою на 
роботу і не переривати курс із-за 
відсутності вільного від роботи 
часу.

 Очищення висівками
Важливо пам’ятати, що запи-

вати висівки потрібно обов’язко-
во, інакше вся процедура буде 
безглузда. При підвищеній чут-
ливості шлунка очищення висів-
ками слід почати з мінімальної 
кількості, поступово довівши його 
до потрібного обсягу. 

Максимально допустима кіль-
кість висівок на добу становить 
6 столових ложок. Вживання 
більшої кількості може негативно 
позначитися на шлунково-кишеч-
ному тракті.

 При збільшенні запланованого 
обсягу висівок може виникнути 
важкість у животі, посилення га-
зоутворення, порушення трав-
лення. Курс очищення організму 
висівками — 1 місяць. Інтервал 
між курсами — 6-12 місяців. У 
профілактичних цілях мож-
на приймати висівки постійно, 
додаючи їх невелику кількість у 
повсякденну їжу.

При наявності захворювань 
шлунково-кишкового тракту і 
органів травлення необхідна 
обов’язкова консультація лікаря, 
оскільки в деяких випадках ко-
ристь висівок не виправдовує їх 
можливі протипоказання.

Рецепт в тему

З КЕФІРОМ АБО ЙОГУРТОМ
Вам сподобається простий на-

пій, у складі якого:
— висівки — 2,25-3 ч. ложечки;
— йогурт питний або кефір — 

475-500 гр.;
Приготування:
Змішуємо в блендері обидва 

компоненти до отримання од-
норідної суміші.

Розливаємо по стаканчиках і 
подаємо до столу.

Інший напій — з чорносливом і 
висівками — зробить свій вплив 
на весь травний тракт. У його 
складі:

— борошно лляне — 0,75-1 ст. 
ложечка;

— висівки розсипчасті - 2-2,25 
ст. ложки;

— м’який чорнослив — 4-5 шт.;
— кефір низькокалорійний — 

275-300 гр.

Вживати висівки для схуднення ви зможете в їжу не тіль-
ки в чистому вигляді, а також додаючи під час приготування 
різноманітних страв, що набагато смачніше і корисніше. До 
достоїнств таких страв належить те, що в організм надхо-
дить такий важливий мікроелемент, як калій, Окрім того, вони 
мають  приємний смак, завдяки чому, можливо, незабаром 
будуть ставитися до числа головних страв денного раціону.

Приготування:
Чорнослив заливаємо окро-

пом, залишаємо на час, поки тро-
хи не розм’якне.

Подрібнюємо чорнослив, пере-
кладаємо в чашу блендера, змі-
шуємо з іншими компонентами.
Все добре перемішуємо, розли-
ваємо по склянках.

жановського і його тренера Ген-
надія Жданова з високим спор-
тивним результатом і бажаємо їм 
подальших перемог!


