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І не нада «ля-ля»...
7 сесія районної ради

«Серед пересічних громадян все
частіше чуємо слово геноцид
— так люди оцінюють ставлення
влади до них в умовах підвищення 
тарифів, цін на продукти, на ліки 
при мізерній оплаті праці 
та злиденній пенсії. Невиплату 
допомоги чорнобильцям 
теж називають 
різновидом геноциду...»

...Я тут подумав і вирішив: мене не обходить, що 
там з’явилося раніше — Слово чи Діло. Головне — 
баланс між ними. 

Можна кожного дня з ранку до ночі верещати, що 
ти будуєш Кришталевий Храм, збирати на цю добру 
справу гроші в людей, бігати по сусідах і показувати 
плани, ескізи та малюнки дивовижної краси, на ву-
лицях і площах проводити зустрічі та мітинги з цього 
приводу, навіть їздити консультуватися до знамени-
тих навесь світ будівельників із сусідніх сіл. 

Але через два роки сусіди, яким ти весь цей час 
не давав спокійно жити своїм галасом, зазирнувши 
до тебе в подвір’я, раптом побачать, що замість 
Кришталевого Храму ти побудував  кособоку і 
неоковирну дерев’яну вбиральню. В якій, навіть, не-
можливо справити нужду, бо в ній щільно не причи-
няються двері. А коли розлючені громадяни натов-
чуть тебе носом в лайно, що розтеклося по подвір’ю 
і смердить на все село, головне — не вискочити на 
вулицю, і не почати доводити випадковим перехо-
жим, що «вони всі самі дурні». Бо «мало давали, 
неякісно консультували, погано підтримували і, 
взагалі, не бачать далі свого носа». Бо «насправді 
то не вбиральня, а Храм, і він зовсім не смердить, а 
пахне...». Не варто цього робити, бо це може погано 
закінчитися.

...Нещодавно з посади прокурора Одеської області 
був звільнений Д. Сакварелідзе, а на його місце 
призначений М. Стоянов. Вже після цього в Нідер-
ландах відбувся консультативный референдум 
щодо затвердження Угоди про асоціацію України та 
Євросоюзу. Не встигли  ЗМІ прокоментувати його 
провальні для України результати, як стало відо-
мо, що у Генпрокуратури з’явилися претензії до ще 
одного тільки що звільненого заступника Генпроку-
рора — В. Каська. На перший погляд, між результа-
тами згаданого референдуму та цими звільненнями 
— ніякого зв’язку.  Не побачив його й П. Порошенко, 
який заявив, що  результати референдуму в Нідер-
ландах — «це, в першу чергу, поразка Європи». Ну, 
точнісінько, як в тому анекдоті: «А я тут при чому? Я 
апельсини чистив, а вона послизнулася на скоринці 
і сама впала на мій ніж. І так — сім разів...».        

Проблема в тому, що, по великому рахунку, сама 
Європа разом з нідерландцями вважає інакше: що 
корумпованій Україні поки що не місце в Євросоюзі.

Ні, можна звичайно, і далі тримати гарну міну 
під час поганої гри і продовжувати тягати ліжка по 
борделю, перепризначати бандерш і, навіть, поміня-
ти обої в «нумерах». Але це аж ніяк не призведе до 
збільшення потоку клієнтів і зростання матеріаль-
ного благополуччя власників борделю. 

Нічого принципово не зміниться, поки в нашому 
борделі, який незрозуміло чому називають «владни-
ми коридорами», не з’являться нові обличчя. 

Починаючи із самого верху.
В. Борзовець  

Протягом сорока хвилин депутати
«проаналізували» роботу одного Фонду
та 8-ми комунальних підприємств. Тому, 
що до цього їх «зобов’язав» план роботи... 

4 квітня ц. р. під час 
мінометного обстрілу 
в зоні АТО загинув наш 
земляк із Катюжан-
ки, боєць 11 батальй-
ону тероборони «Київська Русь» 
Олег Євгенійович Орлов. Олег Єв-
генійович Орлов був призваний 
по мобілізації 21 квітня 2015 року. 
Йому було 41 рік. Залишились дру-
жина і двоє дітей. 

«Зверніть увагу: протягом першого кварталу 
керівництвом райради, — зауважував я в №3(282) 
нашого видання від 1 квітня в матеріалі «Тепер за 
кожний проект депутати міської та районної рад 
голосують поіменно. Що, безумовно, підвищить їх 
відповідальність за прийняті рішення», — запла-
новано розгляд фінансово-господарської діяль-
ності ВРКП «Вишгородтепломережа», роботи 
райдержкомунального фонду підтримки підприєм-
ництва, КП «Вишгородське районне госпрозрахун-
кове відділення профілактичної дезінфекції», КП 
«Управління капітального будівництва «Вишго-
родрайбуд», КП «Редакція газети «Слово» та Виш-
городської редакції районного радіомовлення, КП 
«Вишгородська центральна районна аптека №23», 
КП «Вишгородське бюро технічної інвентариза-
ції», КП «Комунальник» за 2015 рік. Всього — дев’я-
ти комунальних підприємств і організацій!

Сьогодні, коли я пишу цей матеріал, 24 березня. 
До кінця 1-го кварталу залишається рівно тиж-

день і одна сесія районної ради, яка відбудеться 
31 березня...».

Скажу чесно: коли я писав ці рядки, мені і в страш-
ному сні не могло приснитися, що районні депутати, 
все ж, будь за що... виконають намічене. І, суворо 
дотримуючись головного принципу соціалістичної 
економіки «План — будь-якою ціною!», все ж таки, 
розглянуть роботу всіх дев’яти комунальних під-
приємств і організацій... в останній день кварталу. 
На одній сесії. Протягом якихось сорока хвилин. Ну, 
може години... 

Але сталося неймовірне. Вони, все ж, це зробили! 
Як кажуть англійці: «They did it!»!

От і не вір після цього в надможливості колективу. 
Тим паче — депутатського.

А, між іншим, окрім цих восьми питань (газету 
«Слово» «аналізували» разом з районним радімов-
ленням) депутатам вдалося розглянути ще 17 пи-
тань і купу проблем в «різному»... 

Це — споруда сільского клубу в с. Воропаїв. В 2015 р. на її капітальний ремон було виділено 990 тис. 
грн. По факту, як вказано в Підсумках виконання Програми соціально-економічного та культурного ро-
звитку району за 2015 рік, витрачено 989 тис. 268 грн. За ці кошти була облаштована покрівля, закуплені 
та встановлені нові вікна, приведений до ладу фасад. Що стосується внутрішніх робіт, то їх, як кажуть,  
залишилося почати і закінчити. Доречі: за такі самі кошти мій знайомий, в тому ж таки 2015 р., побудував 
«коробку» будинку приблизно такої ж площі «з нуля». Включаючи фундамент... 
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Поклонская 
запретила
в Крыму 
Меджлис

Увага!У ВР України
Я. Москаленко: «Я щиро вірив, що цього року 
ми повернемось до чорнобильців обличчям...»

Скандал

«Ті, що згоріли в огні
В перші хвилини двобою,
Землю прикрили собою,
Не залишили пости»

Чорнобильська трагедія забрала 
майже 100 тисяч життів ліквіда-
торів, 165 тисяч — стали інваліда-
ми.

30 років — це не термін, який 
сплив з часу катастрофи на Чорно-
бильській атомній електростанції. 
30 років — це період напіврозпа-
ду двох надзвичайно шкідливих 
радіаційних елементів — цезію-137 
та стронцію-90.

Це той час, за який українській 
владі вже треба було осмислити, 
що ми не можемо повторювати по-
милок тогочасних радянських кер-
маничів.

Є масштаб трагедії. Є зруйновані 
людські життя, на які свій відбиток, 
і в прямому, і в переносному зна-
ченні, наклала ця катастрофа. Це 
— понад 600 тисяч ліквідаторів. І 
ще понад 200 тисяч переселених.

Половина дитячого населення, 

що проживає на території поси-
леного радіоекологічного контро-
лю — на диспансерному обліку. 
95% школярів мають різного виду 
захворювання. Зростає кількість 
дітей з вродженими вадами, але 
зв’язок з Чорнобилем для них не 
встановлюють.

В кінці 2014 року влада влашту-

вала цим людям «другий Чорно-
биль». Адже причина вибуху 1986 
року була далеко не технічної при-
роди. Безвідповідальність тодіш-
ньої влади змусила керівництво 
станції ставити експерименти над 
реактором. Ця ж безвідповідаль-
ність, вже нинішньої влади, скасу-
вала медичну, соціальну підтримку 
ліквідаторів і постраждалих.

Із чим ми прийшли до 30-річчя 
Чорнобиля?

Я щиро вірив, що цього року ми 
повернемось до чорнобильців об-
личчям. Законопроект 2093, який 
нещодавно підтримала Верхов-
на Рада, мав на меті відновлення 
конституційних прав чорнобильців. 
Підкреслюю, він був виважений, 
без краплі популізму. Навіть біль-
ше. До внесення в парламент — 
узгоджений з урядовою стороною.

Президент взяв до уваги лише 
думку Міністерства фінансів і заве-
тував цей надважливий закон.

Серед пересічних громадян все 
частіше чуємо слово геноцид — 

так люди оцінюють ставлення вла-
ди до них в умовах підвищення та-
рифів, цін на продукти, на ліки при 
мізерній оплаті праці та злиденній 
пенсії. Невиплату допомоги чорно-
бильцям теж називають різнови-
дом геноциду.

Сьогодні влада переживає онов-
лення. Без п’яти хвилин матимемо 
нову коаліцію і новий уряд. 

Панове, давайте зробимо те, що 
треба зробити. Давайте зустрінемо 
26 квітня із піднятими очима — по-
долаємо вето і працюватимемо 
далі. 

Я не вмію блокувати трибуну, 
підбурювати людей і вести під Вер-
ховну Раду. Це не мій метод. Але 
я серцем відчуваю людську біду і 
точно знаю, що ми маємо подолати 
вето Президента, і на ділі, а не на 
словах показати, що парламент пі-
клується про людей.

Вірю у здоровий глузд.
Інакше така бутафорська шана 

перетвориться у палаючі шини 
чорнобильців під нашими вікнами.

Виступ народного депутата Ярослава Москаленка у Верховній Раді 12 квітня 

Мова йде про так зване «аме-
риканське досьє», яке влада США 
передала українській делегації під 
час недавнього візиту. США має в 
розпорядженні вагомий компро-
мат на главу НБУ і її партнерів. 
Американські матеріали містять 
незаперечні докази того, що Гон-
тарєва продовжує вести справи з 
російськими бізнес-партнерами, 
використовуючи для цього офшор-
ні компанії. Під тиском цих фактів 
Порошенку доведеться прийняти 
рішення про відставку Гонтаревої.

Трикутник «Гонтарєва-ICU- 
росіяни» здатний обнулити і ре-
путацію самого глави держави, 
оскільки ICU позиціонується як 
компанія, яка займається юридич-
ним обслуговуванням бізнесу По-
рошенка. Принаймні, саме керів-
ник департаменту ICU Пасенюк 
коментував недавній «офшорний 
скандал», в якому фігурував Пре-
зидент.

НАБУ почало розслідування 

США передали Україні докази роботи 
Гонтаревої на Росію разом із Кличко

Найближчим часом  будуть опубліковані передані із США ма-
теріали, які доводять, що глава НБУ Валерія Гонтарева продовжує 
співпрацю з російським бізнесом під час її роботи в Нацбанку.

щодо глави НБУ Валерії Гонтаре-
вої. Слідчі перевірять достовір-
ність фактів, наведених в розслі-
дуванні Центру з дослідження 
корупції та організованої злочин-
ності (OCCRP), що свідчать про 
співпрацю чиновниці з заступни-
ком голови російського банку ВТБ 
Юрієм Соловйовим.

Сьогодні журналіст-розслідувач 
Олександр Дубинський повідомив, 
що Гонтарева написала заяву про 
відставку, але вона поки не погод-
жена Президентом.

За деякими чутками, причиною 
є конфлікт з Президентом після 
Panamapapers. Нібито, Гонтаре-
ва займалася домовленостями з 
Rotschild’ами і реєструвала для 
Петра Порошенка той самий зло-
щасний офшор. Відбувся жорсткий 
конфлікт, в результаті якого Гон-
тарева вирішила піти. За іншими 
чутками, її відхід — домовленість 
з парламентом для голосування по 
кандидатурі Гройсмана-прем’єра. 

Куди відійде кандидатура глави 
НБУ поки не ясно.

Однак те, що Гонтарєва зробила 
з банком «Хрещатик» — найпідлі-
ше з усіх її діянь. Зайве нагадувати, 
в яких умовах перебувають  пен-
сіонери — удар по «Хрещатику» 
позбавить їх останнього. Є, однак і 
інший бік медалі: як Нацбанк допу-
стив банкрутство муніципального 
банку, 25% котрого були у влас-
ності держави? Це все одно, що 
завтра збанкрутував би і Нацбанк 
як такий, що є нонсенсом, абсур-
дом. Гонтарєва продовжує «від-
стрілювати» банки по одному, і у 
випадку з «Хрещатиком» їй у цьо-
му допомогли Кличко та київська 
команда УДАРу-БПП.

Стало відомо, що великі акціо-
нери цього банку, такі, наприклад, 
як Андрій Іванов, — відомий сто-
личний «латифундист», — вчасно 
перевели свої активи в інші банки. 

Після «американського досьє»  
зрозуміло, що банківську територію 
«розчищають» під російські банки, 
на які працює Гонтарєва.

BY DISTYLLE

Прем’єріада

По данным источника, предста-
витель президента в Верховной 
Раде Степан Кубив займет долж-
ность первого вице-премьер-мини-
стра — министра экономического 
развития и торговли, вице-пре-
мьер-министром по социальным 
вопросам станет Павел Розенко.

Вице-премьером по евроин-
теграции станет Иванна Клим-
пуш-Цинцадзе, вице-премьером по 
вопросам АТО и оккупированных 
территорий — Владимир Кисти-
он, вице-премьером по реформам 
Дмитрий Шимкив.

Также, действующий вице-пре-
мьер-министр-министр культуры 
Вячеслав Кириленко останется 
только вице-премьером по гума-
нитарным вопросам, а пост главы 
Минкульта займет Евгений Нищук.

В «Блоке Порошенко» назвали состав нового правительства
Источник во фракции «Блока Порошенко» назвал состав нового 

Кабинета министров, согласованный участниками политических 
сил. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает Бизнес-
Цензор.

Заместителями Кубива могут 
стать действующие заместители 
главы Министерства экономиче-
ского развития и торговли Юлия 
Ковалив и Максим Нефедов.

Министерство финансов воз-
главит замглавы Администрации 
президента, представитель прези-
дента в Кабинете министров Алек-
сандр Данилюк, его заместителем 
станет действующий замглавы 
Минфина Оксана Маркарова.

Министерство социальной поли-
тики возглавит заместитель Вин-
ницкого городского головы Андрей 
Рева, Министерство экологии и 
природных ресурсов — народный 
депутат из фракции «Народный 
фронт» Остап Семерак, Министер-
ство образования и науки Украины 
— народный депутат из фракции 

«Народный фронт», председатель 
парламентского комитета по во-
просам науки и образования Лилия 
Гриневич, Министерство аграрной 
политики и продовольствия Украи-
ны — народный депутат из фрак-
ции «Блок Петра Порошенко» Та-
рас Кутовой.

Министром инфраструктуры 
станет действующий зам главы 
Мининфраструктуры Владимир 
Омелян. Под руководством дей-
ствующего вице-премьер-мини-
стра Украины — министра регио-
нального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Геннадия Зубко останется 
только Минрегион.

Министром Кабинета министров 
станет действующий руководитель 
аппарата председателя Верховной 
Рады Украины Александр Саенко.

«На Минэнерго (Министерство 
энергетики и угольной промышлен-
ности), Минздрав (Министерство 

охраны здоровья Украины) согла-
сования продолжаются, но усло-
вия Гройсмана, чтобы там были 
незапятнанные люди», — сказал 
источник.

Одним из претендентов на долж-
ность министра здравоохранения 
является директор Национального 
института хирургии и трансплан-
тологии им. Шалимова Александр 
Усенко.

Из действующих министров из-
менения в Кабмине не коснуться 
таких министров: на своих постах 
останутся главы МВД Арсен Ава-
ков, Минюста Павел Петренко, 
Министерства обороны — Степан 
Полторак, МИД Павел Климкин, 
Министерства информационной 
политики Юрий Стець и Министер-
ства молодежи и спорта Украины 
Юрий Жданов. На пост министра 
энергетика и угольной промышлен-
ности согласована кандидатура 
нардепа от БПП Игоря Насалика.

Из фракции БПП 
выходит депутат

Народный депутат Аркадий 
Корнацкий написал заявление 
о выходе из фракции. Об этом 
сообщает телеканал 112 со 
ссылкой на депутата. Таким 
образом в коалиции будет 225 
депутатов, при необходимых 
226.

Если БПП и Народный фронт 
не найдут вместо Корнацкого еще 
депутата, то невозможно будет со-
здать коалицию и, соответственно, 
сформировать новый Кабмин.

Напомним, вчера delo.ua сооб-
щало, что из коалиции могут выйти 
Аркадий Корнацкий и Юрий Маке-
дон.

Вчера во фракцию БПП офи-
циально вошли нардепы Юрий 
Бублик, Сергей Мищенко, Сергей 
Рудык и Андрей Немировский, ко-
торые укомплектовали коалицию 
необходимыми 226 голосами.

Денис Бигус
вчера в 16:17

Ойбля. Еще про кадровый голод. 
Депутат Мищенко, пополнивший 
БПП, тот самый эээ... особь, 
который контролировал такси в 
аэропорту Борисполь. Раньше — 
всё, теперь вот не знаю. И — что 
особо вкусно — лучшие парко-
вочки аэропорта. Так что теперь 
члены БПП могут уезжать на такси 
от «первой линии», а не переться 
за 100 метров до конца отбойника. 
Или еще круче — смогут парко-
ваться на местах для инвалидов! 
(АПД. Отбойники, оказывается, 
уже убрали. Ну тогда: Членам 
БПП — такси без шансона.)
Потому что иначе-то этого «кума 
Пшонки» зачем брали?

Коментарі  Facebook

Киев, Апрель 13 (Новый 
Регион, Виктория Матвиенко) – 
Прокурорша аннексированного 
Россией Крыма, генеральша 
Наталья Поклонская приняла 
решение о прекращении дея-
тельности Меджлиса крымских 
татар. 

Копия документа вручена 
представителям общественного 
объединения, передает ТАСС. 

«Сегодня мной было принято ре-
шение о приостановлении деятель-
ности общественного объединения 
«Меджлис крымско-татарского 
народа» в целях недопущения на-
рушения федерального законода-
тельства», — заявила генеральша.

Решение прокуратуры Крыма 
было направлено в министерство 
юстиции РФ для включения его в 
общий перечень общественных и 
религиозных объединений, дея-
тельность которых приостановле-
на на территории РФ.

«Приостанавливаются права 
общественного объединения. Им 
запрещается пользоваться все-
ми государственными и муни-
ципальными СМИ, они не могут 
проводить различные публичные 
массовые мероприятия, использо-
вать банковские вклады и вообще 
проводить какую-либо работу. Вся 
их пропаганда будет запрещена», 
— заявила представитель оккупан-
тов. 

Решение о приостановке дея-
тельности Меджлиса будет дей-
ствовать до вынесения решения 
Верховного суда Крыма по иску 
Поклонской. Ранее она потребо-
вала признать Меджлис экстре-
мистской организацией, сейчас иск 
находится в стадии рассмотрения. 
Напомним, 7 марта оккупанты ото-
брали у крымских татар здание на 
улице Шмидта, 2 в Симферополе, 
в котором был расположен глав-
ный офис Меджлиса.

Не вірте!

Від редакції
Така інформація гуляє по ЗМІ.

Насправді А. Корнацький заяви 
не писав, як з’ясував «112-й».
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7 сесія районної ради

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

Протягом сорока хвилин депутати «проаналізували» 
роботу одного Фонду та 8-ми комунальних підприємств. 
Тому, що до цього їх «зобов’язав» план роботи... 

...І які зовсім не непрості це все 
були питання, доповім я вам, ша-
новні читачі! Судіть самі:

— про реорганізацію Вишго-
родської гімназії «Інтелект» та 
Димерської гімназії в навчаль-
но-виховні комплекси; 

— про внесення змін та до-
повнень до Статуту КП «ВИШ-
ГОРОДСЬКЕ БТІ»; 

— про внесення змін до Про-
грами підтримки діяльності 
ВРКП «Комунальник» на 2015-
16 р.р.; 

— про затвердження Програ-
ми фінансової підтримки ВРКП 
«Вишгородтепломережа» на 
2016 р.; 

— про затвердження Про-
грами щодо використання ко-
штів, які надходять у порядку 
відшкодування  втрат сільсь-
когосподарського і лісогоспо-
дарського виробництва, на 
освоєння земель для сільсь-
когосподарських і лісогоспо-

Верховній Раді України

Депутати Вишгородської районної ради стурбовані ситуа-
цією, що склалась у сфері теплопостачання району та пов’я-
зана з наявністю великої заборгованості Вишгородського 
районного комунального підприємства «Вишгородтепломе-
режа» перед НАК «Нафтогаз України» зі штрафних санкцій, 
нарахованих постачальником природного газу за невчасні 
розрахунки за спожитий природний газ.

На сьогодні, у державній виконавчій службі перебуває 10 
виконавчих проваджень на стягнення з районного комуналь-
ного підприємства нарахованих штрафних санкцій (пені, 3 
% річних, інфляційних, 7% штрафу) на заборгованість за 
спожитий природний газ, на загальну суму 2 556 388,16 грн. 
та додатково 10 % виконавчого збору у сумі 268 730,67 грн.

Серед причин, що безпосередньо впливають на розрахун-
ки за енергоносії, слід визначити несвоєчасність погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію. Та-
кож, одним із факторів виникнення заборгованості за спо-
житі енергоносії є несвоєчасність відшкодування збитків 
внаслідок надання  пільг та субсидій з оплати за спожиту 
теплову енергію окремим категоріям споживачів.

Окремо слід зазначити, що відповідно до Закону Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стабілізації фінансового стану Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» (надалі — Закон), стаття 18 
Закону України «Про засади функціонування ринку природ-
ного газу» була доповнена частиною 13, яка передбачала 
реструктуризацію заборгованості теплогенеруючих та/або 
теплопостачальних організацій за  природний газ, спожитий 
в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 (без урахування пені, 
штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню 
на підставі рішення суду) шляхом розстрочення на 24 місяці, 
на підставі типового договору про реструктуризацію забор-
гованості.

 Умовою проведення реструктуризації було погашення в 
трьохмісячний строк з дня набрання чинності Законом за-
боргованості за природний газ, спожитий до 14 січня 2014 
року (без урахування пені, штрафних та фінансових санк-
цій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду), що 
залишилася непогашеною на день набрання чинності Зако-
ном.

Цим же Законом передбачалось, що зазначені пені, 
штрафні та фінансові санкції підлягають списанню та не мо-
жуть бути предметом подальшого продажу за умови вико-
нання вимог цієї частини.

Кабінет Міністрів України був зобов’язаний в силу цього ж 
Закону затвердити форму типового договору про реструкту-
ризацію заборгованості, де визначаються, зокрема, порядок 
реструктуризації і погашення заборгованості, загальна сума 
реструктуризованої заборгованості, строк її погашення, 
розмір щомісячних платежів, права та обов’язки сторін.

Проте, норми Закону так і залишились нереалізовани-
ми, адже Закон України «Про засади функціонування рин-
ку природного газу» втратив чинність 01.10.2015 у зв’язку з 
прийняттям 3акону України «Про ринок природного газу», а 
впродовж його дії Кабінет Міністрів України так і не затвер-
див форму типового договору, без якого згадані норми не-
можливо було реалізувати.

Таким чином, ціла низка факторів призводить до фактич-
но штучного збанкрутіння теплопостачальних та теплогене-
руючих організацій, з яких через неотримання компенсації 
з різниці в тарифах стягуються величезні суми штрафних 

санкцій, відсотків річних, інфляції, виконавчого збору. На-
віть законодавчо встановлені Законом процедури списан-
ня та реструктуризації заборгованості не були реалізовані 
теплопостачальними татеплогенеруючими підприємствами 
через відсутність механізму, який не забезпечено Кабінетом 
Міністрів України. 

За відсутності джерел для оплати штрафних санкцій та 
механізмів для їх списання теплопостачальні татеплогене-
руючі підприємства просто збанкрутують.

Ситуація, що склалася у сфері теплопостачання, також не 
сприяє, а навіть блокує повноцінний перехід до нової моделі 
ринку природного газу України, правовою основою якої є За-
кон України «Про ринок природного газу», що введений у дію 
01.10.2015.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 14 Закону України «Про ри-
нок природного газу», за умови виконаних споживачем своїх 
зобов’язань за договором постачання, зміна постачальника 
за ініціативою споживача має бути завершена в термін не 
більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем 
про намір змінити постачальника, за умови дотримання 
правил зміни постачальника, у тому числі, обов’язку щодо 
здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім 
постачальником.

Таким чином, поки теплогенеруючі та теплопостачальні 
організації не здійснять повний розрахунок з НАК «Нафто-
газ України» за спожитий природний газ, вони не зможуть у 
повній мірі перейти до роботи в новій моделі ринку природ-
ного газу України та реалізувати своє право на вільний вибір 
постачальника природного газу.

Підприємства теплокомуненерго неодноразово звертали 
увагу Кабінету Міністрів України, Мінрегіону України, Міне-
нерговугілля України на кричущу ситуацію в галузі. Однак, 
рішення, які були прийняті Урядом, призвели до ще більшо-
го погіршення фінансово-економічного стану підприємств 
теплокомуненерго.

Також зауважимо, що для вирішення вищевказаної про-
блеми, зокрема, у Верховній Раді України зареєстровано 
проект Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпе-
чення сталого функціонування суб’єктів господарювання у 
сферах теплопостачання, централізованого водопостачання 
тa водовідведення» (реєстраційний № 2706 від 22.04.2015).

Проектом Закону передбачається встановити мораторій 
на нарахування та стягнення неустойки (пені, штрафу) та 
інших фінансових санкцій енергопостачальними компанія-
ми у разі несвоєчасного здійснення платежів за використа-
ний природний газ та послуги з його транспортування  та 
електричну енергію суб’єктам господарювання, для яких 
тариф на теплову енергію та послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення було встановлено нижче 
собівартості з урахуванням граничного рівня рентабельності 
та повністю не відшкодовані втрати та збитки внаслідок 
встановлення таких тарифів, а також не відшкодовані збитки 
внаслідок  надання пільг з оплати за спожиту теплову енер-
гію окремим категоріям споживачів, до моменту отримання 
ними відшкодування втрат та збитків в установленому по-
рядку.

Виходячи з вищевикладеного, просимо прийняти законо-
проект реєстраційний №2706 від 22.04.2015 «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єк-
тів господарювання у сферах теплопостачання, централізо-
ваного водопостачання та водовідведення»  у другому чи-
танні та в цілому як закон. 

Заступник голови   ради                     А.І. Потапенко

Звернення депутатів Вишгородської районної ради до ВР України

дарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь та охорону 
земель у районі на 2016-2017 
р. р.;

— про внесення змін та до-
повнень до Програми «Шкіль-
не харчування»  на 2016 р.; 

— про внесення змін до рі-
шення районної ради «Про 
затвердження Програми со-
ціально-економічного та куль-
турного розвитку Вишгородсь-
кого району на 2016 рік»; 

— про підсумки виконання 
Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку  
району за 2015 р.;  

— про надання платних по-
слуг закладами освіти та куль-
тури;

— про використання бюджет-
них коштів за 2015 р.; 

— про  виконання райбюдже-
ту за 2015 р.; 

— про внесення змін до бюд-
жету; 

— про затвердження техдо-
кументації з нормативної гро-

шової оцінки лісової земельної 
ділянки ;

— про звернення до ВР Украї-
ни, Кабміну та Київоблради 
щодо ситуації у сфері теплопо-
стачання в районі.

Однак, давайте по порядку.

«УЗАКОНИЛИ» УЧНІВ
МОЛОДШИХ КЛАСІВ

Як пояснила директор поки 
що Вишгородської гімназії «Інте-
лект» І. Шубко, якщо не перей-
менуватись в навчально-виховні 
комплекси, то учні молодших 
класів не будуть мати права на-
вчатися в гімназіях. Депутати 
проекти рішень підтримали. Те-
пер Вишгородська районна гім-
назія «Інтелект» буде називатися  
Навчально-виховний комплекс 
«Вишгородська районна гімна-
зія «Інтелект»-загальноосвітня 
школа I ступеня», а  Димерська 
гімназія — Навчально-вихов-
ний комплекс «Димерська гім-
назія-загальноосвітня школа I 
ступеня». 

РОЗШИРИЛИ СФЕРУ
ДІЯЛЬНОСТІ БТІ

В Статут КП «ВИШГОРОДСЬКЕ 
БТІЇ» були внесені наступні зміни 
та доповнення:

«1.1. доповнити пункт 2.2. 
розділу 2 «Мета і предмет 
діяльності» Статуту текстом 
такого змісту:

« — реєстрація речових прав 
на нерухоме майно та їх обтя-
жень;

— реєстрація юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань;

— виконання землевпорядних 
робіт;

— експертна оцінка рухомого і 
нерухомого майна».

1.2. викласти пункт 6.6. 
розділу 6 «Управління  підприєм-
ством» Статуту в такій редак-
ції:

«6.6. Підприємство самостій-
но визначає свою організаційну 
структуру, встановлює чисель-
ність працівників і штатний 
розпис».

«КОМУНАЛЬНИКУ» 
ДОДАЛИ КОШТІВ

До Програми підтримки діяль-
ності ВРКП  «Комунальник» на 
2015-2016 р.р. (розділ 5 «План 
заходів. Заходи підтримки діяль-
ності ВРКП «Комунальник» на 
2015-2016 роки) внесли зміни і 
тепер там зазначено (на 2016 р): 

— на придбання контейнерів 
для сміття Євро-2, інвентарю та 
витратних матеріалів, мотоко-
си,  вапна гашеного, рукавиць, 
мішків для сміття та мішків для 
будівельного сміття, вантажних 
шин — 220 тис. грн;

.— поповнення обігових коштів 
підприємства — 100 тис. грн.;

— організація та проведення 
оплачуваних громадських робіт 
— 100 тис. грн.;

— проведення комплексу робіт 
по кронуванню дерев, які несуть 
загрозу життю та здоров’ю насе-
лення — 300 тис. грн.;

— придбання вагів автомобіль-
них підкладних — 190 тис. грн.

Окрім цього, ще планувалося 
виділити 250 тис. грн. «на прове-
дення робіт по розробці проект-
ної документації з облаштуван-
ня та благоустрою майданчиків 
(зупинок для відпочинку) на 
території Вишгородського 
району з проведення робіт по 
будівництву і облаштуванням 
зазначених місць контейнерами 
для твердих побутових відходів, 
свердловинами для водопоста-
чання, мангалами, проведення 
робіт по електропостачанню, 
лавочками, бесідками та біотуа-
летами у місцях відпочинку».

Однак, депутати за цей пункт 
не проголосували: голова комісії 
з питань бюджету, фінансів, ціно-
вої політики, соціально-економіч-
ного розвитку та інвестиційної 
діяльності М. Артеменко від імені 
очолюваної ним комісії запропо-
нував цей пункт в Програмі зали-
шити, але, поки що, не фінансу-
вати. 

Але до нього ми ще поверне-
мося...

ЯК РОЗВИВАЛОСЯ ВРКП 
«ВИШГОРОДТЕПЛОМЕРЕЖА»

Депутати взяли до відома ін-
формацію про стан фінансово-го-
сподарської діяльності ВРКП 
«Вишгородтепломережа».

Опустимо інформацію про та-
рифи (проаналізувати, як вони 
змінювалися протягом 2014-2016 
р. р. у нас ще буде можливість), 
а звернемо увагу лише на те, як 
саме технічно розвивалося та пе-
реоснащувалося теплове госпо-
дарство протягом минулого року:

« — на котельні №1, №2, №3 в 
м. Вишгород встановлено тех-
нологічні лічильники теплової 
енергії;

— на котельні №2 в м. Виш-
город встановлено новий більш 
потужний мережевий насос; 

— на котельні №3 в м. Виш-
город для економії електричної 
енергії на насос підживлення 
встановлено частотний пере-
творювач;

— на котельні №3 виконано 
капітальний ремонт димової 
труби висотою 60 м.;

— на котельні № 3 в м. Виш-
город встановлено новий зво-
ротній клапан та встановлено 
насос на систему хімічної підго-
товки води;

— виготовлено та погодже-
но проектну документацію по 
заміні регуляторів тиску на ко-
тельні № 3 в м. Вишгород;

— в с. Пірново та с. Лебедівка 
виконано реконструкцію котлів 
НІІСТУ-5 два шт.;

— в с. Катюжанка на котельні 
вул. Радянська, 60 виконана ре-
конструкція котла НІІСТУ-5 та 
споруджено навіс для дров;

— в с. Ст. Петрівці на котель-
ні споруджено прибудову для 
зберігання твердого палива та 
зроблено реконструкцію котла;

— в смт. Димер замінено діль-
ницю теплової мережі по вул. 
Леніна, 80 — 10 м.;

— в смт Димер замінено 
дільницю теплової мережі по                                           
вул. Комсомольська, 40 — 5 м., 
50 — 25 м., 70 — 4 м.;

— в смт Димер замінено діль-
ницю теплової мережі по вул. 
Бударина, 7 50-29 м.;

— на свердловинах в с. Ле-
бедівка, с. Сичівка та с. Федорів-
ка  замінені на нові сучасні гли-
бинні  насоси».

ПІВТОРА МІЛЬЙОНИ 
З БЮДЖЕТУ РАЙОНУ... 

Програма щодо використан-
ня коштів, які надходять у по-
рядку відшкодування  втрат 
сільськогосподарського і лісо-
господарського виробництва, 
на освоєння земель для сіль-
ськогосподарських і лісогоспо-
дарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь та охорону 
земель у районі на 2016-2017 р. 
р. передбачає витрати.

Загальна вартість усього ком-
плексу робіт у цінах 2016 р. ста-
новить 3 млн. 820 тис. 939 грн. 
70 коп., у тому числі 1 млн. 691 
тис. 841 грн. 18 коп. за рахунок 
коштів районного бюджету. 

(Закінчення на стор-х 4-5)
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7 сесія районної ради

Протягом сорока хвилин депутати 
та 8-ми комунальних підприємств. Тому, 

Шановні депутати!
Я дякую за 100% голосування по затвердженню звіту,  і був налаштований бо-

ротися за кожен голос, переконувати, презентувати позитивні результати діяль-
ності за минулий рік, однак, сам той факт, що голосування вже відбулось і 100% 
присутніх в залі підтримали звіт… 4 утрималось? Ага… «Сводбода» утрималась? 
Так я розумію? Тоді почнемо виступ ще раз. Слава нації! Шановні колеги! Побра-
тими! Виступаю сьогодні в якості голови адміністрації воюючої держави. І звіт, 
який стосується роботи по виконанню програми, потрібно сприймати як нашу 
ділянку тої боротьби, яку сьогодні веде вся держава в стані агресії частини своєї 
території. 

Колеги, якщо без жартів, то повинен сказати, що зараз в моїх руках колосаль-
ні підсумки спільної роботи, яка проводилась усіма структурними підрозділами 
адміністрації, комунальними підприємствами, відомствами, організаціями, струк-
турами і депутатським корпусом Вишгородського району. І тому голосування, яке 
відбувається, це — не оцінка просто діяльності роботи райдержадміністрації. За 
усіма здобутками, про які я скажу за наступних 10 хвилин — колосальна робота, 
яка проводилась однією командою Вишгородського району. В якій — всі перелі-
чені — і керівники органів місцевого самоврядування, і сільські голови, присутні 
в цьому залі. Повинен сказати, що вам було вчасно надано звіт про виконан-
ня програми. 2 тижні було на те, щоб вивчити графіки, діаграми, однак, я зараз 
скорочу свій виступ буквально до тих тез, які вам треба передати мешканцям 
району. Нашим виборцям, нашим сусідам, родичам і тим людям, які цікавляться 
справами в районі. Головна теза полягає в наступному. 2015 рік став роком ро-
сту. По більшості показників по усіх розділах Програми соціально-економічного і 
культурного розвитку район показав стабільний переконливий ріст. І, навіть, по 
деяких позиціях, які напряму від влади району не залежать, вони опосередковано 
залежать, у нас є дуже якісні, хороші показники.

Почнем з демографії. В районі за рік мешканців стало більше на 300 чоловік. В 
нас позитивна тенденція зростання населення в районі. Ми починали з того, що в 
нас було 73 тисячі мешканців рівно і закінчили 73300. Повинен сказати, що в нас 
позитивна динаміка, практично, по всіх, без винятку, позиціях. Якщо ви звернете 
увагу на ті слайди, які зараз демонструються на екрані, якщо ми будемо рухатися 
по самих слайдах, то я зверну увагу, буквально, на головні позиції… Наступний 
слайд «Створення робочих місць».

Робочих місць в цьому році було створено на більш, ніж півтори тисячі більше. 
І в цій частині… Ми перевиконали дуже непростий і амбітний план, який ми взя-
ли на себе в минулому році. Середньомісячна зарплата теж зросла. Я розумію, 
що можна сказати і інфляція піднялась, але ці позиції десь себе врівноважили. 
Ми показуємо стабільне перевищення загальнообласного підвищення заробітної 
плати. Середній розмір пенсії теж зріс і він також перевищує на 11% загальнооб-
ласний показник. 

Повинен звернути увагу на соціальну підтримку і захист мешканців району. Для 
них втілюється програма «Турбота». Яка спільно приймається адміністрацією, го-
лосується районною радою, і втілюється спільними зусиллями, в тому числі, за 
участі сільських голів. У минулому році більше 1200 осіб отримали майже мільйон 
гривень адресної допомоги. Майже 1200 справ було індивідуально розглянуто. І 
відповідні кошти були спрямовані на те, щоби допомогти людям, які потрапили в 
складні життєві обставини.  

Дуже переконливим показником росту району є позиція про збільшення житла, 
яке введено в експлуатацію в районі. Уявіть собі 150 тисяч кв. метрів житла, які 
введені в експлуатацію! Збудовано, звичайно, набагато більше, але ті позиції, які 
реально зафіксовано в правовому полі, це 150 тис. кв. метрів житла, що на 18% 
більше, ніж в 2018 році. Ми сьогодні 3-й район в області, і тягаємся успішно з 
такими монстрами, як Білоцерківський і Києво-Святошинський. Тому в цій частині 
район показує дуже, дуже сильну динаміку. 

Також, ще одним сильним показником зростання є збільшення кількості суб’єк-
тів господарювання. В районі їх 9 тисяч було. І збільшилося на 481 одиницю. 
Тобто, суб’єкти середнього і малого бізнесу, які є економічно активними, а не 
просто зафіксовані на папері. Їх стало на півтисячі, майже, більше за 2015-й рік. 
Ми створюємо сприятливий інвестиційний клімат. І обсяг капітальних інвестицій 
збільшився, майже, на 10%. 8,9% в порівнянні з 2014-м роком. 

Дуже, дуже сильний показник збільшення промисловими підприємствами ре-
алізації своєї продукції. Було реалізовано її на 2,5 рази більше, ніж в 14-му році. 
В 2,5 рази більше. Роздрібний товарообіг теж зріс майже на 20%. При тому, що 
ми чуємо нарікання про те, що людям живеться гірше. Уявіть собі, що за минулий 
рік в системі роздрібної торгівлі продукт них груп було реалізовано мешканцям 
району на 20% більше. 

Треба, також, сказати, що є дуже важливий показник успішного виконання про-
грами, показник базовий, це — виконання бюджету. Тут теж є переконливі успіхи. 
Бюджет було перевиконано на 118 %. Капітальні видатки бюджету в порівняні з 
2014 роком зросли, майже, в 7 разів. Тобто, майже в 7 разів район більше вклав 
видатків в капітальні роботи. 47 відсотків цих видатків було спрямовано в сферу 
освіти. В охорону здоров’я спрямовано 38%. На культуру — 6%, в інші сфери — 
8%.

Є дуже переконливі успіхи в гуманітарній сфері. 
Стосовно оздоровлення. Район став лідером в Україні по залученню позабюд-

жетного фінансування на оздоровлення дітей. Потрібно сказати, що за цією лі-
дерською позицією є конкретне прізвище, завдяки народному депутату Ярославу 
Москаленку були оздоровлені усі, без винятку, діти сімей бійців, які беруть участь 
в антитерористичній операції. Частина з них — за кордоном. 

Що стосується благоустрою. На прохання Вишгородської РДА Вишгородська 
райрада підтримала Програму підтримки діяльності КП «Комунальник». Завдяки 
цьому кожен тиждень 50 кубометрів сміття, в середньому, яке генерується стихій-
но, зараз виводиться на полігон. Протягом усього року працює мобільна бригада, 
для якої було придбано окремий вантажний автотранспорт, і, таким чином, по 
багатьох місцях, де були кричущі ознаки стихійної утилізації сміття, ці питання 
зняті і з ними продовжується робота. 

Повинен сказати, що район, реалізовуючи програму, яка була прийнята Вишго-
родською районною радою минулого скликання, також, показав певну іновацій-
ність в розвитку соціально-економічного і культурної галузі. Зокрема, вперше в 
Україні була реалізована Програма безкоштовного навчання в  ІТ-галузі. Завдяки 
цьому 7 квітня 60 мешканців району отримають не тільки сертифікати, а отрима-
ють гарантоване працевлаштування. І в «Дивосвіті» в наступний четвер ми буде-
мо усім районом вітати перших ІТ-спеціалістів нашого району, яких було навчено 
завдяки спільним зусиллям.

Динамічно розвивається туристична сфера. У в минулому році було впровад-
жено Програму розвитку зеленого велотуризму і три опорних населених пункти 
району, це — Богдани, Вахівка і Сувид прийняли чисельну кількість туристів, які, 
в основному, були мешканцями м. Києва. 

Повинен сказати, що Програма містить дуже багато інших показників успіш-
ності її реалізації. Я впевнений, ви з ними ознайомились, і тому окремі позиції, які 
стосуються культури, я не осмілюсь виділяти, тому, що якщо назвати власну на-
зву одного колективу і не назвати іншого, звичайно, це може спричинити, навіть, 
особисту образу. Тому зупинюсь тільки на тих позиціях, які дійсно носили певну 
інноваційну складову.

Окремо про спорт. У минулому році силами райдержадміністрації було реалі-
зовано велику кількість запитів в частині масового спорту і фізкультури. Кожну 
неділю проводились організовані велотренування в супроводі працівників ДАЇ і в 
кінці літа були проведені, звертаю увагу НАЙМАСОВІШІ в Україні змагання з ама-
торського велоспорту. Які прийняли селище Димер і всі села, які є між Димером і 
Богданами. В цьому році наслідки такої активності не заставили себе довго очіку-
вати. В кінці травня в Сухолуччі відбудуться перші в історії України міжнародні 
змагання з велоспорту серед жінок. І переможці цього змагання будуть змагатись 
за ліцензії для участі на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. В кінці серпня міся-
ця чемпіонат України з велоспорту буде проходити в Димері. 4 дні весь велоспорт 
за бюджетні кошти буде приймати Вишгородський район. З наступного року, якщо 
ми в цьому році підтвердимо рівень організації заходів, ці заходи будуть кален-
дарними, вони будуть передбачатись в державному бюджеті окремою стрічкою і 
у нас буде можливість претендувати на включення в Постанові Кабміну на покра-
щення благоустрою стану доріг. Це — конкретні наслідки роботи, які стосуються 
спортивної сфери. Я, звичайно, хочу звернути увагу і на ту кількість величезну 
спортивних заходів, які не стосувалися велоспорту. Райдержадміністрація підтри-
мала і турнір з волейболу, який проходив в Демидові, ми підтримали унікальний 
для Вишгородського району вид спорту хортинг, де Вишгородський район є одним 
із самих масових в Україні по кількості шкіл, які приймають цей вид контактної 
боротьби. 

Також, потрібно сказати, що в нас відбулося дуже унікальне змагання, в якому 
прийняли участь дуже багато присутніх тут, якщо ви пригадуєте, відкритий чем-
піонат району на човнах «Дракон», і в цьому році, звичайно, ми плануємо його 
обов’язково підтримати. 

Ця програма була розроблена адміністрацією, уважно вивчена районною ра-
дою минулого скликання, прийнята, і той факт, що вона вже кредитом отримала 
ваші голоси на затвердження цього звіту, була успішно виконана. 

Я, наостанок, хочу сказати, що сьогодні, 31-го березня, в мене день народжен-
ня, тому, що рівно рік тому назад я народився, як державний службовець. Рівно 
рік тому назад Петро Олексійович Порошенко, наш Президент підписав рішен-
ня призначити мене головою Вишгородської районної державної адміністрації. І, 
звітуючи про виконання цієї Програми, я звітую і про рік перебування на цій по-
саді. І щиро вам зізнаюсь: за 40 років життя це був найцікавіший і найщасливіший 
рік мого життя. Взагалі. Тому, що в мене з’явилась тверда точка опори в реалізації 
тих світоглядних поглядів, в мене з’явилися друзі і відчуття сильної команди, яка 
має надособисті інтереси, яка в усіх випадках послуговується інтересами грома-
ди. Це унікальні люди, частина яких знаходиться в цьому залі, і я повинен сказа-
ти, що я відчуваю, що ті плани, ті рішення, які вже прийняті стосовно Програми на 
2016-й рік… Переважна частина з них випливає з Програми минулого року. Тому 
я дякую за довіру, і сповнений рішучості продовжувати втілювати всі наміри, які 
стосуються покращення життя мешканців найкращого в світі району — Вишгород-
ського. Дякую за увагу. 

Виступ голови Вишгородської райдержадміністрації О. Горгана

ПРОГРАМУ 
«ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ»

«ОСУЧАСНИЛИ» 
Зміни та доповнення, внесені  

до районної програми «Шкільне 
харчування» на 2016 р., в основ-
ному, стосувалися дітей учас-
ників АТО. 

Зупинимося тут лише на голов-
них цифрах Програми:

«Обсяги фінансування на 2016 
рік складають 7 560 000 гри-
вень, в тому числі:

— харчування учнів 1-4 класів 
— 6 779 400 грн.;

— харчування учнів 5-11 класів 
із числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського пі-
клування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навча-
ються у спеціальних та інклю-
зивних класах, учнів, батьки 
яких є учасниками бойових дій, 
які брали участь в антитерори-
стичній операції та учнів, бать-
ки яких призвані на військову 
службу по мобілізації — 199 600 
грн.;

— придбання навчальними за-
кладами району холодильного 
та технологічного обладнання 
для шкільних їдалень — 581 000 
грн.».

ЗМІНИ ВНЕСЛИ, АЛЕ 
З ВЕЛИКИМИ СКЛАДНОЩАМИ. 
СПІТКНУЛИСЯ НА 250 ТИС. ГРН.

Зміни до рішення районної 
ради «Про затвердження Про-
грами соціально-економічного та 
культурного розвитку Вишгород-
ського району на 2016 рік» депу-
тати внесли (див. проект).

М. Артеменко запропонував:
— замість 1 реанімаційного 

столика для новонароджених з 
підігрівом для ЦРЛ придбати 2 
таких столика;

— замість російської ендоско-
пічної стійки за 400 тис. грн. для 
ЦРЛ придбати німецьку за 1 млн. 
50 тис. грн.;

— виключити 250 тис. на ви-
готовлення проектно-коштори-
сної документації з будівництва 
і благоустрою майданчиків (зу-
пинок) для відпочинку на тери-
торії Вишгородського району з 
облаштування зазначених місць 
контейнерами для твердих поб-
утових відходів, свердловинами 
для водопостачання, мангалами, 
проведенням електроенергії, ла-
вочками, бесідками та біотуале-
тами на місцях для відпочинку.

 Після цього до депутатів з про-
ханням, все таки, проголосувати 
за виділення 250 тисяч грн. на 
проектні роботи для 6 місць від-
починку звернулися по черзі В. 
Савенок, О. Дзюба, Д. Ликов, од-
нак, депутати підтримали пропо-
зиції М. Артеменка.   

Д. Ликов попросив переголосу-
вати. Його підтримав О. Дзюба.

Питання про 250 тис. ще раз 
поставили на голосування. На 
підтримку знову виступив Д. Ли-
ков, І. Клюзко і, навіть, О. Горган. 
Останній обгрунтував прохання 
тим, що зустрічався з В. Кличко і 
домовився з ним щодо підтримки 
розвитку туризму в районі.

Однак, М. Артеменка, який вко-
тре попросив пояснити звідки 
саме взялася сума в 250 тис. грн. 
та де кошторис, який пояснює як 
саме будуть витрачені ці кошти,  
вони не переконали. Та й інших 
депутатів теж.

Більшість знову проголосувала 
проти.

СЛОВО О. ГОРГАНУ НАДАЛИ. 
ОДНАК, ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ...
Звичайно, послухати виступ го-

лови РДА О. Горгана про підсум-
ки виконання Програми соціаль-
но-економічного та культурного 
розвитку Вишгородського району 
за 2015 р. потрібно було до го-
лосування за цей проект рішен-
ня. Однак, головуючий на сесії 
Р. Кириченко чи то забув, чи то 
навмисно спочатку поставив його 
на голосування...

Із самим виступом О. Горгана  
(в повному обсязі) можна ознайо-
митися нижче. Прокоментую його 
дуже коротко.

1. Якщо демографічні показ-
ники враховують м. Вишгород (а 
вони, таки, його, мабуть, врахову-

(Продовження. 
Початок на стор-х 1,3)

ці вишгородських новобудов, ча-
стина з яких є  переселенцями із 
зони АТО. Не зовсім розумію чим 
тут хвалитися. 

2. Щодо 150 тис. кв. метрів 
житла, «які реально зафіковані 
в правовому полі». Переважна 
більшість всіх цих «правових» 
квадратних метрів, які, безумов-
но, теж відносяться до м. Вишго-
рода, насправді «правові» лише 
формально. Враховуючи те, в 
який спосіб і за допомогою яких  
методів представниками минулої 
влади відводилися під ці «метри» 
земельні ділянки та надавалася 
дозвільна документація для їх 
будівництва. Це — по-перше.

По-друге, голові райдержад-
міністрації району варто було б 

те, які величезні проблеми для 
нашого міста вже породили, про-
довжують породжувати і ще по-
родять ці сотні тисяч квадратних 
метрів житла. Про те, що чекає, 
в зв’язку з цим, перевантажені 
інженерні мережі, про відсутність 
дитсадків та шкіл, про поліклініку 
та районну лікарню, що просто 
захлинаються від напливу відві-
дувачів, яких не в змозі «перева-
рити»... 

3. З приводу росту серед-
ньомісячної заробітної плати, 
яка «врівноважила» інфляцію. 
Я дуже добре розумію бажання 
голови райдержадміністрації «не 
нагнітати», «не розхитувати чов-
на» і т. ін, «підставляючи» рідного 
Президента.  Але ж не потрібно 

не радісно констатувати факт 
введення цих квадратних метрів 
в експлуатацію, а говорити про 

при цьому говорити відверто 
смішні речі. Якщо взяти індекс 
інфляції за 2015 р. по товарам 

та послугам (143%), додати «га-
зовий» (373%), додати до них 
ріст тарифів... Покажіть мені цих 
щасливчиків, у яких все це ком-
пенсував ріст заробітної плати і 
які радіють «реформам» А. Яце-
нюка, проведеним ним протягом 
2015 року? Де ви знаходите цих 
задоволених життям громадян, 
Олександре Любомировичу? В 
Адміністрації Президента? Мож-
ливо. В Кабміні? Хіба що. У ВР 
України? Не сумніваюсь. В ГПУ, 
МВС, серед топ-менеджерів 
держпідприємств? Ще б пак! А 
от серед моїх знайомих таких, 
що відчули «значне покращен-
ня» протягом 2015 року, про яке 
Ви розказуєте, на жаль, немає. 
Може ми з Вами живемо в пара-

лельних реальностях?
Що стосується пенсії, середній 

розмір якої теж, за Вашими сло-

ють), то 300 чоловік «приросту», 
без всякого сумніву, це — нові 
вишгородці. А, саме, — мешкан-
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«проаналізували» роботу одного Фонду
що до цього їх «зобов’язав» план роботи... 

грн.
Пропозиції щодо використання коштів 
бюджету розвитку на 2016 рік  (проект)                               

Назва об’єктів
Районна державна адміністрація

«Лікарні»
Придбання реанімаційного столика для новонароджених з піді-

грівом Вишгородській центральній районній лікарні
Придбання кардіомонітора для новонароджених Вишгородській 

центральній районній лікарні
Придбання ендоскопічної стійки Вишгородській центральній рай-

онній лікарні
«Центр первинної медико-санітарпої допомоги»

Придбання аналізатора гематологічного Місrо СС-20 РІus для 
Старопетрівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Придбання напівавтоматичного біохімічного аналізатора ВіоChem 
SA для Старопетрівської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини

Придбання системного блоку та монітора для Старопетрівської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Інші видатки
Виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва 

і благоустрою майданчиків (зупинок) для відпочинку на території 
Вишгородського району з облаштування зазначених місць контей-
нерами для твердих побутових відходів, свердловинами для водо-
постачання, мангалами, проведенням електроенергії, лавочками, 
бесідками та біотуалетами на місцях для відпочинку

Відділ освіти
Загальноосвітні школи

Капітальний ремонт даху та фасаду Жукинської ЗОШ в с. Жукин
Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та благоустрою Козарови-

цької ЗОШ
Капітальний ремонт покрівлі, фасаду Лютізької ЗОШ
Придбання телевізора та ноутбуків (2 шт.) для Старопетрівської 

ЗОШ
Управління фінансів

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів
Капітальний ремонт будинку культу ри в с. Сувид
Капітальний ремонт сільського клубу в с. Сухолуччя
Улаштування спортивного майданчика розміром 105 х 68 м в с. 

Пірнове
Інші субвенції

Виготовлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на-
селених пунктів Руднє-Димерської сільської ради

Виготовлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на-
селених пунктів Литвинівської сільської ради

Виготовлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на-
селених пунктів Ровівської сільської ради

Виготовлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на-
селених пунктів Богданівської сільської ради

Виготовлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок на-
селених пунктів Катюжанської сільської ради

ВСЬОГО:

План
7 090 464
3 483 790

230 000

30 000

400 000
992 674

151 200

48 500

13 000
1 115 000

250 000
9 118370
9 118 370
3 464 000

1 480 000
1 490 000

40 000
9 756 700
9 343 900
1 480 000
1 490 000
1 470 000

412 800

42 600

37 100

67 000

93 000

70 000
26 545534

вами, зріс і «також перевищує 
на 11% загальнообласний показ-
ник», то почувши це, Олександре 
Любомировичу, я просто, як то 
кажуть, отетерів. З яких це пір і 
яким боком діяльність Вишго-
родських РДА та районної ради 
впливає на зростання пенсій в 
районі порівняно з іншими рай-
онами області? Скажу чесно: я 
про таке чую вперше. І обіцяю 
цю інформацію якнайшвидше 
оприлюднити в Facebook та ре-
спубліканських ЗМІ. І якщо ця 
інформація відповідає дійсності 
(можливо, я чогось не розумію), 
гарантую: дуже швидко населен-
ня нашого району збільшиться 
в кілька разів за рахунок пенсіо-
нерів з усієї України. 

...А про півтори тисячі нових 
робочих місць та майже п’ятсот  
нових суб’єктів господарювання, 
як, до речі, і про 60 переможців 
Програми безкоштовного навчан-
ня в  ІТ-галузі ми теж розкажемо 
детальніше. В наступних номе-
рах нашої газети.

Також обіцяємо читачам більш 
детально зупинитися на додат-
ку №3 до «Підсумків виконання 
Програми соціально-економічно-
го та культурного розвитку Виш-
городського району за 2015 рік» 
під назвою «Використання коштів 
бюджету розвитку за 2015 рік».

  
ПРОТЯГОМ 5 РОКІВ ОСВІТЯНИ 

ЗАРОБИЛИ 73,4 ТИС. ГРН. 
«За 5 років закладами освіти 

району, отримано 73404,9 тис. 
грн. позабюджетних надход-
жень. 

В  їх структурі плата за 
освітні послуги складає 24,7 % 
або 18 140,2 тис. грн.; орендна 
плата — 2,1%, або 1 574,3 тис. 
грн.;  спонсорська допомога — 
23,8% або 17494,3 тис. грн., 
інші надходження  — 49,3% або  
36196,1 тис. грн». («Інформація 
з питань надання платних послуг 
закладами освіти та культури 
спільної комунальної власності 
територіальних району»).

ПРО РОБОТУ ОДНОГО ФОНДУ
 ТА ВОСЬМИ КОМУНАЛЬНИХ

 ПІДПРИЄМСТВ 
ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПАКЕТОМ»

з питань комунальної власності, 
розвитку промисловості, під-
приємництва та інфраструктури 
О. Дзюба і коротко проінформу-
вав присутніх до яких висновків 
щодо роботи кожного підприєм-
ства протягом двох тижнів роботи 
прийшла очолювана ним комісія.

Розпочав О. Дзюба з того, що і 
Фонду, і «Комунальнику», і ВРКП 
«Вишгородтепломережа» ката-
строфічно не вистачає обігових 
коштів. Це, стосовно «Вишго-
родтепломережі», наприклад, 
призводить до нарахувань пені та 
штрафів, загальна сума яких на 
рік досягає кількох мільйонів гри-
вень. В зв’язку з цим, він запро-
понував створити накопичуваль-
ний фонд у розмірі 2-2,5 млн. грн. 

для поповнення обігових коштів 
комунальних підприємств райо-
ну. За попередніми підрахунками 
це за рік дозволить зекономити 
до 3 млн. грн.  

Щодо конкретних підприємств, 
то О. Дзюба зауважив наступне:

1) КП «Вишгородське район-
не госпрозрахункове відділення 
профілактичної дезінфекції» — 
проблема в малій кількості за-
мовлень, рекомендовано протя-
гом місяця розробити Програму 
роботи по дошкільних навчаль-
них закладах та школах (зараз 
вони заключають договори з при-
ватними структурами);

2) КП «Вишгородська цен-
тральна районна аптека № 23» 
— «враження від роботи таке, 
ніби там час застиг ще десь в 
80-х роках»; рекомендовано про-
тягом 2-х тижнів розробити стра-
тегію розвитку підприємства (з 
11 млн. обігових коштів чистий 
прибуток склав 83 тис. грн.), мета 
— наповнити ФАПи району лікар-
ськими засобами; 

3) КП «ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ» 
— «розширення діяльності вже 
проголосували», рекомендовано 
розробити програму щодо пільг 
учасників АТО, членів сімей за-
гиблих, а, також, членів сімей 
загиблих-учасників Революції гід-
ності;

4) КП «Управління капітального 
будівництва «Вишгородрайбуд» 
Вишгородської райради — по-
трібно розробити перспективний 
план розвитку, враховуючи об’єк-
ти, які можна фінансувати за ра-
хунок обласного бюджету,  збіль-
шити перелік послуг, включаючи 
проектування тепломереж;

5) КП «Редакція газети «Слово» 
та Вишгородська редакція район-
ного радіомовлення — провести 
інформаційну компанію з пред-
ставниками виконавчих органів 
місцевого самоврядування для 
збільшення попиту, щодо радіо-
мовлення — гостро стоїть питан-
ня збільшення кількості стаціо-
нарних радіоприймачів;

6) ВРКП «Комунальник» — 
через 3-4 роки ресурс сміттє-
звалища в Нових Петрівцях 
закінчиться, отже потрібне нове 
сміттєзвалище і сміттєперероб-
ний завод (є 10 га, які примика-
ють до старого сміттєзвалища), 
окрім того, потрібно розробити 
програму контролю за утиліза-
цією юрособами твердих побуто-
вих відходів на території району;

7) ВРКП «Вишгородтепломе-
режа» — підготовлене звернен-
ня до ВР України (див. нижче), 
до Кабміну та до Київської об-
лради, потрібно звернутися до 
Вишгородської міської ради, тут 
гостро стоять питання модерніза-
ції, списання неліквідного майна, 
оформлення земельних ділянок, 
які знаходяться під котельними.

Після цього депутати «оптом» 
проголосували за 8 проектів рі-
шень.  

БЮДЖЕТ ВИКОНАЛИ, 
ЗВІТ ЗАТВЕРДИЛИ...

Доходи за 2015 рік: 370 млн. 
963 тис. 928 грн., видатки —  358 
млн. 404 тис. 824  грн. з  переви-
щенням  доходів над видатками у 
сумі 12  млн. 559  тис. 104 грн., 
в тому числі:

— доходи загального фон-
ду — 356 млн. 537 тис.096 грн. 
та по видатках цього ж фонду у 
сумі 314 млн. 216 тис. 554 грн.  
з  перевищенням доходів над ви-
датками  у  сумі 42 млн. 320 тис. 
542 грн.;

— доходи спецфонду у сумі 14 
млн. 426 тис. 832 грн., видатки 
спецфонду у сумі 44 млн. 188 
тис. 270 грн.  з перевищенням 
видатків над доходами у сумі 29 
млн. 761 тис. 438 грн.

ТЕХДОКУМЕНТАЦІЮ 
З НОРМАТИВНО-ГРОШОВОЇ

 ОЦІНКИ ДІЛЯНКИ ЛІСУ —
ЗАТВЕРДИЛИ

Землекоритувач — ДП «Київсь-
ка ЛНДС»; місцезнаходження 
ділянки — 3, 5 виділ у кварталі 93 
Першотравневого лісництва на 
території Новопетрівської сільсь-
кої ради; загальна площа — 13,2 
га; грошова оцінка — 643 тис. 974 
грн. 41 коп; в розрахунку на 1 м. 
кв. — 4 грн. 88 коп. 

В. Борзовець

Від редакції
А взагалі, незважаючи ні на що, хочеться депутатам подякувати. По-перше, — за принци-

повість. За те, що, все ж таки, не згодилися проголосувати за 250 тис. на проектні роботи для  
облаштування місць відпочинку, як їх не намагалися вмовити керівники РДА разом з районним 
архітектором. Не проголосували лише тому, що, як зауважив М. Артеменко, так і не зрозуміли 
звідки взялася ця сума. Хочеться подякувати К. Олексій за те, що вона, хоча б, підняла питання 
про те, чим саме займається Вишгородський  районний державно-комунальний фонд підтримки 
підприємництва. А О. Дзюбі за те, що він із своєю комісією, хоча б, намагається розібратися, чим 
саме займаються майже десяток комунальних підприємств. Справа в тому, що депутатів попе-
редніх скликань все це, по великому рахунку, мало цікавило.

Звичайно, аналізом роботи комунальних підприємств те, що відбулося протягом 40 хвилин на 
сесії назвати не можна. Однак, як кажуть, хоча б з’явилося світло в кінці тунелю: тепер можна 
очікувати, що депутати раніше чи пізніше розберуться навіщо їх настворювали і чому імітація 
роботи багатьох з них всіх влаштовувала. І тут ми порадили б уважніше придивитися до роботи 
«Вишгородрайбуду», через який проходять десятки мільйонів гривень. Оскільки проектування, 
ремонти та будівництво — дуже вигідні справи, якщо до них «правильно» підходити.  

А ще радимо уважніше придивитися до КП «Редакція газети «Слово». Бо рубрика «Дім. Сад. 
Город», про які згадували К. Олексій та І. Литовченко в суперечці, яка виниклана сесії, дійсно 
подобається читачам. Однак, газета, яка існує на податки громадян, повинна писати і про більш 
серйозні проблеми, які турбують цих громадян, а ці проблеми знаходяться не лише в межах 
присадибних ділянок. А часто-густо за цими межами лише починаються...

Може, «пакетом» і не голосува-
ли б, якби не дотошність і прискі-
пливість К. Олексій. 

А почалося все з обговорення 
роботи Вишгородського  район-
ного державно-комунального 
фонду підтримки підприємни-
цтва. Обговорювати, швидше за 
все не збиралися, але К. Олексій 
почала задавати керівнику Фон-
ду Ю. Боярину всілякі «незручні» 
питання типу «Чим саме і кому 
саме з підприємств чи підприєм-
ців ваш Фонд допоміг?», «В яких 
об’ємах Фонд фінансує держа-
ва?» і т. ін. З’ясувалося, що дер-
жавного фінансування для Фон-
ду немає, а вся його діяльність  
зводиться до того, що він здає 
в аренду «Комунальнику» два 
сміттєвози. 

Все це призвело до того, що до 
мікрофону вийшов голова комісії 

...Під час виступу І. Побідаш, яка назвала роботу роботу райдержадміністрації «спонтанною». О. 
Горган всі звинувачення відкинув
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Вівторок 19 квітня 2016 року

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.15 Уряд на зв’язку з громадянами
10.05 Д/ф «Сіон на річці Шпреє»
10.35 Д/с «Візит до Кореї»
11.50 Чоловічий клуб. Спорт
13.35 Казки Лірника Сашка
13.45 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
14.55 Х/ф «Нескорений»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Word on the street
18.05 Час-Ч
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.30 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 9»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
14.50 «Сімейні мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан 
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана- 3» 
20.30 «Чистоnews 2016»

21.00 Т/с «Останній москаль 2» 
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

06.10, 11.50, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Жіноча інтуїція»
13.10 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Гречанка»
23.45 Т/с «Дурна кров» 

07.17 Т/с «Друзі»
10.05 Х/ф «Керування гнівом» 
12.10 Х/ф «DOA: Живим або мертвим» 
14.00 Хто зверху
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.10 Ревізор
23.15 Страсті за ревізором

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя»

09.35 Х/ф «Дочка»
11.15 Х/ф «Службовий роман»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.35 «Детектор брехні 9»

06.40 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-міністром 
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Труба містера Сосиски
11.10 Без гальм
11.45 М і Ж
12.05, 13.10 Дивитись усім!
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф «Суперфорсаж!» 
16.45 Х/ф «Загублений світ» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Патрульні. Цілодобово
21.25 Т/с «На трьох-2» 
22.20 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.25, 23.20 «Моя правда»
12.15 «Розсмішить клоуна!»

14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Доброго ранку!»
18.10 Х/ф «Альошчине кохання»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео»
06.50 «Вайпаут»
08.40, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
09.00 «Українські сенсації»
10.00, 16.00 Д/п «Помста природи»
11.00, 02.30 «Облом.UA.»
11.35 «Відеобімба»
12.50 «Top Gear»
14.05 Х/ф «Вогняна пастка» 
18.30, 23.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями»
21.15 Х/ф «Втеча» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00, 01.45 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка»

16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 Х/ф «Весільний розгром» 

06.05 Т/с «Мертвий. Живий. Небезпечний» 
10.15 «Кримінальні справи»
11.05, 17.25 Т/с «Детективи» 
12.10 Х/ф «День залежності» 
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.35 Т/с «Копи-новобранці»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Код 100» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти черепашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Якось у казці» 
11.50 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45 Казки У
17.45 Віталька
20.00 Одного разу в Одесі
22.00 Т/с «Світлофор» 

06.00,  18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Боротьба албанських жінок за 
майбутнє»
11.00 «План на завтра» 
11.30 Д/ф «Амністія» 
12.30 Prime time 
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільм
14.15 Суспільний університет
14.55 Фольк-music
16.00 Путівник прочанина
16.15 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової літератури 
23.00 Підсумки

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 - 9»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»

15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Останній москаль 2» 
22.00 «На ножах 2»

06.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.35 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Дурна кров» 

05.00, 18.00 Абзац!
05.55, 07.10 Kids Time
05.57 М/с «Кунг-фу Панда»
07.15 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
11.00 Стажисти
12.10 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 19.00, 20.00 Від пацанки до панянки
23.00 Х/ф «Темний світ: Рівновага» 

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Битва екстрасенсів 13»
11.05 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1)
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
00.05 «Один за всіх»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Корупціонер» 
16.10, 22.20 Т/с «На трьох» 
17.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «V» означає вендета» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.05, 23.20 «Моя правда»

10.55, 00.10 «Смішні люди»
12.15 Х/ф «Чотири - нуль на користь Тетянки»
13.45, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.35 Х/ф «Есенія»
17.55 Х/ф «Висота»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 15.45 «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 «Сучасні снайпери»
11.10 Х/ф «Земний апокаліпсис» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
21.20 Х/ф «Загнаний» 

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 

09.00, 01.40 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.20 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.35 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Код 100»

06.00 -10.05 Мультфільми 
11.00 Т/с «Якось у казці» 
11.50 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45, 20.00 Одного разу в Одесі
17.45 Віталька
22.00 Т/с «Світлофор» 

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
12.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільм
14.15 Суспільний університет
15.00 Х/ф «Осіннє вбивство в Мюнхені»
17.10 Т/с «Таксі»
18.15 Новини. Світ
19.30 Т/с «Мафіоза»
20.30 Книга ua
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 9»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3» 

20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Останній москаль 2» 
22.00 «Міняю жінку - 11»

06.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.35 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Дурна кров» 

06.00 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
11.00 Стажисти
12.25 Т/с «Саша-Таня» 
16.50, 19.00, 19.55 Хто зверху
23.00 Х/ф «Крокодил Данді» 

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.40 «Зіркове життя»
10.35 «Битва екстрасенсів 13»
12.40 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти - 5»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Антизомбі
11.45 Т/с «Відділ 44» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «V» означає вендета» 
16.10, 22.20 Т/с «На трьох» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Максимальний ризик» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.30, 23.20 «Моя правда»
11.20, 00.10 «Смішні люди»
13.00 Х/ф «Увага, черепаха!»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Діти понеділка»

18.00 Х/ф «Дитина до листопада»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 15.45 «Облом.UA.»
08.10, 21.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Знищені за мить»
10.15, 00.20 Д/п «Сучасні снайпери» 4
11.10 Х/ф «Пильне око» 
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
18.55 Кубок України з футболу «Дніпро» - 
«Зоря»
21.20 Х/ф «Загін порятунку» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00, 01.40 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
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06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Занадто гарна дружина» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 
23.00 Події дня

06.00 Х/ф «Сорочинський ярмарок»
07.25 Євромакс
09.50 Твій дім
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.55 Дика природа Німеччини
12.00 Кайпійські будинки-бастіони
12.25, 21.40 Водне життя
13.35 Таємниці Тихого океану
14.45 «Модні історії»
15.30, 22.10 Дика Австралія
17.45 Жива природа
18.10 «Цивілізація Incognita»
18.25 «Таке спортивне життя»
19.00 Баскетбол «Динамо» - «Кривбас»
21.00, 23.10 Дивовижний світ

07.10 Х/ф «Людина в зеленому кімоно» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.15 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.35 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Код 100» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
11.00 Т/с «Якось у казці» 
11.50 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45, 20.00 Одного разу в Одесі
17.45 Віталька
22.00 Т/с «Світлофор» 

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

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН
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12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30, 21.00 Т/с «Вікно життя»
18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся»
19.45, 03.30 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі» 

05.55 Х/ф «Максимко»
07.10, 21.20, 05.45 DW- новини
07.30 Океан-ВЕТ
07.55, 15.15, 18.55, 21.30 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50 «Родіон Нахапетов: від П’ятихаток до 
Голлівуду»
12.00, 05.20 7 чудес України. Чигирин
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
14.00, 22.10 Дика Австралія
14.55 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
15.40, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
17.45 Жива природа
18.10 Твій дім
18.20 «Таке спортивне життя. Василь 
Ломаченко»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
19.50 Д/ф «Щоденники Другої світової війни»
21.40 «Глобал - 3000»

2+2

Enter-фильм

                                        
Посміхніться

00.00 Дайош молодьож!

06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 
07.00, 19.00, 01.15 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.05 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30, 21.00 Т/с «Вікно життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня

07.10, 21.20, 05.45 DW- новини
07.30 Чарівність Китаю. Китайська кухня
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50 «Азбука життя Миколи Сивого»
12.20 «Джаз-коло»
13.10 «Будьте здорові»
13.20 Жива природа
14.00, 22.10 Дика Австралія
15.40, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.20 «Таке спортивне життя. Ірина Дерюгіна»
19.00 Баскетбол «Динамо» - «Кривбас»
21.40 Океан-ВЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Чула одну дуже цікаву 
приказку: Чим похвалишся 
без того і залишишся! Так 
ось, дорогі мої, хвалюся ... 
своїм кредитом і зайвою 
вагою.

* * *
Корисна порада чо-

ловікам. Перш ніж назвати 
жінку Зайкою, подумай, чи 
вистачить у тебе капусти і 
не підведе морквина.

* * *
— Фіма, шо ви порадите 

як засіб для схуднення зе-
лений чай або зелену каву?

— Фіра, я вас благаю! 
З’їжте зелену ковбасу за 
день мінус три кілограми.

* * *
Одеський дворик. Тітка 

Фіма ділиться життєвим 

досвідом:
— Шо я, дівчатка, хочу 

сказати вам про чоловіків ... 
Чоловіки таки діляться на 
два види: сволота звичайна 
і сволота незвичайна!

* * *
Як кажуть довгожителі гір:
— Після 50-ти в житті нічо-

го не змінюється. Після 100 
починаєш щось відчувати. 
І тільки після 150-ти треба 
закусити.

* * *
Дитина прокидається чет-

вертий раз за ніч. Дружина 
штовхає чоловіка:

— Андрію, сходи до мало-
го, він знову буянить!

Чоловік, крізь сон:
— А че я? Викликай мілі-

цію ...

* * *
— Я по понеділках на 

фітнес не ходжу.
— Чому ?!
— А по понеділках у всіх 

нове життя. Я по вівторках 
ходжу. У всіх нове життя 
закінчується - і тоді в залі 
взагалі нікого!

* * *
— А у мене сусід отруй-

них змій тримає в квартирі.
— Фу, яка гидота! І як 

тільки від нього дружина не 
пішла?

— Не встигла…
* * *

Абрам вийшов на ганок 
і побачив лежачу на газоні 
Сару в обіймах сусіда:

— Лазар Якович, як вам 
не соромно! Ви забули, що 

у Сарочка радикуліт?
* * *

Померла монахиня Марга-
рита і помилково потрапила 
в пекло. Дзвонить святому 
Петру:

— Святий Петро,   допо-
можіть. Вийшла жахлива 
помилка!

Петро обіцяє допомогти ... 
але забуває. На наступний 
день знову дзвінок:

— Святий Петро. Це знову 
Маргарита. Благаю - витяг-
ніть мене звідси! Завтра 
буде оргія, явка для всіх 
обов’язкове.

Святий Петро знову 
обіцяє, і знову за справами 
забуває.

Через день дзвінок. 
Святий Петро зі стpaXом 

піднімає сдлухавку:
— Алло?
—  Це Марго. Ти там це ... 

особливо не парся ...
* * *

Подружжя в театрі ...
— Сарочка, тобі зручно 

сидіти?
— Так, Абрамчик, зручно! 
— Тобі видно? 
— Так коханий. 
— Тобі не дме? 
— Ні, золотий. 
— Давай поміняємося 

місцями. 
* * *

Дружина не витримала 
та навела порядок в гаражі. 
Охоплений почуттям вдяч-
ності, чоловік ненароком пе-
ремішав все насіння, приго-
товлене для посадки навесні.

* * *
У магазині чоловік запитує 

у продавчині:
— У вас є шапочка для 

плавання?
— Ні.
— А ключка для хокею?
— Ні. 
— Ну, а лижі є? 
— Ні! І взагалі це ви-

но-горілчаний магазин ...
— Ну, дайте тоді пляшку 

горілки, — і тихо про себе,— 
бачить Бог, що я хотів спор-
том зайнятися ...

* * *
Лікую запори... поглядом 

... P. S. Бурий ведмідь ...
* * *

Найшкідливіше для не-
рвової системи — це повіль-
ний інтернет...:)
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  П’ятниця 22 квітня 2016 року

Субота 23 квітня 2016 року

УТ-1 ICTV
Інтер

К-1

Новий

СТБ1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

СТБ

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 24 квітня 2016 року

2+2

08.40, 23.25 Золотий гусак
10.05 Д/ф «Після великої повені»
10.40 Вікно в Америку
11.30 Війна і мир
12.15 Слідство. Інфо
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільм
14.15 Суспільний університет
14.40 Спогади
15.25 Надвечір’я. Долі
16.25 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
18.15 Новини. Світ
19.15 Т/с «Мафіоза»
20.30 Prime time 
21.50 «Схеми» 
22.15 Переселенці
22.30 З країни в Україну
22.50 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.00, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Міняю жінку - 9»
10.50, 12.20 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана - 3» 
20.30 «Чистоnews 2016»

21.00 Т/с «Останній москаль 2»
22.00, 23.30 «Право на владу 2016»

06.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.35 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Дурна кров» 

06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.22 Т/с «Друзі»
10.05, 22.00 Київ вдень і вночі
11.05 Стажисти
12.30 Т/с «Щасливі разом»
17.45, 19.00, 20.10 Суперінтуїція
23.00 Х/ф «Крокодил Данді 2» 

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя»
10.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
13.20 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого тіла»
00.10 «Один за всіх»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі
12.15, 13.10 Т/с «Відділ 44»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Максимальний ризик» 
16.10, 22.20 Т/с «На трьох» 
17.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» 
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «У пеклі»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.15, 23.20 «Моя правда»
12.05, 00.10 «Смішні люди»
13.15 Х/ф «Сім няньок»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25 Х/ф «Російське поле»
18.05 Х/ф «Діти понеділка»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 15.45 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»

09.20 Д/п «Загублені світи»
10.15, 00.20 Д/п «Військові технології»
11.10 Х/ф «Пильне око» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
19.20 «Секретні матеріали»
21.20 Х/ф «Винищувачі» 

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00, 00.50 Т/с «90210: Нове поколін-
ня» 
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»

05.10 Х/ф «Суворі кілометри» 
06.50 Х/ф «Знайти та знешкодити» 

 
06.00 Підсумки
06.20 У просторі буття
08.35 Золотий гусак
09.15 Word on the street
09.40 Мистецький пульс Америки
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мері Поппінс
11.15 Казки Лірника Сашка
13.35 Концерт «Пісня України» 
15.50 Чоловічий клуб
16.25 Д/с «Розкриття Америки»
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Ріо-2016
21.55 Переселенці
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територія закону
23.15 День Янгола

06.05 «Світське життя»
07.05, 19.30 ТСН
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Т/с «Останній москаль 2» 

14.10 «Голос країни 6»
16.40 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 7»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Ліга сміху 2»
23.20 «Розсміши коміка. Діти»

06.10 «Жди меня»
08.30, 20.00 «Подробиці»
09.30 Х/ф «Дівчина без адреси»
11.20 Х/ф «Доярка з Хацапетівки 2»
15.00 Х/ф «Кохати не можна забути»
17.00 Т/с «Дурна кров» 
20.30 «Концерт Олега Винника»
23.00 «Великий бокс»

08.15 Ревізор
11.20 Страсті за ревізором
14.00 Від пацанки до панянки
16.00 Х/ф «Все або нічого» 
18.10 Х/ф «Людина-павук»
21.00 Х/ф «Новий людина-павук» 
23.25 Х/ф «Суддя Дредд» 

05.55 «ВусоЛапоХвіст»

09.00 Кулінарна Академія 
10.00 Відверто з Машею Єфросініною
11.00 Х/ф «Чужі діти» 
12.50, 15.20 Т/с «Життя розсудить» 
17.00, 19.40 Т/с «Чорна квітка» 
21.30 Т/с «Другий шанс» 

05.55 Кінофан. «Давай закохаємося»
07.50 DW- новини
09.50 Д/ф «Друга світова війна»
11.00 «Шеф-кухар країни» 
11.50 Х/ф «Єсенія»
15.00 Дивовижний світ
16.20 «Мистецтво і час»
16.40 Жива природа
17.00  «Крок до зірок.15 років»
19.30 Океан-ВЕТ
20.05 Д/ф «Мисливці за нацистами»
21.00 «Сальваторе Адамо. Сніг, що не 
розтане ніколи»
22.00 Х/ф «Він» 
23.50 «Кумири»

11.00 «Світ навиворіт - 5: Індонезія»
12.30, 13.50 «Світ навиворіт 6»
14.45 «На ножах 2»
16.00 «Чотири весілля 4»
17.10 Х/ф «Операція «Валькірія» 
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.15 «Світське життя»

08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Навколосвітня 
подорож»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»
15.25 «Концерт Олега Винника»
18.00 Т/с «Дурна кров» 
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Дурна кров» Заключна серія 
22.30 Д/ф «В.Висоцький і М. Владі. Остан-
ній поцілунок»
 

07.02 Т/с «Пригоди Мерліна»
12.30 Х/ф «Людина-павук: Ворог у 
відбитті»
15.30 Х/ф «Новий людина-павук» 
17.50 Х/ф «Повернення супермена» 
21.00 Х/ф «Ультраамериканці» 

22.50 Х/ф «Роллербол» 

06.00 «Все буде добре!»
07.55 «Холостяк - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
10.35 «Караоке на Майдані»
11.35 «Україна має талант! Діти»
15.00, 23.10 «Я соромлюсь свого тіла 3»
17.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 9»

05.50 М/с «Муча Луча»
06.40 Факти
07.10 М/с «Скубі-Ду»
08.05 Зірка YouTube
09.10 Дивитись усім!
10.05 Без гальм
10.40 М і Ж
11.05 Труба містера Сосиски
12.00 Перший раз за кордоном
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Аполло 13» 
15.55 Х/ф «Код Да Вінчі» 
18.45 Факти тижня
20.20 10 хвилин з Прем’єр-міністром 
України

20.30 Х/ф «Ангели і демони»
23.10 Х/ф «Вигнанець»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.00, 22.30 «Моя правда»
10.50 Х/с «Розслідування Мердока»
13.25 Х/ф «Перевесниці»
15.00 Х/ф «Божевільний день»
16.10 Х/ф «Знахар»
18.30 Х/ф «Сім старих і одна дівчина»
20.00 Х/ф «Бережіть жінок»
23.20 Х/ф «Заручниця»
00.55 Х/ф «Двоє і одна»

07.10 Бокс
08.20 Д/п «Королі рингу. Постол»
08.50 Бокс
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Люстратор. Спецпроект»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Х/ф «Ціль номер один» 
17.00 Х/ф «Тунель» 
19.20 Футбол «Динамо» - «Ворскла»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»

05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.30 Х/ф «Джек та бобове стебло» 
11.20 Х/ф «Вчитель ро
19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Наречена з того світу» 
22.50 «КВН»

 07.20 Х/ф «Чорна стріла» 
09.00 Т/с «Агентство НЛС» 
12.30 «Розсміши коміка»
14.15 Х/ф «Кримінальний талант» 
17.00 Т/с «Детективи» 
19.00 Т/с «Бухта страху» 
22.40 Х/ф «Таємниці Піттсбурга» 
00.30 Х/ф «Відкрите море: нові жертви» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя» 
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця» 
07.15 М/с «Машині казки» 
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Нові пригоди» 
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті» 
11.35 М/с «Маша і Ведмідь» 
12.45 М/ф «Клуб Вінкс: Чарівна пригода» 

Телепрограмма   7№5(284), пятница, 15 апреля 2016 г.

06.00 Світ православ’
06.35 Крок до зірок
07.40 Золотий гусак
08.05 Світ on line
08.20 Смакота
08.45 Авто перевірено
09.10 Путівник прочанина
09.20 Гра долі
09.50 Мистецькі історії
10.20 Спогади
10.50 Твій дім
11.25 Х/ф «Нескорений»
13.35 Театральні сезони. Спецвипуск
14.25 Фольк-music
15.55, 02.20 Баскетбол. Чемпіонат України. 
17.50 Дорога до Ріо-2016
18.25 Чоловічий клуб. Спорт
19.45 Д/ф «Будівництво автостради»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Перша шпальта

06.10 «Однокласники»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН: «Телевізійна служба новин»

14.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

07.00 Події
07.50 Агенти справедливості
08.50 Т/с «Другий шанс» 
12.40 Т/с «Чорна квітка» 
16.20, 20.00 Т/с «А сніг кружляє...» 
19.00, 05.50 Події тижня 
21.10 Т/с «Життя розсудить» 

07.50 «Натхнення»
10.00 «Сніг, що не розтане ніколи»
11.10 «Кубок нації» Стелли Захарової
13.50 «Будьте здорові»
14.00 Teen-клуб
15.10 Д/ф «Мисливці за нацистами»
16.00 Дикий океан
16.45 «Відверто про музику з В. Дорошем»
19.10 Дика природа Німеччини
20.00, 05.45 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 «Шеф-кухар країни» з Михайлом 
Поплавським
21.35 Євромакс
22.05 Дивовижний світ
23.00 Х/ф «Змій»

К-1

УТ-1

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.20 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк  
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.35 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Код 100» 
00.45 Т/с «Поліція Маямі» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарів-
ниць» 
11.00 Т/с «Якось у казці» 
11.50 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45, 20.00 Одного разу в Одесі
17.45 Віталька
22.00 Т/с «Світлофор»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00,  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, 21.00 Т/с «Вікно життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі» 

05.55 Х/ф «Оленка і виноград»
06.45 Глобал - 3000
07.10, 21.20, 05.45 DW- новини
07.30 Шлях великого мислителя
09.50 Твій дім
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни: день за днем»
12.20 «Цивілізація Incognita»
13.00 Жива природа
13.50, 22.10 Дика Австралія
14.50 Teen-клуб
15.40, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Таке спортивне життя»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 21.25 Т/с «Коли ми вдома»
12.05 «Холостяк - 6»
14.50 «МастерШеф Діти - 5»
19.00 «Україна має талант! Діти»
00.40 «Слідство ведуть екстрасенси»

05.50 М/с «Муча Луча»
06.10 Факти
06.40 М/с «Скубі-Ду»
07.20 М/ф «Зірка Лаури і казковий монстр»
08.30 Х/ф «Встигнути за 30 хвилин» 
10.05, 16.50 Lабіринт. Містика поруч
11.05 Секретний фронт
12.00 Антизомбі
12.45 Факти. День
13.10 Громадянська оборона
14.10 Інсайдер
15.05 Х/ф «Точка обстрілу» 
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Код Да Вінчі» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

09.50, 22.50 «Моя правда»
10.30 Х/с «Розслідування Мердока»
13.15 Х/ф «Попелюшка «80»
17.30 Х/ф «Перевесниці»
19.00 Х/ф «Мачуха»
20.30 Х/ф «Знахар»
23.40 Х/ф «Дев’ять днів одного року»

06.00, 08.00 «Нове Шалене відео
07.00 «Маски-шоу»
09.00 «Облом.UA»
10.00 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 Д/п «Королі рингу. Постол»
13.50 Футбол «Карпати» - «Говерла»
16.00 Бокс
19.20 Футбол «Чорноморець» - «Шахтар»
21.20 «Золотий свисток»
22.20 Х/ф «Балістика: Екс проти Сівер» 

06.00 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00, 00.50 Х/ф «Володарі шторму» 
11.30 Х/ф «Джек та бобове стебло» 
13.20 Х/ф «Вчитель року» 

15.25 «Розсміши коміка»
17.10 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Принцеса спецій»

05.50 «Правда життя. Професії»
06.30 Х/ф «Вигідний контракт» 
11.30 «Речовий доказ»
13.50 Т/с «Детективи» 
16.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Двоє» 
21.10 Х/ф «Голодний кролик атакує»
23.00 «Чоловічий журнал»
23.55 Х/ф «Клятва» 

06.00-11.35 Мультфільми
13.10 Т/с «Таємничий острів» 
16.30 М/ф «Астробой» 
18.10 Х/ф «Пригоди Паддінгтона» 
20.00 Х/ф «Джордж із джунглів 2» 
22.00 Х/ф «Цілитель: Учень Авіценни»

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Зірковий шлях
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.50 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Різа»
10.40 Д/с «Візит до Кореї»
11.30 Чоловічий клуб
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» 
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільм
14.15 Суспільний університет
14.40 Театральні сезони
15.30 Віра. Надія. Любов
16.25 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 Д/ф «Нью-Йоркський вокзал»
20.30 План на завтра» 
21.50 Люструвати не можна залишити

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
15.45 «Найкращий ресторан»

17.10 Т/с «Роксолана - 3» 
20.20 «Розсміши коміка. Діти»
22.15 «Світське життя»
23.15 Х/ф «Операція «Валькірія» 

06.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Гречанка»
13.35 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.25 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Кохати не можна забути» 

07.07 Т/с «Друзі»
09.55, 22.00 Київ вдень і вночі
10.55 Хто зверху
13.00 Половинки
19.00 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф «Джек - підкорювач велетнів» 
23.00 Суперінтуїція

05.50, 18.30 Т/с «Коли ми вдома»
07.05 «Зіркове життя»

08.55 Х/ф «У Бога свої плани»
10.50 Х/ф «П’ята група крові»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «Холостяк - 6»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.20 Антизомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Т/с «Відділ 44» 
14.05 Х/ф «Встигнути за 30 хвилин» 
16.10 Т/с «На трьох»
18.20 Т/с «Патрульні» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф «Точка обстрілу» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.45, 23.20 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Незнайка з нашого двору»
15.00, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.50 Х/ф «Сім няньок»
18.10 Х/ф «Російське поле»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми

06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 15.45, 02.00 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»
09.20 Д/п «Загублені світи»
10.15 Д/п «Військові технології»
11.10 Х/ф «Ціль номер один» 
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
13.55 Т/с «Загублений світ»
17.00 «Відеобімба 2»
18.00 «Відеобімба»
19.20 Х/ф «Винищувачі» 
21.15 Х/ф «Відплата» 
23.35 Х/ф «Письменник-привид» 

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

05.05 «Правда життя. Професії»

05.35 Х/ф «І ти побачиш небо» 
06.50 Х/ф «Очікування полковника 
Шалигіна» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.15 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк  
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.35 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Код 100» 

06.00-10.05 Мультфільми 
11.00 Т/с «Якось у казці» 
11.50 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 Любов онлайн
15.10 Країна У
16.45 Одного разу в Одесі
17.45 Віталька
18.25 М/ф «Астробой»)
20.00 Х/ф «Пригоди Паддінгтона» 
21.50 Х/ф «Джордж із джунглів 2» 
23.20 Х/ф «Загадки Сфінкса» 

06.00 Т/с «Адвокат» 
07.00,  19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною

Новий

Інтер

1+1 

СТБ

ICTV

Enter-фильм

2+2

К-1

НТН

09.15, 05.20 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Вікно життя» 
16.00 Х/ф «Шлях до серця чоловіка» 
18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Чужі діти»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Місце злочину Маямі» 

07.10, 21.20, 05.45 DW- новини
07.30 «Відлуння»
07.55 «Будьте здорові»
09.55, 15.10, 18.55, 21.30 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни: день за днем»
12.15 Rock Time з Петром Полтарєвим
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 22.10 Дика Австралія
15.40, 21.00, 23.10 Дивовижний світ
17.45 Жива природа
18.10 Твій дім
18.20 «Таке спортивне життя. 
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.40 Океан-ВЕТ

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС
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Особливий футбол

Ліга учасників АТО стартувала в Лютежі
Цікаво знати

Самі 
калорійні 
овочі та 
фрукти

спорт, а особливо команд-
ний, допомагає бійцям ре-
абілітуватись після війни. І 
звичайно, фронтовий дух 
боротьби можна мирно ви-
користовувати у футболі.

Та попри бажання пере-

9 турів та щотижневі мат-
чі — таке дозвілля організу-
вали собі команди АТОш-
ників та волонтерів.

...Аж ось команди одна 
за одною виходять на поле 
для урочистого шикування. 
У кожної команди, завдя-
ки допомозі волонтерів —  
своя, унікальна форму, з 
гербом команди та власни-
ми кольорами, які її члени 
тепер мають захищати на 
футбольному полі.

Після шикування капіта-
ни команд зібралися разом 
щоб підняти прапор Украї-
ни над полем, тим самим 

даючи старт змаганням.
Хлопці, що звикли боро-

тися не боячись смерті на 
полі бою, тепер зійшлися 
у спортивному, футболь-
ному протистоянні. І хоча 
ігри були дуже запеклими, 
адже пристрасть до пе-
ремоги у наших хлопців у 
крові, проте проходили у 
дійсно дружній обстановці, 
адже бойове братерство — 
це назавжди.

Але найголовніше те, що 
це футбольне поле ста-
ло  місцем, де побратими 
змогли зібратися разом, — 
бійці і волонтери, ті що ще 
служать, та ті, хто вже де-
мобілізувався. Спілкуван-
ня, дружня атмосфера та 
здоровий дух змагання — 
саме те що потрібно нашим 
бійцям для того щоб повер-
нутись до мирного життя.

Кажуть, ліга — це лише 
перша проба перед більш 
масовими змаганнями.

«Зараз ми турнір відшлі-
фовуємо по Києву і Київсь-
кій області, а так плануєм 
вже з вересня залучати 
всі команди Міноборони, 
Нацгвардії і прикордонних 
військ та інших служб, що 
приймали безпосередню 
участь в АТО. Вони вже 
формують команди на 
осінь», — розповів голова 
всеукраїнського об’єднан-
ня учасників АТО «Українці 
разом» Руслан Руденко.

Також організатори 
зазначають, що будь-який 

Нарешті відбулося те до чого так довго готува-
лись та йшли дуже багато людей — відкрито Фут-
больну лігу учасників АТО. Відкриття незвичного 
футбольного турніру відбулося кілька днів тому 
— 10 квітня  у с. Лютіж, за участі 10 команд, кожна з 
яких в цей день мала зустріти свого першого про-
тивника на футбольному полі.

Урочистості заходу додавав військовий оркестр 
101 окремої бригади охорони Генерального штабу.

могти, атмосфера на чем-
піонаті панує дружня. Хлоп-
ці у формі вже футбольній, 
їдять разом солдатську їжу 
та спілкуються про фрон-
тові та спортивні перемоги.

Наш кор.

Ми звикли вважати, 
що фрукти та овочі — це 
дієтична їжа, вживаючи  
яку можна без проблем 
схуднути. Але так чи так 
все просто насправді? 
Отже — про найкалорій-
ніші овочі та фрукти...

Картопля
На 100 г картоплі припадає 

80 кілокалорій і 18.1 г вугле-
водів (білків, для порівняння, 
всього 2 г). І якщо в обме-
жених кількостях картопля 
може приносити користь, 
то при частому споживанні 
загрожує швидким набором 
зайвої ваги, а в обжаренном 
вигляді — ще й підвищенням 
рівня холестерину.

Часник
100 г часнику — це 143 

кілокалорії. Хто б міг подума-
ти, чи не так? Але, на щастя, 
не так-то просто з’їсти таку 
кількість часнику, яка змогла 
б принести реальну шкоду 
фігурі. До того ж, не варто за-
бувати, що корисних власти-
востей у цього продукту хоч 
відбавляй — отже, в невели-
ких кількостях його не тільки 
можна, а й потрібно з’їдати.

Фініки
Фініки ще калорийніші — в 

100 г цих сухофруктів можна 
знайти аж 274 кілокалорій, 
при цьому, домінуючою речо-
виною теж будуть вуглеводи 
(69.2 г проти 2,5 г білків і 0.5 
г жирів). Проте, фініки є від-
мінним джерелом вітамінів, 
мінералів і триптофану — 
амінокислоти, яка забез-
печує спокійний сон. Саме 
тому вони можуть стати пре-
красною заміною цукеркам. 
Головне — вживати їх в об-
меженій кількості.

Оливки і маслини
Хоча, фактично, оливки 

і маслини є одним і тим же 
продуктом, за рахунок різ-
ної обробки їх калорійність 
також трохи відрізняється. 
Так, на 100 г зелених оливок 
припадає 115 кілокалорій, в 
той час як на таку ж кількість 
чорних маслин — 166 ккал. В 
обох випадках домінує вміст 
жирів (по 10.5 г). Проте, це 
не привід виключити оливки 
зі свого меню — головне про-
сто обмежити їх кількість.

Авокадо
Ось вже воістину самий 

калорійний продукт з числа 
тих, які вважаються корисни-
ми! 100 грам авокадо — це 
цілих 208 кілокалорій, в яких 
міститься близько 20 г жирів. 
Саме тому авокадо рекомен-
дується невеликими порція-
ми, в салатах або сендвічах.


