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На дворі був кінець березня, а за вікном літали білі мухи. 
Та й в хаті особливо не припікало. Петро Олексійович гля-
нув на термометра, що висів на стіні: + 15. 

— Марино! — гукнув він. — А дай-но платіжку за тепло! 
В платіжці була намальована пятизначна сума. Петро 

Олексійович прикинув скільки залишилося до зарплати 
і зрозумів, що останнє підвищення його не врятує. Якщо 
жити на одну зарплату, звичайно. 

В країні щось явно йшло не так.
Зітхнувши, Петро Олексійович вмостився у крісло, за-

кутався в стару ватяну ковдру і увімкнув телевізор. «95-
й квартал» показував його весілля з Яценюком. 

На душі потеплішало... 
«От засранці! — посміхнувся про себе. — Але ж як влуч-

но! Молодці!». І тут же набрав Коломойського. 
— Чуєш, Ігорьок! Кажу, молодці твої орли з «Кварта-

лу»... Ти їх там якось заохоч чи що...
— Понял! — радісно відгукнувся олігарх. ...— Может, 

кофе попьем? 
— Та ні. Часу немає. Держава чекати не може. Давай.
Потім набрав Грицака.
— Вася, ти Боріну «Четверту республіку» читав? Ще 

ні? То почитай. Почни з «русской культурной традиции» 
носіями якої є ми з тобою...

Зателефонував самому Ложкіну.
— Боря? З завтрашнього дня свободєн.
Тепер Сєня. Дістав уже.
— Привіт, Арсеній. Завтра оголосиш про відставку. 

Жарти закінчилися. Ігри в демократію теж.  
— Так... А... Куля в лоб!
— Буде тобі куля. Якщо не буде публічної заяви. 
— А як же коаліція?! Парламент?!! Фракція?!!!
— Сеня! На@рать на коаліцію, на парламент, і на фрак-

цію. З високої гори. Поняв?
Хто там ще? Ага, друзяка Кононенко...
— Ігор! Чуєш мене? Добре. Ділянки в Царському селі від-

дай назад місту. І мою, і свою. Будинок вже побудував? 
Добре, сплати місту за свою ділянку. За цінами 2008-го... 
Да, по скандалу з Абрамавічусом... Напиши заяву про скла-
дання депутатських повноважень. Завтра... Що сталось? 
Нічого не сталося. Живемо по-новому. Давай.

Кого там ще під три чорти? Ні, на нари! Шокіна, Гон-
тарєву, Охендовського? Гелетея, Мохніцького, Ярему, 
Авакова? Судей Конституційного суду? Так, суддів взагалі 
всіх — через поліграф! Рошеновських топ-менеджерів з 
державних посад — всіх до одного! «Рошен» — з молотка! 
5 канал — теж! У олігархів все вкрадене — забрати... І в 
себе теж! І в себе?! І в себе?!!! Але ж... А як же ж... А що ж...

І тут він прокинувся. Весь у холодному поту.
...«95-й квартал» показував його весілля з Яценюком.
Набрав Коломойського.
 — Чуєш, Ігорьок! Кінчай цей балаган з «Кварталом!». 

Бо я за себе не отвєчаю!
— Понял! — радісно відгукнувся олігарх. ...— Может, 

кофе попьем? 
— Давай. Лише не в білий день. І не світися там ніде...

П. Поварьошкін

«Мені наснився 
дивний сон...»

Навіщо Президенту П. Порошенку 
був потрібний генпрокурор В. Шокін?

Повний абзац!

Хто такий В. Шокін стало зрозуміло буквально через 
кілька місяців після його призначення на посаду Генпро-
курора. Коли він з трибуни ВР, фактично, попередив С. 
Клюєва про те, що того збираються позбавити депутат-
ської недоторканості й заарештувати.

Але ж народ у нас дуже довірливий і багато хто не 
побачив в цій ситуації злого умислу: хтось подумав, 
що Генпрокуратура «трохи недопрацювала», хтось — 
що по-іншому «було неможливо». Тим паче, що дуже 
швидко генпрокурор, начебто, виправився, заарешту-
вавши прямо в залі ВР України І. Мосійчука. З іншого 
боку, це насторожило вже, навіть, дуже довірливих: все 
таки, між Клюєвим і Мосійчуком існує різниця і не мала. 

Однак, дуже швидко, навіть ті, хто в лютому 2015-го 
простодушно повірив, що В. Шокін «покарає всіх сепа-
ратистів», «знайде замовників вбивства Гонгадзе», «на-
зве прізвища тих, хто віддавав наказ стріляти у людей 
на Майдані», «завершить справу проти Януковича», 
«покарає міністрів-корупціонерів»  і т. ін., впевнилися: 
новий генпрокурор робить все прямо протилежне своїм 
обіцянкам. Насправді його вчинки не просто розходять-
ся з цими обіцянками, а прямо їм протирічать. Це стало 
зрозуміло не лише всім більше або менше адекватним 
українцям, а й всьому світу вже в липні 2015-го, коли 
працівники ГПУ и СБУ вилучили у заступника голови 
слідчого управління ГПУ В. Шапакіна та у зступника 
прокурора Київщини О. Корнійця $500 тис., коштовності 
та  наркотики. А генпрокурор почав всіма можливими 

способоми «валити» це розслідування, ініційоване і ор-
ганізоване двома його заступниками — Д. Сакварелідзе 
та В. Касько. 

Всі наступні події, — від позиції В. Шокіна по справі М. 
Мартиненка та розпорядження про заборону прокурорам 
передавати матеріали в НАБ і Спеціалізовану антикоруп-
ційну прокуратуру до смішного «роз’яснення» штатного 
«соловейка» ГПУ В. Куценка щодо орендованого «Мер-
седеса» очільника ГПУ та його розкішного маєтка, — 
лише запевнили всіх у тому, що В. Шокін є достойним 
учнем і  послідовником генпрокурора В. Пшонки.

Нічого не помічав і не розумів лише П. Порошенко. 
Якраз той, хто й запропонував В. Шокіна парламенту в 
якості генпрокурора і на кому, відповідно, лежала вся від-
повідальність за діяння своєї креатури. А, може, навпаки, 
все і помічав, і розумів, але, як у тому прислів’ї про дощ 
та справляння малої нужди, лише робив вигляд, що нічо-
го не помічає і не розуміє...

Уже і «фейсбушники» мало не з штанів вискакували, і 
окремі глави держав прозоро натякали, і американський 
посол відкритим текстом  шпарив — а П. Порошенко все  
«не врубався». Чи робив вигляд. І лише в лютому 2016-
го, нарешті, почув, зрозумів і «в’їхав». Але розправитися 
з Д. Сакварелідзе і В. Касько В. Шокін, все ж, встиг.

Так от, це я до чого. Логіка президентських дій стане 
зрозумілою з того, де проведе старість В. Шокін після від-
ставки: в тюрмі чи у своєму розкішному маєтку...

В. Борзовець

Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» №2093
поновлює права чорнобильців, яких
вони були позбавлені у грудні 2014 р.:
пенсії, дитячі виплати,
проїзд, лікування, 
відпочинок та ін.

Сьогодні, коли я пишу цей матеріал, 
24 березня. До кінця 1-го кварталу 
залишається рівно тиждень і одна сесія
районної ради, яка відбудеться
31 березня. То коли саме, на яких сесіях
депутати районної ради збираються 
аналізувати роботу цих дев’яти 
комунальних підприємств? 
Чи цей план роботи —
«фількіна грамота»?
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Територіальний 
Сервісний 
Центр МВС 3245 
інформує

«Батьківщина» — за повернення пільгової 
системи оподаткування для фермерів

Увага!

Повідомляємо, що видачу 
свідоцтв про допущення транс-
портних засобів до перевезення 
визначених небезпечних ван-
тажів (ДОПНВ-свідоцтв) здійс-
нюють територіальні сервісні 
центри МВС в Київській області 
(ТСЦ) на підставі таких доку-
ментів:

1. Лист на ім’я директора те-
риторіального сервісного центру 
МВС в Київській області для от-
римання свідоцтва про допущен-
ня транспортних засобів (перелік 
транспортних засобів) до пере-
везення визначених небезпечних 
вантажів (із обов’язковим зазна-
ченням класу небезпечної речови-
ни, ідентифікаційного номеру виду 
небезпеки та номеру ООН).

У випадку перевезення небез-
печної речовини у цистерні (ци-
стернах), опис вбудованої (них) 
цистерни (цистерн)/транспортного 
засобу-батареї (якщо застосо-
вується):

• виробник цистерни;
• номер затвердження цистерни/

транспортного засобу-батареї;
• серійний номер цистерни, вка-

заний виробником позначення 
елементів транспортного засо-
бу-батареї;

• рік виготовлення;
• код цистерни відповідно до 

підрозділу 4.3.3Л або 4.3.4.1 ДОП-
НВ;

• спеціальні приписи відповідно 
до розділу 6.8.4 ДОПНВ (якщо за-
стосовується).

2. Копія свідоцтва про реєстра-
цію транспортного засобу.

3. Копія протоколу обов’язкового 
контролю технічного стану транс-
портного засобу виданий уповно-
важеним суб’єктом проведення 
обов’язкового технічного контро-
лю.

4. Копія поліса обов’язкового 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників назем-
них транспортних засобів.

5. Копія ДОПНВ-свідоцтва про 
підготовку водіїв транспортних за-
собів, що перевозять небезпечні 
вантажі.

6. Копія свідоцтва про підготовку 
уповноваженого з питань безпеки 
перевезень небезпечних вантажів.

7. Копії всіх документів, що по-
даються для оформлення та от-
римання свідоцтва посвідчуються 
підписом керівника підприємства 
та закріплюються печаткою.

8. Квитанції про сплату:
— за оформлення свідоцтва про 

допущення транспортних засобів 
до перевезення визначених не-
безпечних вантажів, (код платежу 
507514) — 130,50 грн.;

— оформлення продовження 
свідоцтва (код платежу 013011) — 
93,00 грн.

Суб’єкт звернення має право по-
дати вхідний пакет документів до 
ТСЦ особисто або через уповно-
важеного представника. Бланки 
протоколів видаються на підставі 
документа, що посвідчує особу.

 Як відомо, 15 березня ц.р. Юлія 
Тимошенко та народні депутати від 
«Батьківщини» вийшли до учас-
ників «селянського віче», в якому 
взяли участь всі асоціації селян-
ського спрямування.  Члени партії 
вислухали вимоги аграріїв, поспіл-
кувалися з фермерами та висло-
вили їм свою підтримку.

Учасники акції-протесту «Захи-
сти село — збережи Україну!» ви-
магали від парламентарів ухвален-
ня низки законопроектів: № 3851-1 
«Про внесення змін до Податково-
го кодексу України щодо захисту 
прав платників податку на додану 
вартість, в тому числі сільгоспви-
робників» та №1599 «Про внесен-
ня змін до деяких законів України 
щодо стимулювання створення та 

Партія «Батьківщина» вимагає від Парламенту термінового прий-
няття законопроектів, спрямованих на підтримку фермерів.

діяльності сімейних фермерських 
господарств». 

Як нагадала Юлія Тимошенко, 
ухвалюючи бюджет на поточний 
рік, уряд вніс законопроекти, які 
позбавили фермерські господар-
ства останніх копійок. «Всупереч 
тій боротьбі, яка велась під парла-
ментом і в стінах парламенту, вони 
були проголосовані всіма фракція-

ми, окрім «Батьківщини», — дода-
ла вона.

Після того, як страйковий комі-
тет на чолі з Асоціацією фермерів 
та приватними землевласниками 
України через депутатів фракції 
«Батьківщина» передали свої ви-
моги щодо повернення спецре-
жиму оподаткування ПДВ для 
аграріїв, податковий комітет реко-
мендував Верховній Раді прийня-
ти законопроект № 3851-1, який 
продовжує до 2018 року пільговий 
режим оподаткування ПДВ для 
аграріїв з 100% відшкодуванням 
коштів — за основу. 

Як повідомили у «Батьківщині», 
навіть під час засідання Комітету 
довелось долати тиск з боку дея-
ких політиків, які пропонували пе-
ренести розгляд цього законопро-
екту на одне з наступних засідань. 

У ВР України

У ВР України

Справи партійні

Парламент повернув чорнобильцям пільги 

Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про ста-
тус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» (щодо со-
ціального захисту постраждалих 
громадян) №2093 поновлює права 
чорнобильців, яких вони були поз-
бавлені у грудні 2014 року: пенсії, 
дитячі виплати, проїзд, лікування, 
відпочинок та ін. Парламенту вда-
лося об’єднатися навколо соціаль-
но важливого документу, попри 
сильну протидію Міністра фінансів. 

Головний ідеолог законопроекту 
народний депутат Ярослав Мо-
скаленко розповів, що потреба в 
підготовці закону виникла одразу 
після того, як у 2014 році, з подачі 
Мінфіну, чорнобильців позбавили 
буквально всього. З аналогічними 
проектами виступило пізніше ще 
кілька депутатів від різних фрак-
цій, але Ярослав Миколайович 
переконав їх об’єднати проекти 
в спільний, а відповідно і зусил-
ля. Близько року знадобилося, 
щоб домогтися внесення в поря-
док денний.  «Тоді люди платили 
своїми життям і здоров’ям. Тепер 
за них платитиме держава. Закон 
полегшить життя людям — це сто 
відсотків. Він відновить соціаль-
ну справедливість. Для держави 
він також не нестиме серйозного 
фінансового навантаження. Адже 
підкреслю, що закон не призведе 
до збільшення кількості громадян, 
яким надаватиметься допомога від 
держави, — пільги і компенсації 
відновлюються тим, хто отримував 
допомогу до 2014 року», — про-
коментував свою роботу Ярослав 
Миколайович.

17 березня 261 народний депутат підтримав важливий для чор-
нобильців законопроект 2093. 

Варто відзначити, що на прийняття цього закону чекало дуже 
багато людей. За сьогоднішньої економічної ситуації, повернення 
чорнобильських пенсій та виплат варто вважати одним з неба-
гатьох законів для людей (а не піар-ходом або відстоюванням 
чиїхось бізнес-інтересів). Окрім того, що незабаром 30-ті роковини 
Чорнобильської катастрофи, а цей, 2016 рік, указом Президента 
України оголошений роком вшанування учасників ліквідації на-
слідків аварії та пам’яті жертв. 

Наводимо основні норми, що на-
бувають чинності з першого числа 
місяця, наступного за днем опу-
блікування закону:

— відтепер закон надає визна-
чення потерпілих осіб IV категорії 
без прив’язки до території; 

— соціальні пільги та гарантії 
відновлять для вже визнаних по-
терпілих осіб, які в свій час зазнали 
впливу радіоактивного опромінен-
ня (це особливо важливо для осіб 
IV категорії, яким МСЕК встановле-
но причинний зв’язок захворюван-
ня з наслідками аварії на ЧАЕС, 
а отримати посвідчення інваліда І 
або ІІ категорії вони не можуть, бо 
бездумно було скасовано IV зону 
радіаційного забруднення та IV ка-
тегорію постраждалих осіб); 

— діти, чиї батьки є учасниками 
ліквідації аварії на ЧАЕС та евакуй-
овані із зони відчуження, матимуть 

право на щорічне медичне обсте-
ження, диспансеризацію та ліку-
вання у спеціалізованих медичних 
закладах;

— пенсія у зв’язку з втратою го-
дувальника призначається непра-
цездатним членам сім’ї, які були 
на утриманні годувальника, та дру-
жині (чоловіку), які не одружилися 
вдруге, які втратили годувальника 

з числа учасників І категорії;
— особам, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастро-
фи, пенсії виплачуються у повному 
розмірі, без урахування одержува-
ного ними заробітку (доходу) та не-
залежно від місця роботи.

Окремі «дитячі» норми набира-
ють чинності з 1 січня 2017 року, а 
саме:

— діти (до 8 років), потерпілі від 
Чорнобильської катастрофи, без-
платно виховуватимуться у дер-
жавних та комунальних дошкільних 
навчальних закладах аж до вступу 
ними до школи. Крім того їм випла-
чуватиметься щомісячна грошова 
допомога, розмір якої визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України;

— безкоштовний проїзд в оби-
два боки у межах України на всіх 
видах транспорту (крім таксі). Цим 
можуть скористатися дитина та 

особа, яка її супроводжує, до місця 
лікування (реабілітації), оздоров-
лення (за направленням медичних 
закладів);

— щомісячні виплати перед-
бачені сім’ям на кожну дитину 
шкільного віку, яка стала інвалідом 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, а також дітям шкільного 
віку, батьки яких стали інвалідами 
I або II групи чи померли внаслі-
док Чорнобильської катастрофи 
(замість виплати, передбаченої 
пунктом 6 цієї статті, якщо така ди-
тина не перебуває на повному дер-
жавному забезпеченні);

— повернення безплатного хар-
чування учнів середніх загальноо-
світніх закладів, розташованих на 
територіях радіоактивного забруд-
нення, а також дітей-інвалідів;

— якщо потерпіла дитина не пе-
ребуває на повному державному 
забезпеченні та не відвідує дитса-
док (школу), її батьки отримувати-
муть грошову компенсацію.

Права на виплати і пільги:
— дружина (чоловік), які не 

одружилися вдруге, неповнолітні 
діти померлого учасника ліквідації 
наслідків аварії І категорії, мають 
право на пільги з оплати житло-
во-комунальних послуг та інші, пе-
редбачені статтею 20 Закону Украї-
ни «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи»;

— дружина (чоловік), які не одру-
жилися вдруге, діти померлого 
учасника-інваліда мають право на 
одноразову компенсацію за втрату 
годувальника;

— дружина (чоловік), які не 
одружилися вдруге, померлого 
учасника-інваліда має право на 
щомісячну компенсацію за втрату 
годувальника (стаття 52 базового 
Закону);

— діти, які втратили одного з 
батьків із числа учасників-інвалідів 
мають право на виплату щорічної 
допомоги на оздоровлення (стаття 
48 базового Закону).

Марія ФІЛАТОВА

Під час відвідин Чорнобильської АЕС

Народні депутати «мігрують» у фракцію БПП
Народна депутатка України Ірина Суслова увійшла до складу 

фракції «Блок Петра Порошенка». Про це у середу, 30 березня, 
оголосив на засіданні Верховної Ради перший віце-спікер Андрій 
Парубій. Як відомо, Суслова у лютому 2015 року була виключена з 
фракції «Самопоміч» та до цього часу була позафракційною.

Між тим народний депутат з 
фракції БПП Сергій Лещенко про-
гнозує, що до фракції увійдуть ще 
кілька виключених з «Самопомочі» 
парламентарів. «Почав реалізову-

ватись сценарій — добити фракції 
БПП і НФ позафракційними, щоб 
збільшити чисельність обох фрак-
цій до 226 та вивести з гри Тимо-
шенко», — написав Лещенко на 

своїй сторінці у Facebook.
Водночас Мустафа Найєм, також 

народний депутат від БПП, повідо-
мив, що екс-члени «Самопомочі» 
Ганна Гопко і Павло Кішкар уже 
увійшли до фракції БПП.

Інформацію про наявність заяв 
про входження до фракції БПП 
«ще кількох народних депутатів» 
підтвердив і заступник керівника 

фракції БПП Олексій Гончаренко.
«Якщо до БПП додати кількість 

депутатів «Народного фронту», то 
у мене виходить 218. Потрібно ще 
8 депутатів і буде 226 голосів... Я 
можу вам підтвердити, що з дея-
кими позафракційними депутатами 
тривають переговори, ми запроси-
ли їх до нашої фракції», — наводить 
слова Гончаренка «Інтерфакс».

У Кабміні

Пільгові тарифи на природній 
газ для населення діятимуть до 
1 травня поточного року

Кабінет міністрів України сьогод-
ні ухвалив рішення про продов-
ження на місяць спеціального зо-
бов’язання найбільшого в Україні 
державного енергохолдингу «Наф-
тогазу» щодо продажу природного 
газу населенню на пільгових умо-
вах, пише УНІАН.

Відповідне рішення було сьогод-
ні ухвалене на засіданні уряду.

За словами заступника міністра 
енергетики О. Светеліка, спецзо-
бов‘язання діятимуть з 1 квітня по 
1 травня 2016 року.

Напередодні голова «Нафто-
газу» Андрій Коболєв називав 
критично важливим, щоб Кабінет 
міністрів до 28 березня 2016 року 
продовжив дію постанови про 
спецзобов’язання. 

Газові пільги 
продовжили



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

Общество 3№3(282), пятница, 1 апреля 2016 г. 

Зворотній зв’язок

На засіданні обговорювали масу 
питань, які не дають спокою спо-
живачам тепла у Вишгородському 
районі. Як зазначила Л. Іванова, 
в с. Демидів, де постачальником 
тепла є   ВРКП «Вишгородтепло-
мережа», мешканці  багатоквар-
тирних будинків, в яких є квартири 
з індивідуальним опаленням, без 
підписання договору, за січень 
місяць отримали рахунки на спла-
ту за опалення місць загального 
користування (МЗК) — під’їздів. 
Причому, принцип нарахування 
вартості цієї послуги є абсолютно 
незрозумілим, і для кожного меш-
канця тариф є абсолютно різний: 
комусь нараховують по 3 грн. за 
квадратниий метр, комусь — по 3 
грн. 18 коп. м кв. І, саме головне, 
незрозумілим є те, що люди, котрі 
мають індивідуальне опалення, 
опалюючи власні квартири в 67,5 
м.кв, в січні місяці витрати 600 грн. 
на опалення, а за під’їзди площею 
в 6 м.кв. — по 200 грн. Здається, 
елементарні логіка та арифмети-
ка відсутні взагалі.  Також,  обго-
ворюючи питання теплопостачан-
ня в багатоквартирні будинки в 
с. Демидів, керівництвом  ВРКП 
«Вишгородтепломережа» було 
запропоновано всім мешканцям 
перейти на індивідуальне опа-
лення.  Як зазначив В. Алексеєв, 
в Демидові система теплопоста-
чання знаходиться в аварійному 
стані і довго  не протягне, а гро-
шей на реконструкцію та модерні-
зацію немає.  Також, піднімалось 
питання ціноутворення тарифів 
на опалення МЗК в тих будинках, 
де немає загальнобудинкових 
лічильників тепла. Як стало зро-
зуміло, ніхто не робить щомісяч-
них розрахунків. А, згідно поста-
нови КМУ № 1037 від 30 жовтня  
2015 року,  вартість послуг за цен-
тралізоване опалення розрахо-
вується залежно від температури 
зовнішнього повітря, до речі ця ж 
сама процедура стосується і квар-
тир які не мають загально будин-
кових лічильників тепла.   

Тепер щодо Катюжанки. Від 
імені жителів багатоквартирних 
будинків №10-а, №18 та №22, 
що по вулиці Заводській, я зада-
вав багато запитань, відповіді на 
які ми не можемо отримати ще з 
истопада 2015 року.

Першим питанням було питання 
прозорості та відкритості роботи 
ВРКП «Вишгородтепломережа». 
Хотілося зрозуміти чому керівни-
цтво ВРКП «Вишгородтепломе-
режа» не надає чітких відповідей 
на конкретні запитання? Чому 
люди отримують відписки? Чому 
було проігноровано депутатський 
запит, який місцеві депутати Ю. 
Новак та О. Потапенко направля-
ли голові районної ради Р. Кири-
ченку, в якому депутати просили 
витребувати повний пакет доку-
ментів, які подавався в НКРЕКП 
для затвердження тарифів на 
централізоване опалення. На цей 
запит депутати отримали відписку 
у вигляді посилань на районну га-
зету «СЛОВО». 

Почувши ці запитання, пред-
ставники комунального підприєм-
ства, не підбираючи слів, звину-

Державній фінансовій нспекції України 
в Київській області

Жителів с. Катюжанка
Вишгородського р-на Київської обл.

Ми, мешканці багатоквартирних будинків №10-а, №18, та №22 по вул. Завод-
ській в с. Катюжанка неодноразово зверталися через депутатів сільської ради, 
та депутатів районної ради до керівництва ВРКП «Вишгородтепломережа» з 
проханням надати інформацію щодо того, чому завищений тариф на теплопо-
стачання, яке мешканці даних будинків отримують від котельні, що працює на 
альтернативному виді палива — дровах. Дана котельня почала працювати з 
початку опалювального сезону 2014-2015 року, при цьому вартість тепла була 
на рівні 416 грн. 35 коп. за 1 Гкал. Прийшов наступний опалювальний сезон 
2015-2016 років і вартість тепла зросла до 708 грн. 41 коп. за 1 Гкал. Тоді як 
вартість дров в 2015 році не зросла ні на копійку. Про що свідчить офіційна від-
повідь постачальника дров — ДП «Димерське лісове господарство». На наші 
неодноразові звернення пояснити, чому так суттєво зросла вартість тепла, тоді 
як вартість дров не змінилася, керівництво ВРКП «Вишгородтепломережа» об-
межилося відповіддю, яка не розкриває самої суті формування тарифу, та не 
роз’яснює чому вартість тепла зросла при тому, що вартість дров залишилася 
незмінною. На наше звернення до керівництва ВРКП «Вишгородтепломережа» 
надати повний пакет документів (з розрахунками складової тарифу), що під-
приємство подавало в НКРЕКП при затвердженні тарифів на послуги з цен-
тралізованого опалення, ми не отримали розрахунки та роз’яснення як фор-
мується тариф при спалюванні дров. Також, ВРКП «Вишгородтепломережа», 
подаючи розрахунки в НКРЕКП на затвердження тарифів на централізоване 
опалення, не вказує на те, що в даному підприємстві існують котельні, які пра-
цюють на альтернативних видах палива — дровах. Про що свідчить відсутність 
інформації у додатку до постанови НКРЕКП від 03 березня 2015 року №752. 
пункт 1.1.2.

Виходячи з вищевикладеного, є всі підстави вважати, що на даному під-
приємстві існують зловживання при формуванні тарифу на тепло, яке отри-
мується від альтернативних видів палива. Оскільки тариф не розділений на 
дров’яний та газовий, хоча механізми для цього існують.

Оскільки відсутня відкритість і публічність, та ми не отримали належної від-
повіді на наші запитання стосовно формування тарифів, є всі підстави вважати, 
що керівництво даного підприємства зловживає службовим становищем, та по-
рушує наші права як споживачів. Просимо Вас здійснити фінансово-господар-
ську перевірку ВРКП «Вишгородтепломережа».

вативши мене в авантюризмі та в 
популізмі, зазначили, що їм дуже 
важко підготувати такий великий 
об’єм інформації. Та й, взагалі, в 
членів комісії не має повноважень 
для допуску до потрібних доку-
ментів. Після цього я зауважив, 
що мешканці с. Катюжанка звер-
нулися з офіційними листами до 
Державної аудиторської служби, 
до Державної фінансової інспек-
ції України в Київській області, та 
до НКРЕКП з проханням провести 
фінансово-господарську перевір-
ку даного підприємства. Адже 
саме ці організації мають право 
доступу до всіх документів на під-
приємстві. 

Також, піднімалось питання ці-
ноутворення тарифу на холодне 
водопостачання. Мене цікавить, 
як може бути так, що у м. Київ хо-
лодне водопостачання коштує 10 
грн. 24 коп. за м. куб., при цьому 
вода проходить іонізацію та до-
даткову фільтрацію, а в Катюжан-
ці — аж 15 грн 12 коп. за м.куб, 
при цьому без іонізації та додат-
кової фільтрації. Відповідаючи 
на це запитання, представники 

підприємства знову обурились і 
перейшли на підвищений тон роз-
мови. При цьому, посилаючись на 
загальні цифри, не надаючи кон-
кретних розрахунків і не показую-
чи документи, що впливають на  
ціноутворення. 

Також, не було отримано належ-
ної відповіді на запитання чому в 
додатку до постанови НКРЕКП 

21.03.2016 в приміщенні ВРКП «Вишгородтепломережа» під 
головуванням керівника комісії районної ради з питань кому-
нальної власності, розвитку промисловості, підприємництва та 
інфраструктури О. М. Дзюби відбулося виїзне засідання комісії.

Керівництво  ВРКП «Вишгородтепломережа» представляв В. 
Алексеєв. На засіданні були і представники громадськості. Від 
імені мешканців с. Демидів виступала депутат Демидівської 
сільської ради  Л. Іванова. Я представляв Катюжанку.  На моє 
прохання в засіданні взяв участь представник Громадського 
об’єднання «Публічний аудит», експерт Тарас Галайда. 

від 03 березня 2015 року №752 
в пункті 1.1.2 не зазначено «інше 
паливо», тобто дрова. Виходить 
так, що котельні які працюють на 
дровах, в даному підприємстві 
відсутні.

Найгострішим було питання про 
те, чому ж, все таки, дрова дорож-
чі від газу. Відповідаючи на нього,  
В. Алексєєв, навіть, нецензурно 
висловився, посилаючись на те, 
що «це його лексикон». Прикро, 
що керівник районного масштабу 
дозволяє собі такі речі на робо-
чому місці. Довго тривало обго-
ворення цього питання, і дійшли 
до того, що, все таки, тариф для 
мешканців Катюжанки теоретично 
може бути зменшений, а практич-
но — ні, то му що це не вигідно  
«Вишгородтепломережі». А люди 
при цьому мають страждати і пла-
тити космічні ціни за тепло.

Також мешканцям с. Катюжанка 
для здешевлення тарифів було 
запропоновано створити ОСІБ.  
Але це зовсім інша історія, яку по-
трібно вивчати та аналізувати.

P.S. Далі буде.
Р. Куявець 

(Всього — 51 підпис

Найбільше зацікавлення 
викликав пункт №2 — в ньому 
йдеться про категорії, які повні-
стю звільняються від оплати за 
харчування. Та от, кілька мам, 
діти яких відвідують дитсадки 
райцентру, виразної відповіді на 
питання «Як скористатися цим 
правом?» від керівництва не по-
чули. Тому переадресували свій 
запит газеті. Доволі просте і ясне 
розтлумачення нам надали у 
Вишгородському районному від-
ділі освіти.

Той, хто підпадає до переліче-
них категорій, повинен довести 
свою категорію, пред’явивши від-
повідні документи.

Наприклад, якщо один з бать-
ків брав/бере участь в АТО, то за 
довідкою ідуть до військкомату. 
Якщо сукупний дохід на кожного 
члена сім’ї не перевищує вста-
новленого прожиткового мініму-
ма — таку довідку про доходи 
вам нададуть у відділі соціально-

Харчуємося 
у дитсадку 
безкоштовно

Нещодавно батьки дитячих садків нашого міста (та й району) 
мали змогу ознайомитися із черговим рішенням Вишгородсь-
кої райради – стосовно розміру батьківської сплати за харчу-
вання дітей у дошкільних навчальних закладах (текст додаєть-
ся).

го захисту населення. 
Якщо дитина сирота або має 

інвалідність — необхідна копія 
відповідного посвідчення. 

Окрім цього, до підтверджу-
вального документу прикладає-
мо копію свідоцтва про народ-
ження дитини та пишемо заяву 
на ім’я завідуючого дитячого до-
шкільного закладу з проханням 
звільнення від оплати. Це все, 
що потрібно від батьків. Далі — 
організаційні моменти, які вже 
лягають на плечі завідуючого.

P.S. У розмові між собою 
працівники відділу освіти від-
значили, що очікується сплеск 
виявлення дітей з особливими 
потребами — дуже часто бать-
ки просто не бажають «опри-
люднювати» навіть незначні 
фізичні чи розумові вади своїх 
дітей з абсолютно різних при-
чин (а дарма). Та нинішня еко-
номічна ситуація може вплину-
ти на зміну їх рішення...

Ще раз про газ, 
дрова та ВРКП 
«Вишгородтепломережа»

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження  розміру батьківської  плати за харчування дітей  у 
дошкільних навчальних закладах Вишгородського району на  2016 рік

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
місцеві державні адміністрації», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанов Кабінету Міністрів України від 
22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні пи-
тання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 02.02.11 № 
116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції 
з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», спіль-
ного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 
України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчу-
вання дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства 
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 
298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах», розглянувши подання Вишгородської районної державної ад-
міністрації,  висновки і рекомендації постійної комісії  з питань бюджету, фінансів, 
цінової політики, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, рай-
онна рада вирішила:

1. Затвердити  розмір плати батьків або осіб, які їх замінюють та вносять пла-
ту за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 60% (міської місцевості), 
40% (сільської місцевості).

2. Звільнити  від сплати за харчування за поданням завідуючих  закладів: дітей, 
які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей – інвалідів, дітей із сімей, 
які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у державних і комунальних до-
шкільних навчальних закладах, а також від плати за харчування дитини, звільнити  
батьків та осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена 
сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового міні-
муму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Держав-
ний бюджет України для визначення права на звільнення від сплати за харчування 
дитини у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах та дітей, бать-
ки, яких є учасниками бойових дій, які  брали участь в антитерористичній операції та 
дітей, батьки, яких призвані на військову службу по мобілізації. 

3. Батькам, або особам, які їх замінюють, вносити плату за харчування дитини у 
дошкільних навчальних закладах на спеціальний рахунок відповідного закладу.

4. Управлінню фінансів Вишгородської райдержадміністрації  при формуванні 
районного бюджету врахувати потребу в асигнуваннях на реалізацію районної про-
грами «Шкільне харчування» на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради 
від 24.12.2015 року № 26-03-VІІ, виходячи з реальних можливостей бюджету та його 
пріоритетів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію рай-
онної ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики, соціально-економічного 
розвитку та інвестиційної діяльності.

Голова ради                                                                                    Р. М. Кириченко
м. Вишгород
25 лютого 2016 року
№ 45-05-VII
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Місцеве самоврядуваня
Останній номер нашої газети з причин, які від редакції не залежали, вийшов півтора місяці 

тому, а, саме, 12 лютого ц. р. Отже, чим саме протягом цього часу жили наші місцеві законодав-
ці?

Депутати міськради збиралися двічі — 17-го та 26-го лютого відповідно, на шосту позачергову 
та сьому сесії. 

Депутати районної ради теж провели дві сесії: 25-го лютого (п’ята) та 16-го березня (шоста 
позачергова).

Однак, за старими правилами пройшла лише шоста позачергова сесія міської ради. 
Справа в тому, що 23-го лютого ц. р. набрав чинність Закон України «Про внесення змін в стат-

тю 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (про поіменні голосування) (див. 
№35 (278) нашої газети від 11.12.2015 р.). Згідно із згаданими змінами, тепер депутати місцевих 
рад зобов’язані за кожне рішення голосувати поіменно. Що, як ви розумієте, набагато усклад-
нює їм життя і призводить до збільшення часу, який витрачався напроведення сесій, майже 
вдвічі. І, звичайно, спонукає місцеву владу до впровадження не лише сучасних електронних 
засобів голосування, а й відкриття власних сайтів. Бо, згідно з цими ж змінами, «...результати 
поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті 
ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі 
результати поіменних голосувань». 

В зв’язку з цим, до речі, нарешті на світ з’явився та запрацював сайт Вишгородської районної 
ради (http://vyshrada.gov.ua), де, в тому числі, можна ознайомитися з рішеннями сесій.

Враховуючи зазначені зако-
нодавчі зміни в роботі місцевих 
рад, нам тепер немає необхід-
ності оприлюднювати їх рішення 
з усіма подробицями, як ми це 
робили протягом багатьох років, 
починаючи з моменту виходу га-
зети. Фактично, виконуючи робо-
ту друкованих органів районної 
та міської ради. Сподіваємося, 
вона була недаремна.

Щодо суті рішень чотирьох 
сесій, які відбулися. 

6 ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ
МІСЬКОЇ РАДИ (17.02.2016 р.)
Розглянула лише один проект 

рішення — «Про встановлен-
ня місцевих податків і зборів на 
2016 рік». Справжня дискусія ви-
никла навколо пункту 3.18.: «По-
даток за земельні ділянки, які 
перебувають у постійному 
користуванні підприємств, 
установ та організацій не-
державної та некомунальної 
власності справляється у 
розмірі 6 відсотків». 

Голова земельної комісії Ю. 
Городиський наполягав саме на 
такій редакції, «латифундисти» 
В. Виговський та Ю. Колодзян 
були проти, оскільки сьогодні 
платять в бюджет міста лише 1% 
від нормативної грошової оцінки 
своїх земельних ділянок. 

Свою позицію Ю. Городиський 
та більшість депутатів обгрунто-
вували нерівністю умов, в яких 
знаходяться орендарі земельних 
ділянок, які платять від 3-х до 
12-ти відсотків від нормативної 
грошової оцінки своїх земельних 
ділянок, порівняно з «постійни-
ми користувачами». А ще тим, 
що «постійним користувачам» 
це просто вигідно, от вони й не 
поспішають відмовлятися від 
«постійного користування», яке 
Земельним кодексом давно ска-
совано для підприємців. 

Для узгодження позицій, на-
віть, була оголошена перерва, 
однак, більшість депутатів, все ж, 
підтримала пропозицію «земель-
ної» комісії. 

7 СЕСІЯ
МІСЬКОЇ РАДИ (26.02.2016 р.)
По-перше, депутати, добре 

подумали і внесли зміни в рі-
шення 6-ї позачергової сесії від 
17 лютого, все ж таки, змінивши 
податок за земельні ділянки, які 
перебувають у постійному кори-
стуванні підприємств, установ та 
організацій недержавної та неко-
мунальної власності, з 6% на 3%. 
Давши, таким чином, «постійним 
користувачам» земельних діля-
нок строк до кінця року для того, 
щоб вони переоформили ділянки 

в оренду або власність.
По-друге, звертаємо увагу на 

те, що міська рада продовжила 
благородну справу повернення 
міській громаді земельних діля-
нок, які всіма правдами та не-
правдами роздавалися минулою 
владою «своїм» та «потрібним» 
компаніям. 

Було визнано таким, що втра-
тило чинність, рішення Вишго-
родської міської ради № 11/6 від 
9 серпня 2007 року «Про надання 
дозволу на підготовку матеріалів 
погодження місця розташування 
об’єкту».

Цей дозвіл стосувався ТОВ 
«Науково-виробниче під-
приємство «Рестін» щодо 
житлового будівництвана зе-
мельній ділянці орієнтовною 
площею 0,62 га на вул. Грушев-
ського, між будинками №8 та 
№10.

Депутати визнали пункт 4 рі-
шення міськради № 11/17 від 27 
квітня 2012 року «Про надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок» таким, що 
втратив чинність, в зв’язку з тим, 
що не був реалізованим.  

Дозвіл стосувався ТОВ «Собі» 
щодо надання в оренду на 10 
років земельної ділянки  пло-
щею 2 га на для будівництва, 
обслуговування та ремонту 
об’єктів інженерної, транс-
портної, енергетичної  інфра-
структури, об’єктів зв’язку  та 
дорожнього господарства на 
вул. Набережній.

Так само таким, що не був ре-
алізованим, а, отже, таким, що 
втратив чинність, було визнано 
пункт 3 рішення міськради №6/23 
від 6 липня 2011 р. «Про надан-
ня земельної ділянки у користу-
вання за проектом землеустрою 
щодо її відведення». 

Цей дозвіл стосувався при-
ватного підприємства «Фар-
ватер-Трейд», якому віддали 
в оренду на 5 років земельну 
ділянку площею 2,2749 га для 
розміщення інфраструктури 
оптового ринку сільгосппро-
дукції по вул. Шолуденка, 19.

Сесія затвердила Положен-
ня про здійснення закупівель 
товарів і послуг виконавчими 
органами, комунальними за-
кладами, установами та під-
приємствами міськради у си-
стемі електронних державних 
закупівель ProZorro (htpp://
prozorro.org).

Депутати затвердили поря-
док розгляду електронної пе-
тиції, адресованої міськраді.

Сесія звернулася до район-
ної ради, райдержадміністра-

ції,  Київської обласної ради, 
Київської облдержадміністра-
ції щодо порушення клопотан-
ня перед Верховною Радою 
України стосовно віднесення 
міста Вишгород до категорії 
міст обласного значення, та 
звернулася до ВР України сто-
совно віднесення нашого міста 
до категорії міст обласного 
значення. 

Депутати затвердили звіт про 
виконання міськбюджету за 12 
місяців 2015 р.: 

—  по загальному фонду — у 
сумі  — 58 млн. 569 тис. 200 грн. 

— по спецфонду — у сумі 17 
млн. 888 тис. 800 грн., в тому 
числі бюджет розвитку — у сумі 
15 млн. 260 тис. 800 грн. 

Були затверджені видатки місь-
кбюджету за цей період за тимча-
совою класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів, 
а саме: 

— по загальному фонду — у 
сумі   38 млн. 435 тис. 600 грн. 

— по спецфонду — у сумі 35 
млн. 659 тис. 300 грн., в тому 
числі бюджет розвитку у сумі 32 
млн. 980 тис. 900 грн. 

Також було затверджено 
розподіл видатків за головними 
розпорядниками коштів.

Сесія внесла зміни до п. 1 
рішення №2/5 від 14.11.2015 р. 
«Про затвердження структури 
виконавчих органів ради, за-
гальної чисельності апарату 
виконкому міськради VІІ скли-
кання», доповнивши його п/п 
1.10.

Згідно із цими змінами ство-
рюється відділ державної 
реєстрації міськради у складі  
начальника, двох спеціалістів І 
категорії та двох спеціалістів ІІ 
категорії. 

Окрім того, тепер юридич-
ний відділ міськвиконкому буде 
складатися з начальника, двох 
спеціалістів І категорії та трьох  
спеціалістів II категорії.

Загальна чисельність праців-
ників апарату виконкому Вишго-
родської міськради — 47 штатних 
одиниць.

Депутати звернутися до Голо-
ви Верховної Ради України п. В. 
Гройсмана та Прем’єр Міністра 
України п. А. Яценюка щодо 
вжиття заходів реагування для 
доповнення статті видатків/
субвенцій з державного бюд-

жету місцевим бюджетам на 
компенсацію витрат за пільго-
вий проїзд окремих категорій 
громадян.

Також депутати звернулися 
до Президента України та Вер-
ховної Ради України щодо де-
централізації (див. нижче).

Сесія вирішила «...з метою 
впорядкування територій 
для містобудівних потреб, 
визначення принципів плану-
вання — просторової органі-
зації забудови, червоних ліній 
та ліній регулювання забудо-
ви, функціонального призна-
чення, режиму та параметрів 
забудови однієї чи декількох 
земельних ділянок, розподілу 
територій згідно з будівель-
ними нормами, державними 

стандартами і правилами, 
потребу в підприємствах і за-
кладах обслуговування насе-
лення, місце їх розташування, 
внести зміни до Генерального 
плану   міста Вишгород, за-
твердженого рішенням Виш-
городської міської ради № 3/1 
від 16 лютого 2011 року».

Депутати надали дозвіл КП 

«Кординаційний Центр з будів-
ництва та земельних питань...» 
на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки площею 0,60 
га, розташованої у м. Вишго-
роді по вул. Київська, за раху-
нок земель не наданих у влас-
ність чи користування для 
розміщення об’єктів житлової 
та громадської забудови».

Сесія надала дозвіл ТОВ  
«ОЦІНЮВАЧ» на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  
орієнтовною площею 0,5000 
га, розташованої на вул. Набе-
режна для будівництва, обслу-
говування та ремонту об`єк-
тів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, 

об`єктів зв`язку та дорожнього 
господарства, для укладення 
договору оренди земельної 
ділянки терміном на 5 років.

З усіма іншими рішеннями цієї 
сесії, переважна більшість яких 
стосується фізичних осіб, мож-
на ознайомитися на офіційному 
сайті Вишгородської міської ради 
http://vyshgorod-rada.gov.ua/.

ЗВЕРНЕННЯ

Місцеві ради є безумовними прихильниками децентралізації, яка останнім 
часом декларується одним з пріоритетів державної політики в Україні. Де-
централізація — це не тільки випробуваний часом та європейським досвідом 
шлях оптимізації публічного адміністрування, але й посилення впливу грома-
дян на реалізацію своїх свобод.

Після революції Гідності в Україні було проведено бюджетну децентраліза-
цію, що дозволило суттєво збільшити доходи місцевих бюджетів; поступово 
відновлюються та розширюються права місцевого самоврядування; прово-
диться політика на укрупнення та формування спроможних громад.

Разом з тим відверте занепокоєння викликають механізми, закладені у про-
екті змін до Конституції (прийняті у першому читанні), які спотворюють ідею 
децентралізації і розпочинають зворотний відлік всім позитивним процесам, 
які здійснювались за останній час.

Зокрема, повноваження префекта зупиняти дію актів органів місцевого 
самоврядування створюють, по-перше, суттєві корупційні ризики, по-друге, 
роблять органи місцевого самоврядування повністю підконтрольними пре-
фектам. Адже запропонований механізм зупинки актів призведе до того, що 
органи місцевого самоврядування будуть змушені де-факто погоджувати всі 
свої акти з префектами.

Ще більше застережень викликає право Президента зупиняти «повнова-
ження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради», яке 
може застосовуватися на невизначений строк і необмежену кількість разів. 
Якщо таке право потрібне Президенту для боротьби із сепаратизмом, то на-
віщо тоді уся правоохоронна система? По факту ж ця норма призведе для 
прямої залежності органів місцевого самоврядування від президентської вер-
тикалі. Також її можна розцінювати як заочне звинувачення органів місцевого 
самоврядування у сепаратизмі.

Ми є громадянами України, ми працюємо на користь громад та нашої 
країни, і тому категорично не підтримуємо ставлення до місцевих рад як до 
потенційних сепаратистів. В той же час для справжніх сепаратистів пунктом 
18 Перехідних положень змін до Конституції запроваджуються «особливості 
здійснення самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської об-
ласті», які наразі є окупованими і підконтрольні ворогу.

Також велике занепокоєння викликає інститут «тимчасового державного 
уповноваженого», який у разі зупинення Президентом повноважень ради чи 
голови буде одноосібно керувати усіма виконавчими органами місцевого са-
моврядування. Ми бачимо велику небезпеку в такому одноосібному «прав-
лінні» через відсутність відповідальності «тимчасового уповноваженого» пе-
ред громадою — навіть за 2-3 місяці цей управлінець матиме змогу завдати 
суттєвої шкоди інтересам громади.

Зважаючи на вищевикладене, звертаємося до Президента України та Вер-
ховної Ради України припинити запланований експеримент над органами міс-
цевого самоврядування України та відкликати зміни до Конституції України, 
що прийняті у першому читанні. 

Натомість закликаємо провести реальну конституційну реформу з децен-
тралізації влади, якою, по-перше, необхідно зберегти конституційну цілісність 
та унітарність Української держави, а по-друге, створити реальні можливості 
для спроможного місцевого самоврядування і усунути ризики зловживання 
контролем за місцевою владою.

          Міський голова    О.Момот

Додаток до рішення 
Вишгородської міської ради
від 26 лютого 2016 року № 7/14

Президенту України
Верховній Раді України

Тепер за кожний проект депутати
Що, безумовно, підвищить їх 
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По-перше, районна рада внес-
ла до свого Регламенту зміни, 
пов’язані з  набранням чин-
ності вже згаданого ЗУ «Про 
внесення змін в статтю 59 За-
кону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» (про 
поіменні голосування).

Депутати прийняли до відо-
ма інформацію про виконання 
Плану роботи райради VI скли-
кання за 2015 рік та затвердили 
План роботи Вишгородської 
районної ради VIІ скликання на 
2016 рік (див. нижче).

З цього приводу зауважу на-
ступне. У минулому номері на-
шої газети (2(281) від 12 лютого 
2016 р.) мені довелося, хоча і до-

волі поверхово через брак місця, 
аналізувати план роботи Вишго-
родської міськради на 2016 рік.

На мій погляд, в цьому плані 
була маса недоліків, пов’язаних, 
в першу чергу, з формальним під-
ходом до створення цього плану. 
Наприклад, керівництво міськра-
ди запропонувало протягом року 
заслухати роботу комунальних 
підприємств... аж тричі.  Причо-
му, з плану роботи незрозуміло 
чи маються на увазі власне кому-
нальні підприємства (яких в місті, 
до речі, п’ять) чи ще й три мис-
тецьких та чотири дошкільних ко-
мунальних заклади. Але, навіть, 
якщо йдеть лише про власне під-
приємства, то, виходить, міські 
депутати збираються заслухову-
вати на двох сесіях одразу по два 

I. ПИТАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ
НА РОЗГЛЯД:

1.1.Сесії районної ради
Щоквартально:

Про внесення змін до районного 
бюджету Вишгородського району на 
2016 рік.

Про затвердження звіту про витра-
чання коштів резервного фонду.

Про затвердження звіту про вико-
нання районного бюджету за І квартал, 
І півріччя, 9 місяців 2016 року.

Про внесення змін та затвердження 
Статутів та Положень у новій редакції 
підприємств, закладів, організацій та 
установ спільної комунальної влас-
ності територіальних громад сіл, сели-
ща, міста Вишгородського району.

Про затвердження технічних доку-
ментацій з нормативної грошової оцін-
ки земельних ділянок.

I квартал 2016 р.
Про затвердження Програми со-

ціально-економічного та культурного 
розвитку району на 2016 р. 

Про затвердження звіту про вико-
нання райбюджету  за 2015 рік.

Про підсумки виконання Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку району за 2015 рік.

Про стан фінансово-господарської 
діяльності ВРКП «Вишгородтепломе-
режа».

Про роботу райдержкомунального 
фонду підтримки підприємництва.

Про роботу КП «Вишгородське рай-
онне госпрозрахункове відділення про-
філактичної дезінфекції».

Про роботу КП «Управління ка-
пітального будівництва «Вишгородрай-
буд».

Про роботу КП «Редакція газети 
«Слово» та Вишгородської редакції 
районного радіомовлення.

Про заслуховування інформації з 
питань надання платних послуг кому-
нальними закладами освіти та куль-
тури спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селища, 
міста району.

Про роботу КП «Вишгородська цен-
тральна районна аптека № 23».

Про роботу КП «Вишгородське бюро 
технічної інвентаризації».

Про заслуховування звіту головних 
розпорядників коштів про використан-
ня бюджетних коштів районного бюд-
жету за 2015 рік.

Про заслуховування звіту про робо-
ту КП «Комунальник» за 2015 рік.

Про затвердження редакційної ради 
КП «Редакція газети «Слово» та Виш-
городської редакції районного радіо-
мовлення.

II квартал 2016 р.
Про роботу Фонду комунального 

майна Вишгородського району з пи-
тань виконання повноважень з управ-
ління об’єктами спільної комунальної 
власності територіальних громад сіл, 
селища, міста району.

Про затвердження звітів з виконання 

фінансових планів комунальних під-
приємств спільної комунальної влас-
ності територіальних громад сіл, сели-
ща, міста району за 2015 рік.

Про заслуховування звіту Вишгород-
ської райдержадміністрації про здійс-
нення делегованих повноважень рай-
онною радою VI скликання за 2015 рік.

Про заслуховування інформації 
керівників відділу Києво-Святошинсь-
кої місцевої прокуратури щодо резуль-
татів діяльності та відділу поліції Голов-
ного управління Нацполіції в Київській 
області про стан законності, боротьби 
із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності на те-
риторії району. 

Про заслуховування звіту райдер-
жадміністрації щодо виконання Про-
грами розвитку малого і середнього 
підприємництва у районі на 2015-2016 
роки за 2015 рік.

Про заслуховування звіту райдер-
жадміністрації щодо виконання район-
ної програми «Шкільне харчування», 
затвердженої рішенням райради від 
24.12.2015 р. №26-03-УІІ.

Про хід виконання Програми забез-
печення населення забезпечення на-
селення району якісною питною водою 
в достатній кількості на 2011-2020 роки.

Про заслуховування звіту райдер-
жадміністрації щодо захисту прав дітей 
з особливими освітніми потребами в 
районі за 2015 рік.

Про заслуховування звіту райдер-
жадміністрації про стан матеріаль-
но-спортивної інфраструктури у 2016 
році.

Про екологічний стан населених пун-
ктів району, пов’язаних з діяльністю 
ТОВ «Агромарс».

Про заслуховування звіту про роботу 
комунального підприємства Вишгород-
ської райради «Шкільне харчування».

III квартал 2016 р.
Про заслуховування звітів керівників 

комунальних закладів «Вишгородсь-
ка центральна районна лікарня» та 
«Вишгородський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги» про хід ре-
формування медичної галузі та аналіз 
стану надання первинної та вторинної 
медичної допомоги населенню району.

Про затвердження фінансових 
планів комунальних підприємств 
спільної комунальної власності тери-
торіальних громад сіл, селища, міста 
району на 2017 р.

Про заслуховування звіту Вишгород-
ської райдержадміністрації про стан 
підготовки об’єктів соціальної інфра-
структури та комунальної власності до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016 
-2017 років.

Про заслуховування звіту Вишгород-
ської райдержадміністрації про стан го-
товності навчально-виховних закладів 
району до нового навчального року.

Про заслуховування звіту райдержад-
міністрації про хід виконання Програм у 
сферах охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, соціального захисту насе-
лення, сімї, молоді, спорту та туризму, 
які діють у 2016  р.

Про заслуховування звіту р а й д е р -
жадміністрації про стан пасажирського 
обслуговування населення району.

Про заслуховування звіту райдер-
жадміністрації про стан, тенденції та 
перспективи розвитку туризму в рай-
оні.

IV квартал 2016 р.
Про заслуховування звіту голо-

ви Вишгородської райради про свою 
діяльність за період роботи листопад 
2015 року-листопад 2016 року.

Про заслуховування звіту Вишго-
родської райдержадміністрації про хід 
виконання Вишгородської районної 
програми розвитку фізичної культури 
та спорту на 2012-2016 роки.

Про затвердження Програми со-
ціально-економічного та культурного 
розвитку району на 2017 р.

Про затвердження райбюджету на 
2017 рік.

1.2. Колегії районної ради
1.2.1. Питання, пов’язані з підготов-

кою сесій райради VII скликання.
І-IV квартали 2016 р.

1.3. Постійні комісії районної ради.
1.3.1. Питання, пов’язані з підготов-

кою сесій районної ради VII скликання.
І-IV квартали 2016 р.

II. СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ 
У ЗДІЙСНЕННІ НИМИ СВОЇХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ.
2.1. Навчання депутатів районної 

ради. 
За окремим планом.

ІІI. ВЗАЄМОДІЯ З МІСЦЕВИМИ РА-
ДАМИ ТА ЇХ ОРГАНАМИ, НАДАННЯ 
МЕТОДИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДО-
ПОМОГИ.

3.1. Навчання керівників та 
спеціалістів органів місцевого са-
моврядування у Центрі перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій 
при Київській облдержадміністрації та 
на семінарах районної ради.

За окремим планом.
3.2. Організація правового навчання 

сільських, селищного, міського голів та 
секретарів місцевих рад району.

За окремим планом.
3.3. Участь в роботі сесій, Засідань 

виконкомів місцевих рад району.
За окремим планом.
3.4. Надання практичної та методич-

ної допомоги місцевим радам району.
За окремим планом.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ 
ЗАХОДИ.

4.1. Участь в організації та проведен-
ні заходів, пов’язаних з відзначенням 
державних свят, районних заходів.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
КОЛЕГІЇ ВИШГОРОДСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ

Кириченко Ростислав Миколайо-
вич — голова районної ради;

Потапенко Анатолій Іванович – 
заступник голови районної ради;

Артеменко Микола Миколайович 
— голова постійної комісії районної 
ради з питань бюджету, фінансів, ці-
нової політики, соціально-економіч-
ного розвитку та інвестиційної діяль-
ності;

Бернадін Валерій Анатолійович 
— голова постійної комісії районної 
ради з питань регламенту, депутат-
ської етики, забезпечення діяльності 
депутатів, законності, правопорядку і 
боротьби з корупцією;

Ганіцька Марина Сергіївна — го-
лова постійної комісії районної ради 
з питань освіти, культури, духовності, 
свободи слова та засобів масової ін-
формації;

Головаченко Володимир Віталій-
ович — уповноважений представник 
депутатської фракції «Воля»;

Дерпак Віталій Михайлович — 
уповноважений представник депу-
татської фракції Радикальної партії 
Олега Ляшка;

Дзюба Олександр Миколайович 
— голова постійної комісії районної 
ради з питань комунальної власності, 
розвитку промисловості, підприємни-
цтва та інфраструктури;

Духота Валентина Іванівна — го-
лова постійної комісії районної ради 
з питань охорони здоров’я, материн-
ства, дитинства, соціального захисту 
населення, сім’ї, молоді, спорту та 
туризму;

Клюзко Іван В’ячеславович — 
уповноважений представник депу-
татської фракції БПП «Солідарність»;

Кривенко Олег Вікторович — го-
лова постійної комісії районної ради 
з питань земельних відносин, аг-
ропромислового розвитку, екології, 
надзвичайних ситуацій та проблем 
Чорнобильської катастрофи;

Мельниченко Юрій Миколайо-
вич — уповноважений представник 
депутатської фракції «Нові обличчя»;

Панамарчук Геннадій Володими-
рович — уповноважений представ-
ник депутатської фракції ВО «Бать-
ківщина»;

Побідаш Ірина Миколаївна — 
уповноважений представник депу-
татської фракції партії «Громадянсь-
ка позиція»;

Помаз Тетяна Василівна — 
уповноважений представник депу-
татської фракції ВО «Свобода»;

Савенок Вячеслав Володимиро-
вич — уповноважений представник 
депутатської фракції «Наш край»;

ПЛАН РОБОТИ ВИШГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ НА 2016 РІК

підприємства. І це при тому, що в 
середньому на кожній сесії місь-
кради розглядається по 30-40, а 
то й по 60 питань!  

Плану райради, навіть, пере-
вершив план міської ради. 

Зверніть увагу: протягом пер-
шого кварталу керівництвом 
райради заплановано розгляд   
фінансово-господарської діяль-
ності ВРКП «Вишгородтепло-
мережа», роботу райдержко-
мунального фонду підтримки 
підприємництва, КП «Вишгород-
ське районне госпрозрахунко-
ве відділення профілактичної 
дезінфекції», КП «Управління ка-
пітального будівництва «Вишго-
родрайбуд», КП «Редакція газети 
«Слово» та Вишгородської ре-
дакції районного радіомовлення, 

КП «Вишгородська центральна 
районна аптека № 23», КП «Виш-
городське бюро технічної інвен-
таризації», КП «Комунальник» 
за 2015 рік. Всього — дев’яти 
комунальних підприємств і ор-
ганізацій!

Сьогодні, коли я пишу цей ма-
теріал, 24 березня. До кінця 1-го 
кварталу залишається рівно тиж-
день і одна сесія районної ради, 
яка відбудеться 31 березня. 

То коли саме, на яких сесіях 
депутати районної ради збира-
ються аналізувати роботу вище 
перерахованих дев’яти кому-
нальних підприємств? Чи план 
роботи, проякий йдеться, — нас-
правді чистої води «фількіна гра-
мота»?

А, між тим, проблем у районних 

комунальних підприємств біль-
ше, ніж потрібно. Це продемон-
струвала історія з КП «Навчаль-
но-спортивна база», ситуація з 
формуванням тарифів КП «Виш-
городтепломережа», яка наби-
рає все більшого розголосу. 

Впевнений, що не менше про-
блем у роботі інших комунальних 
підприємствах — від КП «Управ-
ління капітального будівництва 
«Вишгородрайбуд» до  КП «Ре-
дакція газети «Слово». Просто 
всі про них, поки що, мовчать...

Сесія затвердила персональ-
ний склад Колегії Вишгородсь-
кої районної ради.

Депутати делегували райдер-
жадміністрації частину повно-
важень.

Сесія звільнила з посади:
— директора КП Вишгородсь-

кої районної ради «Шкільне хар-
чування» Замуруєва Сергія Пав-
ловича 25 лютого 2016 року за 
угодою сторін;

— директора КП Вишгород-
ської районної ради «Навчаль-
но-спортивна база» Кулакову Вік-
торію Володимирівну 25 лютого 
2016 року за власним бажанням;

— директора КП «ВИШГОРОД-
СЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕН-
ТАРИЗАЦІЇ» Писаренка Олек-
сандра Анатолійовича 25 лютого 
2016 року за угодою сторін.

Було призначено на посади:
— директора КП Вишгородсь-

кої районної ради «Шкільне хар-
чування» — Дерпака Віталія Ми-
хайловича терміном на один рік 
на умовах контракту;

— директора КП Вишгородської 
районної ради «Навчально-спор-
тивна база» — Сафонова Олек-
сандра Федоровича терміном на 
один рік на умовах контракту;

— директора КП «ВИШГОРОД-
СЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕН-
ТАРИЗАЦІЇ» — Биховченка Ігоря 
Петровича терміном на один рік 
на умовах контракту. 

Що стосується інших рішень 
сесії, то з ними можна ознай-
омитися на офіційному сайті 
Вишгородської районної ради 
(vyshrada.gov.ua).

6 ПОЧЕРГОВА СЕСІЯ 
РАЙОННОЇ РАДИ (18.03.2016 р.)

Сесія збільшила з 1 квітня 
2016 р. чисельність праців-
ників виконавчого апарату 
районної ради на одну посаду 
спеціаліста 1-ї категорії від-
ділу з організаційно-кадрової 
роботи иа зв’язках з органами 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.

Депутати внесли зміни до 
Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку 
району на 2016-й рік, а, саме, 
—  дали дозвіл за рахунок 
бюджету розвитку придбати 
37 шт. планшетів, сервер та 2 
принтера (для забезпечення 
електронного поіменного голо-
сування).

Сесія, в зв’язку, з цим, затвер-
дила відповідні зміни до рі-
шення райради від 29.12.2015 
р. №35-04-VII «Про районний 
бюджет Вишгородського райо-
ну на 2016 рік».

Депутати, також, рекоменду-
вали голову райради Р. Кири-
ченка для участі у конкурсному 
відборі на навчання у Націо-
нальній академії державного 
управління при Президенті 
України.

В. Борзовець

міської та районної рад голосують поіменно.
відповідальність за прийняті рішення
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                            Понеділок 4 квітня 2016 року
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Вівторок 5 квітня 2016 року

06.00, 21.00 Новини
07.30 Ера будівництва
07.35, 00.55 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспорт.Ua
08.40 Корисні поради
09.00 ПРОФІЛАКТИКА
15.25 Т/с «Білявка»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Word on the street
17.55 Хокей. Чемпіонат України. 
20.30 Вересень
21.45, 22.45 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.55 «Сімейні мелодрами - 6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 2» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» 
22.00 «Гроші»

23.30 «Мінкульт»

06.10, 11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Операція «И» 
13.45, 14.20 «Сімейний суд»
15.05, 16.15 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.25, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Запитайте в осені»
22.00 Т/с «Гречанка»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

06.05 М/с «Губка Боб»
08.22 М/ф «Роги та копита»
10.05 Х/ф «Острів Нім»
11.55 Хто зверху
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.15 Ревізор
23.25 Страсті за ревізором

06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.30 Х/ф «Здрастуйте Вам!» 
10.35 Х/ф «Дівчата» 
12.20 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 01.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.35 «Детектор брехні 9»
23.40 «Один за всіх»

06.00 Події тижня з Олегом Панютою
06.50 Ранок з Україною
07.00, 15.00, 19.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Назавжди» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Забудь і пригадай» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Чорна діра»

06.40 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Труба містера Сосиски
11.10 Без гальм
11.45 М і Ж
12.10, 13.10 Дивитись усім!
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф «Невдахи»
16.40 Х/ф «Подвійний форсаж» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Патрульні. Цілодобово
21.25 Т/с «Винищувачі-2» 
22.25 Свобода слова

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
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 Х/ф «Тисяча слів» 
23.50 Х/ф «Король вечірок 3»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.10, 10.05 М/с «Школа чарівниць» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
12.40 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»

06.00 Х/ф «Гроза»
07.35 Євромакс
09.50 Твій дім
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Дика природа Німеччини
12.10, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
12.40, 21.40 Водне життя
13.45 Таємниці Тихого океану
14.50 «Модні історії»
15.35, 22.10 Дика Канада
17.45 Мікромонстри 
18.10 «Цивілізація Incognita»
18.25 «Таке спортивне життя»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Нащадок Чингісхана
21.20, 05.45 DW- новини
00.00 «Еротична спека»

05.25 Т/с «Паршиві вівці» 
09.25 «Кримінальні справи»
10.15, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.55 Х/ф «Хід у відповідь» 
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 6» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 

06.00,  18.30, 21.00 Новини
07.50, 08.25 Смакота
08.40 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Д/с «Подорожуймо Литвою»
09.55 Хокей. Чемпіонат України. Фінал
12.30 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Фольк-music
16.05 Путівник прочанина
16.25 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
18.55 Про головне
19.30 ДебатиPRO
21.50 Війна і мир
22.40 Класики літератури
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»

13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.55 «Сімейні мелодрами - 6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 2» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» 
22.00 «На ножах 2»

05.25, 12.25, 14.20 Д/с «Слідство вели»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в осені»
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

05.50 М/с «Губка Боб»
07.07 Т/с «Друзі»
09.55, 21.50 Київ вдень і вночі
10.50 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
19.55 Від пацанки до панянки
22.40 Х/ф «Смертельна зброя 3» 

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Битва екстрасенсів 13»
12.55 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 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 «Провінційна муза» 
18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Забудь і пригадай» 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Антизомбі
10.50, 13.20 Х/ф «Далека країна» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 44» 

18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Винищувачі-2» 
23.20 Х/ф «Руслан»

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
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»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.10, 10.05 М/с «Школа чарівниць» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
12.40 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» 

07.10, 21.20 DW- новини
07.30 Любителі опери
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Нащадок Чингісхана
12.15 «Джаз-коло»
13.10 Мікромонстри 
14.00, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
14.30, 21.40 Водне життя
14.55 «Модні історії
15.40, 22.10 Дика Канада
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.25 «Таке спортивне життя»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Трагедія Стаханова

05.05 «Випадковий свідок»
05.10 Х/ф «Загублене місто» 
06.55 Х/ф «Хід у відповідь» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Т/с «СБУ. Спецоперація» 
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 6» 

06.00, 21.00 Новини
11.25 Д/с «Візит до Кореї»
12.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.15, 01.25 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
14.40 Гра долі
15.30 Т/с «Білявка»
17.10 Т/с «Таксі»
17.55 Хокей. Чемпіонат України. Фінал
20.25 Д/ф «Історії пагорбів »
21.45, 22.30 З перших вуст
21.50 Д/ф «Неоголошена війна»
22.40 Мегалот
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.55 «Сімейні мелодрами - 6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 2» 

20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» 
22.00 «Міняю жінку - 11»

05.25, 12.25, 14.20 Д/с «Слідство вели»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в осені»
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

06.07 М/с «Губка Боб»
07.27 Т/с «Друзі»
09.55, 21.50 Київ вдень і вночі
10.45 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
19.55 Хто зверху
22.45 Х/ф «Смертельна зброя 4»

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя»
09.45 «Битва екстрасенсів 13»

11.50 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти - 5»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 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 «Провінційна муза» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Забудь і пригадай» 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.40 Антизомбі
11.40, 13.20 Х/ф «Руслан» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Т/с «Код Костянтина» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Винищувачі-2» 

22.25 Т/с «Відділ 44» 

05.10 «Таємний кухар»
06.00 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
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»

06.00 -10.05 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
12.40 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»

07.15, 21.20, 05.35 DW- новини
07.35, 14.30 Водне життя
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19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Детектив Босх»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
09.50, 23.15 «Моя правда»
10.35, 00.05 «Смішні люди»
11.50 Х/ф «Приходьте завтра»
13.25 Х/ф «Міський романс»
15.05 Х/ф «Табір іде в небо»
16.55 Х/ф «Біля тихої пристані»
18.15 Х/ф «Хід конем»
19.40 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми
06.20 «Вайпаут»
08.40, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
09.00 «Українські сенсації»
10.00 Д/п «Помста природи»
13.00 «Top Gear»
14.00 Х/ф «Паніка» 
15.45, 02.05 «Облом.UA.»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
18.30, 23.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями «
21.20 Х/ф «Блекджек»

14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.30, 23.15 «Моя правда»
11.20, 00.05 «Смішні люди»
12.15 Х/ф «Карусель»
13.45 Х/ф «Зелений вогник»
15.00 Х/ф «Очікування полковника Шалигіна»
16.35 Х/ф «Доля людини»
18.25 Х/ф «Без року тиждень»
19.40 Х/с «Розслідування Мердока»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-українськи»
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 «Надзвичайні війни»
11.10 Х/ф «Нокаут»
13.00, 20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями «
13.55 Т/с «Рекс»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
21.20 Х/ф «Широко крокуючи 2: Розплата»

10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Трагедія Стаханова
12.05 Вишукана кухня Сучжоу
14.00, 21.00, 23.00 Дивовижний світ
14.55 «Модні історії «
15.40, 22.10 Левиний рик
17.45 Мікромонстри
18.10 Твій дім
18.25 «Таке спортивне життя»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Глобал - 3000»
23.50 «Натхнення»
00.00 «Еротична спека»

05.20 «Правда життя. Професії»
05.55 Х/ф «Транзит» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Т/с «СБУ. Спецоперація» 
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 6» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Детектив Босх»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

Enter-фильм
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Оголошення

09.55, 23.15 «Моя правда»
10.40, 00.05 «Смішні люди»
12.05 Х/ф «Доля людини»
13.55 Х/ф «Біля тихої пристані»
15.10 Х/ф «Приходьте завтра»
16.55 Х/ф «Хід конем»
18.20 Х/ф «Непоправний брехун»
19.40 Х/с «Розслідування Мердока»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»
00.55 Х/ф «Автопортрет невідомого»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-українськи»
07.35, 15.50 «Облом.UA.»
08.10, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 23.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»
09.20, 01.15 Д/п «Знищені за мить»
10.15, 00.20 Д/п «Надзвичайні війни»
11.10 Х/ф «Широко крокуючи 2: Розплата» 
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями «
13.55 Т/с «Рекс»
16.55 Кубок України з футболу 
21.20 Х/ф «Американські дракони»

2+2

Enter-фильм

                                        
Посміхніться

Консультація та 
допомога 

 у вирішенні 

 — складних  сімейних 
проблем;

— шлюбних відносин;

 — позбавлення алко-
гольної залежності;

 та інших недуг

068 93 89 199

Оформити страхування дітей 
від нещасного випадку можна в Укрпошті

Страхування дітей віком від 3 до 18 років від нещасного випадку клієнти Укрпошти можуть 
швидко оформити в автоматизованих відділеннях поштового зв’язку. Оформлення договору 
страхування займає кілька хвилин та не передбачає пред’явлення клієнтом будь-яких доку-
ментів. Страховий договір (поліс) та гарантію фінансового захисту надає ПАТ «СК «Універ-
сальна». Реалізацію продукту «Захист дитини» здійснює лише Укрпошта.

 Мінімальний страховий платіж становить 10 гривень, а страхова сума в 100 разів переви-
щує сплачений страховий платіж. Принцип конструктора дає можливість оформити декілька 
договорів страхування на одну дитину (максимальна загальна страхова сума на одну дитину 
складає 50 000 грн).Термін дії договору страхування 1 рік.

 Страхова компанія гарантує оперативність отримання страхового відшкодування (до 20 
днів з моменту подання документів).

 Ознайомитись з правилами та умовами добровільного страхування дітей від нещасного 
випадку можна у відділеннях поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта».

 Клієнти мають можливість застрахувати не лише свою дитину, а й онука, племінника, по-
хресника. 

Завітайте до найближчого автоматизованого відділення поштового зв’язку для оформлен-
ня договору (полісу) добровільного страхування дітей від нещасного випадку.

— Ти став часто знімати великі суми грошей, 
що з тобою? Наркотики, азартні ігри? 

— Ні, рахунки за комунальні послуги.
* * *

— А у вас є що-небудь вегетаріанське?
— А як же! Горілка з добірних сортів пшениці, 

пиво з ячменю, вино і коньяк з винограду!
* * *

— А я дочку в село звозив, козла їй показав.
— Навіщо?
— Ну, щоб вона знала, який він, козел-то, 

по-справжньому! А то ж вона його
тільки зі слів матері уявляє ...

* * *
Дружина — чоловікові:
— У мене для тебе дві новини — гарна і 

погана.
— Ну і які ж?
— Я від тебе йду ...
— Так, нормально ... А погана?

* * *
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Неділя 10 квітня 2016 року

2+2
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.20 Д/с «Подорожуймо Литвою»
09.50 Д/ф «Історії пагорбів та бу-
дівель Кірхберга»
10.30 Д/с «Візит до Кореї»
11.00 Вікно в Америку
11.40 Війна і мир
12.25 Слідство. Інфо. Спецвипуск
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
14.15 Суспільний університет
14.40 Спогади
15.25 Надвечір’я. Долі
16.25 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
18.15 Новини. Світ
18.50 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Скарби Дойчнойндорфа»
21.50 «Схеми» 
22.15 «5 баксів.net». 
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»

13.55 «Сімейні мелодрами - 6»
14.50, 15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Роксолана - 2» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Матусі» 
22.00, 23.30 «Право на владу «
00.30 Х/ф «Переможець дракона» 

05.25, 12.25, 14.20 Д/с «Слідство 
вели»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в осені»
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

06.02 М/с «Губка Боб»
07.32 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
10.50 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.30 Суперінтуїція
22.50 Х/ф «Теорія змови»

06.50, 16.00 «Все буде добре!»

08.50 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.55 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 
тіла 3»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Х/ф «Мрії з пластиліну» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА.

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Антизомбі
12.00, 13.20 Х/ф «Хранитель» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Т/с «Слідчі» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Винищувачі-2» 
22.25 Т/с «Відділ 44» 
23.20 Х/ф «Кров спокути»

05.10 «Таємний кухар»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
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»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
12.40 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» 

05.50 Х/ф «Пишка»

06.00 Підсумки
09.15 Word on the street
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Школа Мері Поппінс
10.45 Казки Лірника Сашка
13.10 Творчий вечір В.Василенка
15.45 «5 баксів.net». Фільм про фільм
16.30 Чоловічий клуб. Спорт
17.45 Т/с «Білявка»
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»
07.00 «Світське життя»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 19.30 ТСН
11.00 Т/с «Матусі» 
14.00 «Голос країни 6»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 7»

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

06.00, 20.00, 01.30 «Подробиці»
06.45 Х/ф «Пригоди Електроніка»
11.00, 03.30 Х/ф «Знахар» 
13.30 Т/с «Краплина світла» 
17.10, 20.30 Т/с «Щасливчик Пашка»
22.20 «Великий Бокс»

06.15 М/с «Дак Доджерс»
07.10 Х/ф «Три ніндзя завдають удару у 
відповідь»
08.50 Дешево і сердито
10.10 Ревізор
13.20 Страсті за ревізором
15.20 Від пацанки до панянки
17.20 Х/ф «Кенгуру Джек»
19.05 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Х/ф «Ядро Землі»
23.45 Х/ф «Монстро»

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

19.30 Х/ф «Час гріхів» 
21.20 Х/ф «Три години на втечу» 
23.00 «Чоловічий журнал»

05.45, 08.00 Мультфільми
09.30 «Моя правда»
10.20 «Смішні люди»
12.10 Х/ф «Капітан Немо»
16.10 Х/ф «Застава в горах»
18.00 Х/ф «Секретний фарватер»
23.00 Х/ф «Школа злодіїв»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео по-українськи»
08.25, 13.00, 02.10 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.10 «Королі рингу: Олександр Усик»
13.50 21 тур Чемпіонату України з футболу 
«Чорноморець» - «Говерла»
16.00 Прем’єра! Д/п «Помста природи»
16.55 Х/ф «Прометей» 
19.05 Х/ф «Спека» 
21.00 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан» 
22.55 Х/ф «Апокаліпсис» 
00.45 Х/ф «Лабіринт»

13.00 «На ножах 2»
14.15 «Чотири весілля»
15.30 «Ліга сміху 2»
17.45 Х/ф «Ва-банк» 
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.20 «Світське життя»

05.35 «Подробиці»
06.05 «Великий Бокс»
08.10 «удалий проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00 «Орел і решка. Навколо світу»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 Х/ф «Хроніки зради» 
14.05 Х/ф «Два Іван»
17.55, 21.40 Т/с «Щасливчик Пашка»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 «10 мінут з Прем’єр-міністром»
22.30 Д/ф «Леонід Биков. Зустрічна смуга»

06.57 Т/с «Пригоди Мерліна»
12.35 Х/ф «Пітер Пен»
14.45 Х/ф «Монстро» 
16.30 Х/ф «Ядро Землі»
19.05 Х/ф «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць»
21.00 Х/ф «Лара Крофт 2: Колиска життя» 
23.10 Х/ф «З мене вистачить»

06.00 «Все буде добре!»
07.55 «Холостяк - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
11.30 «Караоке на Майдані»
12.25 «Україна має талант! Діти»
15.00, 23.00 «Я соромлюсь свого тіла 3»
17.00, 00.25 «Слідство ведуть екстрасенси»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 9»

07.00 Події
07.50 Агенти справедливості
08.50 Т/с «Волошки» 
12.40 Т/с «Зцілення» 
16.20, 20.00 Т/с «Причал любові і надії» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
21.15 Х/ф «Коли не вистачає любові» 

07.30 М/с «Скубі-Ду»
08.20 Зірка YouTube
09.05 Дивитись усім!
11.00 Без гальм
11.35 М і Ж
12.00, 13.00 Труба містера Сосиски

12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Крутний момент» 
14.50 Х/ф «З усіх сил»
16.35 Х/ф «Потрійний форсаж:» 
18.35 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Форсаж-4» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.50 М/ф «Бі Муві: Медова змова» 
11.25 Х/ф «Щоденник кар’єристки»
13.15 «Орел і Решка. На краю світу»
19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Хитрощі Норбіта» 
23.00 «КВН»
01.00 «Розсміши коміка»

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»
11.30 Х/ф «Залізний Ганс» 
13.10 Х/ф «Мої aфриканські пригоди»

14.40 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

07.50 «Натхнення»
09.55 «Мілен Демонжо. Міледі з українським 
корінням»
11.10 Х/ф «Склока»
13.40 «Зимою і літом мандруємо світом»
14.00 Teen-клуб
15.00 Д/Ф «Мисливці за нацистами»
15.50 Таємниці Тихого океану
17.00 Концерт Анатолія Говорадло
19.00 Дика природа Німеччини
20.00 «Шеф-кухар країни» з Михайлом 
Поплавським
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.35 Дивовижний світ
22.00 Х/ф «Щасливого Різдва»
00.05 «Вихідний, після опівночі»

06.00 «Правда життя. Професії»
06.30 Х/ф «34-й швидкий» 
07.55 Х/ф «Бажаю здоров’я!» 
09.30 Т/с «Агентство НЛС» 
13.10 «Чоловічий журнал»
14.05 «Розсміши коміка»
15.45 Х/ф «Трембіта»)
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06.00 Світ православ’я
09.15 Путівник прочанина
09.25 Гра долі
09.55 Мистецькі історії
10.20 Спогади
10.50 Твій дім
11.35 Х/ф «Залізна сотня»
13.45 Д/ф «Штепсель і Тарапунька»
14.25 Фольк-music
15.45 Дорога до Ріо-2016
16.10 Чоловічий клуб
16.55 Театральні сезони
17.25 Т/с «Білявка»
21.00 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України А.Яценюк 
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспорт.Ua
23.15 День Янгола

06.00 «Однокласники»
07.00 «Українські сенсації»
08.00, 02.35 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН: «Телевізійна служба новин»
11.00, 12.00 «Світ навиворіт - 5: Індонезія»

17.25 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Полювання на Вервольфа» 
22.50 Х/ф «Вантаж»

05.45, 08.00 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.30 «Моя правда»
10.20 «Жарт за жартом»
11.30 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
14.00 Х/ф «Секретний фарватер»
19.15 Х/ф «Командир щасливої «Щуки»
21.05 Х/ф «Застава в горах»
22.55 Х/ф «Хто є хто»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео по-українськи»
08.25, 01.35 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
10.30 Прем’єра! «Королі рингу: Олександр Усик»
11.00 «Секретні матеріали»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Люстратор 7.62»
14.00 «Люстратор. Спецпроект»
15.00 Х/ф «Горець 3.Чаклун» 
16.50 21 тур Чемпіонату України з футболу 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.15 «Гра без правил»

К-1

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.20, 18.55, 02.40 Про головне
10.00 Д/ф «Скарби Дойчнойндорфа»
10.35 Д/с «Візит до Кореї»
11.05 Чоловічий клуб
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15, 01.45 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
14.15 Суспільний університет
14.40 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.25 Д/ф «Легенда Китай-гори»
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.50, 22.40 З перших вуст
19.30 Спецпроект «Національна безпека»
21.50 Перша студія
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50 «Міняю жінку - 7»
12.20 «Міняю жінку - 11»
13.55 «Сімейні мелодрами - 6»
14.50, 15.50, 01.00 Т/с «Торговий центр»

17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 2» 
20.20 «Розсміши коміка. Діти»
22.15 «Світське життя»
23.15 Х/ф «Ва-банк»

05.25, 12.25, 14.20 Д/с «Слідство вели»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Запитайте в осені»
10.15 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите самі»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Хроніки зради»

06.07 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.27 Т/с «Друзі»
09.55, 21.55 Київ вдень і вночі
10.45, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
19.55 Х/ф «Темний світ» 
22.55 Суперінтуїція

05.50 «Зіркове життя»
06.50, 18.30, 00.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.10 Х/ф «Інше обличчя»

10.05 Х/ф «На край світу»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «Холостяк - 6»

06.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 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 «А сніг кружляє...» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Мама виходить заміж» 
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 20.20 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф «Кров спокути» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Т/с «Прокурори» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф «Крутний момент»

05.10 «Таємний кухар»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
20.10 «Орел і Решка. Незвідана Європа»
22.00 «КВН на БІС»

06.00 Маля- та-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Вісімдесяті» 
20.00 М/ф «Добриня Микитич та Змій 
Горинич»
21.15 Х/ф «Кохання-зітхання 2» 
23.05 Х/ф «Звичка розлучатися» 
00.30 Х/ф «Що витворяють чоловіки» 

05.50 Х/ф «Людина у футлярі»
07.10, 21.20, 05.40 DW- новини
07.30 «Відлуння»
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»
14.10, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
14.40, 21.40 Водне життя
15.35, 22.10 Левиний рик
17.45 Жива природа
18.10 Твій дім
18.25 «Таке спортивне життя»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
00.00 «Еротична спека»

05.15 Х/ф «Ліки проти страху» 
06.55 Х/ф «34-й швидкий» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Т/с «СБУ. Спецоперація» 
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 6» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.30 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 

23.45 Т/с «Детектив Босх»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
09.45, 23.15 «Моя правда»
10.25 «Смішні люди»
11.45 Х/ф «Старий знайомий»
13.15 Х/ф «Склянка води»
15.40 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
18.05 Х/ф «Одруження Бальзамінова»
19.40 Х/с «Розслідування Мердока»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»
00.00 Х/ф «Кін-дза-дза!»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-українськи»
07.35, 15.55, 03.20 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»
09.20, 02.20 Д/п «Знищені за мить»
10.15, 01.25 Д/п «Надзвичайні війни»
11.10 Х/ф «Помпеї: Апокаліпсис» 
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
13.55 Т/с «Рекс»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
19.20 Х/ф «Горець 3.Чаклун» 
21.20 Х/ф «Прометей» 
23.35 Х/ф «Смертоносний воїн « 
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06.50 «Глобал - 3000»
07.20, 21.20, 05.40 DW- новини
07.35, 14.20 Водне життя
09.50 Твій дім
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Григорій Крісс. Двобій заради 
майбутнього
12.10 Літаючі боги Дуньхуана
13.00 Мікромонстри 
13.50, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
14.50 Teen-клуб
15.35, 22.10 Левиний рик
17.45 «Соціальний статус»
18.25 «Таке спортивне життя»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
19.50 Д/ф «Щоденники Другої світо-
вої війни»
21.40 «Відлуння»
00.00 «Еротична спека»

05.15 Х/ф «Один і без зброї» 
06.40 Х/ф «Одиночне плавання» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Т/с «СБУ. Спецоперація» 
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-
Йорк - 6» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Детектив Босх» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.00, 23.15 «Моя правда»
10.45, 00.05 «Смішні люди»
12.25 Х/ф «Очікування полковника 
Шалигіна»
13.55 Х/ф «Непоправний брехун»
15.20 Х/ф «Одруження Бальзамі-
нова»
16.50 Х/ф «Без року тиждень»
18.10 Х/ф «Старий знайомий»
19.40 Х/с «Розслідування Мердока»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-україн-
ськи»
07.35, 15.55 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
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 «Надзвичайні війни»
11.10 Х/ф «Американські дракони» 
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями «
13.55 Т/с «Рекс»
17.00 Прем’єра! «Відеобімба 2»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
21.20 Х/ф «Помпеї: Апокаліпсис»

09.55, 23.25 Т/с «Коли ми вдома»
12.50 «Холостяк - 6»
15.15 «МастерШеф Діти - 5»
19.00 «Україна має талант! Діти»
21.25 Х/ф «Діамантова рука»

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Зірковий шлях
09.00 Кулінарна Академія 
10.00 Відверто з Машею Єфросініною
11.00 Х/ф «Мама виходить заміж» 
12.50, 15.20 Т/с «Волошки» 
17.00, 19.40 Т/с «Зцілення» 
21.25 Х/ф «Біла сукня» 
23.25 Реальна містика

06.50 Х/ф «Далека країна» 
09.20 Секретний фронт
10.15 Антизомбі
11.15 Патрульні. Цілодобово
12.10, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.25 Інсайдер
14.20 Х/ф «Ван Хельсинг» 
16.50 Лабіринт. Містика поряд
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Потрійний форсаж» 
22.00 Х/ф «Смертельні перегони-3. Пекло» 

05.10 «Таємний кухар»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.40 Х/ф «Бібі - маленька чарівниця» 
11.50 М/ф «Бі Муві: Медова змова» 
13.20 Х/ф «Щоденник кар’єристки» 
15.10 «Розсміши коміка»
17.00, 22.00 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
22.50 Х/ф «Наречений напрокат»

06.00 М/с «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» 
11.05, 15.45 М/ф «Карлик Ніс» 
12.40 Х/ф «Залізний Ганс» 
14.20 Х/ф «Мої aфриканські пригоди» 
17.15 М/с «Маша і Ведмідь» 

18.45 М/ф «Добриня Микитич та Змій Горинич» 
20.00 Х/ф «Кохання-зітхання 2» 
21.50 Х/ф «Звичка розлучатися» 
23.15 Х/ф «Що витворяють чоловіки»

06.00 Х/ф «Склока»
07.45 DW- новини
09.50 Д/ф «Щоденники Другої світової війни»
10.55 «Шеф-кухар країни»
11.45 Х/ф «Картуш»
14.25 «Цивілізація Incognita»
15.00, 19.10 Дивовижний світ
16.10 «Мистецтво і час»
16.35 Жива природа
16.50 Приречений на любов
17.20 Концерт «Приречений на любов»
20.00 Д/Ф «Мисливці за нацистами»
21.00 «Міледі з українським корінням»
22.00 Х/ф «Чоловік, який мені подобається»

05.00 «Правда життя. Професії»
05.30 Х/ф «Одиночне плавання» 
07.15 Х/ф «Майор «Вихор» 
11.30 «Речовий доказ»
13.50 Т/с «Детективи» 
16.35 Т/с «Кулагін та партнери»
19.00, 03.10 «Свідок»
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Футбол

Цього року на фестиваль при-
були учасники із столиці, Виш-
невого, Славутича, Бучі, Обухо-
ва. Київська Театральна студія 
«Happy Land»  приїхала на «Те-
тральну суботу» з виставою «ГУ-
СИ-ЛЕБЕДИ». 

Студія-театр «Дивогляд» з 
Вишнівського центру творчості 
дітей та юнацтва привезла виста-
ву «ЛУСКУНЧИК та МИШАЧИЙ 
КОРОЛЬ» за однойменною каз-
кою Е. Т. Гофмана. 

Театральна студія Обухівсь-
кого міського центру творчості 
дітей, юнацтва та молоді «Ро-
мантик» представила уривок з 

Останній тиждень березня  у Вишгородському  районному  
Центрі художньої творчості «Дивосвіт» — театральний.  За 
щорічною традицією напередодні  Дня ТЕАТРУ там  пройшли 
прем’єри вистав і театральний фестиваль. 26 березня на всіх 
прихильників театру чекав  IV Вишгородський відкритий  фе-
стиваль аматорських театрів «ТЕАТРАЛЬНА СУБОТА», в якому 
вже четвертий рік поспіль беруть участь дитячо-юнацькі та 
молодіжні театри-студії не лише з Вишгорода, але й з Києва та 
області, інших областей України. 

драматичної поеми Л. Забашти 
«ТЕРНОВА ДОЛЯ».  

Театральна студія «Мельпо-
мена» Бучанського центру по-
зашкільної роботи представляла 
виставу «МІСТО БЕЗ КОХАННЯ» 
за п’єсою-казкою Л. Устінова. 

Театральна студія «Драм 
Арт» з Палацу дитячої та юна-

цької творчості міста Славутич 
привезла велику виставу-казку 
«ПРИНЦ, ГОРОШИНА, ПРИН-
ЦЕССА, КОРОЛЬ И СОВЕТНИК, 
РАЗУМЕЕТСЯ» («Невидаль от 
Александра Строганова»). 

Вишгородські юні театрали 
показали п’ять творчих робіт. 
Виставу-нарис «Листи пам’яті» 

Мистецтво

« Д и в о с в і т » 
висловлює вдяч-
ність меценатам 
— ГО «Вишго-
род — наш дім» 
та особисто де-
путатам місь-
кої ради Олені 
та Володими-
ру Лісогорам 
за матеріальну 
підтримку фе-
стивалю. 

За різницею м’ячів 
«Діназ-2001» опинився на друго-
му місця і в битві за третє місце 
грав проти івано-франківської 
«Ніки». 

Основний час переможця не 
визначив, а ось в серії післямат-
чевих пенальті фортуна вияви-

Вихованець футбольної академії «Діназу» на перегляді в «Шахтарі!»
Вишгородський «Діназ-2001» (тренер Андрій Гірча) успішно 

виступив на міжнародному турнірі «Весняні ластівки Букови-
ни-2016», котрий проходив у Чернівцях. 

Наша команда не поступилася в жодному матчі в основ-
ний час гри. У груповому турнірі «діназівці» зуміли обіграти 
місцеву «Буковину» (1:0), львівський СДЮШОР (4:2) та іва-
но-франківське «Прикарпаття» і завершити внічию поєдинок 
проти київської «Зірки» (1:1).

лася більш схильної до супер-
ників.

Наставник Андрій Гірча зали-
шився задоволений грою коман-
ди на цьому турнірі. 

Колектив поступово росте, 
мужніє і вже одразу кілька ви-
хованців футбольної академії 

потрапили в поле зору селекціо-
нерів українських футбольних 

На фото: звер-
ху — маленькі 
актори з молод-
шої групи ТО 
«Різні Люди» з 
керівником мо-
лодшої групи 
Артемом Бурен-
ком (учасники 
вистави «Фе-
дорине горе» 
— ІІІ місце і 
«Найкраща ди-
тяча вистава»); 
внизу — актор-
ський склад 
вистави-пере-
можця фестива-
лю «Панночка» 
(керівник твор-
чого об’єднання 
і режисер — О. 
Титаренко).

Більше фото 
— на сторін-
ці https://www.
facebook.com/

професійних клубів. Поки що 
більшість з них «на олівці», але 

є й перші ластівки. 
Молодий форвард нашого клу-

бу Олег Лісовий уже отримав 
конкретну пропозицію від україн-
ського гранду — донецького 
«Шахтаря». І нині він перебуває 
в Ужгороді, в готельно-спортив-
ному комплексі «Камелот», де 
проводить навчально-трену-
вальний збір команда футболь-
ної академії «Шахтаря». 

Лісовий встиг відіграти один 
тайм в контрольному поєдинку 
донецького клубу і навіть забити 
гол.

М. Коберський

(за спогадами людей, які пере-
жили голодомор в Україні) пред-
ставила «Театральна майстер-
ня» з Вишгородського районного 
будинку культури «Енергетик». 
Вишгородський районний Центр 
творчості «Дивосвіт» представ-
ляли два колективи: театраль-
но-естрадна студія «Лицедії» по-
казала літературну виставу «Це я 
обираю…» та інсценування урив-
ку з повісті М. Гоголя «Женить-
ба»; а творче об’єднання «Різні 
Люди» зіграли дитячу виставу 
«Федорине горе» (молодша гру-
па» і велику виставу «Панноч-
ка» (п’єса Н. Садур за мотивами 
повісті М. Гоголя «Вій»). 

Місця лауреатів на «Театраль-
ній суботі» розподілилися таким 
чином: І місце — вистава «Пан-
ночка» творчого об’єднання 
«Різні Люди» (Вишгородський 
Центр творчості «Дивосвіт»); ІІ 
місце — вистава «Принц, Горо-
шина, Принцесса, Король и Со-
ветник, разумеется» студії «Драм 
Арт» зі Славутича; ІІІ місце — 
вистава «Федорине горе» молод-
шої групи творчого об’єднання 
«Різні Люди».

Кращі актор та актриса — Со-
фія Птушко і Павло Хімоніді 
(вистава «Панночка, ТО «Різні 
Люди»); Олександра Пождема 
(вистава «Це я обираю…», сту-
дія «Лицедії»), Владислав Дринь 
(вистава «Тернова доля», студія 
центру творчості «Романтик»). 

Краща режисура — Олена Ти-
таренко (вистава «Панночка»). 

Кращі ролі другого плану — Ва-
лерія Валенчук (вистава «Листи 
пам’яті», «Театральна майстер-
ня» з РБК «Енергетик») та актор-
ське тріо Дарія Проценко, Ніна 
Тараруєва та Ірина Серпутько 
(вистава «Панночка», ТО «Різні 
Люди»).

Наш кор.

Наймолодші

Ось і настала довгоочікувана весна. Заглянула вона і до ма-
лят дошкільного навчальног закладу «Сонечко» міста Вишго-
рода. І потрапила на свято Масляної, — проводи зими, — яке 
влашували дітки нашого садочку.

До свята кожна група підготувала веселі ігри, жарти, таночки, пісні 
та інші розваги. На святі всі його учасники смакували смачні млинці 
із сиром та сметаною. Задоволеними залишилися усі, і ще довго 
дітлахи хвалилися своїми перемогами та смачними наїдками.

Ще одним весняним святом, яке дозволило проявити свої таланти 
маленьким вихованцям, стало свято всіх жінок — 8 березня. Дітки 
усіх груп, від самих маленьких і до самих старших, якнайкраще хоті-
ли привітати своїх мам. Батьки та їхні діти вдома виготовили поробки 
для виставки на тему «Моя люба матусенька»! Кожна робота відо-
бразила почуття батьків та дітей, втілені в спільній роботі. 

А далі були ранки. Діти з ясельних груп в ошатному вбранні зустрі-
ли Весну і привітали своїх мам. Вихованці молодших груп вразили 
гостей не тільки своїм вбранням але і підготовкою до свята — вправ-
ними таночками та виразними піснями. У середній групі вихователі з 
дітьми підготували цікаві номери, які дуже сподобалися гостям. Діти 
старшої групи, які вразили усіх гостей виконанням підготовлених но-
мерів. Відчувався настрій справжнього свята. Жодна мама не зали-
шилася без подарунку, які діти виготовили своїми руками. 

І. Самойленко, методист ДНЗ «Сонечко»
На знімках: В. Гусаківська із своїми вихованцями з середньої 

група «Соняшник» (зверху); О. Черевик, старша група «Дзвіно-
чок» (внизу).

Зустріли весну...

«Театральна субота»
у Вишгороді


