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Обережно: брехня!

(Закінчення на стор-х 4-5)

Знаєте, мені, по великому рахунку, все одно, 
хто володіє тим чи іншим телеканалом. На 
жаль, ми живемо в суспільстві, де одна з го-
ловних кнопок на телевізорі за означенням не 
може належати дрібному підприємцю, офіс-
ному менеджеру чи політику обласного рівня. 
Вона може належати лише олігарху. Ну, й не-
хай. Головне — що і як цей телеканал показує. 

...До певного моменту я вірив тому, що бачу 
на «Плюсах». Тим паче, коли з’ясувалося, що 
Ігор Коломойський неабиякий патріот України.

Перші сумніви в неупередженості керівни-
цтва каналу з’явилися 18 вересня 2015 р., коли 
керівник суспільно-політичного ток-шоу Савік 
Шустер за 2 хвилини до виходу в ефір (!) дізна-
вся, що, в порушення контракту, підписаному з 
телеканалом, його програма на телеекранах не 
з’явиться.

А після того, як 16 листопада минулого року 
подивився откровення Олександра Дубінсь-
кого в «Грошах» про «одеські хитрощі М. Саа-
кашвілі», «золоті меблі в його кабінеті» та «гро-
ші ветеранів АТО, якими, він оплатив виборчу 
кампанію С. Боровика», з’явилося враження, 
що каналом керує не О. Ткаченко, а Д. Кисельов 
з В. Соловйовим.

Однак, все одно, десь глибоко в душі жевріла 
надія, що це — тимчасові непорозуміння, що 
редактори каналу разом з браттями-журналі-
стами в чомусь не розібралися, десь недоду-
мали, чогось незрозуміли. І — от-от виправ-
ляться і знову почнуть сіяти з голубих екранів 
добре, розумне та вічне...

І от 16 квітня в 19.30 увімкнув ТСН на «Плю-
сах» і почув від Лідії Таран: «Понад шість 
годин вже триває судове засідання з обрання 
запобіжного заходу меру Вишгорода Олексію 
Момоту. Його підозрюють у вимаганні і от-
риманні хабара. СБУ ЗАТРИМАЛА ОЧІЛЬНИКА 
ВИШГОРОДА У ЙОГО Ж КАБІНЕТІ, КОЛИ МО-
МОТУ ПЕРЕДАВАЛИ ПЕРШУ ЧАСТИНУ ХАБА-
РА — 200 ТИСЯЧ ЄВРО. Всього за словами 
СБУ, очільник Вишгорода вимагав в будівель-
ної компанії спочатку мільйон, однак потім 
згодився на 300 тисяч. А на взамін обіцяв не 
зупиняти договір оренди на землю і не переш-
коджати будівництву...».  

Насправді О. Момота ніхто не затримував при 
передачі хабара, — ні у нього в кабінеті, ні в 
якомусь іншому місті. Взагалі ніхто не затриму-
вав при передачі хабара.

Однак, ця брехня прозвучала з телеекрану. Не 
лише на всю Україну, а на весь світ. 

Про які стандарти журналістики тут можна го-
ворити? Про який професіоналізм, якщо теле-
ведучі ТСН відверто брешуть телеглядачам? 

Більше я ТСН не дивлюся. Ситий по горло.
В. Борзовець

СБУшники «ведут», прокуроры «дело шьют»... 
И, хотя «по беспределу», но, зато, — какое дело!

          вірити — 
себе не поважати

Я не являюсь членом команды А. Момота. 
Во время предвыборной компании я не писал в 

его честь панегирики и дифирамбы (как, впрочем, не 
писал ни об одном кандидате в мэры), а наша газе-
та ни разу не разместила рекламу партии «Воля», с 
помощью которой А. Момот стал городским головой, 
а его соратники — городскими депутатами. Хотя пре-
красно понимал, что он — единственный человек, 
которого могут поддержать избиратели в борьбе за 
кресло Вышгородского городского головы в проти-
вовес Марии Решетниковой — правой руке и ближай-
шей помощнице бывшего мэра. 

Поэтому своей главной задачей я определил ско-
рее попытку остановить М. Решетникову на пути к 
«мерскому» креслу, чем «протолкнуть» туда А. Мо-
мота. Потому, что «толкать» должны избиратели. 
Своими голосами. Обязанность журналиста — по-

стараться донести до людей факты, свидетельству-
ющие о том, почему тот или иной кандидат не дол-
жен попасть в руководящее кресло ни в коем случае. 

После избрания А. Момота Вышгородским город-
ским головой я не раз достаточно остро критиковал 
его и за кадровую политику, и за отдельные конкрет-
ные решения возглавляемых им городского совета 
и его исполкома.

Все это, а, также, многолетнее наблюдение за рабо-
той городской власти в Вышгороде, думаю, дает мне 
право попытаться более или менее объективно ра-
зобраться в ситуации с задержанием А. Момота на-
шими правоохранителями, инкриминирующими ему 
взятку то ли в миллион, то ли в 300 тыс. евро, а, так-
же, прокомментировать развернутую в СМИ беспре-
цедентную пиар-кампанию вокруг этого задержания.  

Як жителі Вишгородщини міського голову 
Вишгорода захищали: хронологія подій

Всім миром!

Вишгородці — проти свавілля СБУ та прокуратури!

Специальный выпуск

Повний абзац!

Народне Віче на захист заарештованого мера Вишгорода О. Момота, яке відбулося на центральній пло-
щі Вишгорода у неділю, 17 квітня ц. р.  

Думаю, немало вишгородців та жителів нашого 
району пам’ятають, як у вересні 2004 р. представни-
ки обласного УБОЗу прямо на робочому місті затри-
мали тодішнього Вишгородського міського голову 
Олександра Кімлача та його заступника Сергія Кру-
шановського. О. Кімлачу, здається, інкрімінувалось 
тоді отримання хабаря в 1 млн. доларів США від 
одного із забудовників. Однак, в кабінеті, де було 
проведено обшук, грошей не знайшли. Трохи пізніше 
з’явилася інформація про те, що гроші, нібито (валі-
зу, наповнену готівкою), було доставлено в один із 

столичних банків, звідки їх і мав забрати чи то сам 
О. Кімлач, чи хтось із його підручних... В результаті 
тодішній мер нашого міста просидів у Лук’янівсько-
му СІЗО три місяці після чого повернувся на роботу. 

Правда, до цих пір достеменно невідомо чи ста-
лося це тому, що справа була замовною і довести її 
до суду було просто неможливо через відсутність 
доказів, чи О. Кімлача звільнили внаслідок того, що 
при повторному голосуванні на президентських ви-
борах переміг В. Ющенко...  

(Закінчення на стор-х 2-3)
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(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

Як жителі Вишгородщини міського голову 
Як відомо, нещодавно УБОЗ, як окрему структуру в 

МВС, було ліквідовано. Частково його функції перейшли 
до СБУ. Важко сказати добре це чи погано. Однак, немає 
ніяких сумнівів в тому, що якщо якась структура непра-
вильно працює, від того, що її ліквідуєш, краще не стане 
(згадайте ліквідацію В. Ющенком ДАЇ, яке невдовзі зно-
ву було відроджено). Набагато дешевше і ефективніше 
змусити цю структуру виконувати свої функції згідно з 
чинним законодавством...

Так от, УБОЗ, представники якого, як відомо, окрім того, 
що ловили злочинців, ще й активно займалися специфіч-
ним «правоохоронним» бізнесом,  хоча і ліквідували, дух 
цього бізнесу, а, також, носії цього духу в системі пра-
воохоронних органів залишилися. Більше того: останні 
події в  державі, мабуть, стали для них сигналом про те, 
що «все повертається на круги своя», і пора братися за 
звичну справу. 

...Події, які почали відбуватися у Вишгороді із середини 
дня 14 квітня, як дві краплі води нагадували події осені 
2004-го. Отже.

Четвер, 14 квітня 2016 р.  
Цього дня приблизно біля  14.00 до приймальні місько-

го голови міста не просто увійшли, а, фактично, увірва-
лися п’ятеро молодиків спортивної зовнішності. Ніяк не 
представившись секретарці, вони мовчки зайшли в ка-
бінет О. Момота, де якраз були на прийомі двоє відвіду-
вачів. Людей попросили вийти, а О. Момоту пояснили, 
що СБУ підозрює його у тяжкому злочині, а, саме, — от-
риманні хабара у особливо великих розмірах. Отже, для 
проведення певних слідчих дій О. Момота попросили 
проїхати із співробітниками СБУ.  

 
Цього ж дня, увечері

На офіційних сайтах ГПУ та СБУ з’являються повідом-
лення про затримання Вишгородського міського голови 
за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря від однієї із 
фірм-забудовників в сумі 1 млн. євро. 

Керівники Київської обласної прокуратури Євген Бон-
даренко та СБ України Василь Грицак підтверджують цю 
інформацію на своїх брифінгах. Однак, Є. Бондаренко 
говорить про те, що О. Момот спочатку вимагав 1 млн. 
євро, а потім «зменшив свої апетити до 300 тис. євро», а 
затримали його при передачі першого траншу в 200 тис. 
євро. 

В. Грицак безапеляційно сверджує, що О. Момот вима-
гав 1 млн. євро.

Дивно те, що обидва говорячи про затримання О. Мо-
мота під час отримання хабаря, слів «у власному кабі-
неті» не вимовляють, але демонструють при цьому 
фотознімки столу, заваленого п’ятисотками євро, ка-
бінету, де знаходиться цей стіл, та різних людей в 
наручниках. Так, що у всіх, хто спостерігає за цими 
брифінгами, складається враження, що О. Момота 
було затримано «на гарячому» у власному кабінеті. 
Нічого не можуть зрозуміти лише  люди, які особисто 
бачили чи знають О. Момота та були в кабінеті у мера 
Вишгорода. Справа в тому, що і кабінет на фотографіях 
— не мера Вишгорода, відповідно — і стіл, завалений 
євро, не його, і люди в наручниках, що стоять або ле-
жать на підлозі біля цього стола, навіть не схожі на О. 
Момота. Але разом з цим, у колекціях фото Є. Бондарен-
ка та В. Грицака, які ті демонструють на брифінгах, є й 
по одній фотографії Вишгородського мера: у прокурора 
Київщини О. Момот стоїть біля свого столу, поряд інша 
людина, мабуть слідчий, щось  пише (обоє із затемнени-
ми обличчями); у голови СБУ — просто фото О. Момота 

на сесії міської ради крупним планом. 
Таким чином, у всіх друзів та знайомих О. Момота, лю-

дей, що його бачили чи були в його кабінеті, складається 
враження, що Є. Бондаренко та В. Грицак навмисне на-
магаються ввести в оману щодо арешту О. Момота всіх, 
хто читає повідомлення на офіційних сайтах ГПУ та СБУ, 
а, також, дивиться брифінги очільників Київської облпро-
куратури та СБ України. І, в першу чергу, — журналістів.

Нічого дивного, що Є. Бондаренку та В. Грицаку це з 
легкістю вдається: вечірні випуски новин практично всіх 
центральних телеканалів починаються з суперновини 
про затримання мера Вишгорода О. Момота у влас-
ному кабінеті під час отримання хабаря у 1 млн. євро.

Бурхливо на цю «гарячу» новину реагують і соціальні 
мережі, зокрема Facebook: там з’являється величезна 
кількість постів як в підтримку О. Момота, автори яких 
вказують на невідповідність знімків затримання повідом-
ленням в ЗМІ та називають арешт О. Момота «цирком», 
«спектаклем», брудним «замовленням» і т. ін., так і на 
підтримку правоохоронців, які «викрили ще одного ха-
барника, злочинця», автори яких вимагають «справед-
ливого покарання злочинця».    

Однак, гіпотетично можна визначити, що останніх в 
масштабах країни набагато більше, ніж тих, хто сум-
нівається в правомірності дій правоохоронців, оскільки 
особисто знайомі з О. Момотом, в основному, жителі м. 
Вишгорода та району. 

Розуміючи це, та те, що на їх очах, фактично, відбу-
вається справжнє свавілля правоохоронців та розв’я-
зання брудної брехливо-наклепницької інформацій-
ної кампанії проти О. Момота, вишгородці-користувачі 
Facebook закликають земляків до об’єднання та негай-
них дій на захист мера. 

Увечері цього ж дня біля входу в адмінбудинок зби-
рається стихійний мітинг на підтримку О. Момота, на 
якому виступають, в основному, друзі та однопартійці О. 
Момота, які закликають всіх, хто зібрався, не вірити у ви-
нуватість мера та довести цю інформацію до всіх знайо-
мих, родичів, сусідів і т. ін. Присутні на мітингу адвокати 
запевняють, що у працівників прокуратури немає жодних 
доказів вини Олексія, вся справа будується на свідчен-
нях та заяві однієї людини, справа замовна і «шита біли-
ми нитками». В цей же час на третьому поверсі адмінбу-
динку, в кабінеті мера йде обшук. 

Люди на вулиці дочікуються завершення обшуку та су-
проводжують СБУшників до їх авто. 

П’ятниця, 15 квітня 2016 р.  
15 квітня в 1:41 на сторінці «Рідне місто — Вишгород» 

у Facebook з’явилося оголошення такого змісту:
«УКРАЇНА, ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Шановні колеги!
У п’ятницю, 15 квітня об 11:00 у приміщенні Вишго-

родської міської ради (2 поверх, мала зала, площа Шев-
ченко 1, м.Вишгород, Київська область) відбудеться 
прес-конференція з приводу затримання Вишгород-

Коментарі  Facebook

             Юля Тригуб добавила пять новых  
               фото
15 апреля в 1:14
Сьогодні вечері, я була присутня на мітингу, в зв’язку обвинува-
чення Вишгордського мера. Так вийшло,що я підійшла туди вже 
в кінці. СБУ обшукували кабінет мера. Я була на вулиці і просто 
спостерігала... Потім, коли вони вийшли збір людей стояв перед 
адміністрацією... Але СБУ яких чекали вийшли з боку, зі сторони 
адмінбудинку і ми пішли за ними... Вони до кінця не обшукали 
приміщення так як вже була ніч... Потім на заклики людей один з 
СБУшників повернувся, перезарядив автомат і націлився конкрет-
но на нас! Я в шоці... Це наша влада, яка нас захищає??? Це наше 
майбутнє??? Наші вищі органи, які ні за що направляють свою 
зброю на звичайних мешканців!!!!!

Пізно увечері 14 квітня вишгородці вийшли на мітинг біля адмінбудинку...           А наступного дня об 11.00 вже були на прес-конференції з цього приводу 

Коментарі  Facebook

ського міського голови Олексія Момота за підозрою у 
отриманні хабаря у 200 тисяч євро, на якій будуть оз-
вучені реальні причини його затримання та роз’яснен-
ня щодо забудовника, у якого начебто вимагали хабар. 
Також відбудеться екскурсія на місце забудови.

Учасники:
— Заступник міського голови по земельних питаннях 

Олексій Рачинський;
— депутати Вишгородської міської ради — Олек-

сандр Баланюк, Максим Макаренко;
— голова ГО «Рідне Місто» Владислав Дулапчій».
Однак, коли почалася прес-конференція, несподівано 

виявилося, що її модератором виступає голова Виш-
городської райдержадміністрації Олександр Горган. 
Окрім нього, учасниками прес-конференції виявилися 
однопартієць О. Момота, депутат міськради і недавно 
призначений керівник Управління з фізкультури та спор-
ту міськради О. Баланюк, заступник міського голови 
Олексій Рачинський, секретар міськради Т. Бражнікова, 
однопартійці О. Момота по партії «Воля», депутати місь-
кради, керівник «земельної комісії» М. Макаренко і голо-
ва комісія з питань планування та формування бюджету 
міста В. Шубка.

Пізніше до них приєднався депутат Київської обласної 
ради А. Пещерін.

Однак, головні новини, все ж таки, журналісти почу-
ли саме від О. Горгана, який, акцентувавши їх увагу на 
тому, що, поки що, правоохоронці не продемонстрували 
будь-яких доказів вини О. Момота, зауважив, що взагалі 
«участь мера у конфліктому питанню по Прожекторно-
му провулку, зводилася до представництва інтересів 
жителів цього провулку». Отже, зловживання там були 
просто неможливі.  

Окрім того, підкреслив, що тепер «на захист мешкан-
ців Прожекторного провулку стане не лише Вишгород, а 
весь район». Більше того: буде зроблено все можливе, 
щоб скасувати договір оренди землі фірми-забудовника 
через суд. 

Завершив свій виступ О. Горган тим, що  запевнив всіх: 
«для того, щоб місто Вишгород і жителі району повірили 
в причетність О. Момота до будь-якого злочину, повинні 
бути оприлюднені беззаперечні докази його вини. А поки 
що затримання  О. Момота розцінюється мешканцями 
міста та району як усунення людини і керівника, який за-
важає реалізації корупційних схем.   

Іншими словами, О. Горган дав зрозуміти всім при-
сутнім, більше того, — прямо заявив, — що зробить все 
можливе для того, щоб захистити О. Момота від можли-
вих зловживань та свавілля з боку нечесних правоохо-
ронців.  

Саме цим ця ситуація прямо відрізнялася від тієї, яка 
була в 2004 р. із затриманням О. Кімлача, оскільки тодіш-
ній очільник Вишгородської РДА В. Мельник був і до кінця 
залишався заклятим ворогом міського голови. 

На мій погляд, ця позиція О. Горгана стала перелам-
ною у сприйнятті того, що відбулося, і для депутатів, і 
для журналістів, і для мешканців міста. Які зрозуміли, 
що тепер правоохоронцям буде не так просто реалізу-
вати задумане. Оскільки в особі О. Горгана, на захист 
О. Момота, фактично, стала державна влада. У всякому 
випадку, її здорова і чесна частина.

           Ярослав Москаленко
             15 апреля в 15:47

Я знаю Олексія Момота з 2006 року як активного громадського 
діяча, який завжди стоїть на захисті інтересів громади. Знаю, 
що він хоче бачити Вишгород і принципи роботи ради справді 
європейськими і прозорими. Коли почалася війна, він один із 
перших почав допомагати нашим хлопцям на фронті, постійно 



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

Мой город... 3№6(285), пятница, 22 апреля 2016 г. 

Вишгорода захищали: хронологія подій
Приблизно о 14.30 представники штабу звернулися до 

активістів, які в цей час перебували біля адмінбудинку, 
з повідомленням про те, що о 18.00 на цьому місці пла-
нується проведення Народного Віче. І попросили пере-
дати цю інформацію максимально великій кількості лю-
дей. 

О 18.00 площа перед адмінбудинком, практично, була 
заповнена вщент.

Окрім міських депутатів, мешканців міста, представ-
ників штабу, перед людьми виступили народні депутати 
Ю. Дерев’янко та Я. Москаленко. Громада постановила:

1. Звернутися до Президента України з вимогою взяти 
цю справу під особистий контроль.

2. Висловити недовіру прокурору Київської області, під 
чиїм кришуванням відбувається фальсифікація справи.

3. Вимагати у Генеральної Прокуратури України поча-
ти дотримуватися існуючого законодавства та передати 
справу мера до НАБУ.

4. Доручити Вишгородскій міській та районній радам 
зібратися в понеділок на спільне позачергове засідання 
та прийняти відповідне звернення до Президента, Гене-
ральної прокуратури та НАБУ.

На завершення Віче вирішило допомогти родині мера 
зібрати необхідну для застави суму в 5 млн. гривень. 

А в «Подробностях недели» на «Інтері» І. Побідаш за-
явила: «Можливо було вимагання хабаря і ті люди, з кого 
вимагали хабара, пішли в органи, і організували таку під-
ставу для команди, тої, яка брала ці кошти». 

 
Понеділок, 18 квітня 2016 р.  

Зранку під Генпрокуратурою з’явився пікет проти 
свавілля прокурорів у справі О. Момота. 

О 10.00 на спільне сесійне засідання зібралися депу-
тати Вишгородської міської та Вишгородської районної 
ради. 

На засіданні депутати, майже, одноголосно прйняли 
звернення до Президента України, Генеральної проку-
ратури України, Київської обласної ради (див. нижче, 
звернення райради, практично не відрізняється від звер-
нення міських депутатів, тому ми його не друкуємо через 
брак місця).

Чому майже? Тому, що один із депутатів міської ради, 
а, саме В. Парчук, утрималася.

А депутат районної ради І. Побідаш проголосувала 
проти звернення. Причому, виступивши, «обгрунтува-
ла» своє рішення, зробивши висновок, що на мешканців 
Вишгородщини напав якийсь «масовий психоз» і «це схо-
же на секту». А «насправді ті люди, що підтримують О. 
Момота і зібралися на Віче не можуть представляти всіх 
мешканців міста та району. У більшості — інша думка».  

Про звернення до Президента України,
Генеральної прокуратури України,
Київської обласної ради

Керуючись Коституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України — Гаранта Конституції з 
проханням взяти під особистий контроль справу Момота О.В. та 
забезпечити беззаперечне дотримання захисту прав людини.

2. До Генеральної прокуратури України направити дане рішен-
ня з проханням щодо забезпечення неупередженого, об’єктивного 
та всебічного проведення досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 420161100000000209 від 09.04.2016 року за 
підозрою Вишгородського міського голови Момота О.В. у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 2 
ст.15 ч.4 ст. 368 КК України та неухильного дотримання норм зако-
нодавства (ч.2 ст.216 та ч.5 ст. 36 КПК України), стосовно розгляду 
цієї справи Національним Антикорупційним Бюро, а також щодо 
зміни запобіжного заходу Момоту О. на не пов’язаний з триманням 
під вартою.

3. Звернутися до Київської обласної ради щодо ініціювання скли-
кання позачергової сесії для розгляду питання щодо інформування 
прокурором Київської області депутатів Київської обласної ради 
про свою роботу, в тому числі по справі Момота О.В. та за резуль-
татами такого інформування прийняти відповідні рішення.

4. Направити дане рішення до вказаних адресатів.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Комісію 

з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням 
рішень ради та- її виконавчого комітету Вишгородської міської 
ради Київської області та заступника міського голови з пи-
тань діяльності її виконавчих органів Іванова Т.С.

                     
      Секретар ради                                  Т. Бражнікова

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Коментарі  Facebook

(Закінчення на 8-й стор.)

гасав з гуманітаркою на Схід.
Хоч убийте, але я не вірю у те, що Момот має хоча б опосеред-

коване відношення до корупційних дій, які йому зараз вішають 
у ЗМІ.
Публічно без суду і слідства із людини зробили хабарника і 

корупціонера. Але ж самого факту отримання хабаря — не по-
казали. В Україні діє правовий принцип презумпції невинува-
тості. Людину злочинцем може назвати тільки суд.

Зі свого боку я надам Олексію усіляку підтримку, яку тільки 
зараз потрібно, для встановлення істини. І зроблю все, щоб 
довести, що він невинуватий.

З іншої сторони, щоб дізнатися об’єктивну правду, потрібно 
розібратися. Я хочу вірити у професіоналізм наших правоох-
оронних органів — СБУ і Генпрокуратури. Від них зараз лише 
вимагається підійти до розслідування максимально неуперед-
жено та відсторонено.

Втім, якщо у суді, маючи беззаперечні докази, доведуть 
вину Момота, я так само як народний депутат і як вишгородець 
буду перший вимагати справедливого покарання.

P.S. Поки у мене немає запитань до слідчих дій правоохо-
ронних органів, а є питання до інших фігурантів справи, які 
були спіймані «на гарячому» з речовими доказами. Не зди-
вуюсь, якщо результати розслідування проллють світло на 
справжніх шахраїв у Вишгороді, які спричинили цей скандал.

#freeMomot
А через кілька годин після цієї прес-конференції на 

Радіо 106 FM виступила депутат районної ради І. По-
бідаш. Яка, зокрема, заявила: « Я вірю, що його затри-
мали і я дуже легко повірю в те, що він міг скоїти цей 
злочин. Тому що дуже пильно стежила за його діяльні-
стю, я бачила як він йшов на цю посаду. Тому я можу 
легко повірити, що він зробив те, про що говорять».

 Субота, 16 квітня 2016 р.  
Ще 15 квітня люди попереджали один одного про те, 

що зранку в Печерському суді м. Києва відбудеться за-
сідання по справі О. Момота, де йому буде обиратися 
запобіжний захід. 

Про це ж розповсюджувалася інформація в соціальних 
мережах, зокрема, у Facebook.

Зранку в суботу люди вирушили на Печерськ, — хто 
своїм ходом, хто організовано, автобусами, які забирали  
бажаючих з пл. Шевченка.

Однак, як незабаром з’ясувалося, біля суду прибіч-
ників О. Момота вже чекали «захисники» забудовника, 
впевнені, що ніякого свавілля з боку правоохоронців 
не відбувається, а вишгородський мер дійсно  вимагав 
і взяв хабар. Люди різного віку, в основному — похило-
го, були налаштовані дуже агресивно і тримали в руках 
плакати із достатньо цинічними в цій ситуації і відверто 
знущальницькими написами: «Знал бы прикуп, жил бы в 
Сочи», «Леха! Лучше страшный конец, чем бесконечный 
страх!», «Ох, Леха, Леха! Мне без тебя так плохо!» і т. ін. 

Дивним було те, що переважна кількість цих мітингу-
вальників не мала уявлення ні де знаходиться м. Вишго-
род, ні хто такий О. Момот... 

 Два мітинги розділив кордон міліції.  
Дивно, але працівники нашого «самого чесного у світі 

Печерського суду», чомусь  с самого початку постави-
лись до противників О. Момота більш схильно, ніж до 
його прибічників: першими впустили їх до зали суду і ті 
зайняли практично всі місця. Однак, вишгородці, кінець 
кінцем, (за допомогою виключно морального тиску)  зму-
сили їх залишити судову залу під власні аплодисменти. 
Засідання розпочалося ближче до обіду. Прокурори по-
просили арешт на два місяці із заставою в 10 млн. грн. 

Захист оскаржив клопотання прокуратури, мотивуючи 
це тим, що злочини з такими великими сумами хабара 
службовцям органів місцевого самоврядування такої ка-
тегорії повинні розглядатися НАБУ та антикорупційною 
прокуратурою, а не прокуратуроб області. Суддя клопо-
тання відхилила, після чого був заявлений відвід судді, 
але і він був відхилений. 

В кінці засідання адвокати О. Момота заявили клопо-
тання про виклик свідка Грищенко, після чого суддею 
була оголошена перерва в засіданні.  

            

            Ярослав Москаленко с Алексеем Момотом
            16 апреля в 13:22

Щодо ситуації з мером Вишгорода Олексієм Момотом. За два 
дні я отримав в рамках своїх депутатських повноважень мож-
ливість ознайомитися з матеріалами справи проти Момота, 
мав можливість спілкуватися з Прокуратурою, СБУ, адвоката-
ми та самим Олексієм. З отриманих фактів можу відповідаль-
но заявити — Олексія підставили. Він не має відношення, ні до 
факту отримання хабаря, ні до тих посередників, яких затри-
мали правоохоронці. В документах, які зараз передаються до 
суду як матеріали обвинувачення, немає жодних прямих до-
казів причетності Олексія до планування та скоєння злочину. 
Справа грунтується виключно на свідченнях «проходимців». 
У рамках наданих мені законом повноважень я докладу всіх 
зусиль, щоб забезпечити захист Олексія та доб’юсь того, щоб 
замовники цієї брудної справи понесли відповідальність у 
повній мірі.
#freeMomot

Неділя, 17 квітня 2016 р.  
Свідок Грищенко в судове засідання наступного дня, 

17 квітня не з’явився. Що не завадило судді частково за-
довольнити клопотання прокуратури, а, саме — заареш-
тувати О. Момота на 2 місяці. Совісті у судді вистачило 
лише на те, щоб вдвічі зменшити заставу — до 5 млн. 
грн. 

...Повернувшись у Вишгород, керівники райдержад-
міністрації, районної ради та міської ради разом з де-
путатами створили спеціальний штаб по координації 
діяльності щодо з’ясування дійсних причин та обставин 
затримання О. Момота та розробили план заходів щодо 
цього.

Спільна сесія Вишгородської районної та Вишгородської міської рад 

На Віче 17 квітня у Вишгороді прийшли народні депутати Ю. Дерев’янко та Я. Москаленко
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Вышгородщина

Повний абзац!
(Продовження. 

Початок на стор. 1)
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Итак, Алексей Момот был 
единственным депутатом горсо-
вета прошлого созыва, который 
системно и последовательно, 
в судах и на страницах изда-
ваемой им газеты «Рідне місто 
Вишгород» боролся с его руко-
водством. Которое точно так же 
системно и последовательно, 
метр за метром, отдавало город 
на откуп жадным и циничным 
застройщикам. Правда, толку от 
этой борьбы было немного: его 
газету (как, кстати, и мою) подруч-
ные бывшего мэра доставали из 
почтовых ящиков и уничтожали. 
А продажные судьи, как прави-
ло, вставали на сторону щедрых 
застройщиков. Нет, конечно, кое 
-где, кое-что, порой А. Момоту и 
его немногочисленным товари-
щам-депутатам удавалось и от-
стоять. Но это для руководства 
города и его друзей-застройщи-
ков, скорее, были «комариные 
укусы», больше раздражавшие, 
чем действительно мешавшие 
дерибанить городской бюджет и 
землю, принадлежащие террито-
риальной общине.    

Все изменилось после избра-
ния Алексея городским головой. 
Он тут же дал команду испол-
комовским юристам через суды 
остановить тех застройщиков, 
кого еще можно остановить за-
конным путем, а у тех, кто стро-
ить даже не начинал, фактиче-
ски, украденную у города землю 
изъять и вернуть городу. Если 
для этого, конечно, есть закон-
ные основания. Причем, здесь 
не было ничего личного: все уси-
лия А. Момота были направле-
ны только на то, чтобы застрой-
щики выполняли закон, который 
раньше с помощью коррумпиро-
ванной городской власти с лег-
костью обходили или вообще иг-
норировали.

На последних двух сессиях гор-
совета, — 26 февраля и 25 мар-
та, — у недобросовестных за-
стройщиков депутаты отобрали и 
вернули городу почти 7 га земли. 
На следующей сессии должны 
были вернуть еще несколько гек-
таров. Но 14 апреля после обеда 
в кабинет Вышгородского город-
ского головы А. Момота уверен-
ной походкой зашли несколько 
человек спортивного телосло-
жения и предложили проехать с 
ним на допрос... 

ПРИМЕРНО ЗА МЕСЯЦ 
ДО ЭТИХ СОБЫТИЙ   

...Примерно за месяц до это-
го до А. Момота дошли слухи о 
том, что против него готовится 
«взяточная» провокация. Будто 
бы, недобросовестные право-
охранители, вступив в сговор с 
недовольными застройщиками, 
собираются инсценировать дачу 
ему взятки. И представить дело 
таким образом, будто бы он  эту 
взятку вымогал. И речь,будто бы, 
будет идти об астрономической 
сумме в 1 млн. евро. Алексей в 
ответ смеялся:

— Миллион евро? Это ж какая 
куча денег! А как же они мне их 
подсунут? В мешке, что ли?

С «железобетонной» самоу-
веренностью и беспечностью 
молодости Алексей считал, что 
честного человека «подставить» 
невозможно. Ну, придет к нему 
кто-то с предложением взятки. 
Или кого-то подведут. А он тут же 

вызовет милицию. И свидетелей 
позовет. Ну, как можно человека 
поймать на взятке, если он взят-
ку брать не желает? Невозмож-
но! Правильно? Правильно.

При этом, конечно, Алексей, 
понимая, что «голь на выдум-
ки  хитра», все таки, был крайне 
осторожен. Сами разговоры о 
взятке тут же пресекал, никакие 
пакеты, свертки, упаковки в руки 
не брал, чуть что, сразу пригла-
шал свидетелей... Одним сло-
вом, берегся, как мог.

В ПОРЯДКЕ БРЕДА...
А теперь, уважаемые читатели, 

давайте немного пофантазиру-
ем. И представим невозможное. 
Что среди наших правоохраните-
лей, — в милиции, прокуратуре, 
СБУ, — не «кто-то кое-где у нас, 
порой Честно жить не хочет» (с 
этим-то все согласны), а мно-
гие... Ну, очень многие. В том 
числе — среди командного со-
става среднего, выше среднего 
и даже высшего звена. Короче, 
начальствующего состава. 

Так вот, давайте представим 
себе, что к одному из предста-
вителей такого вот начальствую-
щего состава приходит друг. Дет-
ства. Или юности. Или кум друга. 
Или сват. Или брат. Неважно. И 
говорит следующее: «Слушай, 
Петя (или Ваня, Саня, Коля). Я 
ж это...  Строительством зани-
маюсь. Тут, под Киевом. Зара-
батываю по чуть-чуть. На хлеб с 
маслом. Ну, и люди со мной вся-
кие. Уважаемые. Вместе. Так тут 
вот какое дело. В городке этом, 
ну, где я строю... Мэр был. Хоро-
ший человек. Все мы с ним дав-
но порешали. Ну, участки там, 
несколько штук. А тут новый мэр 
появился. Пролез как-то. Наш че-
ловек не прошел, а этот пролез. 
Гнида. Ну, и начал все у нас за-
бирать. В зад. Ну, чтоб под себя 
все... Его это бы..., как-то остано-
вить надо. А то не по-людски по-
лучается. Мы же уже раз запла-
тили. Несправедливо выходит. 
Ты бы, может помог как-то... Мы 
отблагодарим, конечно. Все рав-
но дешевле выйдет...».

...Все мы любим поиграть сло-
вами насчет истины и правды, 
мол истина одна, а правда у каж-
дого своя. В душе прекрасно по-
нимая, что «своя правда» на са-
мом деле, это все та же истина, 
«адаптированая» под собствен-
ные субъективные интересы. То 
есть, фактически, удобная ложь, 
выдаваемая за некую «свою 
правду». Так и наш застройщик. 
Слукавивший лишь в том, что 
А. Момот забирает украденные 
участки «под себя»...

Ну, а этот высокий чин, неваж-
но из какой службы, ясное дело, 
он тоже очень справедливость 
любит, почему в службу и пошел 
когда-то. А со временем еще и 
понял, что вдвойне не ошибся. 
Поскольку выяснилось, что пого-
ны круче любого бизнеса. Если к 
ним, конечно, прибавить светлую 
голову. Он тоже услышал только 
то, что хотел услышать. Соответ-
ственно «своей правде»...

Поэтому, выслушав ходока,   
для виду подумал немного и ска-
зал: 

— Конечно поможем, чего ж 
не помочь... Мы ж за справедли-
вость... Ты только черкни тут на 
бумажке фамилию этого вымо-
гателя. А мы тут поработаем над 
этим делом вместе со «смежни-
ками»...

ме одного — хватать жадного 
чиновника-взяточника за руку 
именно в ту секунду, когда он 
заграбастал меченые купюры. И 
тут же снимать с этих купюр от-
печатки пальцев. Которые и яв-
лялись в суде неопровержимым 
доказательством его причаст-
ности к гнусному племени мздо-
имцев, которым «за державу не 
обидно».   

Сейчас все намного проще. 
Взяточники поумнели и обнагле-

ли. Самые продвинутые из них 
теперь шарахаются от «кэша» 
как от огня. Не ведут  подозри-
тельных разговоров ни по по 
«мобилкам», ни по древним 
«стационарам» с пружинными 
дисками. И вообще не ведут, а 
пишут нужные цифры на бумаж-
ках особыми растворяющимися 
чернилами. При этом, на всякий 
случай, тут же эти бумажки сжи-
гают, а пепел рассеивают по ве-
тру. А суммы взяток с многими 
нулями, прежде, чем дойти до 
адресата, месяцами кочуют по 
специальным счетам фирм-од-
нодневок, порой несколько раз 
огибая при этом земной шар. Да, 

работать правоохранителям ста-
ло труднее, но, как говорится, нет 
худа без добра: зарабатывать 
стало легче. В смысле вести пра-
воохранительный бизнес. Коро-
че, фабриковать дела. 

К примеру, получил ты заказ. 
Дернул своих людей. Скажем, 
троих. Иванова, Петрова, и Си-
дорова. Объяснил им, что они, 
к примеру, от мэра Волобуева 
получили задание передать ему 
взятку в миллион. От застройщи-

ков. Не лично в руки, а перечис-
лить на счет. В разных банках. 
Каждый — по 333 тысячи.   

При этом Иванов сразу напи-
сал заявление. Мол так и так, 
заставляет мэр Волобуев ему 
взятку перечислить.

А Петров, будто бы, обмолвил-
ся об  этом по пьяному делу соб-
утыльнику. И этот собутыльник 
тоже заявление написал.

Ну, и застройщик, понятное 
дело, заяву кинул. Мол так и так, 
вымогает, гад Волобуев гроши, 
многие тыщи честно заработа-
ных денег... 

А служба по этим заявлениям 
оперативно-розыскное дело 

возбудила. Получив при этом от 
суда разрешение слушать-пи-
сать-снимать бедолагу Волобуе-
ва в полный рост. В любом месте 
и в любом неприглядном виде.

И — пошло-поехало. Говорит, к 
примеру, мэр Волобуев с женой 
по телефону: «Слушай Маша, у 
меня деньги на телефоне кончи-
лись. Кинь мне там на счет гри-
вен двадцать». А опер-технарь 
пишет. Опер-технарь, как никто 
другой, умеет слова «кинь мне 

14.04.2016
На хабарі в 200 тисяч євро затримано мера м. Вишгород
         
 Працівниками прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Голов-
ного управління СБУ в м. Києві та Київській області затримано мера м. Виш-
город, який разом зі спільниками вимагав від представника будівельної фірми 
неправомірну вигоду у сумі 300 тис євро, а також приміщення розміром 4 тис м² 
у новобудові. Про це у четвер, 14 квітня, під час брифінгу повідомив прокурор 
Київської області Є. Бондаренко.
Вказані кошти зловмисники вимагали за неперешкоджання будівництва житло-
вого комплекса.
«У четвер під час отримання 200 тис євро неправомірної вигоди службовця зі 
спільниками затримано правоохоронними органами», - зазначив Є. Бондарен-
ко.
Прокурор Київської області повідомив, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної 
вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням) КК України. За санкцією стат-
ті правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.
На даний час проводиться необхідний комплекс слідчих та інших процесуальних дій з метою встановлення усіх обста-
вин вчиненого кримінального правопорушення.
Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

   КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
А теперь давайте попробуем 

представить себе как это дела-
ется. Окунемся, так сказать, в 
священные тайны оперативной 
работы, тщательно охраняемые 
нашими правоохранителями от 
чужого глаза. Хотя, в общем-то, 
никаких особых тайн здесь нет. И, 
вообще, сегодня всякие «много-
ходовочки», ввиду развития вы-
соких технологий, производить 
значительно легче, чем раньше. 

Потому, что это раньше во вре-
мена жегловых с шараповыми 
да «знатоков», которые годами 
вели следствие на телеэкранах, 
не было никаких вариантов кро-

Информация с сайта ГПУ. К А.Момоту имеет отношения только одна фотография, располо-
женная справа внизу. На остальных — непонятно какие люди и непонятно чьи деньги

СБУшники «ведут», 
И, хотя «по беспределу», 
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там на счет» из голосового фай-
ла вырезать и вставить в другой 
голосовой файл, где мэр Воло-
буев говорит по телефону с за-
стройщиком. Совсем не про сче-
та и не про деньги. Но получится, 
что в конце-концов разговор, как 
бы, и про то, и про другое...  То 
есть — форменное вымогатель-
ство. Взятки. Милионной.

Да мало ли еще что умеют 
технари при погонах! У них же 
аппаратура самая-самая... На 
которую государство денег не 
жалеет. Как-никак опасных пре-
ступников ловят... 

Короче говоря, все можно так 
красиво обставить, грамотно 

обосновать и в суде доказатель-
но представить, что получит мэр 
Волобуев за вымогательство 
миллиона, который он никогда 
не вымогал, десятку «строга-
ча», да еще и с конфискацией: 
найдутся в многотомном деле 
и заявления потерпевших, и 
подтверждения свидетелей, и 
записи многочисленных вымо-
гательств, и показания взятых с 
деньгами в банке посредников 
Иванова-Петрова-Сидорова, и 
свидетельства армейского со-
служивца Волобуева о том, что 
он 20 лет назад непосредствен-
но в расположении ВЧ 100500, 
что в г. Курдабагане, дал по мор-
де командиру отделения Н. Не-
тудыхате. И даже видеозапись 
рассказа бывшего соседа мэра, 
жителя деревни Веремеевки И. 
Гнусарева о том, как Волобуев 
в четырехлетнем возрасте при-
вязал к хвосту соседской кошке 
Феньке консервную банку, за что 
был доставлен в детскую комна-
ту милиции... 

И только одного в этой строй-
ной и законченной схеме обвине-
ния не будет доставать: крошеч-
ного звена, которое бы намертво 

привязывало потерпевших, по-
средников, миллион взятки и 
пр. следственные материалы с 
личностью самого Волобуева. Но 
при таком количестве косвенных 
доказательств, томов и матери-
алов дела, извините, на такую 
мелочь можно, как бы, и не обра-
тить внимания. Или не заметить. 
Если нужно и очень хочется. 

То есть, я хочу сказать, что 
даже матерый и поднаторевший 
во «взяточных» делах судья, мо-
жет отсутствия этого крошечного 
звена и не разглядеть. Тем бо-
лее, во времена разгула корруп-
ции и тотальной с ней борьбы. И 
неимоверного негодования об-

щества, до глубины души возму-
щенного этим разгулом... 

Но вся хитрость в том, что из-
начально никто этого дела, в об-
щем-то, до суда доводить и не  
собирался....

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
«То есть как — не собирался? 

— спросит возмущенный чита-
тель. — Что за ерунду вы пиши-
те, уважаемый? Зачем же тогда 
весь этот сыр-бор? Зачем опера, 
следователи, понятые, свидете-
ли, огромные деньги из банка, 
одолженные высокими чинами 
на пару дней, командировки двух 
капитанов и одного майора в в/ч 
100500 в г. Курдабаган, а, также,  
двух полковников в с. Вереме-
евку к волобуевскому соседу И. 
Гнусареву насчет издеватель-
ства над давно почившей в бозе 
кошкой Фенькой? Ради чего все 
это? Не для того ли, чтобы вы-
нести обвинение, защитить его 
в суде и справедливо упрятать 
мэра Волобуева за решетку на 
долгих 10 лет с конфискацией?!!! 

Огорчу, вас, уважаемые чита-
тели: совсем не для того. Во-пер-
вых, потому, что судья может 

всякий попасться. Мало ли... Да 
и вообще... Какой в этом самом 
суде смысл, если главный смысл 
не посадить, а заработать? А 
чтобы заработать, надо не с су-
дом спешить, а тянуть следствие 
как можно дольше. И чтобы при 
этом мэр Волобуев не в своем 
мягком кресле сидел и хороших 
ребят-застройщиков нагибал, а в 
СИЗО. В следственном изолято-
ре. То есть, фактически, в тюрь-
ме. Не на зоне, заметьте, где бо-
ле-менее человеческие условия, 
а именно в «крытке» (крытой 
тюрьме), которой, собственно, и 
является следственный изоля-
тор. Причем — худшим ее вари-

антом.
А нужно все это для того, что-

бы, во-первых, убрать мэра с 
должности. На время. Во-вто-
рых, чтобы хорошо «поработать» 
с подследственным. То есть 
— «закошмарить» по полной 
программе и, в конце-концов, 
сломать. В первую очередь — 
психологически. Для чего, если 
нужно, и физически «обрабо-
тать» с помощью подсаженных к 
нему в камеру «специалистов». 
С целью убедить, что иного выхо-
да  кроме как сознаться в содеян-
ном, у него нет и быть не может. 
И, в конце-концов, заставить под-
писать «признательную» бумагу. 
При этом, пообещав максималь-
но «смягчить» обвинение, за что 
получить денег еще и от «терпи-
лы». Это, конечно, самый луч-
ший вариант. Когда кроме денег 
от застройщиков и от бывшего 
мэра, зарабатываешь от началь-
ства еще и звездочку на погоны 
за раскрытие «особо опасного».

Вариант похуже заключается 
в том, чтобы промариновать мо-
лодца месяца три-четыре в ка-
мере, имитируя бурную рассле-
довательскую деятельность. И 
тоже получить деньги от застрой-
щиков за «удачно решенный во-
прос». После чего, опять же за 
«бакшиш» выкинуть задержан-
ного из СИЗО без всяких извине-
ний и объяснений. Мол, спасибо 
скажи, что вообще жив остался. 

...Но все это, конечно, так... Ав-
торские фантазии. Размышления 
художника на свободную тему. 
Наши правоохранители, как из-
вестно, приходят на свои долж-
ности не зарабытывать деньги 
на людском горе, а исключитель-
но бороться с настоящими пре-
ступниками за несколько тысяч 
гривен в месяц, питаться мор-
ковными котлетами и салатами 
из одуванчиков, передвигаться 
исключительно на «Запорожцах» 
отечественного образца, да от-
дыхать на участках из 6 соток, в 
сколоченных из досок шалашах 
с лопатами и тяпками в руках. 
Что касается фабрикации дел, то 
это, вообще, большая редкость. 
Немыслимые, невозможные и 
невообразимые исключения, не-
характерные, позорящие, и не 
имеющие ничего общего... Ну, ко-
роче, вы поняли. 

И все же, и все же, и все же... 
Давайте внимательнее присмо-
тримся к ситуации с Вышгород-
ским городским головой А. Мо-
мотом. К обстоятельствам его 
ареста и аргументам обвинения.

В. ГРИЦАК, Е. БОНДАРЕНКО:
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ...»
Итак, 14 апреля с. г., в 14.00 

в кабинет Вышгородского мера 
вошли несколько человек, со-
общили А. Момоту о том, что 
он подозревается в совершении 
преступления и предложили про-
ехать с ними для совершения 
необходимых следственных дей-
ствий. А. Момот согласился про-
ехать куда нужно и всеми силами 
помочь следствию разобраться. 
Он был совершенно спокоен, по-
скольку никакой вины за собой 
не чувствовал, взяток ни у кого 
не брал и брать не собирался. 

А дальше произошло следую-
щее. Практически, сразу после 
этого, (а некоторые продвинутые 
интернет-пользователи говорят, 
что даже до момента задержа-
ния) на сайтах  СБУ и Генкпро-
куратуры Украины появились 
сообщения о том, что (цитирую  
сообщение на сайте ГПУ): «У 
четвер під час отримання 200 
тис євро неправомірної вигоди 
службовця (О. Момота — авт.) зі 
спільниками затримано правоо-
хоронними органами».

Сообщение на сайте ГПУ, как 
видите, еще и подкреплено уди-
вительно эффектными и красно-
речивыми фотографиями.  

Ну, скажите пожалуйста, раз-
ве после подобного текста и 
просмотра таких фотографий 
у кого-либо из, мягко говоря, 
уставших от разгула коррупции 
в стране украинцев могли воз-
никнуть сомнения в том, что А. 
Момота взяли с поличным в соб-
ственном кабинете? Непосред-
ственно при получении денег? 
Да вы что, в самом деле, — ни-
каких сомнений! Вот же он, него-
дяй, лежит в наручниках под соб-
ственным столом, мордой в пол! 
А вот и сам стол, заваленый пя-
тисотками «эвриков»! Пятисотка-
ми, Карл! Ты видел когда-нибудь 
пятисотку «евро», брат? Нет? И 
я не видел! Так вон же они, вбли-
зи, слева внизу на фотке, глянь, 
опер в перчатках держит! А вон 
и сам Момот, в своем кабинете, 
точно он, хоть и лицо закрыто! 
Его кабинет, вон и флаг г. Вышго-
рода красно-бело-черный, с зо-
лотым крестом!

Проблема лишь в том, что три 
из этих фотографий, по стран-
ному стечению обстятельств 
именно те, где фигурируют 
деньги и некий гражданин в на-
ручниках, никакого отношения 
ни к кабинету А. Момота, ни к 
нему самому не имеют.

И только на последней дей-
ствительно изображен мэр 
Вышгорода в своем кабинете. 
Просто стоящий за столом. Ря-
дом — то ли опер, то ли сле-

дак, заполняющий какую-то 
бумагу...

Но вот, уже через несколько 
часов прокурор Киевской обла-
сти Е. Бондаренко на брифинге 
подтверждает — да, вместе со 
служивыми из СБУ взяли взя-
точника. С поличным. Который 
вместе с подельниками вымогал 
у представителей строительных 
компаний деньги. Сначала — 
миллион. Потом решил удовлет-
вориться тремястами тысячами 
евро. Двумя траншами. Ну, мы, 
мол, второго транша дожидаться 
не стали, а взяли на первом, раз-
мером в 200 тысяч... 

Далее товарищ прокурор очень 
красочно описал как это много — 
300 тысяч евро, и за что именно 
мэр их вымогал: за подписи на 
разрешительных документах, 
за продление договора аренды 
земли и, даже, за то, чтобы «так 
называемые активисты» не со-
здавали честным застройщикам 
«искусственных препятствий при 
строительстве». 

Параллельно проводит бри-
финг и председатель СБУ В. 
Грицак. Который, почему-то, 
опускает тот факт, что  А. Момот 
сотоварищи, якобы, отказал-
ся от взятки в миллион евро, а, 
наоборот, утверждает, что они 
вымогали именно миллион. И 
подчеркивает, что (цитирую): «К 
сожалению, он был задержан во 
время получения взятки в 200 
тыс. евро»...

При этом В. Грицак показывает 
журналистам две фотографии. 
Одну — где изображен в своем 
кабинете в наручниках некий 
гражданин, судя по фигуре, го-
дящийся А. Момоту в отцы, а на 
второй — действительно сам А. 
Момот крупным планом. Сфото-
графированный... в сессионном 
зале. 

Так вот, я никогда не поверю, 
что прокурор Киевской области 
Е. Бондаренко, не понял или не 
разобрался, что три фотогра-
фии, выставленные на сайте 
ГПУ никакого отношения к за-
держанию А. Момота не имеют.

Тем более не поверю, что 
председатель СБУ В. Грицак не 
сообразил, что на одной из фо-
тографий, которую он проде-
монстрировал журналистам, 
— именно на той, где кто-то 
явно взят с поличным, — изо-
бражен не А. Момот, а совсем 
другойчеловек.  

Слишком большие должности. 
Слишком велика ответствен-
ность. Слишком серьезное дело, 
чтобы демонстрировать на весь 
мир, извините за выражение, 
туфту вместо фотодоказательств 
тяжелейшего преступления.

Выводы делайте сами.
В. Борзовец

А эти две фотографии, только, почему-то в черно-белом 
изображении, показал журналистам на бриффинге В. Грицак

От редакции
Если прибавить к вышеизложенным странностям ту доказа-

тельную базу, с которой прокуроры пришли в Печерский суд 
требовать для А. Момота меру пресечения в виде содержания 
под стражей (только на основании заявления «потерпевшего», 
который, кстати в суд не явился), то, выходит одно из двух.

Либо в Киевской прокуратуре и СБУ работают абсолютно 
профессионально непригодные карьеристы, ради звездочки 
на погонах готовые «лепить» дело из ничего, ломая судьбы ни 
в чем неповинных людей, либо «громкое дело о миллионной 
взятке Вышгородского мэра» — банальная «заказуха», в кото-
рой абсолютно сознательно учавствовали высшие должност-
ные лица Генеральной прокуратуры Украины и Службы Безо-
пасности Украины. Ради чего именно — им виднее.

Но и в одном, и в другом случае руководители этих ведомств, 
на мой взгляд, не имеют морального права оставаться на сво-
их высоких должностях. 

Если, конечно, понятие «офицерская честь» для них что-то 
значит.

прокуроры «дело шьют». 
но, зато, — какое дело!
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Вівторок 26 квітня 2016 року

06.00,18.30, 21.00 Новини
09.15 Уряд на зв’язку 
10.05 Д/ф «На урожай коропа в Лозі»
11.10 Чоловічий клуб. Спорт
12.25 Чоловічий клуб
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
14.55 Х/ф «Атентат. Осіннє вбив-
ство в Мюнхені»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Word on the street
18.15 Новини. 
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «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» 
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

06.10, 11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Двічі в одну ріку» 
13.30 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.15 «Жди меня»
18.00 «Стосується кожного»
20.00, 02.10 «Подробиці»
21.00, 02.50 Т/с «Гречанка»
23.30 Х/ф «Доярка з Хацапетівки»

07.27 Т/с «Друзі»
10.15 Х/ф «Прибульці на горищі» 
12.00 Х/ф «Все або нічого» 
14.05 Хто зверху
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.05 Ревізор
22.55 Страсті за ревізором

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

10.40 Х/ф «У Бога свої плани» 
12.20 «Битва екстрасенсів 13»
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»
23.55 «Один за всіх»

05.55, 19.20 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня
09.15 Надзвичайні новини. 
10.05 Труба містера Сосиски
11.00 Без гальм
11.40 М і Ж
12.05, 13.20 Х/ф «Вигнанець»
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Х/ф «Ангели і демони» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Патрульні. Цілодобово
21.25 Т/с «На трьох-2» 
22.25 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
11.25, 23.15 «Моя правда»
12.20 «Смішні люди»
13.25 Х/ф «Божевільний день»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25 Х/ф «Сім старих і одна 

дівчина»
18.05 Х/ф «Мачуха»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

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

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210:» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
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 «Наречена з того світу» 

08.15 Х/ф «Проект «Альфа» 
10.00 «Кримінальні справи»
10.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
12.00 Х/ф «Двоє»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
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, 20.00 Одного разу в Одесі
17.45 Віталька
22.00 Т/с «Світлофор» 

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.00, 05.45 Вічне
09.30, 18.50 Про головне
10.20 Д/ф «Не хочу згадувати»
11.50 Перша студія
12.30 Prime time 
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
14.15 Суспільний університет
14.55 Д/ф «Помилка на тисячоліття»
15.50 Д/ф «Чорнобиль»
16.25 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
18.15 Новини. 
19.30 ДебатиPRO
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»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»

17.10 Т/с «Роксолана - 3» 
20.30 «Розщеплені на атоми»
00.00 Т/с «Легенда про Круга» 

05.30, 09.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Гречанка»
23.30 Д/ф «Чорнобиль: 30 років»

07.50 Х/ф «Джек Хантер»
13.35 Х/ф «Копальні Царя Соломона»
16.50, 19.00, 20.00 Від пацанки до 
панянки
22.05 Київ вдень і вночі
23.00 Х/ф «Заборонена зона» 

06.50, 16.00 «Все буде добре!»

08.45 «Зіркове життя»
10.35 «Битва екстрасенсів 14»
12.45 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Антизомбі
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 02.00 Д/ф «Битва за Чор-
нобиль»
15.30, 16.10 Х/ф «Зворотна тяга» 
18.45 Факти. Вечір
20.20 Д/с «Чорнобиль. Все тільки 
починається!?»
00.00 Х/ф «Зона висадки» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20, 23.15 «Моя правда»

11.10 Х/ф «Опудало»
13.25, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.15 Х/ф «Повернення Василя 
Бортникова»
17.15 Х/ф «Десять негренят»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми
06.35, 09.00 Д/п «Помста природи»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор»
11.00 Д/п «Погляд зсередини: 
Військовий корабель 21 століття»
12.55, 20.20 Д/п «Чорнобиль. 
Загадка радіоекології»
14.00 Д/п «Погляд зсередини»
15.00 Д/п «Європа й Чорнобиль»
16.25 Д/п «Зіткнення з астероїдом»
17.25 Д/п «Чорнобиль»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
21.25 Х/ф «Балістика» 

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 

10.10 Х/ф «Володарі шторму» 
12.40 «Орел і Решка»
21.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.40 Х/ф «Загублене місто» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50, 17.30 Т/с «Детективи» 
11.20 «Страх у твоєму домі»
13.45, 14.20 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» 
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14» 
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 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.50 Т/с «Таємничий острів» 
19.05 Х/ф «Цілитель» 
22.00 Х/ф «Загадки Сфінкса» 
23.45 Теорія зради

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40 Д/ф «Епоха Митрополита 
Володимира»
10.00 ДебатиPRO
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засідання Кабміну України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.05 Фольк-music
16.10 Путівник прочанина
16.20 Д/ф «Тризуб Нептуна»
17.10 Т/с «Таксі»
19.30 Д/с «Розкриття Америки»
20.30 Книга ua
22.40 Мегалот

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.50 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»

15.45 «Найкращий ресторан з 
Русланом Сенічкіним»
17.10 Т/с «Роксолана - 3» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Останній москаль 2» 
22.00 «Міняю жінку - 11»

09.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Гречанка»
23.30 Т/с «Доярка з Хацапетівки»

06.00 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
10.00, 21.55 Київ вдень і вночі
12.00 Т/с «Щасливі разом»
16.50, 19.00 Хто зверху
22.55 Х/ф «Повернення супермена» 

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя»
10.30 «Битва екстрасенсів 14»
12.40 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «МастерШеф»
00.20 «Один за всіх»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Антизомбі
12.10, 13.20 Х/ф «Зона висадки» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому місті 
програми
16.05, 22.25 Т/с «На трьох» 
17.45 Інсайдер
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «П’янкий світанок» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.40, 23.15 «Моя правда»
11.35, 00.05 «Смішні люди»
12.35 Х/ф «Ідеальний чоловік»
14.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.00 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
17.15 Х/ф «Бережіть жінок»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
20.10 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
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06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00, 02.00 Події
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «А сніг кружляє...» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45  «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 
23.00 Події дня

06.00 Х/ф «Свинарка і пастух»
07.25 Євромакс
09.50 Твій дім
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Дика природа Німеччини
12.10 Нові напрямки в живописі
13.30, 22.05 Дика Австралія
14.35 «Модні історії»
15.25 Дикий океан
16.00 Дивовижний світ
17.40 Жива природа
18.00 «Цивілізація Incognita»
18.15 «Таке спортивне життя»
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 
19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни: день за днем»
21.20 DW- новини
21.40 Океан-ВЕТ

06.35 Х/ф «Зухвалість» 
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» 
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 «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, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Події

Enter-фильм
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07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Вікно життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 «Говорить Україна»
23.00 Події дня

07.10, 21.20 DW- новини
07.30 Враження про Пекін
07.55, 18.50, 21.35 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15 «Цивілізація Incognita»
14.00, 22.05 Дика Австралія
15.00 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
15.40 Океан-ВЕТ
16.15, 21.00 Дивовижний світ
17.45 «Донбас: перезавантаження»
18.05 Твій дім
18.20 «Таке спортивне життя»
18.55 В гостях у Дмитра Гордона.

2+2

                                        
Прикмети на Великдень 

06.00, 16.00  Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40,  21.00 Т/с «Вікно життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45  «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Д/ф «Блакитний пил» 

07.30 Teen-клуб
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.45, 19.50 Д/ф «Щоденники 
війни»
12.10 «П’ять доріг лікаря Сивого»
13.10 «Будьте здорові!»
13.20 Жива природа
14.00, 22.05 Дика Австралія
15.00 «Модні історії»
15.40, 21.40 Океан-ВЕТ
16.05, 21.00 Дивовижний світ
18.55 В гостях у Дмитра Гордона

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Пасха є самим головним 
православним святом.

 У 2016 році це свято від-
значають 1 травня.

З цим святковим днем 
завжди було пов’язано бага-
то прикмет. 

 Важливо навчитися орієн-
туватися в цих прикметах, 
щоб до наступної Пасхи 
пройшов рік, наповнений 
тільки гарними і бажаними 
подіями. 

Прикмети, пов’язані 
з частуванням 

Добра прикмета — це збе-
регти залишки від пасхаль-
ного столу. Все, що залиши-
лося, необхідно закопати в 
землю. Це вбереже врожай 
від весняних заморозків.   
Городникам сподобається і 
така прикмета: якщо на Ве-
ликдень окропити розсаду 
святою водою, то в цьому 
році можна чекати гарного 

врожаю.
Прикмети, пов’язані 

з коханням
 Якщо у молодої дівчини 

в святковий день свербить 
брову, то в цьому році вона 
зустріне своє кохання.

Якщо до молодої дівчини в 
тарілку потрапить муха або 
тарган, це віщує побачення з 
коханию людиною. :)

Якщо у Великдень дівчина 
заб’є лікоть, це означає, що 
кохана людина про неї зга-
дує.

 Якщо свербить губа, вар-
то чекати пристрасних пал-
ких поцілунків. :)

Щоб швидше
вийти заміж 

Також добра прикмета — 
це віддати мокрі рушники 
перехожому. У Великдень 
необхідно після витирання 
вивісити свій рушник на пар-
кан, щоб його забрав перехо-

жий. Ця прикмета пророкує 
не лише вдале, але і швидке 
заміжжя. 

Щоб завагітніти
 Найпростіший спосіб – це 

піти  вранці до церкви святи-
ти паски і яйця та просто по-
просити Бога про виконання 
свого бажання. :) 

Прикмети, пов’язані 
з погодою 

За того, яка погода буде в 
святковий день, можна су-
дити про літню погоду і про 
майбутній врожай. Завжди 
вважалося, що якщо у Велик-
день, саме в неділю, погана 
погода з дощем і громом, то 
урожай буде хорошим. Якщо 
погода просто похмура і до-
щик злегка накрапає, то всі 
весняні дні будуть такими.

Погані прикмети на Ве-
ликдень

 Дуже погано, якщо люди-
на в святковий день щось 

розіб’є. Ця народна прикмета 
каже про те, що в поточному 
році до наступного Великод-
ня у людини помре близький. 

Але ось вважається, що 
людина, яка померла в 
Страсний тиждень перед Ве-
ликоднем, завжди потрапляє 
в рай.

 Якщо на пасхальній утрені 
людина чує гавкіт собак, то 
незабаром його чекає неща-
стя. 

Інші прикмети 
на Великдень

Тиждень після пасхальної 
неділі вважається ідеальним 
часом для сватання. Тому 
що засватані в цей день мо-
лоді проживуть довге життя в 
достатку; 

Якщо у великодню неділю 
народжується дитина, то 
вона стане відомою люди-
ною.

Якщо ж дитина народила-

ся на великодньому тижні, то 
віна буде дуже здоровою.

 Якщо великодні паски 
потріскалися, це погана 
прикмета. Вона означає, що 
протягом року в родині не 
буде щастя і лада.

Почути зозулю – це хо-
роша прикмета на Велик-
день, тому що вона віщує 
поповнення в сімействі, а 
молодим дівчатам пророкує 
швидке заміжжя.

Щоб закликати в дім уда-
чу і багатство, треба віддати 
крихти від святкової паски 
птахам.

 Грошові прикмети 
На Великдень — подати 

нужденному людині монетку. 
Це позбавить подаючого від 
проблем з фінансами.

* * *
Це самі основні і пе-

ревірені часом прикмети на 
Великдень.

Але, необхідно завжди 
пам’ятати про головне зна-
чення цього свята. Якщо в 
душі є віра і любов до Бога, 
то його можна попросити 
про виконання будь-якого за-
повітного бажання. 

Світлої Пасхи!
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Д/ф «Епоха Митро-
полита Володимира»
09.00 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Дні, які змінили 
Європу»
10.40 Вікно в Америку
11.30 Війна і мир
12.15 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
14.15 Суспільний університет
14.40 Спогади
15.25 Надвечір’я. Долі
16.25 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
18.15 Новини. Світ
19.30 Д/с «Розкриття Америки»
20.35 Люструвати не можна 
залишити
21.50 «Схеми» 
22.15 Переселенці

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»
13.55 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана» 

20.30 «Чистоnews 2016»
21.00, 22.10 Т/с «Останній 
москаль» 
00.00 Х/ф «Ред» 

09.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Гречанка»
23.30 Т/с «Доярка з Хацапетівки»

06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.22 Т/с «Друзі»
10.05, 21.55 Київ вдень і вночі
11.05 Стажисти
12.30 Т/с «Щасливі разом»
17.45, 19.00, 20.10 Суперінтуїція
22.55 Х/ф «Джек - убивця велетнів» 

06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
12.00 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 05.55 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла 3»

08.45 Факти. 
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Антизомбі
12.00, 13.20 Х/ф «П’янкий світа-
нок» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому місті 
програми
16.05, 22.25 Т/с «На трьох» 
17.45, 20.20 Інсайдер
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Придорожній клуб» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.50, 23.15 «Моя правда»
11.40, 00.05 «Смішні люди»
12.35 Х/ф «Повернення Василя 
Бортникова»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25 Х/ф «Осінь»
18.00 Х/ф «Молоді»
21.30 Х/с «Розслідування Мердо-
ка»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35 «СуперОблом.UA.»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»

08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор»
09.00 Д/п «Помста природи»
09.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Х/ф «Атлантичний рубіж» 
13.00 Т/с «Мисливці за реліквіями 
13.55 Т/с «Загублений світ»
15.55, 02.10 «Облом.UA.»
16.55 Прем»єра! «Відеобімба 2»
17.55 «Відеобімба»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»
21.20 Х/ф «Ветеран» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00, 00.45 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. 
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00 Х/ф «Екстрасенс» 
08.30 Ранковий «Свідок»

08.10 Смакота
08.40 Д/ф «Епоха Митрополита 
Володимира»
09.15 Word on the street
09.40 Мистецький пульс Америки
10.15 Як це?
10.35 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.35 Школа Мері Поппінс
11.50 Казки Лірника Сашка
12.35 Проект «Три С»
14.45 Чоловічий клуб
15.20 Український корт
15.55 Баскетбол. 
18.00 Х/ф «Владика Андрей»
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Ріо-2016
21.55 Переселенці
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот

06.05 «Світське життя»
07.00, 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»

07.15, 20.00 «Подробиці»
08.15 Х/ф «Без сина не приходь!»
10.00 Х/ф «Вірні друзі»
12.00 Д/ф «1000 років на горі Афон»
13.00 «Сходження Благодатного 
Вогню у Храмі Гробу Господнього»
14.40 Т/с «Янгол у серці»
18.45, 20.30 Т/с «Сережка Казанови»
23.00 «Пасхальне богослужіння. 
Пряма трансляція»

06.50 Х/ф «Міські дівчиська»
08.42 Дешево і сердито
09.50 Ревізор
12.35 Страсті за ревізором
15.00 Від пацанки до панянки

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Зірковий шлях
09.00 Кулінарна Академія 
10.00 Відверто з М.Єфросініною
11.00 Х/ф «Мама виходить заміж» 
13.00, 15.20 Т/с «Причал кохання  
17.20, 19.40 Т/с «Лінії життя» 
22.10 Т/с «Щастя є» 

06.15 Х/ф «Виправити Піта»
09.55, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
11.05 «Шеф-кухар країни» 
11.55 Х/ф «Джо»
14.10 Києво-Печерськая Лавра
14.35 «Кумири»
15.00 Дивовижний світ
16.15 «Мистецтво і час»
16.40 Жива природа
17.00 Концерт  «Полустанок лю-
бові»
21.00 «Від П’ятихаток до Голлівуду»
22.00 Х/ф «Невдахи» 
00.00 «Вихідний, після опівночі»

21.00 «Голос країни 6»
23.15 «Світське життя»

06.00 Т/с «Камо грядеши»
07.40, 20.00, 03.30 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Навко-
лосвітня подорож»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 
2»
15.20 Т/с «Сережка Казанови»
19.10, 20.30 «Ювілейний вечір 
Р.Паулса»
23.30 Т/с «Янгол у серці»

08.22 Т/с «Пригоди Мерліна»
12.05 Х/ф «Чарівник Земно-
мор’я»
15.20 М/ф «Шрек»
21.00 М/ф «Шрек назавжди»
22.50 Х/ф «Справа 39» 

06.00 «Все буде добре!»

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

08.45 Зірка YouTube
09.10 Дивитись усім!
10.10 Без гальм
10.45 М і Ж
11.05 Труба містера Сосиски
12.00 Перший раз за кордоном
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Хоббіт» 
16.30 М/ф «Нікчемний Я-2» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Хоббіт. Пустка Смога»
23.45 Х/ф «Перевага Борна»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

07.30, 09.00 «Top Shop»
10.30, 23.15 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Пригоди Тома Сой-
єра»
15.00 Х/ф «Два капітани»
00.05 Х/ф «Перше побачення»

06.00 Мультфільми
08.10 Х/ф «Біблія. Шлях апо-
столів» 
15.25 Х/ф «Пригоди Посейдона»
19.00 Х/ф «Книга Ілая» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.10 Х/ф «Об»їзд» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
08.40 Х/ф «Пригоди Електроніка» 
12.30, 18.10 «Орел і Решка»
21.00 Х/ф «Приборкання норов-
ливого» 
22.50 Х/ф «Шалено закоханий» 
00.50 «Розсміши коміка»

06.30 Х/ф «Про нього» 

07.55 Т/с «Агентство НЛС» 
11.40 Т/с «Кво Вадіс» 
17.00 Т/с «Детективи» 
19.00 Т/с «Бухта страху» 
22.40 Х/ф «Близнюки» 
00.40 Х/ф «Кохання та інші обста-
вини» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя» 
06.20 М/с «Дора-мандрівниця» 
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Нові 
пригоди» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.20 М/ф «Феї. Фантастичний 
порятунок» 
10.35 Х/ф «Золота гуска» 
12.20 Х/ф «Повернення на острів Нім» 
14.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Одного разу в Одесі
23.00 Т/с «Ти - найгірший» 

07.00 Події
07.50 Зірковий шлях
09.40 Х/ф «Мрії з пластиліну» 
11.20 Т/с «Ілюзія кохання» 
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07.10 Д/ф «П’яте Євангеліє»
07.45 Д/ф «Епоха Митрополита 
Володимира»
08.10 Смакота
08.35 Авто перевірено
09.00 ВЕЛИКОДНІ БОГО-
СЛУЖІННЯ
12.30 Фольк-music
14.00 Концертна програма
17.15 Х/ф «Клара і Франциск»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Премія «Честь професії». 
23.15 Д/ф «Епоха Митрополита 
Володимира». 

06.00 «Однокласники»
08.00 «Українські сенсації»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН
11.00, 12.30, 13.50, 15.00 «Світ 
навиворіт 6»
16.10 «Чотири весілля 4»
17.35 Х/ф «Отже, війна» 
19.30 «ТСН-Тиждень»

19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
19.25 Футбол. УПЛ «Шахтар» - 
«Динамо»
21.35 Т/с «Причал кохання і 
надії» 

06.00 7 історичних чудес України. 
06.15 Х/ф «Джо»
07.50 «Натхнення»
09.55 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
11.20 Х/ф «Виправити Піта»
13.40 7 історичних чудес України. 
13.55 «Будьте здорові!»
15.00 «Андрій Ромоданов: «Про-
за й поезія мозку»»
15.55 Таємниці підводного світу
16.45 «Десять Господніх запові-
дей»
19.00 Дика природа Німеччини
20.00 «Пісня - моя любов»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 «Шеф-кухар країни» 
21.35 Євромакс
22.00 Х/ф «Помститися за 
Анджело» 

К-1

УТ-1

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» 
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 чере-
пашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
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» 
00.00 Дайош молодьож!

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Вікно життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45  «Говорить Україна»
21.50 Футбол.»Шахтар» - «Севі-
лья»

06.25 М/ф «Бармалей»
06.40 Глобал - 3000
07.30, 15.40 Океан-ВЕТ
09.50 Твій дім
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.20 «Цивілізація Incognita»
13.00 «Донбас: перезавантажен-
ня»
13.45, 22.10 Дика Австралія
14.50 Teen-клуб
16.05, 21.00, 23.15 Дивовижний світ
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Таке спортивне життя»
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.40 Відлуння

17.00 Х/ф «Товстун на ринзі» 
19.05 М/ф «Шрек»
22.50 Х/ф «Тато, досвідос» 

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 21.20 Т/с «Коли ми вдома»
12.50 «Холостяк - 6»
15.25 «МастерШеф Діти»
19.00 «Україна має талант! Діти»

06.45 М/с «Скубі-Ду»
07.25, 16.45  Містика поруч
08.25 Секретний фронт
09.25 Антизомбі
10.25 Громадянська оборона
11.25 Інсайдер
12.25, 13.00 Х/ф «Серце дракона» 
12.45 Факти. День
14.55 М/ф «Нікчемний Я» 
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
20.05 Х/ф «Хоббіт. Несподівана 
подорож»

23.20 Х/ф «Ідентифікація Борна» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.00, 23.10 «Моя правда»
10.50 Х/ф «Пісні моря»
12.20 Х/ф «Осінь»
14.00 Х/ф «Тіні зникають опівдні»
00.00 Х/ф «Трест, який лопнув»

06.00 Мультфільми
07.30 Д/п «Чорнобиль. Загадка 
радіоекології»
08.35 Д/п «Європа й Чорнобиль»
09.45 Д/п «Чорнобиль»
11.00 «Люстратор. Спецпроект»
12.00 Х/ф «Біблія. Шлях апо-
столів» 
19.30 Футбол «Дніпро»-»Сталь»
21.20 Х/ф «Син Божий» 

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

08.50 М/ф «Гидке каченя» 
10.20 Х/ф «Пригоди Електроніка» 
14.20 «Розсміши коміка»
15.30, 22.00 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Грозовий перевал» 

05.00 Х/ф «Циган» 
11.30 «Речовий доказ»
13.50 Т/с «Детективи» 
16.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00, 02.45 «Свідок»
19.30 Х/ф «Невловимі месники» 
21.00 Х/ф «Везучий» 
23.00 «Чоловічий журнал»
23.55 Х/ф «Герой» 

06.00-11.35 Мультфільми
12.55 Х/ф «Золота гуска» 
14.35 М/ф «Острів скарбів» 
16.45 Х/ф «Повернення на острів 
Нім» 
18.25 Х/ф «Острів МакКінсі» 
20.10 Х/ф «Острів щастя» 
21.50 Х/ф «Пляж» 
00.00 Дайош молодьож!
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Д/ф «Епоха Митро-
полита Володимира».
09.00 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Життєва артерія 
Стамбула»
10.35 Д/ф «Будівництво автостра-
ди на Алясці»
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» 
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.05 Театральні сезони
16.005 Віра. Надія. Любов
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 Д/с «Розкриття Америки»
20.30 План на завтра» 
21.30 Новини. Спорт
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 «Міняю жінку - 2»
12.20 «Міняю жінку - 11»
13.55 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана» 
20.20 «Розсміши коміка. Діти»
22.15 «Світське життя»
23.15 «Ліга сміху 2»

09.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Ніч закритих дверей» 

06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.07 Т/с «Друзі»
09.55, 22.10 Київ вдень і вночі
10.55 Хто зверху
12.55 Половинки
19.00 Аферисти в мережах
19.50 Х/ф «Персі Джексон і 

викрадач блискавок» 
23.15 Суперінтуїція

06.50 «Зіркове життя»
08.40 Х/ф «Zolushka. ru»
10.45 Х/ф «Зрада»(2)
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.10 Т/с «Коли ми 
вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 6»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50, 20.20 Антизомбі
12.00, 13.20 Х/ф «Придорожній 
клуб» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому місті 
програми
16.05 Т/с «На трьох»
17.40 Інсайдер
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф «Місто гріхів-2» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

10.00, 23.15 «Моя правда»
10.50 «Смішні люди»
12.30 Х/ф «Молоді»
14.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.00 Х/ф «Десять негренят»
18.25 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
21.30 Х/с «Розслідування Мер-
дока»

06.00 Мультфільми
06.35, 09.00 Д/п «Помста природи»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30 «Спецкор»
09.20 Д/п «Чорнобиль. Загадка 
радіоекології»
10.25 Д/п «Європа й Чорнобиль»
12.55  Х/ф «Святий Авґустин»» 
16.50 Футбол «Волинь» - «Олек-
сандрія»
19.20 Х/ф «Син Божий» 
22.10, 00.55 «Цілком таємно. 
Пошук 200-х «
23.10 Х/ф «Біблія. Шлях апо-
столів» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 Т/с «90210» 

10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20, «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

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: 
Лас-Вегас - 14» 
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 «Усі жінки - відьми» 
14.10 Любов онлайн
15.10 Країна У
16.45 Одного разу в Одесі
18.25 Х/ф «Острів щастя» 
20.00 Х/ф «Пляж» 
22.10 Х/ф «Острів МакКінсі» 
23.55 Дайош молодьож!
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06.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Щастя є» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 
23.00 Події дня

07.05, 21.20 DW- новини
07.25 Відлуння
07.55 «Будьте здорові!»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15 Rock Time 
13.00 «Соціальний статус»
14.05, 22.05 Дика Австралія
15.40, 21.40 Океан-ВЕТ
16.05, 21.00 Дивовижний світ
17.45 Жива природа
18.05 Твій дім
18.20 «Таке спортивне життя»
18.55 В гостях у Дмитра Гордона

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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Три питання 
Ярославу Москаленку

Як жителі Вишгородщини міського
голову Вишгорода захищали: хронологія 

Всім миром!

(Закінчення. Початок на стор-х 1, 2-3)

Додаток З
до рішення районної ради 
від 31.03.2016 № 82-07-VII

Верховна рада України

Вельмишановні народні депутати України!

Депутати Вишгородської районної ради Київської області 
глибоко стурбовані та засуджують накладення Президентом 
України вето на закон №2093 «Про внесення змін до закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо соціально-
го захисту постраждалих осіб)».

Прийняте Президентом України рішення стало справж-
ньою несподіванкою та прикрим «подарунком» для більшості 
сімей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, в тому числі і в нашому, Вишго-
родському. Вважаємо рішення про ветування цього закону не-
справедливим стосовно мешканців Вишгородського району та 
всіх українців. Дуже прикро, що в рік вшанування ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС, напередодні 30-ї річниці аварії на ЧАЕС осо-
биста думка Президента України, сформована Міністерством 
фінансів, не співпала з рішенням Верховної Ради України, яка 
ухвалила цей закон.

Ми глибоко переконані, що соціальний захист осіб, по-
страждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може 
бути предметом економії витрат з державного бюджету Украї-
ни, та вважаємо, що при правильному державницькому управ-
лінні, економити потрібно на інших статтях витрат.

Дуже просимо вас подолати вето Президента на закон 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо соціаль-
ного захисту постраждалих осіб)», адже величезна кількість 
українців так чекає і так потребує прийняття цього закону.

Заступник голови ради                           А.І. Потапенко

Коментарі  Facebook

Вівторок, 19 квітня 2016 р.  
Цього ранку пікет проти свавілля правоохоронців, які 

затримали О. Момота, начебто, за хабар, з’явився під ВР 
України.

Олексія Момота звільнили із СІЗО ближче до обіду. 
Його зустріли рідні, друзі, а, також, телевізійні камери 
кількох телеканалів. Вже через годину Олексій був у 
Вишгороді.

О 18.00 розпочалася його зустріч із вишгородцями та 
жителями району. 

Потрібно було чути слова подяки, з якими Олексій 
звернувся до людей. Він, підкреслив, що у величезному 
боргу перед усіма, хто виходив на мітинги в його підтрим-
ку, приїздив до Печерського суду та збирав кошти на за-
ставу. І пообіцяв людям «відробляти» цей борг протягом 
усього часу, поки буде знаходитись в кріслі міського го-
лови. 

Наш кор.

...Окрім звернення до Президента України, Генеральної 
прокуратури України та Київської обласної ради з приво-
ду справи О. Момота, районна рада прийняла ще один 
документ: Звернення до Президента України, Прем’єр-
міністра України та Верховної Ради України щодо Закону 
України №2093  «Про внесення змін до Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо со-
ціального захисту постраждалих осіб»).

Всі три звернення стосуються відміни рішення Прези-
дента України щодо накладення «вето» на закон №2093 
«Про внесення змін до закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (щодо соціального захисту 
постраждалих осіб)». (Див. нижче).

— Ярославе Миколайовичу, які останні кроки здій-
снила Верховна Рада України у сфері соціального 
захисту ліквідаторів і постраждалих від наслідків 
аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 

— Нинішньому складу парламенту вже півтора роки. 
І, на жаль, більшість часу ми витратили на те, щоб ви-
правити свої ж помилки щодо соціального захисту чорно-
бильців. Ще у кінці 2014 року вночі під ялинку більшість 
депутатів без детального ознайомлення голосує за закон 
із назвою «Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких законодавчих актів України», 
чого терміново вимагав Кабмін для прийняття бюдже-
ту-2015. За десять секунд голосування відбулася фак-
тична руйнація системи соціального захисту чорнобиль-
ців. Всупереч Конституції і здоровому глузду. 

Звичайно, коли авантюра Кабміну зі скасуванням чор-
нобильських пільг стала очевидною, у парламенті ми 
з групою народних депутатів ініціювали законопроект 
2093, направлений на відновлення конституційних прав 
чорнобильців. Хочу наголосити: проект не популістич-
ний, узгоджений з усіма фракціями, профільними міні-
стерствами і громадськими організаціями. Знадобилося 
півтора роки, щоб Верховна Рада виправила свої помил-
ки і 17 березня цей законопроект був прийнятий в цілому. 
На жаль, Президент заветував цей закон, дослухавшись 
до Міністерства фінансів, яке свого часу і стало ініціато-
ром скасування соціального захисту чорнобильців. 

Сьогодні у парламенті більшість все ж поділяє думку, 
що закон треба приймати, або долаючи вето, або вво-
дити відповідні норми через інші законодавчі ініціативи. 
Ми маємо забезпечити чорнобильцям гідний соціальний 
захист. 

— Тобто на сьогодні робота ведеться саме у на-
прямі відновлення забраних раніше прав чорно-
бильців?

— Не лише. До мене як до народного депутата, об-
раного по мажоритарному округу №96, найбільш по-
страждалого від Чорнобильської катастрофи, активно 
звертаються ліквідатори і потерпілі. Для вирішення їхніх 
проблем я здійснюю активну переписку з органами вико-
навчої влади. І якщо питання «підвисає» у повітрі через 
прогалини у вітчизняному законодавстві, ми з колегами 
після детального вивчення намагаємось це вирішити. 

Так, зараз на етапі розробки знаходиться законопро-
ект, який дозволить встановити статус постраждалого 
внаслідок Чорнобильської катастрофи для дітей, які піс-
ля досягнення повноліття втратили цей статус і захворі-
ли на онкологічні або онкогематологічні захворювання. 
Сьогодні, як виявляється, цього просто неможливо зро-
бити. А від цього людина не може отримати необхідне 
лікування і препарати.

— Новий уряд заявив про плани побудувати у Зоні 
відчуження сховище для ядерних відходів. Наскіль-
ки це правильно?   

— Питання будівництва ЦСВЯП (Централізоване схо-
вище відпрацьованого ядерного палива) почало реалізо-
вуватись не цим урядом і не минулим, а ще з 2005 року. 
Головна умова — у цьому сховищі має зберігатися від-
працьоване паливо виключно з українських АЕС. Жодно-
го імпорту з інших країн не пропонується. Це виписано у 
прийнятому законі від 2012 року.

Звичайно, будівництво такого сховища є питанням на-
ціональної безпеки, особливо в умовах фактичної війни 
з державою, куди транспортуються ці відходи. В той же 
час, на мою думку, ЦСВЯП мав би бути саме резервним 
сховищем у разі, якщо немає можливості направляти від-
працьоване паливо за межі країни. 

Країні, яка пережила Чорнобиль, треба набагато пиль-
ніше підходити до будівництва і діяльності таких об’єк-
тів. У цьому питанні не можна керуватися виключно еко-
номічною доцільністю. Треба аналізувати й можливий 
вплив на екологію, а це — майбутнє наших дітей, їхнє 
здоров’я. Взагалі, на мою думку, найкраще усього було б 
перетворити нинішню Зону відчуження у природний за-
повідник.

Прес-служба Я. Москаленка

30 років Чорнобилю

         
             Ярослав Москаленко
            18 апреля в 11:17


За останню добу мене по телефону набрало без перебільшен-

ня пів України. Вінниця, Хмельницька область, Закарпаття, Волинь, 
Ставищанський район, Біла Церква, Бровари, Київ і ще, ще, ще... 
Питаються: «Кажіть, чим допомогти». Всі хочуть підтримати вишго-
родчан і нашого мера.

Усій країні на 100% зрозуміло замовність і абсурдність цієї спра-
ви. І не дивлячись на це, Печерський суд обирає запобіжний захід 
тримання під вартою і заставу у фантастичні 5 мільйонів гривень.

Ті, хто замовив це шоу, хотіли закрити Момота на два місяці. Хочу 
їх засмутити — Олексій вже сьогодні повернеться до своєї сім’ї, а 
завтра — буде на своєму робочому місці. Разом ми змогли зібрати 
необхідну суму для застави. У найближчі години вона буде внесена.

Окрема подяка Асоціації міст України, яка теж підключилася. У 
середу відбудуться позачергові збори щодо цієї ситуації, де я з ад-
вокатами буду інформувати про перебіг подій. Разом — ми сила.

Сподіваюся на здоровий глузд тих посадових осіб, які займаються 
цією справою.

            
           Олександр Горган
           18 апреля в 17:59

ЗАСТАВУ 5’000’000 ГРН ЗА ОЛЕКСІЯ МОМОТА ВНЕСЕНО!!!
2’585’000 грн. — дружина народного депутата Ярослав Москален-

ко;
1’400’000 грн. — народний депутат України Юрій Дерев’янко;
1’000’000 грн. — місцевий підприємець Сергій Костирко;
15’000 грн. — небайдужі мешканці Вишгорода, через рахунок Мари-

ни Момот — дружини вишгородського мера.
Величезна подяка кожному, хто долучився!!! Очікуємо найближчим 

часом Вишгородського міського голову Олексія Момота в своєму 
рідному місті. 
P.S. Олексія Момота згідно ухвали суду повинні звільнити протягом 

одного дня з моменту отримання документу з відміткою банку, що 
підтверджує внесесння коштів на рахунок. Документи адвокати вже 
везуть в установу, де він зараз утримується. #freeMomot

          Юрій Дерев’янко
          18 апреля в 18:47

Щойно внесли 5 мільйонів гривень, необхідних у якості застави 
для того, аби Алексей Момот міг вийти на волю.

Проте ми й далі продовжуємо боротьбу зі свавіллям правоохо-
ронців. Ця справа є повністю сфальшованою і замовлена дерибан-
щиками земель біля Київського моря і забудовниками.

Підслідність такої справи має бути Національного антикоруп-
ційного бюро, проте обласна прокуратура продовжує далі його 
розслідувати. Звернувся до в.о. Генпрокурора Юрія Севрука та до 
директора НАБУ Артема Ситника з вимогою передати цю справу в 
НАБУ. Адже обласні правоохоронці зараз фальшують це криміналь-
не провадження аби усунути мера з посади та дати зелену дорогу 
незаконним забудовникам.

Олексій Момот навіть не мав службових повноважень вчинити 
дії, за які він нібито міг отримати хабар, а інформація, яку повідо-
мили СБУ та обласна прокуратура через ЗМІ взагалі не відповідає 
дійсності.

Ми вимагаємо терміново створення ТСК Верховної Ради з пи-
тань дотримання законодавства правоохоронних органів у справі 
Олексія Момота...

Від редакції
Зараз, навіть, неможливо прогнозувати як впли-

не ця, на наш погляд, замовна справа на ситуацію 
в країні. Безумовно одне: ні у її авторів, ні у її ви-
конавців не вистачило розуму спрогнозувати її на-
слідки. Втім, їх можна зрозуміти: вони сподівалися, 
що «прокотить» як завжди. Однак, помилилися. Не 
«прокотило».

Мабуть, вперше в Україні звичайні громадяни, 
об’єднавшись, з одного боку, з депутатами місцевих 
рад, з іншого — з представниками держави в регіоні, 
повстали проти свавілля правоохоронців. Так, як, в 
принципі, мали б повставати в кожному випадку кри-
чущого порушення прав будь-якого громадянина з 
боку злочинців і шахраїв, що намагаються діяти від 
імені держави. Незважаючи на те, в погонах ці зло-
чинці і шахраї, в судівських мантіях, чи в іншій дер-
жавній уніформі. 

Ми почали з того, що захистили свого мера. І це — 
прекрасно. Потрібно ж з чогось починати... Однак, 
практично, вирвавши О. Момота з «чіпких лап пені-
тенціарної служби», ми ще не вирвали його з «чіпких 
лап нашого «правосуддя».

Ми дуже сумніваємося, що після того валу інфор-
маційної брехні, яким наші правоохоронці вирішили 
прикрити свою цинічну й брудну авантюру з «мільй-
онним хабарем», вони просто так залишать в спокої 
Вишгородську міську раду загалом, та О. Момота 
зокрема. Те, що справу передадуть в НАБУ означає 
лише, що буде закрита або розсиплеться в суді саме 
ця справа. Однак, можуть бути і, без сумніву, будуть 
інші. Поки існують замовники подібних справ, і поки 
є правоохоронці, готові їх фабрикувати. На жаль, 
ближчим часом і ті, і інші навряд чи кудись дінуться.

Зрештою, і це залежить від нас з вами. 
Замовники цієї справи повинні бути покарані. Їі ви-

конавці повинні бути не просто звільнені з органів, а 
теж покарані.

Лише в цьому випадку система тотальної брехні 
і цинічного заробітчанства на чужому горі, система 
бізнесу на маніпулюванні Законом, яка формувалася 
в Україні десятиліттями і яка, чомусь, називається в 
Україні правоохоронною, почне мінятися. Отже, сили 
всім нам та терпіння.

В сумні роковини аварії на Чорно-
бильській АЕС у кулуарах парламенту 
ми поспілкувалися з народним де-
путатом, головою Чорнобильського 
підкомітету Верховної Ради України 
Ярославом Москаленком. 


