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11 сесія міськради

Третє пленарне засідання 
11-ї сесії міськради 21 червня 
ц. р. почалося з поздоровлен-
ня юних футболістів Вишго-
родської «Чайки» — підопіч-
них В. Сидорчука, які вдруге 
поспіль стали бронзовими 
призерами України. 

 Після цього головуючий, 
міський голова О. Момот за-
просив до мікрофону депутата 
обласної ради А. Пещеріна, — 
для того, щоб він повідомив 
про ще одну спортивну пере-
могу, і, як підкреслив О. Мо-
мот, «і не тільки...». Однак, про 
те, що хокейний клуб «Виш-
город» теж став бронзовим 
призером (чого саме присутні 
такі не зрозуміли) А. Пещерін 
говорив  не більше хвилини... 

Депутати відмовились «узаконити»
будмайданчик Миколи Коваля на ГАЕС

Ще десять хвилин А. Пещерін 
обурювався тим, що з порядку 
денного пленарного засідання 
було знято проект рішення щодо 
передачі в оренду КП «Вишегір» 
30 гектарів Набережної Київсько-
го моря. Аргументи у А. Пещері-
на  були дуже прості: набережну 
потрібно впорядковувати, а де-
путати цього не розуміють. Окрім 
того, депутат обласної ради пові-
домив, що за свої депутатські ко-
шти вже замовив проект такого 
впорядкування, попередивши 
присутніх, що ніхто просто так 
свої «бізнес-точки» там не розмі-
стить — всі інвестори будуть 
проходити через інвесткомісію. І, 
навіть, послався на «земельну» 

комісію, де, як він підкреслив, все 
було узгоджено. 

Однак, голова комісії Ю. Горо-
диський цього не підтвердив, за-
явивши, що на засіданні комісії 
її члени дійшли висновку про те, 
що це питання потребує розгляду 
на узгоджувальній раді. І, взагалі, 
висловив сумнів щодо доціль-
ності передачі інвесторам всього 
шматка землі площею в 30 га, 
оскільки, на його думку, набагато 
розумніше було розбити його на 
сектори згідно зонування (істо-
рична, спортивна, рекреаційна 
зони). 

О. Момот, в свою чергу, під-
креслив, що питання знято з роз-
гляду якраз з тієї причини, що це  

зонування ще не затверджено.
Т. Бражнікова теж висловила 

думку, що ескізу, який приніс на 
сесію А. Пещерін, недостатньо: 
депутати хочуть уважно вивчити 
сам проект і розібратися що саме 
і де планується робити. 

В. Парчук запропонувала вша-
нувати пам’ять мера В. О. Решет-
няка хвилиною мовчання. 

Директор КЗ танцювального 
колективу «Клерико» О. Пінчук 
повідомила, що їх колектив теж 
виграв чемпіонат України з двох 
видів і запросила всіх на святко-
вий концерт на 15-тиріччя колек-
тиву у жовтні місяці. «Наступна 
наша сходинка — участь у чем-
піонаті Європи в складі збірної 

України в Польщі, — зауважила 
О. Пінчук, попросивши розгляну-
ти питання фінансування поїздки 
на наступній сесії. 

Далі, незважаючи на те, що 
депутати ще не приступили до 
рогляду питань порядку денного, 
почалися виступи на підтримку та 
проти прийняття проекту рішення 
(№2) «Про затвердження проек-
ту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. 
Коломієць Я.М.» (цитую):

«1. Затвердити проект зем-
леустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки та передати у 
власність гр. КОЛОМІЄЦЬ Яніні 
Миколаївні земельну ділянку 

Так сьогодні виглядає земельна ділянка на масиві ГАЕС, де порядкує чи то Яніна Коломієць, чи то Микола Коваль... 

Те, що залишки
корпусу корабля
«Матюшенко»
заважають
ТОВ «Фінбоу Днепр»,
цілком зрозуміло.
Питання в тому, 
що саме вони 
заважають 
зробити...

10 сесія райради

На чергову сесію райради, 
яка відбулася 30 червня ц. р., 
було винесено всього 10 пи-
тань, включаючи «різне»:

1. Про внесення змін до рі-
шення райради від 25.02.2016 
№52-05-VII «Про затвердження 
Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку...  
району на 2016 рік» (зі зміна-
ми).

2. Про затвердження звіту 
про витрачання коштів ре-
зервного фонду бюджету за 
травень 2016 року.

З. Про внесення змін 
до рішення... райради від 
29.12.2015 №35-04-VII «Про 
районний бюджет... на 2016 
рік» (зі змінами).

4. Про захист прав дітей з 
особливими освітніми потре-
бами у районі.

5. Про затвердження поточ-
них індивідуальних техноло-
гічних нормативів використан-
ня питної води на 2015-2020 
роки ВРКП «Вишгородтепло-
мережа».

6. Про внесення змін до рі-
шення райради від 25.02.2016 
№45-05-VII «Про затвердження 
розміру батьківської плати за 
харчування дітей у дошкіль-
них навчальних закладах...  
району на 2016 рік».

7. Про звільнення директора 
КП райради «Шкільне харчу-
вання» Деркача В. М.

8. Про надання згоди КП 
Вишгородської райради «На-
вчально-спортивна база» на 
списання з обліку основних 
засобів.

 9. Про затвердження техдо-
кументації з нормативної гро-
шової оцінки лісової земель-
ної ділянки.

10. Різне. 
«Каменями спотикання» стали 

три проекти рішення: два, які за-
пропонував включити до порядку 
денного В. Савенок, та восьмий 
(Про надання згоди КП «На-
вчально-спортивна база» на спи-
сання з обліку основних засобів).

300 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 
ДОВЕДЕТЬСЯ ПОВЕРНУТИ?
В. Савенок запропонував роз-



у

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

Информация
№14(293), пятница, 8 июля 2016 г. 2

Недоторкані?

Моя поліція...Нарешті...
Онищенко хочет
аудиенции 
у Путина

І чого б це?
В Киевской области — новый прокурор

Луценко призвал расследовать 
резонансные проблемы, которые 
касаются незаконной добычи 
песка, наркоторговли, функцио-
нирования незаконных свалок, 
игорного бизнеса, незаконного 
строительства и тому подобное.

«Для того чтобы вернуть до-
верие граждан к органам проку-
ратуры — нужно вытянуть руки 
из бизнеса и начать проводить 
настоящее расследование резо-
нансных дел. Например, таких, 
как незаконные застройки в хо-
рошо известных элитных райо-
нах Киевской области», — ска-
зал генпрокурор.

Также Луценко предупредил 
о проведении проверки личного 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил 
коллективу прокуратуры Киевской области нового руководителя — 
старшего советника юстиции Дмитрия Чибисова.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

состава органов прокуратуры на 
добропорядочность и акцентиро-
вал внимание на необходимости 
скоординированных действий с 
МВД, СБУ, ГФС и другими право-
охранительными органами.

Чибисов Дмитрий Олегович 
родился в декабре 1978 года. В 
2000 году окончил Национальную 

юридическую академию Украины 
имени Ярослава Мудрого.

Свою работу в органах проку-
ратуры начал в ноябре 2000 года 
следователем Хмельникской 
межрайонной прокуратуры Вин-
ницкой области. В дальнейшем 
работал на должностях следо-
вателя прокуратуры Днепров-
ского района Киева, заместителя 
прокурора Оболонского района 
Киева, Переяслав-Хмельницкого 
межрайонного прокурора Киев-
ской области, заместителя про-
курора Киевской области, про-
курора Черниговской области, 
начальника отдела надзора за 
соблюдением законов органами 
налоговой милиции управления 
надзора за соблюдением зако-
нов в уголовном производстве 
прокуратуры Киевской области.

Golos.ua 

Бежавший из Украины 
народный депутат Александр 
Онищенко пытается добиться 
аудиенции в администрации 
президента России Владими-
ра Путина.

Как сообщил ZN.UA, информи-
рованный источник, в качестве 
посредника между АП и Онищен-
ко может выступить певец Ио-
сиф Кобзон, с которым депутат 
встречается сегодня в Москве.

«Сегодня Онищенко встреча-
ется с Кобзоном, который дол-
жен завести его в администра-
цию президента РФ», — сказал 
собеседник. С кем именно добива-
ется встречи Онищенко, источник 
не сообщил.

Військова прокуратура знову закрила справу про напад 
співробітників СБУ на журналістів програми «Схеми»

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону 
втретє закрила кримінальне провадження за фактом перешкоджан-
ня співробітниками Служби безпеки України законній професійній 
діяльності журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (про-
ект «Радіо Свобода») Михайла Ткача та Кирила Лазаревича.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Відповідне рішення від 5 липня 

отримали адвокати потерпілих 
журналістів.

Варто зазначити, що минуло 
всього чотири робочих дні з мо-
менту, коли журналісти виграли 
у Печерському суді Києва  апе-
ляцію на друге закриття справи. 
29 червня  суд вдруге зобов’язав 
Військову прокуратуру понови-
ти кримінальне провадження за 
фактом перешкоджання 2 жовтня 
2015 року співробітниками Служ-
би безпеки України журналістсь-
кій діяльності знімальної групи 
програми «Схеми».

Нагадаємо, 2 жовтня 2015 року 
співробітники Служби безпеки 
України затримали в Києві під час 
виконання професійних обов’яз-
ків знімальну групу програми 
«Схеми» – журналіста Михайла 
Ткача й оператора Кирила Лаза-
ревича – та пошкодили знімаль-
ну техніку. Журналісти знімали 
сюжет про дорогі автомобілі пра-

цівників СБУ, що не відповідають 
їхнім доходам. Під час затриман-
ня, як свідчать записи відеока-
мер управління СБУ, співробітни-
ки служби застосували силу.

Військова прокуратура Київсь-
кого гарнізону тоді відкрила 
кримінальне провадження за 
ст. 171 Кримінального кодексу 
України про перешкоджання за-
конній журналістській діяльності. 
Однак 6 січня журналіст «Схем» 
Михайло Ткач повідомив, що 
кримінальне провадження було 
закрито 31 грудня 2015 року.

У лютому Печерський район-
ний суд Києва відмовився поно-
вити справу про перешкоджання 
співробітниками СБУ журналі-
стам програми «Схеми».

28 березня Апеляційний суд 
міста Києва задовольнив апеля-
ційну скаргу «Схем» і повернув 
матеріали кримінального провад-
ження Військовій прокуратурі для 
поновлення досудового розсліду-

вання.
5 квітня Військова прокуратура 

Київського гарнізону вдруге за-
крилакримінальне провадження 
про перешкоджання співробітни-
ками СБУ журналістам програми 
«Схеми».

Паралельно суд розглянув 
справу про адміністративне пра-
вопорушення з боку представ-
ників СБУ. 19 січня Печерський 
районний суд Києва визнав вин-
ним у перевищенні службових 
повноважень начальника служби 

охорони пропускного режиму СБУ 
Юрія Бондарєва, який дав наказ 
затримати журналістів. На нього 
наклали стягнення у вигляді двох 
діб арешту на гауптвахті. 

В СБУ повідомляли, що він 
готує апеляційну скаргу, але в 
реєстрі судових рішень немає 
інших рішень, крім постанови Пе-
черського райсуду про адмінпра-
вопорушення.

На фото — журналісти після 
інциденту із співроібтниками СБУ

Фото: radiosvoboda.org

Запахло смаженим
Российские следователи засуетились: Голландия не делится 
с ними данными расследования гибели «Боинга» над Донбассом

Представитель российского 
Следкома заявляет, что «обра-
щает на себя внимание игно-
рирование официальным след-
ствием многочисленных просьб 
о необходимости предоставле-
ния в Совместную следственную 
группу таких важных данных от 
украинской стороны, как первич-
ные данные радиолокации, пе-
реговоры военных диспетчеров, 
а также записи разговоров воен-
ного сектора». 

Следственный комитет РФ заявил недовольство тем, что 
в деле расследования гибели малайзийского «Боинга» над 
Донбассом 17 июля 2014 года «голландская сторона не делит-
ся с российскими коллегами данными, которыми располагает 
сама, хотя двусторонний обмен сведениями многократно уско-
рил бы ход расследования». 

Об этом заявил представитель Следкома РФ по результатам 
встречи 6 июля российских следователей с представителями 
Национальной прокуратуры Нидерландов, которые прибыли в 
Москву для переговоров о правовом взаимодействии в рамках 
уголовного расследования обстоятельств крушения «Боинга».

При этом в Следкоме не уточ-
няют, что это за «важные данные 
от украинской стороны», о кото-
рых в Москве вдруг так обеспо-
коились.

Одновременно в Москве под-
тверждают «полную готовность 
оперативно оказывать всю необ-
ходимую помощь международ-
ному уголовному следствию по 
данному делу с целью установ-
ления истины относительно об-
стоятельств этой трагедии».

Кроме того, в Следкоме РФ 
«выразили надежду», что рос-
сийские материалы, «которые 
были направлены голландской 
стороне», «внесут существен-
ный вклад в выяснение обстоя-
тельств и причин крушения ма-
лайзийского «Боинга».

Напомним, что еще осенью 
2015 года международная группа 

экспертов, ведущая расследова-
ние причин крушения «Боинга» 
«Малайзийских авиалиний» на 
востоке Украины, пришла к вы-
воду, что лайнер 17 июля 2014 
года был сбит ракетой ЗРК «Бук» 
российского производства с тер-
ритории, которую на тот момент 
контролировали пророссийские 
боевики.

Шановні громадяни!
З 01.07.2016 по 31.07.2016 на 

території Держави та Київської 
області, зокрема, проводить-
ся місячник добровільної здачі 
до Національної поліції України 
зброї, бойових припасів, вибухо-
вих речовин та спецзасобів.

Під час проведення заходів з 
добровільної здачі зброї, грома-
дяни можуть здавати до поліції 
вогнепальну зброю, боєприпаси, 
вибухові речовини та спеціальні 
засоби.

Крім цього, громадяни, які до-
бровільно звернуться до поліції 
з метою їх здачі, звільнятимуть-
ся від кримінальної відповідаль-
ності.

Поліція нагадує, що, згідно 
статті 263 КК України, особи, які 
незаконно носять, зберігають, 
купують, передають чи збувають 
вогнепальну зброю (крім гладко-
ствольної мисливської — без пе-
редбаченого законом дозволу), 
боєприпаси, вибухівку, — кара-
ються позбавленням волі стро-
ком від 3 до 7 років.

Що стосується гладкостволь-
ної мисливської зброї, то тут 
передбачено адміністративну 
відповідальність за ст. 190 КУ-
пАП (порушення громадянами 
порядку придбання, зберігання, 
передачі іншим особам або про-
дажу вогнепальної, холодної чи 
пневматичної зброї) — у вигляді 
штрафу від трьох до п’яти неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією зброї 
або без такої.

Більше того, якщо громадя-
нин, який протягом місячника до-
бровільної здачі здасть в органи 
поліції мисливську вогнепальну, 
газову, холодну зброю, спецзасо-
би вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, споряджених 
гумовими кулями, після про-
ведення додаткової перевірки 
зброї, її технічного стану, оформ-
лення відповідних документів та 
за наявності законодавчих під-
став він може, за бажанням, за-
реєструвати їх у свою власність.

Також, при виявленні Вами пі-
дозрілих предметів та матеріалів 
прохання негайно звертатись 
до органів поліції для подаль-
шого реагування відповідними 
підрозділами Національної полі-
ції України та Державної служби 
з надзвичайних ситуацій.

З питань добровільної здачі 
зброї необхідно звертатись орга-
ни поліції за місцем проживання. 
Детальну інформацію можна от-
римати за телефоном 102.

Висловлюємо своє щире 
сподівання на свідоме розумін-
ня громадянами актуальності та 
важливості чіткого дотримання 
всіх норм, які стосуються викори-
стання зброї в Україні для реалі-
зації Вашого законного права на 
забезпечення безпеки в повся-
кденному житті та під час мис-
ливського полювання.

Вишгородський відділ 
поліції ГУНП 

в Київській області

Роззброюємося
добровільно
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(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

Депутати відмовились «узаконити»
будмайданчик Миколи Коваля на ГАЕС

11 сесія міської ради

площею 0,4831 га для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства, яка розташована у м. 
Вишгород (кадастровий номер 
3221810100:01:014:0151)».

Першим на підтримку М. Кова-
ля виступив В. Сидорчук (стар-
ший), розповівши присутнім на-
скільки це хороший бізнесмен та 
благодійник, який допомагає всім 
сусідам, ветеранам, дитячим за-
кладам, нарешті, спортсменам, 
який створив біля 300 робочих 
місць, заплатив 50 мільйонів по-
датків і визнаний кращим платни-
ком податків району.

«Якщо в нас будуть такі плат-
ники податків, то у нас в бюджеті 
будуть гроші, а це — основа жит-
тя міста... Я закликаю депутатів 
проголосувати позитивно», — 
закінчив свій виступ В. Сидорчук. 

Виступ В. Сидорчука зала 
підтримала оплесками. Однак, 
аплодували не стільки депутати, 
скільки «група підтримки», яку 
привів на сесію М. Коваль. 

Але наступна виступаюча, — 
жителька мікрорайону, де зна-
ходиться готель та багатоквар-
тирний будинок, що належить 
М. Ковалю, а, також, його ім-
провізована база з продажу бу-
дматеріалів, — була різко проти 
передачі М. Ковалю майже пів-
гектара землі. Її аргументи: по 
вулицях житлового мікрорайону 
неможливо  пройти, оскільки там 
гасає важка техніка. І, взагалі, 
подібним бізнес-проектам не міс-
це в житлових мікрорайонах. 

Однак, Ю. Городиський на це 
відповів, що «депутатам надійш-
ли три заяви щодо цього питання. 
Одна — проти, 22 підписи, дру-
га теж проти, 37 підписів, і одна 
«за», де підписалися громадські 
організації — Асоціація учасників 
АТО і є близько 150 підписів «за».

На що мешканка мікрорайону 
пояснила, що «це не ті люди, які 
проживають в мікрорайоні, а ті, 
які мешкають в будинку Коваля. 
Тому їм байдуже, як живуть там 
люди. Вони тимчасово пожили й 
поїхали...».

На підтримку М. Коваля висту-
пив олімпійський чемпіон Родіон 
Лука, заявивши, що він особисто 
збирав підписи на вул. Покровсь-
кій, де він живе, що М. Коваль 
«очень сильно помогает нашей 
улице», та що «буквально вчера 
закончилась парусная неделя...».

У відповідь мешканка мікро-
району заявила наступне (ци-
тую): «Ми вдячні Миколі Іванови-
чу за те, що він робить для міста. 
Але там живуть люди з малень-
кими дітьми. Люди, яким з маси-
ва нікуди дітися... Я дуже прошу 
санслужбу перевірити куди ви-
ходять оці нечистоти з готелю, з 
ресторану, з того житлового бу-
динку М. Коваля...».

Наступною виступила В. Пар-
чук. Наведу її виступ повністю, з 
огляду на його виключний цинізм:

«Валенитина Парчук, Всеу-
країнське об’єднання «Свобода». 
Що я хочу сказати з цього питан-
ня. Комісія виїзжала. Окремо 
виїзжали, також, керівники фрак-
цій. Я, Тетяна Олексіївна, Лісо-
гор. Тому, що було дуже спірне 

питання. Ми вислухали спочатку 
одну сторону, і вирішили поди-
виться іншу сторону. Що я хочу 
сказать? Коваль Микола Івано-
вич — це дійсно хазяїн. Який на 
сьогодняшній  день 250 робочих 
місць створив. Місцевість від-
крита. Вона не зачинена. Вона 
відкрита для любої людини. Там 
дуже чудовий парк. Та земельна 
ділянка, яка на сьогоднішній день 
надається йому, там, ми спілку-
валися, буде перенос міні-зоо-
парку. Вся техніка буде прибрана 
відтіля. Тому я хочу сказати, що 
фракція Всеукраїнського об’єд-
нання «Свобода» буде підтриму-
вать проект рішення і закликає 
всіх прийнять в цьому участь». 

Ще одна жителька мікрорайо-
ну, з тієї самої вулиці Покровсь-
кої, про яку згадував Р. Лука, за-
пропонувала голосувати за цей 
проект рішення не зараз, коли на 
землях садівництва вже кілька 
років, фактично, незаконно функ-
ціонує будмайданчик, а тоді, коли 
на його місті з’явиться зоопарк.  

В. Виговський нагадав, що 
«перше рішення по цій ділянці М. 
Коваль взяв по мовчазній згоді, а 
сьогоднішня влада намагається 
все це узаконити».

Ю. Городиський на вимогу О. 
Момота неохоче підтвердив, що 
висновок земкомісії з цього пи-
тання є негативним. 

Депутати не підтримали про-
ект рішення щодо відведення 
земельної ділянки та передачі 
у власність гр. Я. КОЛОМІЄЦЬ 
земельної ділянки площею 
0,4831 га для ведення ОСГ.

Щодо позиції окремих пред-
ставників громадськості та де-
путатів з цього приводу зауважу 
наступне.  

Коли повертаєш із Вишгоро-
да на Нові Петрівці чи виїздиш 
з Нових Петрівець і дивишся на 
масив ГАЕС, у вічі кидаються три 
речі — величезний багатоповер-
ховий будинок, готель, більше 
схожий на середньовічний палац, 
та гори щебню і піску на безмеж-
ному будмайданчику між цими 
двома грандіозними спорудами. 
Якщо тобі відомо, що всім цим 
добром володіє одна людина, то 
складається враження, що масив 
ГАЕС «тримає» такий собі сучас-
ний український чи то барон, чи 
то князь, чи то граф. Коротше 
кажучи, «хазяїн». Який поки що 
(поки що!) великодушно дозво-
ляє там тулитися в своїх хатинах, 
також, і власним васалам.     

...Скільки там хотіла Яніна Ко-
ломієць під ОСГ? Майже п’ятде-
сят соток, в свій час, якщо віри-
ти В. Виговському, захоплених 
М. Ковалем по схемі «мовчазної 
згоди»? А-у-у, шановні депутати, 
що разом з «атошниками» ніяк не 
можуть знайти трохи землі для 
сімей загиблих побратимів та 
інвалідів, що повернулися з вій-
ни! Ось же вони, 48 соток! Цілих 
п’ять земельних ділянок! А, Асо-
ціація учасників АТО написала до 
міськради, що хоче ці півгектара 
обов’язково передати гр-ці Ко-
ломієць? Ну, що ж, тоді вибачте. 
Пропоную керівникам цієї Асо-
ціації особисто обійти сім’ї всіх 
загиблих хлопців та інвалідів і 
пояснити їм, що М. Коваль потре-

бує ці півгектара набагато біль-
ше, ніж вони...

А, взагалі, М. Коваль діє дуже 
грамотно. «Атошники», громад-
ський діяч, олімпійський чемпіон, 
ціла фракція в міськраді, 150 під-
писів мешканців... Здавалося б 
— хто встоїть проти такої «моці», 
як казав один мій знайомий? І, 
все ж, «не зрослося»...

Щиро жаль Ю. Городиського, 
якого просто рве на частини із 
середини «партійна дисципліна», 
що постійно входить в конфлікт 
то із здоровим глуздом, то із зако-
ном, то із амбіціями чи особисти-
ми інтересами керівника фракції. 

Да, з приводу «особливого 
цинізму» В. Парчук. Це — коли 
«партійними інтересами» прикри-
ваєш чиїсь конкретні бізнес-інте-
реси, які явно притирічать гро-
мадським. Причому, настільки 
явно, що це видно неозброєним 
оком. 

І останнє. Що стосується заува-
ження О. Баланюка В. Виговсько-
му про те, що у нього з М. Кова-
лем конфлікт інтересів і т. ін.

Он виходить у нас газета «Виш-
городське дзеркало». Те, що там 
зустрічаються цілком справед-
ливі критичні зауваження, до 
яких є сенс прислухатися, зовсім 
не означає, що думка О. Данчи-
на чи М. Решетнікової — істина 
в останній інстанції. Або — що їх 
обох потрібно повернути у владу. 
Так само, як підтримка вимоги 
Ю. Тимошенко щодо прозорості 
формування тарифів зовсім 
не означає, що потрібно вірити 
всьому, що вона каже.    

...Питання 45, 49, 50, 57 поряд-
ку денного були зняті з розгляду. 

Депутати підтримали наступні 
проекти рішень.

ЗАТВЕРДИЛИ ПРОЕКТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
 ДІЛЯНКИ ТА ПЕРЕДАЧІ 

ЇЇ У ВЛАСНІСТЬ:
— гр. КРИНИЧЦІ Владиславу 

Федоровичу площею 0,1009 га 
для ведення особистого селян-
ського господарства, мікрорай-
он ГАЕС (кадастровий номер 
3221810100:01:023:0156);

— гр. ЛОБАТІЙ Ганні Денисівні 
площею 0,0500 га для ведення 
садівництва, масив «Дніпро», 
с/т «Ветеран-3», вул. Садова, 
2, буд. 40 (кадастровий номер 
3221810100:38:035:0102);

— гр. ЛОЗОВІЙ Олені Пе-
трівні площею 0,0900 га для 
будівництва і обслуговуван-
ня жилого будинку, господар-
ських будівель і споруд,  вул. 
Ватутіна (кадастровий номер 
3221810100:01:288:6001);

— гр. ПІДЛІСНОМУ Миколі Ми-
колайовичу площею 0,1153 га 
для ведення особистого селян-
ського господарства, вул. Кал-
нишевського, квартал 52, ділян-
ка № 13 (кадастровий номер 
3221810100:01:285:0100);

— гр. ТИЩЕНКО Олені Володи-
мирівні площею 0,0773 га для ве-
дення особистого селянського го-
сподарства, пров. Дніпровський, 
кв. 23, ділянка № 40 (кадастровий 
номер 3221810100:01:247:0171);

— гр. ШУБЦІ Віктору Фе-
доровичу площею 0,0283 га 

для ведення особистого се-
лянського господарства, вул. 
С. Палія (кадастровий номер 
3221810100:01:285:0200);

— гр. ЯРЕМЕНКО Юлії Ле-
онідівні площею 0,0441 га для 
ведення особистого селянського 
господарства, вул. Межигірсь-
кого Спаса (кадастровий номер 
3221810100:01:269:6001);

— гр. ПИРОЖЕНКУ Віктору Фе-
доровичу площею 0,0500 га для 
ведення особистого селянського 
господарства, мікрорайон ГАЕС, 
вул. Спаська (кадастровий номер 
3221810100:01:023:0151);

— гр. ПИРОЖЕНКУ Миколі 
Федоровичу  земельну ділянку 
площею 0,0500 га для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства, мікрорайон ГАЕС, вул. 
Спаська (кадастровий номер 
3221810100:01:023:0152);

— гр. БРИЖ Яні Степанівні та 
гр. ТЕРЕЩЕНКО Тетяні Мико-
лаївні для будівництва і обслу-
говування жилого будинку, госпо-
дарських будівель і споруд, вул. 
Шкільна, 15 (кадастровий номер 
3221810100:01:131:0160), пере-
дати гр. БРИЖ Яні Степанівні 
та гр. ТЕРЕЩЕНКО Тетяні Ми-
колаївні у спільну часткову влас-
ність цю земельну ділянку, в тому 
числі:

— гр. Бриж Яні Степанівні — 
3/5 від 0,1000 га;

— гр. Терещенко Тетяні Мико-
лаївні — 2/5 від 0,1000 га;

— гр. ШЛОПАК Людмилі Вік-
торівні та гр. РАЛКО Наталії Вік-
торівні площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд, пров. Коцю-
бинського, 2 (кадастровий но-
мер 3221810100:01:247:0148), 
передати гр. ШЛОПАК Людмилі 
Вікторівні та гр. РАЛКО Наталії 
Вікторівні цю земельну ділянку, в 
тому числі:

— гр. Шлопак Людмилі Вік-
торівні — 2/3 від 0,1000 га;

— гр. Ралко Наталії Вікторівні – 
1/3 від 0,1000 га.

ЗАТВЕРДИЛИ 
ТЕХДОКУМЕНТАЦІЮ

 ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ 

(НА МІСЦЕВОСТІ) 
ТА ПЕРЕДАЧІ ЇЇ У  ВЛАСНІСТЬ:

— гр. ЗЕРНОВУ Михайлу Івано-
вичу  площею 0,0033 га для гараж-
ного будівництва в м. Вишгород, 
ГБК «Ветеран», вул. Кургузова, 
гаражний бокс 209 (кадастровий 
номер 3221810100:01:126:0166);

 — гр. Ключенкову Віктору 
Сергійовичу земельну ділянку 
площею 0,0031 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:192:0521) 
для гаражного будівництва в ме-
жах м. Вишгород, КІГ «Гідроенер-
гетик», гаражний бокс № 140;

— гр. КУЗУБУ Михайлу Ми-
колайовичу  земельну ділянку 
площею 0,0031 га для гаражно-
го будівництва в ГЕК «Екран», 
вул. Межигірського Спаса, 71-Б, 
гаражний бокс 138 (кадастровий 
номер 3221810100:01:273:0603);

— гр. МАМОЯНУ Азізу Су-
реновичу площею 0,2426 
га (кадастровий номер 
3221810100:01:013:0005) під 
розміщення закусочної та тор-

гового майданчика для продажу 
дерев’яних споруд, яка розташо-
вана за адресою: мікрорайон Ді-
довиця, вул. Квіткова, та переда-
ти гр. Мамояну А.С. цю ділянку в 
оренду на 10 років;

— яка знаходиться в постій-
ному користуванні Релігійної 
Громади Української Греко-Ка-
толицької Церкви м. Вишгород 
площею 1,5000 га для будівни-
цтва та обслуговування церкви 
СВ. АП. Андрія Первозванного 
в м. Вишгород, вул. Старосіль-
ська, 9 (кадастровий номер 
3221810100:01:284:0102);

НАДАЛИ ДОЗВІЛ 
НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ:

— гр. БОДЕЙЧУК Ірині Ми-
рославівні для ведення садівни-
цтва  площею 0,0748 га на тери-
торії  м. Вишгород,  с/т «Лісова 
поляна»;.

— гр. ГРИНЮК  Галині Ана-
толіївні для гаражного будівни-
цтва, площею 0,0040 га на вул. 
Кургузова, ГБК «Схід», гаражний 
бокс 20;

— гр. ДІДЕНКО Тетяні Володи-
мирівні для ведення садівництва, 
орієнтовною площею 0,0700 га  
на території  м. Вишгород,  с/т 
«Межиріччя», вул. Садова, 10, 
ділянка №35;

— гр. КОВАЛЕНКО Галині Ми-
хайлівні для ведення особистого 
селянського господарства, орієн-
товною площею 0,0800 га у мі-
крорайоні ГАЕС;

— гр. НІКОЛАЄВІЙ Любові Ми-
колаївні для ведення особистого 
селянського господарства, пло-
щею 0,0150 га на вул. Коцюбин-
ського,1;

— гр. СЕРЕДІ Ярославі 
Вітіславівні для ведення садів-
ництва  площею 0,0355 га на те-
риторії  м. Вишгород,  с/т «Лісова 
поляна»;

— САДОВОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЛІСОВА ПОЛЯНА» під землями 
загального користування, орієн-
товною площею 1,8300 га, с/т 
«Лісова поляна».

ПРИПИНИЛИ ТОВ «САВАТЕКС 
ДЕКОР» ПРАВО КОРИСТУВАН-
НЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 
площею 0,6754 (кадастровий 
номер 3221810100:01:105:0151) 
на вул. Шолуденка, 19 в зв’язку 
із переходом права власності на 
майно та добровільною відмо-
вою від користування земель-
ною ділянкою, передати ТОВ 
«ПРОТЕКТ ЕКО» в оренду на 10 
років земельну ділянку площею 
0,3707 га (кадастровий номер 
3221810100:01:105:0208) на вул. 
Шолуденка, 19 у для розміщен-
ня існуючого складу металовід-
ходів на землях промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення,  
Управлінню Держгеокадастру 
у Вишгородському районі вне-
сти відповідні зміни до земель-
но-кадастрової документації та 
зарахувати земельну ділянку за-
гальною площею 0,3047 га, що 
розташована по вул. Шолуденка, 
19 до земель запасу міської ради.

В. Борзовець
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глянути питання «Про визна-
чення опорних загальноосвітніх 
закладів у Вишгородському рай-
оні» та «Про затвердження пла-
ну модернізації мережі опорних 
закладів у Вишгородському рай-
оні». 

Як пояснив В. Савенок, мова 
йде про 300 тис. грн. (перший 
транш), виділені обласним бюд-
жетом району, які доведеться 
повернути в область (цитую): «...
якщо ми не проголосуємо про 
створення мережі опорних на-
вчальних закладів району (Жу-
кинська школа — авт.). Мало 
того: ми залишимся одним рай-
оном Київської області, в якому 
не вирішена мережа опорних 
закладів... Разом з тим, друге пи-
тання, воно підтримує і доповнює 
перше...  Ніяких кардинальних по 
населених пунктах змін, рішень, 
якихось висновків воно за собою 
не тягне... Будуть об’єднані гро-
мади — вони будуть вирішувати 
що оптимізувати, як оптимізувати 
і коли оптимізувати. Зараз нам це 
потрібно зробити, я вважаю, що 
це, взагалі, на сьогоднішній мо-
мент технічне питання... Ніяких 
серйозних... ні по опорним закла-
дам не несе результатів, а просто 
ми отримаємо додаткові кошти, 
які витратимо на покращення ма-
теріально-технічної бази...». 

Проти виступила І. Побідаш 
(цитую):

«Шановні колеги! Я хочу ска-
зати, що на комісії одноголос-
но, і на колегії одноголосно ми 
зняли це питання. Це питання 
чисто кулуарне, в порушення за-
конодавства, якщо ми приймемо 
це питання, я тоді висловлюся 
більш детально. Але ви зараз 
ведете себе до кримінальної від-
повідальності: голосування пер-
сональне...».   

При цьому у І. Побідаш був 
такий вигляд, ніби вона щойно 
попередила корупційний злочин 
вартістю в міль’ярд доларів.

Однак, тут же з’ясувалося, що 
це — чергова політична «миль-
на бульбашка» від нашої «Жани 
Д’арк»: О. Таран пояснив, що «на 
самом деле  мы решили таким 
образом — что вопрос, на самом 
деле, очень нужный. Но его нуж-
но доработать! Его нужно отпра-
вить на доработку в кратчайшие 
сроки и на ближайшей сессии 
рассмотреть...».    

То, може, якщо вирішили доо-
працювати, то так і потрібно гово-
рити: вирішили доопрацювати? 
Навіщо надувати щоки, згадувати 
про кримінальну відповідальність 
і натякати, що «тільки спробуйте 
— я, «єслі чо» — все розкажу!»? 
Я розумію, що дуже хочеться 
щось викрити і когось негайно 
притягти до відповідальності. 
Але ж навіщо театр влаштовува-
ти, та ще й на сесії?

Як і очікувалося, включення в 
порядок денний проектів рішень, 
про які йдеться, депутати не під-
тримали.

«МАТЮШЕНКО» ВРЯТУЄ 
КП «НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНА

БАЗА»?
Доповідач з цього питання — 

голова постійної комісії з питань 
комунальної власності, розвитку 
промисловості, підприємництва 
та інфраструктури О. Дзюба (ци-
тую):

«Добрий день депутати, при-
сутні. Це питання розглядалося 

Те, що залишки корпусу корабля 
цілком зрозуміло. Питання в тому, 

10 сесія райради
на комісії, прийнято одноголос-
но...,  на колегії теж було під-
тримано. Що мається на увазі? 
...Пропонується списати корпус 
корабля «Матюшенко». На сьо-
годнішній день залишилася від 
нього тільки назва та купа ме-
талобрухту... Цей корабель ви-
користовується сьогодні виклю-
чно для зберігання майна, яке 
використовують діти на цій базі. 
Є висновок... МЧС-ників про те, 
що  це майно використовувати 
заборонено (вочевидь, О. Дзю-
ба мав на увазі не майно, а кор-
пус корабля — авт.) і воно несе 
небезпеку для життя дітей. Що 
нам дасть можливість, які пер-
спективи в разі списання цього 
корпусу корабля? По-перше, ми 
сьогодні боремося за виведен-
ня з боргової ями комунального 
підприємства. На жаль, минуле 
керівництво не зробило те, що 
обіцяло, і, навпаки, підприємство 
і надалі заганяється в борги. В 
разі списання цього корпусу є 
можливість  погасити повністю 
всю заборгованість комунально-
го підприємства і, таким чином, 
вивести його з боргової ями, роз-
блокувати рахунки і унеможли-
вити подальший дерибан кому-
нального майна. Це я вам говорю 
з повною відповідальністю. На 
жаль, це питання на сьогоднішній 
день має політичне забарвлен-
ня, і деякі люди, життєва позиція 
яких, мабуть, чим гірше — тим 
краще... Насправді, треба брати 
на себе відповідальність за ці 
дії, і зробити все можливе, щоб 
запустити це комунальне під-
приємство. Крім того, є позиція 
спортсменів, які займаються на 
цій гребельній базі, вони теж по-
годжуються з тим, що на цій базі 
потрібно наводити порядок, при-
водити все до нормального стану 
для того, щоб цю базу викори-
стовувати безпечно для наших 
спортсменів. На сьогодні вста-
новлені контейнери,  нормальні, 
в яких можна зберігати майно, 
спортсмени вже почали перено-
сити це майно, підписано мемо-
рандум про співпрацю з «Фінбоу 
Дніпро», яке є орендарем цієї 
земельної ділянки, про надання 
певних приміщень і певної тери-
торії саме для зайняття спортом 
наших спортсменів. В тому чис-
лі в цьому процесі брав участь 
чемпіон світу Родіон Лука... Про-
шу депутатів підтримати, знаю, 
що будуть іще виступи, питання 
будуть переводити в політичну 
площину, але тут чиста прагма-
тика і необхідність запустити ро-
боту комунального підприємства. 
Прошу депутатів підтримати. Дя-
кую».

І. Побідаш:
«Шановні колеги! Ну, кивати на 

«папєрєдніків» ми знаємо хто..., 
тому це вже соромно слухати, 
хто взяв на себе відповідаль-
ність, той хай її і несе... З гордо 
піднятою головою. Я хочу сказа-
ти про те, що... коли я була го-
ловою районної ради почалися 
переговори... Якби вони закінчи-
лися в тому ж руслі, в якому по-
чалися, то уже довно там би був 
порядок.  Але моя принципова 
позиція: поки там в нас є майно, 
у нас є вплив на «Фінбоу Днепр», 
яке в свій час незаконно зайняло 
цю земельну діляку, і ми можемо 
вимагати від «Фінбоу Днепр» пе-
редати нам не у користування, 
а у власність, хоча б, невеличке 
приміщення, яке буде нашим, і 
це буде гарантія, що діти завжди 

будуть займатися там безко-
штовно. Якщо це буде приватний 
власник, сьогодні йому треба — з 
кубками гарненько відкрили все, 
ще й оркестрами, а завтра... ну, 
вибачайте, там діти нам не цікаві,  
і вигнали. Або власник змінився 
і  каже «я вам нічого не обіцяв». 
Меморандум ні в якому суді не 
має законної сили. Про те чому 
я не довіряю «Фінбоу Днепр» і 
хочу спочатку щоб були дії, а по-
тім слова. Я приводила і сьогодні 
згадала ще раз рішення Вишго-
родської міської ради від 27 груд-
ня 2013 року, це якраз той час, 
коли йшла революція... Я зачи-
таю... (див. нижче — авт.).

...Ми пам’ятаємо, що з приводу 
такого... пан Момот проводив ве-
личезні акції протесту під судом,  
з приводу сусіднього яхт-клубу, 
про це рішення замовчувалося... 
і ніхто не підняв жодного разу 

цього питання. Це говорить про 
те, що дійсно там збиралися ро-
звивать парусний спорт! Далі. 
Тільки революція і тільки те, що 
хотіли «замочить» Решетняка і  
сховати своє обличчя... не дали 
ходу цьому рішенню. Далі. Уже 
коли змінився керівник із Степа-
ненка на Кулакову, «Фінбоу Дне-
пр» одноосібно, просто так, від 
18-го до 23-го 12-го зруйнували 
наш будиночок і по цей день ні-
чого іншого не дали. Коли до них 
було звернення, вони сказали 
так: або докажіть, що там ваш 
будиночок був, або забирайте 
оцю цеглу і вивозьте куди хочете 
— оце ваш будиночок... Тобто... 
ну, дуже щирі друзі дітей. І хочу 
сказати, відколи «Фінбоу Дне-
пр»..., ще в 2004-му році вони на-
магалися позбавитися майна на 
цій базі, це єдине, що заважає їм 
робити так, як вони там хочуть... 

Я зачитаю тільки лист директора 
НСБ Гребенюка, датований 6-м 
місяцем 2004 року, директору 
«Фінбоу Днепр» Яцишину ще...

«На Ваш лист від 24.06.2004 
року... повідомляю, що виконати 
Ваші вимоги щодо звільнення бу-
дівель на території нашої філіїї 
неможливо, бо відсутні всі за-
конні підстави для цього...». Тут 
іде перелік всіх законних підстав, 
і в кінці:

«...При наявності самоправ-
них дій з Вашої сторони, ми ви-
мушені будемо звернутися до 
Генеральної прокуратури та 
суду».     

Тобто, тоді не вдалося, зараз, 
хвалити Бога, прийшли люди, 
які розказують, що я там якісь 
політичні маю... свої амбіції... 
і допомагають людині просто 
звільнити базу, зробити те, що 
хочуть. Як тільки там не стане на-

Оце і є залишки колишнього річкового судна «Матюшенко». Яке стоїть на березі, і, звичайно, 
заважає планам ТОВ «Фінбоу Днепр»...

На знімку внизу — ворота, 
що ведуть до території, яку 
орендує ТОВ «Фінбоу Дне-
пр» і де розташована дитяча 
вітрильна школа, а, також,  
паркан з розміщеними на ньо-
му кольоровими банерами. 

На фотографії зверху: так 
в новому Центрі вітрильного 
спорту на Київському морі має 
виглядати територія дитячої 
вітрильної школи. 



ії

 

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

5
Вышгородщина

№14(293), пятница, 8 июля 2016 г.

«Матюшенко»  заважають ТОВ «Фінбоу Днепр»,
що саме вони заважають зробити...

шого майна без того, що я кажу...
На вашій совісті буде те, що в на-
ших дітей ще може два роки буде 
парусний спорт. А далі я вам га-
рантую, що його не буде. Дякую 
за увагу».

Після цього О. Дзюба уточнив, 
що «зараз ми говоримо лише 
про корпус одного корабля... 
Крім нього там ще залишається 
майно вишгородської громади. 
Це — дебаркадер №23, це — до-
рога, це — будинок і це паркан. 
Так що якщо ми зараз і спишемо 
корпус цього корабля, ні в якому 
разі воно не покращить ситуацію 
«Фінбоу Днепр». А нам рухатись 
далі потрібно... І ніхто не забо-
роняє проводити перемовини з 
керівництвом «Фінбоу Дніпро» 
про подальше рішення цієї про-
блеми. В тому числі і про пере-
дачу в суборенду або вийти на 
сесію міської ради, яка, я думаю, 

підтримає нас, виділити частину  
території і збудувати там нор-
мальне приміщення, створити 
нормальні умови для зайняття 
спортом дітей. Отака задача і 
така мета».

Т. Бражнікова звернулася до 
депутатів з проханням постави-
тися дуже уважно до відносин 
КП «Навчально-спортивна база» 
та ТОВ «Фінбоу Днепр», але, на 
її особисту думку «до підписання 
якогось юридичного документу 
майно не списувати». 

...Одразу після сессії я вирішив 
сфотографувати те, що залиши-
лося від корабля «Матюшенко» і 

що (в якості металобрухту) має, 
на думку О. Дзюби, «витягти КП 
«Навчально-спортивна база» з 
боргової ями і попередити по-
дальше розкрадання її майна». 
І побачив на в’їзді до володінь 
ТОВ «Фінбоу Днепр» ворота і 
паркан, «з ніг до голови» прикра-
шені величезними кольоровими 
банерами. На яких, як я розумію,  
зображено найближче майбутнє 
цієї земельної ділянки. Про яке 
О. Дзюба, чомусь, не обмовився 
й словом...

Отже, давайте по порядку. 
Версія О. Дзюби

По словам О. Дзюби, ситуа-
ція наступна. На території, яку 
орендує ТОВ «Фінбоу Днепр» 
і знаходиться деяке майно КП 
«Навчально-спортивна база», є 
іржавий корпус річкового судна 
«Матюшенко», який стоїть, як 
бачите, на березі (що, до речі, 

виявляється, до цих пір не може 
нормально працювати, оскільки в 
нього по сьогодні заблоковані ра-
хунки («розбиратися» з цим КП, 
нагадаю, нові депутати почали 
ще восени, одразу після виборів). 

По-друге, тим, що проблема в 
90 тисячах (ну, просто «непідй-
омна» для району сума!).

По-третє, тим, що ТОВ «Фін-
боу Днепр» готова витратити 90 
тисяч на порізку «Матюшенка» 
лише ради того, щоб врятувати 
підприємство і «це ніяк не поліп-
шить його становище».

Насправді все набагато прості-
ше. ТОВ «Фінбоу Днепр», як свід-
чать числені банери на воротах 
та паркані, збирається будувати 
тут Центр вітрильного спорту на 
Київському водосховищі. І, як ба-
чимо, ні від кого це не приховує. 
Ясно, що «Матюшенко» будівни-
цтву заважає. Ясно, що товари-

ництво ТОВ «Фінбоу Днепр». 
Перед тим, як «качати права» і 
«строїти» підприємців, які абсо-
лютно законно орендують 3 гек-
тари, про які йдеться, потрібно 
було оформити майно громади 
району, яке їй належить, і знахо-
диться на цій території. До речі, 
в договорі оренди від 2004 р. 
про це майно не сказано жодно-
го слова, — ділянка віддавалася 
в оренду, як вільна. Отже, я на 
місці І. Побідаш подякував би 
підприємцям за те, що вони до 
конфлікту з нею не позбавили-
ся взагалі всього майна, що там 
знаходиться. Формально мали 
повне право. Отже, знесений 
будиночок є не що інше, як ре-
зультат недолугої «командної» 
політики І. Побідаш, як керівни-
ка, і повне невміння домовляти-
ся будь з ким будь про що. Втім, 
це її стиль: спочатку створювати 

вувалось», і яке І. Побідаш «роз-
копала», як я зрозумів, мало не 
ризикуючи життям.

Ірино Миколаївно, зайдіть на 
сайт нашої газети, відкрийте архів 
і уважно прогляньте №1 (217) від 
10 січня 2014 р. На стор-х 6-7 там 
знаходиться матеріал під назвою 
«Накануне Нового года депу-
таты опять щедро раздавали 
землю. И под садоводство, 
и под жилое строительство, 
и под иные нужды».  Так от, в 
цьому матеріалі разом з інши-
ми протиправними рішенням 
міських депутатів вказане і це 
рішення. Більше того: навіть на-
звані прізвища осіб, які мали б 
отримати по 10 «золотих» соток. 
Я про це написав і цим обурю-
вався. А де були Ви в цей час? 
Ви, хоча б, газету прочитали, тоді 
б, може, не так героїчно розма-
хували б своєю «знахідкою» на 
сесії... Щодо того, хто стоїть за 
цим рішенням... Той, хто стояв за 
«дерибаном» яхт-клубу та інши-
ми безкінечними «дерибанами» 
вишгородських земель з 2006-го 
по 2015-й: міська рада разом з 
її очільниками. З якими Ви весь 
цей час дружили і якими, під час 
Вашого головування в райраді,  
почали, навіть, захоплюватися... 

Нарешті, щодо майна районної 
громади, від якого «ТОВ «Фінбоу 
Днепр» хотіло позбавитися ще в 
2004 році, як Ви зауважили.      

Ви, Ірина Миколаївно, м’яко 
кажучи, не чесна людина. Бо 
Вам прекрасно відомо: до 2012-
го року у «ТОВ «Фінбоу Днепр» 
були зовсім інші власники. На-
віщо ж відверто брехати коле-
гам-депутатам, та ще й на сесії? 
Адже неповна правда з метою 
когось оббрехати — це, навіть, 
гірше, ніж просто брехня.

А Проект рішення, про який 
йдеться, депутати не підтрима-
ли...  

КІЛЬКА СЛІВ 
ПРО ІНШІ РІШЕННЯ

Можу лише сказати, що інфор-
мацію з питання «Про захист 
прав дітей з особливими освітні-
ми потребами у районі» (4) депу-
тати прийняли до відома.

Тому, що це — єдиний проект 
рішення, який ми знайшли на 
сайті райради. Більше — жодно-
го проекту. А, також — жодного 
рішення цієї сесії. Так що, шанов-
ні читачі, кого цікавлять всі інші 
рішення сесії, про яку йдеться, 
звертайтеся до газети «Слово».

Окрім того, на офіційному 
сайті Вишгородської районної 
ради  немає результатів жодно-
го поіменного голосування. Бо 
— «сайт працює у тестовому 
режимі. Вибачте за тимчасові 
незручності».

Між іншим, за всі проекти рі-
шень депутати на цій сесії го-
лосували шляхом «шкільної 
переклички» — електронна 
система голосування не пра-
цювала. 

Так от, шановні керівники райо-
ну, в мене складається враження, 
що ви разом з депутатським кор-
пусом теж до цих пір працюєте «в 
тестовому режимі». І «тест», який 
відбувається вже майже протя-
гом року, завершиться зовсім не 
на вашу користь...

В. Борзовець
Р. S. Про Центр вітрильно-

го спорту наКиївському морі і 
долю дитячої вітрильної шко-
ли детальніше — читайте в на-
ступному номері.

в свій час дозволило І. Побідаш 
і К° зареєструвати його в БТІ як 
нерухомість). О. Дзюба пропонує 
порізати його на металолом і зда-
ти, виручивши біля 90 тис. грн. Ці 
гроші, на його думку, допоможуть 
витягнути КП «НСБ» з боргової 
ями. Причому, порізка судна ко-
штує приблизно стільки ж, скіль-
ки й метал, але «Фінбоу Днепр» 
готово зробити це безкоштовно. 
Мабуть, для того, щоб допомогти 
КП «НСБ»...

Згодьтеся, версія трохи сміш-
на. Якби це не було так сумно.  

По-перше, смішна тим, що КП 
«Навчально-спортивна база», 

ство готово витратити 90 тисяч 
грн. на порізку, лише б його по-
збутися. Ясно, що це вигідно КП 
«НСБ», яке на цьому металоломі 
заробить 90 тисяч. Чому б так 
все і не пояснити? Додавши, що 
на генплані будівництва Центру 
вітрильного спорту передбаче-
но місце для дитячої вітрильної 
школи?

«Правда» Ірини Побідаш 
Тепер щодо «правди» нашої 

непримиримої революціонерки І. 
Побідаш. 

По-перше, щодо будиночка, 
який під час її керівництва рай-
радою зрівняло із землею керів-

проблему, потім її героїчно дола-
ти і розказувати про своє «герой-
ство» на мітингах. 

До речі, а що заважало І. По-
бідаш потурбуватися про майно 
КП «НСБ» і його оформлення на 
цій земельній ділянці протягом 
всіх цих років, адже депутатом 
райради вона стала ще в 2006-
му році? При цьому, з 2006-го по 
2010-й ще й очолювала найбіль-
шу фракцію («БЮТ») в райраді?

Тепер щодо «одіозного» рі-
шення Вишгородської міськради 
№28/45 від 27 грудня 2013 р. про 
дерибан цих трьох гектарів на 27  
садівничих ділянок, яке «прихо-

Всі проекти рішень, які спромоглися розмістити на сайті його творці. Так ця сторінка вигляда-
ла в день сесії, так виглядає й сьогодні, 6 липня 2016 р.

А це всі рішення районної ради з моменту виборів. Подобається? 

№1 (217) від 10 січня 2014 р. 
Матеріал «Накануне Нового 
года депутаты опять щедро 
раздавали землю...».
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Вівторок 12 липня 2016 року

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.20 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Д/с «Джон Фітцжеральд 
Кеннеді» 
13.35 Казки Лірника Сашка
13.50 М/ф «Друзі янголів»
14.15 Суспільний університет
14.50 Д/ф «Українська Повстан-
ська армія»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.15 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Масажист»
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.00 «ТСН-Тиждень»
07.00, 08.00 «Найкращий ресто-
ран»
09.00 М/ф «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля 4»
10.55 «Міняю жінку - 2»
12.15 «Сліпа»
13.15, 14.15, 15.10 «Сімейні 
мелодрами»

16.10 «Розсміши коміка 5»
17.10 Т/с «Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.15 Т/с «Центральна лікарня» 
23.10 Х/ф «Книга Ілая» 

06.25 М/ф «Мауглі»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Влітку я надаю пере-
вагу весіллю» 
11.10, 12.25 Д/п «Слідство вели»
13.15 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Культ» 
23.45 Т/с «Розумниця, красуня»

06.07 М/с «Кунг-фу Панда»
08.02 М/ф «Неймовірні пригоди 
кота»
09.45 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
13.40 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Дешево і сердито
21.20 Суперінтуїція

07.20, 15.55 «ВСе буде добре!»

09.25 «Зіркове життя»
12.15 Х/ф «Три плюс два»
14.05, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-7»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 
10.00 Без гальм
10.35 М і Ж
11.00 Дивитись усім!
12.00, 13.20 Х/ф «Агенти ФБР» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф «Вогонь із 
пекла» 
16.45 Х/ф «Від колиски до 
могили» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна Україна
21.25 Т/с «Ніконов і Ко» 
22.25 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.50, 23.15 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Яка у вас посмішка»
13.20 Х/ф «Виліт затримується»
14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»

16.30 Х/ф «Ти пам’ятаєш»
18.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
нікова»
21.30 Х/с «Місс Марпл Агати 
Кристі»
00.05 Х/ф «Алегро з вогнем»

06.00 Мультфільми
06.15 «Top Gear»
08.25, 19.00 «ДжеДАІ»
08.45 Х/ф «Святий Петро» 
12.45 «Українські сенсації»
13.45, 18.50 «Люстратор 7,62»
14.45 «Люстратор. Спецпроект»
15.45 «Секретні матеріали»
18.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Загін порятунку» 
22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
23.00 Д/п «Дембель»

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 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»

22.00 Х/ф «Діти шпигунів»

09.00 «Судіть самі»
09.55, 17.35 Т/с «Детективи» 
11.25 Х/ф «Відпустка за власний 
рахунок»
13.50, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15»Свідок»
15.45, 00.55 Т/с «Гаваї 5.0» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Справжній детектив» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.20, 17.50, 19.55 Т/с «Домаш-
ній арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор» 

05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Д/с «Джон Кеннеді» 
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
15.10 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.30 Мистецький пульс Америки
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Наші гроші
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової літератури
23.00 Підсумки

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий ресторан»
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весілля 4»
11.00 «Міняю жінку»
12.15, 12.50 «Сліпа»

13.15, 14.10 «Сімейні мелодрами»
15.10, 16.10 «Розсміши коміка 5»
17.10 Т/с «Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.15 Т/с «Центральна лікарня» 
23.10, 02.10 Х/ф «Збройний барон» 

05.40, 12.25 Д/п «Слідство вели»
06.30 М/ф «Мауглі»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Культ» 
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Розумниця, красуня»

06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Від пацанки до панянки
22.30 Х/ф «Мільйонер мимоволі» 

06.30, 15.55 «ВСе буде добре!»

08.30 «Вагітна у 16»
09.30 «Доньки-матері»
10.25 «Україна має талант! Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 02.30 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-7»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»

05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.50 Т/с «Північний вітер» 
11.50, 13.20 Х/ф «Вогонь із пекла» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.25 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Ніконов і Ко» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.20 Х/ф «Шосе смерті»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.45, 23.15 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Король Дроздовик»
13.10 Х/ф «Не горюй!»

14.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.35 Х/ф «Корпус генерала»
18.15 Х/ф «До мене, Мухтар!»
21.30 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.10 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
08.50, 18.50 «Люстратор 7,62»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста»
12.05 Х/ф «Війна драконів» 
13.55 Х/ф «Ера драконів»
15.40, 22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.40 Х/ф «Загін порятунку» 
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Під прицілом» 

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 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

06.40 Х/ф «Капітан «Пілігрима»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 00.55 Т/с «Гаваї 5.0» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Справжній детектив» 

06.00 -10.10 Мультфільсм 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами»
15.20, 17.50 Т/с «Домашній арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Під Полтавою

06.00, 05.20 Реальна містика

06.00, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Наші гроші
10.15 Т/с «Таксі»
11.00 Засідання Кабміну
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.20 Концертна програма
17.10 Д/с «Візит до Кореї»
18.15 Новини. Світ
19.20 Т/с «Травма»
21.25 Теніс. Кубок Девіса. Щоденник
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий ресторан»
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весілля 4»

11.00 «Міняю жінку - 2»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.10 «Сімейні мелодрами»
15.10, 16.10 «Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.15 Т/с «Свати»
21.15 Т/с «Центральна лікарня» 

05.35, 12.25 Д/п «Слідство вели»
06.25 М/ф «Мауглі»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Культ» 
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Розумниця, красуня»

06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.20 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Від пацанки до панянки
22.10 Х/ф «Особливо небезпечна» 
00.00 Х/ф «100 футів» 

07.10, 15.55 «ВСе буде добре!»

09.10 «Зіркове життя»
10.05 «Україна має талант!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-5»
22.35 «Давай поговоримо про секс»

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.50 Т/с «Північний вітер» 
12.00, 13.20 Х/ф «Кохання на трьох» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.20 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Ніконов і Ко» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Чорна хвиля»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35, 23.15 «Моя правда»
11.25 Х/ф «Двоє і одна»
13.00 Х/ф «Законний шлюб»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Не горюй!»
17.55 Х/ф «Дитина до листопада»

21.30 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі»
00.05 Х/ф «Ти пам’ятаєш»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 12.10 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
08.50, 18.50, 19.20 «Люстратор 7,62»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста»
11.10 «6 кадрів»
12.45 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.45 Т/с «Загублений світ»
15.40, 22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.40 Х/ф «Під прицілом» 
20.00 Х/ф «Тунель» 
23.55 Д/п «Підземні міста»

05.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 Т/с «90210» 
10.40 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Події
09.15, 02.15 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Русалка»
14.40, 15.30 Т/с «Школа прожи-
вання» 
19.45, 04.15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Самара» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Бібліотекар»

06.00 «Таке спортивне життя. 
Валерій Гончаров»
06.30 «Щоденник для батьків»
07.00 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
07.30 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.30 НЛО: секретні архіви
14.00 Забутий Мундіаль
16.00, 17.45 Дика планета
18.15 «Іпостасі спорту»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Чудеса природи
21.40 Приборкувачі крокодилів
22.10 Секрети акул
23.10 Тисяча днів планети

19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

07.00 Х/ф «Звинувачується весілля»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 00.55 Т/с «Гаваї 5.0» 
22.25 Т/с «CSI» 
23.45 Т/с «Справжній детектив»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарів-
ниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами»
15.20, 17.50, 19.55 Т/с «Домашній 
арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН 06.00 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.00 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Самара « 
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Самара» 
23.00 Події дня

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 «Щоденник для батьків»
07.00 «Модні історії»
07.30 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.15, 21.00 Чудеса природи
13.00 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
14.00, 23.00 Тисяча днів планети
15.00 «Цивілізація Incognita»
15.40, 22.10 Левиний рик
17.45 Дика планета
18.10 Сім природних чудес України.
18.40 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.40 Глобал - 3000
23.50 «Натхнення»
00.00 «Еротична спека»

2+2

Оголошення

07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с «Самара» 
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
00.15 Т/с «C.S.I» 

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 «Щоденник для батьків»
07.00 «Модні історії»
07.30 Приборкувачі крокодилів
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.15, 21.00 Чудеса природи
13.10 Дика планета
13.40 «Будьте здорові!»
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
15.00, 05.20 «Цивілізація Incognita»
15.40 Секрети акул
17.45 «Соціальний статус»
18.20 Сім природних чудес України. 
Балаклава
18.45 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»
22.10 Левиний рик

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

                                              Продаю 
земельну
 ділянку

 11,33 сот 
під будівництво 
в с.Хотянівка 
(масив Баштан)
Ціна договірна.

Тел.: 
(098)981-14-77

* * *

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

 Мармайт — пряная пищевая паста, 
изготовленная из концентрирован-
ных пивных дрожжей с добавлением 
трав и специй. К несомненным досто-
инствам Мармайта следует отнести 
высокое содержание пяти витаминов 
группы В (особенно В 12 и рибофла-
вина B2), а также фолиевой и никоти-
новой кислот при низком содержании 
сахара и жира.
   В Мармайте имеется практически 
полный набор витаминов, необходи-
мых для кожи, волос, ногтей и зубов.
   Производство: Англия.

(098)981-14-77

                                           
Посміхніться:)

                                           

Телепрограмма
№14(293), пятница, 8 июля 2016 г.6



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

  Четвер 14 липня 2016 року

 

  

  П’ятниця 15 липня 2016 року

Субота 16 липня 2016 

УТ-1

ICTVІнтер

К-1
Новий

СТБ
1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ
ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 3 липня 2016 року

2+2

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.30 Дорога до Ріо-2016
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Вікно в Америку
11.30 Війна і мир
12.10 Слідство. Інфо
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.35 Світло
17.10 Д/с «Візит до Кореї»
18.15 Новини. Світ
19.20 Т/с «Травма»
21.25 Теніс
21.50 «Схеми» 
22.25 З перших вуст
22.40 Класики світової літератури
23.00 Підсумки

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий ресторан»
09.00, 19.30 ТСН

09.45 «Чотири весілля 5»
11.00 «Міняю жінку»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.10 «Сімейні мелодрами»
15.10, 16.10 «Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Величне століття»
20.15 Т/с «Свати»
21.15 Т/с «Центральна лікарня» 
23.15 «Право на владу 2016»

05.35, 12.25 Д/п «Слідство вели»
06.25 М/ф «Мауглі»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Культ» 
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05  «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
23.45 Т/с «Розумниця, красуня»

06.00 М/с «Кунг-фу Панда»
07.27 Т/с «Друзі»
13.40 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Від пацанки до панянки
22.10 Х/ф «Серцеїдки»

06.45, 15.55 «ВСе буде добре!»
08.50 «Зіркове життя»

10.30 «Врятуйте нашу сім’ю»
13.15 «Україна має талант!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.30 «Один за всіх»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Т/с «Північний вітер» 
11.45, 13.20 Х/ф «Чорна хвиля» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.20 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Ніконов і Ко» 
16.50 Т/с «Сонька Золота Ручка» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Колонія»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20, 23.15 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Будинок на дюнах»
12.25 Х/ф «Звільнення на берег»
14.05, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.55 Х/ф «До мене, Мухтар!»
17.20 Х/ф «Особливо важливе 
завдання»

21.30 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі»
00.05 Х/ф «Мій молодший брат»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 12.10 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
08.50, 18.50 «Люстратор 7,62»
09.00, 19.20, 23.20 «Секретні 
матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста»
11.10 «6 кадрів»
12.45 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.45 Т/с «Загублений світ»
15.40, 22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.40 Х/ф «Тунель» 
20.00 Х/ф «Ціль номер один» 
23.55 Д/п «Підземні міста»

06.00 «Свати біля плити»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 00.45 Т/с «90210» 
10.40 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00 Підсумки
08.35, 23.40 Золотий гусак
09.10 Мистецький пульс Америки
09.40 Як це?
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Хочу бути
10.50 Школа Мері Поппінс
11.05 Казки Лірника Сашка
11.35 М/ф «Друзі янголів»
12.20 Х/ф «Дитячий секрет»
16.10 Д/ф «Джиммі Картер» 
17.35 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Теніс. 
21.35 Дорога до Ріо-2016
22.00 М/ф «Дорога»

06.00, 03.40 М/ф «Риф 3д»
07.35 М/ф «Маша і ведмідь»
08.05 «Сватики «
09.40, 19.30 ТСН
10.40 «Світське життя»
11.40 Т/с «Центральна лікарня» 
16.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал «
23.10 Х/ф «Джекі Браун» 

06.45, 20.00 «Подробиці»
07.45 М/ф «Мауглі»
09.00 Х/ф «Формула кохання»
11.00 Х/ф «Білоруський вокзал»
13.00 Х/ф «Жіноча інтуїція»
15.20 Т/с «Ластівчине гніздо»
20.30 «Слов’янський базар у Вітебську»

07.30 Дешево і сердито
09.50 Від пацанки до панянки
11.45 Хто зверху
13.50 Т/с «СашаТаня» 
17.10 Х/ф «Ямакасі» 
19.00 Х/ф «Погоня» 
21.00 Х/ф «Трейсери»
22.50 Х/ф «Поцілунок дракона» 

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

22.00 Х/ф «Американський пиріг» 

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 05.20 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Олександра» 
10.50 Т/с «Сила серця» 
14.40, 15.20 Т/с «Сила Віри «
19.45 Д/ф «Покоління Бурштин»
20.50 Футбол. Супер Кубок України 
«Шахтар» - «Динамо»
23.20 Х/ф «Маша і ведмідь» 

05.50 Х/ф «Моє останнє танго»
09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
11.00 «Шеф-кухар країни»
11.50 Х/ф «Синьйор Робінзон»
14.30 Дністровський каньйон
15.30 Левиний рик
16.30 «Серцем і душею»
17.00 «Українська пісня року»
20.00 Тисяча днів планети
21.00 Зоопарки світу
22.00 Х/ф «8 з половиною»

16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал «

06.45, 20.00 «Подробиці»
07.45 М/ф «Мауглі»
09.00 Х/ф «Формула кохання»
11.00 Х/ф «Білоруський вокзал»
13.00 Х/ф «Жіноча інтуїція»
15.20 Т/с «Ластівчине гніздо»
20.30 «Слов’янський базар у Вітебську»

07.30 Дешево і сердито
09.50 Від пацанки до панянки
11.45 Хто зверху
13.50 Т/с «СашаТаня» 
17.10 Х/ф «Ямакасі» 
19.00 Х/ф «Погоня» 
21.00 Х/ф «Трейсери»
22.50 Х/ф «Поцілунок дракона» 

05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»
11.55 «Єгорушка проти експертів!»
13.05 Х/ф «Найчарівніша та найприва-
бливіша»
14.50 Х/ф «Остання роль Ріти»
17.00 Х/ф «Дорога моя донечко»
19.00 Х/ф «Поділись щастям своїм»
23.30 «Давай поговоримо про секс»

07.15 Провокатор
08.10 Кримінальна Україна
09.10 Секретний фронт
10.05 Антизомбі
11.05 Громадянська оборона
12.05, 13.00 Інсайдер
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Бетховен»
16.50 Х/ф «Няньки»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
20.05 Х/ф «Бій без правил» 
22.10 Х/ф «Втеча з Шоушенка»

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

10.25 «Невідома версія. Операція «И»
11.20 Х/ф «Божевільний день»
12.30 Х/ф «Небезпечний поворот»
16.05 Х/ф «Особливо важливе 
завдання»
18.30 Х/ф «Непіддатливі»
20.00 Х/ф «Привіт, дурні!»
22.05 «Брильянтова рука»
23.00 Х/ф «Бабій»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
15.00 Х/ф «Чорний орел» 
16.50 Х/ф «Порушуючи правила» 
18.20 Х/ф «Таксі» 
20.10 Х/ф «Ласкаво просимо до раю» 
22.20 Х/ф «Піраньї 3DD» 

06.00 «Свати біля плити»
08.15 «Мультфільми»
10.00 М/с «Міа та я»

11.20 Х/ф «Чарівник Макс і легенда про 
персні» 
13.10 «КВН»
15.15 «Розсміши коміка»
17.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Красуня та чудовисько» 

06.50 Х/ф «Стара фортеця»
11.30 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Агент Хамільтон:» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі»
11.25 М/с «Маша і Ведмідь»
12.40 М/ф «Роботи»
14.30 Х/ф «Моя супермама»
16.25 М/ф «Як козаки...»
18.50 М/с «Козаки. Футбол»

06.00 Підсумки
08.35, 23.40 Золотий гусак
09.10 Мистецький пульс Америки
09.40 Як це?
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Хочу бути
10.50 Школа Мері Поппінс
11.05 Казки Лірника Сашка
11.35 М/ф «Друзі янголів»
12.20 Х/ф «Дитячий секрет»
16.10 Д/ф «Джиммі Картер» 
17.35 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Теніс. 
21.35 Дорога до Ріо-2016
22.00 М/ф «Дорога»

06.00, 03.40 М/ф «Риф 3д»
07.35 М/ф «Маша і ведмідь»
08.05 «Сватики «
09.40, 19.30 ТСН
10.40 «Світське життя»
11.40 Т/с «Центральна лікарня» 

19.50 Х/ф «Я, робот»
22.00 Х/ф «Американський пиріг» 

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 05.20 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Олександра» 
10.50 Т/с «Сила серця» 
14.40, 15.20 Т/с «Сила Віри «
19.45 Д/ф «Покоління Бурштин»
20.50 Футбол. Супер Кубок України 
«Шахтар» - «Динамо»
23.20 Х/ф «Маша і ведмідь» 

05.50 Х/ф «Моє останнє танго»
09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
11.00 «Шеф-кухар країни»
11.50 Х/ф «Синьйор Робінзон»
14.30 Дністровський каньйон
15.30 Левиний рик
16.30 «Серцем і душею»
17.00 «Українська пісня року»
20.00 Тисяча днів планети
21.00 Зоопарки світу
22.00 Х/ф «8 з половиною»

К-1

УТ-1

06.40 Х/ф «Чорна долина»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 11» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
15.15 Т/с «Гаваї 5.0» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Справжній детектив» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами»
15.20, 17.50, 19.55 Т/с «Домашній 
арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під Пол-
тавою

06.00 Реальна містика

07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с «Самара» 
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
00.15, 02.50 Т/с «C.S.I» 

06.00 «Таке спортивне життя. Ніна 
Уманець»
06.30 «Щоденник для батьків»
07.00 «Модні історії»
07.30 Глобал - 3000
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15, 21.00 Чудеса природи
13.00 Дика планета
13.50, 23.10 Тисяча днів планети
14.45, 05.20 «Цивілізація Incognita»
15.40, 22.10 Левиний рик
17.45 Чарівні світи
18.15Сім історичних чудес України
18.45 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»

11.55 «Єгорушка проти експертів!»
13.05 Х/ф «Найчарівніша та найприва-
бливіша»
14.50 Х/ф «Остання роль Ріти»
17.00 Х/ф «Дорога моя донечко»
19.00 Х/ф «Поділись щастям своїм»
23.30 «Давай поговоримо про секс»

07.15 Провокатор
08.10 Кримінальна Україна
09.10 Секретний фронт
10.05 Антизомбі
11.05 Громадянська оборона
12.05, 13.00 Інсайдер
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Бетховен»
16.50 Х/ф «Няньки»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
20.05 Х/ф «Бій без правил» 
22.10 Х/ф «Втеча з Шоушенка»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.25 «Невідома версія. Операція «И»

11.20 Х/ф «Божевільний день»
12.30 Х/ф «Небезпечний поворот»
16.05 Х/ф «Особливо важливе завдання»
18.30 Х/ф «Непіддатливі»
20.00 Х/ф «Привіт, дурні!»
22.05 « Брильянтова рука»
23.00 Х/ф «Бабій»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
15.00 Х/ф «Чорний орел» 
16.50 Х/ф «Порушуючи правила» 
18.20 Х/ф «Таксі» 
20.10 Х/ф «Ласкаво просимо до раю» 
22.20 Х/ф «Піраньї 3DD» 
00.05 Х/ф «На старт, увага, оммммм» 

06.00 «Свати біля плити»
08.15 «Мультфільми»
10.00 М/с «Міа та я»
11.20 Х/ф «Чарівник Макс і легенда про 
персні» 

13.10 «КВН»
15.15 «Розсміши коміка»
17.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Красуня та чудовисько» 

05.40 «Правда життя. Професії»
06.50 Х/ф «Стара фортеця»
11.30 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Агент Хамільтон: викрадена» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі»
11.25 М/с «Маша і Ведмідь»
12.40 М/ф «Роботи»
14.30 Х/ф «Моя супермама»
16.25 М/ф «Як козаки...»
18.50 М/с «Козаки. Футбол»
19.50 Х/ф «Я, робот»
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
10.15 Т/с «Таксі»
11.00 Д/с «Мости між світами»
11.55 Д/ф «Повернення»
12.20 «Схеми» 
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.30 Віра. Надія. Любов
16.30 Гра долі
17.10 Д/с «Візит до Кореї»
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Скажи кукурудза»
21.25 Теніс. Кубок Девіса. Щоденник
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий ресторан»
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весілля»
11.00 «Міняю жінку»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.10 «Сімейні мелодрами»

15.10, 16.10 «Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.20 «Сватики «
22.00 «Світське життя»
23.00 «Вечірній Київ»

05.40, 12.25 Д/п «Слідство вели»
06.30 М/ф «Мауглі»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Культ» 
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»

05.57 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
09.45, 20.00 Від пацанки до панянки
19.00 Т/с «СашаТаня» 
22.00 Х/ф «Сіністер» 

07.50 Х/ф «Найчарівніша та найпри-
вабливіша»
09.35 Х/ф «Маша»
11.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.45 Х/ф «Остання роль Ріти»
22.35 Х/ф «Дорога моя донечко»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.50 Т/с «Сонька Золота 
Ручка»
12.00, 13.20 Х/ф «Няньки»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.30, 16.20 Т/с «Ніконов і Ко» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.05 Т/с «На трьох»
23.30 Х/ф «Найманець»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.05, 23.15 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Поживемо - побачимо»
13.15 Х/ф «Мій молодший брат»
15.05, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.55 Х/ф «Божевільний день»
18.15 Х/ф «Хід конем»
21.30 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 12.10 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
08.50, 18.50 «Люстратор 7,62»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста. Єрусалим»
11.10 «6 кадрів»
12.45 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.45 Т/с «Загублений світ»
15.40 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.40 Х/ф «Ціль номер один» 
20.00 Х/ф «Таксі» 
21.50 Х/ф «На старт, увага, оммммм» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10, 01.10 «Розсміши коміка»

22.00 «КВН на БІС»

06.35 Х/ф «Невизначена особа»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.50, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.30 «Свідок»
15.15, 23.45 Т/с «Гаваї 5.0» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами»
15.20 Т/с «Домашній арешт»
16.20 Країна У
17.20 М/ф «Як козаки...»
20.00 М/с «Козаки. Футбол»
21.00 Х/ф «Я, робот»

06.00 Реальна містика
07.00, 19.00 Події

Новий

Інтер
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07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.00 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Самара « 
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30, 05.20 Т/с «Самара» 
23.00 Події дня
00.15, 02.50 Т/с «C.S.I» 

05.55 «Таке спортивне життя»
06.30 «Щоденник для батьків»
06.50 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
07.20 «Будьте здорові!»
07.30, 21.40 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.15, 21.00 Чудеса природи
13.10, 17.45 Чарівні світи
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
15.00, 05.25 «Цивілізація Incognita»
15.40, 22.10 Левиний рик
18.15, 05.40 Сім чудес України. 
Судак
18.50 В гостях у Дмитра Гордона

ТЕТ

УКРАЇНА
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«Діназ-2003 
здобув срібло 
у Словаччині

Футбол Будьмо!

Как защититься 
от комаров? 

Наш рецепт
5 здорових 
звичок, 
які насправді 
шкодять 
організму

Репелленты
Репелленты могут стать 

спасением на три-четыре 
часа. Однако все они со-
держат вредные токсич-
ные вещества. Например, 
ДЭТА — диэтилтолуамид: 
это химическое соеди-
нение было придумано в 
США в 1946 году для за-
щиты армии от насекомых. 
Последствия его исполь-
зования отсрочены и не-
предсказуемы, особенно 
вредно применение для 
беременных женщин и де-
тей. 17% ДЭТА попадает 
в кровь, поэтому наносить 
репелленты следует на 
одежду, но ни в коем слу-
чае ни на лицо и руки. Чем 
больше содержание ДЭТА 
во флаконе, тем дольше 
средство защищает от ко-
маров, но тем токсичнее 
вещество для человека. 
Если же наносите репел-
лент на одежду, то пре-
парат действует дольше: 
10–15 суток, между ноской 
одежду следует хранить в 
герметичном пакете.

Эфирные масла 
(браслеты и пластыри)
Комары чувствительны 

к запахам: их привлекает 
запах молочной кислоты, 
содержащийся в поте, и 
отпугивают запахи гвозди-
ки, цитронеллы, валериа-
ны, эвкалипта, лаванды, 
герани, мяты, аниса, кам-
форные и кедровые масла. 
Можно капнуть эфирное 
масло на одежду или в аро-
малампу в помещении, но 
это не всегда эффективно, 
к тому же масла оставляют 
пятна на вещах и в боль-
шой концентрации могут 
вызывать головные боли. 
Производители предлага-
ют альтернативу: браслеты 
и пластыри, источающие 
запахи цитронеллы, гера-
ни, лаванды, мяты. Они 
подходят для детей с двух 
лет и пользуются повышен-
ным спросом у родителей. 
Отзывы об эффективности 
расходятся, но, скорее все-
го, это психологическая за-
щита для нервной системы 
родителей: комары спокой-
но садятся на кожу вблизи 
браслетов.

Фумигаторы и спирали
Средства от комаров 

делятся на те, которые 
отпугивают насекомых, и 
те, которые убивают. К по-
следним относятся фуми-
гаторы. В них содержатся 
химические препараты 
— инсектициды в виде 
пластины или жидкости. 
Они убивают комаров, но 

Вместе с теплой погодой наступает сезон актив-
ности комаров. Комары способны испортить любой 
отдых на открытом воздухе. 

Укусы комаров могут быть болезненными и со-
провождаются зудом и раздражением кожи. Кроме 
этого комары способны переносить смертельные 
заболевания, такие как лихорадка денге, малярия, 
желтая лихорадка, вирус западного Нила и несколь-
ко разновидностей энцефалитов. 

Но есть несколько простых и даже естественных 
способов защититься от комаров.

и для человека не совсем 
безопасны: могут вызвать 
аллергию у 12% людей. 
Поэтому инструкция фу-
мигатора обычно выглядит 
пугающе: не использовать 
фумигатор в маленьких по-
мещениях, с закрытыми ок-
нами в присутствии людей, 
не включать рядом с чело-
веком и не использовать 
более указанного времени. 

Для отдыха на природе 
есть фумигаторы на бата-
рейках. Продаются специ-
альные детские портатив-
ные фумигаторы японского 
производства, которые при 
необходимости крепятся на 
коляску.

В антимоскитных спира-
лях при горении выделяет-
ся вещество — аллетрин, 
оно убивает комаров, но 
может вызвать ухудшение 
самочувствия у астмати-
ков и аллергиков, не ре-
комендуется кормящим и 
беременным женщинам. 
Его следует применять в 

помещениях только с от-
крытыми окнами, а лучше 
на свежем воздухе — рас-
ставив на расстоянии 1–2 
м от людей.

Дедовские способы
Во времена, когда не 

было репеллентов, в пи-
онерских лагерях от ко-
маров спасались особой 
мазью: 4-5 ст. л. соли за-

сыпали в литровую банку и 
натирали тело.

Еще один народный ре-
цепт без химии: смешать 
пачку ванилина с детским 
кремом и нанести на кожу. 
Подходит и для детей, если 
нет аллергии на ванилин.

Чтобы стать невидимкой 
для комара, нужно чаще 
мыться, ведь кровососу-
щие слетаются на запах 
пота.
Носите светлую одежду
Комаров привлекают 

темные и яркие цвета, поэ-
тому старайтесь не носить 
одежду таких цветов, ког-
да выходите на открытый 
воздух. Носите светлую 
одежду, которая покрыва-
ет большую часть вашего 
тела, — это защитит вас от 
контакта с комарами.

Что съесть, чтобы 
отпугнуть комара?

Как ни странно, защи-
титься от комаров можно 
изнутри: для этого регуляр-
но ешьте чеснок и витамин 
B1 — они изменяют запах 
человеческого тела и дела-
ют вас непривлекательны-
ми в глазах комаров. 

Для усиления эффекта 
можно смазать открытые 
участки тела кашицей из 
чеснока — кровососущие, 
как и вампиры, его не пере-
носят.

1. Постійно 
дезінфікувати руки

Бактерії оточують тебе всю-
ди, тому або ходи весь час в 
стерильних рукавичках, або 
не сходи з розуму, постійно 
протираючи або обприскую-
чи руки дезинфікуючим засо-
бом. Тільки нашкодиш шкірі.

2. Не їсти яєчний жовток
Багато з нас не вживає жо-

вток, через високий вміст 
жиру і холестерину. Це не 
правда! Науково доведено, 
якщо ти, звичайно, не хар-
чуєшся одними тільки яйця-
ми, ніякої шкоди жовтки тобі 
не принесуть.

3. Використовувати 
накладки для унітазу

Вони хоч і нешкідливі, але 
в той же момент і не прино-
сять користі! Якщо прямого 
контакту з обідком унітазу 
немає, бактерії ніяк не до-
стрибнуть до твого тіла, а 
якщо контакт був, тонкий 
шар паперу їм не перешко-
да.

4. Не користуватися 
мікрохвильовою піччю

Скільки років існують СВЧ-
печі, стільки ж років з’яв-
ляється інформація про жах-
ливу шкоду мікрохвильовки.

Розвіюємо міф, ніякі кори-
сні речовини мікрохвильовка 
не вбиває, мікрохвильове 
випромінювання є однією з 
форм неіонізуючих випромі-
нювань, тобто, воно не може 
безпосередньо розбити ато-
ми або молекули їжі. 

5 Відмовитися від жирів
Жири — життєво необхідна 

частина щоденного раціону, 
і без них ти довго не про-
живеш. Так що відмовся від 
знежиреного сиру і купи жир-
ної морської риби.

Далі на підопічних Олек-
сандра Гончарова очіку-
вали матчі плей-офф.У 
чвертьфіналі наша коман-
да не залишила жодних 
шансів супернику, забив-
ши господарям з місцевого 
«Татрану» три «сухі» м’ячі 
— 3:0 (Мазур, Янчук, Ба-
бешко). 

А в середу вранці відбув-
ся півфінальний поєдинок, 
в котрому «Діназ-2003» 
легко розібрався з ровес-
никами угорського «Vac 

Перший склад «Діназу-2003» (тренер Олександр 
Гончаров), котрий тісно співпрацює з київським 
«Динамо», взяв участь у представницькому між-
народному турнірі, що проходив у місті Прешов 
(Словаччина). Наші хлопці успішно пройшли групо-
вий турнір, вигравши шість поєдинків та один звели 
внічию. В активі команди 19 очків (різниця голів 
34-2). Стільки ж мала команда з Мінська, але краще 
співвідношення забитих та пропущених м’ячів до-
помогло білорусам вийти на перше місце, а діназів-
ці стали другими.

Varosi» — 2:0 («дубль» в 
активі Загладько).  Того ж 
дня по обіді діназівці зу-
стрілися у фіналі з клубом 
«Super Nova» (Латвія). 

На цей раз вдача посміх-
нулася прибалтійським 
футболістам, котрі виграли 
турнір, а українці задовіль-
нилися «сріблом».

М. Коберський
На знімках: зверху — 

моменти гри; внизу — 
збірна разом з тренером 
О. Гончаровим


