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Газета «Слово» позбавилась співзасновника — райради. 
На черзі — РДА. Тепер політику газети буде формувати 
трудовий колектив. І утримувати газету — теж... 

9 сесія районної ради

Вишгородці — проти свавілля СБУ та прокуратури!

(Продовження на стор. 3)

Будь-яка розумна, освічена та порядна 
людина будь-якої професії знайде своє 
професійне пояснення того, чому саме 
протягом останніх двадцяти п’яти років 
Україна, насправді, залишалася і, на жаль, 
продовжує залишатися уламком «совка». 
Лише на папері всі ці роки іменуючись 
«суверенною і незалежною, демократич-
ною, соціальною, правовою державою» 
(ст. 1 Конституції України»).  

Журналісти не сумнівалися в цьому 
тому, що всі ці роки в державі існувала і 
домінувала, особливо на регіональному 
рівні, так звана «державна» та «комуналь-
на» преса. Яка за визначенням не могла 
бути повноцінною пресою з тієї простої 
причини, що належала державним та ко-
мунальним органам, установам підприєм-
ствам та організаціям. І «годувалася» з їх 
рук. Отже, в принципі не могла виконувати 
головну функцію преси — чесно аналізу-
вати дії влади. Тому, що такий аналіз 
обов’язково передбачав критику цих дій.

Таку «пресу» винайшли чи придумали 
колись комуністи. І, як все, що вони приду-
мали або винайшли, було не справжнім, а 
таким собі «ерзацем». Замінником. Корот-
ше кажучи, імітацією. 

Про знищення цієї «преси», в основно-
му, використовуючи евфемізм «реформу-
вання» говорили, починаючи з 1991 року. 
Однак, все цими розмовами і закінчувало-
ся. Чому — зрозуміло. Тому, що така «пре-
са», точніше — ЗМІ (оскільки туди входи-
ли і регіональні радіо та телебачення), 
залишалися дуже важливим елементом 
ідеологічного забезпечення всієї існуючої 
політичної системи в Україні. Яка на па-
пері вважалася «ринковою», «вільною» і т. 
ін., а в дійсності була і залишається «сов-
ково»-бандитською. 

Останньою спробою «роздержавити» 
регіональні ЗМІ, наскільки я пам’ятаю, був 
законопроект депутата ВР України жур-
наліста Андрія Шевченка, який з’явився 
на світ чи то в 2009, чи то в 2010 році, і 
який так і не був прийнятий.   

...І от, нарешті, ВР України вже після 
Революції гідності (але, чомусь, аж через 
два роки після того, як вона відбулася) 
прийняла Закон України «Про реформу-
вання державних і комунальних друкова-
них засобів масової інформації». 

Відбулося це 24 грудня 2015 р. 
Закон набув чинності 1 січня 2016 року.
Це свідчить про те, що, незважаючи ні 

на що, в Україні, все ж таки, відбуваються 
корінні і невідворотні зміни. Однак, кожний 
розуміє їх по-своїму. І ставлення до них 
неоднозначне. Це дуже добре видно на 
прикладі нашої районної газети «Слово», 

проект рішення щодо реформування якої 
було винесено на сесію районної ради. І 
який обговорювався достатньо довго і, на-
віть, я сказав би, бурхливо.   

ЩО БУДЕ З ГАЗЕТОЮ «СЛОВО»?
Як з’ясувалося з виступу в. о. редактора 

Ірини Литовченко, трудовий колектив ре-
дакції з ентузіазмом сприйняв прийняття 
згаданого Закону України. І вже 15 берез-
ня  ц. р. року на своїх загальних зборах  
визначився із способом реформування: 
вихід райдержадміністрації і районної 
ради  зі складу  засновників (співзаснов-
ників) газети  та редакції  з перетворенням  
членами  її трудового колективу у суб’єкт 
господарювання із збереженням назви, 
цільового призначення, мови видання і 
тематичної спрямованості друкованого 
засобу ЗМІ. А

А вже 24 березня, — ще два місяці тому 
направив співзасновникам, — райраді та 
райдержадміністрації протокол зборів з 
пропозицією вийти із засновників газети, 
однак відповіді редакція до цих пір не от-
римала. «А до 1 липня, згідно ЗаконуУ-
країни «Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової 
інформації», — підкреслила І. Литовчен-
ко, — ми маємо передати всі необхідні 
документи...».  І попросила депутатів під-
тримати цей проект рішення. Сам проект 

рішення з цього питання передбачав для 
районної ради (цитую):

«1. Вийти зі складу співзасновників 
друкованого засобу масової інформації 
газети «Слово» та із засновників (влас-
ників) комунального підприємства  «Ре-
дакція газети «Слово» у зв’язку з пере-
творенням редакції членами її трудового 
колективу у суб’єкт господарювання із 
збереженням назви, цільового призначен-
ня, мови видання і тематичної спрямова-
ності друкованого засобу масової інфор-
мації.

2. Надіслати це рішення центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері 
телебачення і радіомовлення, інформа-
ційній та видавничій сферах (Державно-
му комітету телебачення і радіомовлен-
ня України) для внесення до Зведеного 
переліку об’єктів реформування, та цен-
тральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері дер-
жавної реєстрації друкованих засобів ма-
сової інформації (Міністерству юстиції 
України) та трудовому колективу редак-
ції.

3. Голові Вишгородської районної ради 
Кириченку Р. М.  укласти Угоду про взає-
морозуміння та спільні дії співзасновників 
у процесі реформування комунального 
друкованого засобу масової інформації  

газети  «Слово» та комунального під-
приємства «Редакції газети «Слово»...

4. Доручити керівнику КП «Редакція га-
зети «Слово» створити комісію з пере-
творення редакції газети «Слово...». 

Ще коли І. Литовченко знаходилася біля 
мікрофону, К. Олексій поцікавилася чи 
погашена заборгованість КП «Редакція 
газети «Слово» в сумі 46 тис. грн., яка за-
лишалася на кінець минулого року (зазна-
чена у фінансовому звіті відповідного КП, 
згідно закону перед тим, як вийти із складу 
засновників, співзасновники повинні пога-
сити борги редакції). На що І. Литовченко 
відповіла: «Звичайно!». 

Незважаючи на це, К. Олексій, вийшов-
ши до мікрофону, виступила категорично 
проти негайного реформування газети 
«Слово», в першу чергу, з формальних 
причин (коментар К. Олексій див. нижче).

В. Савенок і В. Павленко, напроти, під-
тримали позицію колективу і наголосили, 
що він діє згідно чинного законодавства, 
а, отже, звернулися до депутатів з прохан-
ням підтримати запропонований проект 
рішення. 

Окремо слід сказати про додаток до цьо-
го проекту рішення під назвою «Угода про 
взаєморозуміння та спільні дії співза-
сновників у процесі реформування ко-
мунального друкованого засобу масо-
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Точка зору

У ВР України

«Від початку року вже майже 100 
тисяч дітей у Київській області от-
римали послуги з оздоровлення та 
відпочинку.  Окрему увагу намагає-
мось приділяти дітям, які потребу-
ють особливої соціальної підтрим-
ки — це діти з малозабезпечених 
та багатодітних сімей, сироти та 
позбавлені батьківського піклуван-
ня, діти чорнобильців та учасників 
АТО. Також  ми всіляко підтримує-
мо талановитих та обдарованих 
дітей. Таких сьогодні в регіоні май-
же 8 тисяч. Всі вони заслуговують 
відпочити та оздоровитися якісно 

Национальная комиссия, осу-
ществляющая регулирование в 
сфере энергетики и коммуналь-
ных услуг (НКРЭКУ), повысила 
тарифы на тепловую энергию и 
услуги центрального отопления 
для населения почти в два раза 
с 1 июля 2016 года.

Об этом со ссылкой на Интер-
факс-Украина сообщает Бизнес-
Цензор.

«Действующий средневзвешен-
ный тариф на тепло для населе-
ния составляет 534 грн за 1 Гкал, 
с 1 июля средневзвешенный та-
риф устанавливается на уровне 
1043 грн за 1 Гкал (рост составит 
95,3%)», — отметил руководитель 
профильного управления НКРЭКУ.

Он добавил, что увеличение про-
исходит за счет роста топливной 
составляющей (на 474 грн/Гкал), 
тарифа на электроэнергию (13 гр-
н/1Гкал) и заработных плат (9 грн/
Гкал).

По его словам, корректировка 
топливной составляющей связана 
с решением правительства об из-
менении тарифа на газ, использу-
емого при производстве тепла для 
населения. Если раньше на топли-
во приходилось 400 грн в стоимо-
сти 1 Гкал тепла (75% стоимости), 
то с 1 июля эта цифра составил 
874 грн (84% стоимости).

В НКЭКУ высказали уверен-
ность, что утвержденная прави-
тельством цена газа для теплоком-
мунэнерго на уровне 4942 грн за 1 
тыс куб. м является самой низкой 
на рынке, поскольку мониторинг за 
4 месяца текущего года показыва-
ет, что промышленность покупала 
газ по цене от 5433 грн за 1 тыс. 
куб. м до 6880 грн за 1 тыс. куб. м.

Ранее НКРЭКУ одобрило поста-
новление об увеличении тарифа 
на тепло для населения 5 мая, с 
того времени документ проходил 
общественное обсуждение. По 
словам главы комиссии Д. Вовка, 
решение регулятора будет озна-
чать рост тарифа на тепло и услу-
ги центрального отопления на 75-
90% в зависимости от конкретного 
предприятия теплоснабжения.

А. Парубій: 
«Особливий 
статус Донбасу 
з конституційних 
змін викинути 
не можна»

Вилучити норму про особли-
вий порядок місцевого самовря-
дування в деяких районах До-
нецької й Луганської областей з 
проекту змін до Конституції по 
децентралізації не можна.

Про це повідомив спікер 
парламенту Андрій Парубій, 
передає «Інтерфакс-Україна».

За висновками юристів, у за-
конопроект про внесення змін до 
Конституції не можна вносити змі-
ни між першим і другим читанням, 
зазначив Парубій.

«Єдине, що ми можемо зробити, 
— повернутися до самого почат-
ку. Тобто рішення про вилучення 
пункту й повторне спрямування до 
Конституційного Суду — фактично 
повернутися на шлях із самого по-
чатку..Простого рішення немає. Ми 
не зможемо цей пункт зняти між 
першим і другим читанням. 

А для повернення до початку 
розгляду — має бути відповідаль-
не політичне рішення», — сказав 
він.

Київська область планує оздоровити 
близько 180 тисяч дітей у 2016 році

У Київській області протягом 2016 року планується оздоровити 
179 456 дітей.  На це буде витрачено близько 122526,92 тис грн., з 
яких 16% — кошти з обласного бюджету, 12% — з місцевих та рай-
онних бюджетів, 72% — залучені кошти.

та корисно», — прокоментував 
перший заступник голови Київської 
обласної державної адміністрації 
Лев Парцхаладзе.

За його словами наразі закін-
чується підготовка закладів відпо-
чинку та оздоровлення  до прийому 
дітей. Станом на початок червня  
в області нараховується 518 за-
кладів оздоровлення та відпочинку, 
з яких 4 — заклади санаторного 
типу, 16 — позаміські заклади оздо-
ровлення та відпочинку, 2 намето-
вих містечка, 254 табори з денною 
формою перебування, 244 мовних 

табори.
«Хочемо, щоб діти проводили 

канікули максимально активно, 
пізнавально та весело. Тому  до-
кладаємо всіх зусиль, щоб уріз-
номанітнити їх відпочинок. У цьо-
му році було збільшено кількість 
денних мовних таборів, щоб діти 
могли не тільки відпочивати, але 
й розвиватися — вдосконалювати 
знання іноземних мов, спілкуючись 
з однолітками», — підкреслив Лев 
Парцхаладзе.

За даними Служби у справах ді-
тей та сім’ї у Київській області на 
кошти з обласного бюджету було 
придбано майже 4 тисячі путівок. 
Середня вартість однієї путівки 
становить 5386 грн.

НКРЭКУ вдвое 
повысило 
тарифы 
на отопление 
для населения

Суд скасував арешт і заставу 
для мера Вишгорода О. Момота

Перемога!

«Колегія суддів ухвалила, рі-
шення слідчого судді про обрання 
запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою з можливістю 
внесення застави в 5 млн гривень 
скасувати», — сказав він.

За словами судді, рішення Апе-
ляційного суду оскарженню не під-
лягає.

Як відомо,  Момота було затри-
мано 14 квітня, за версією слідства, 
він разом із спільниками вимагав 
від представника будівельної фір-

Апеляційний суд Києва скасував арешт і заставу в 5 мільйонів 
гривень для підозрюваного у хабарництві мера Вишгорода Київсь-
кої області Олексія Момота. Про це сказав головуючий у колегії 
суддів, передають «Українські новини» в четвер.

ми неправомірну вигоду в сумі 300 
тисяч доларів та приміщення пло-
щею 4 тис кв метрів у новобудові.

У початковому повідомленні СБУ 
йшлося про вимагання хабара у 
сумі 1 млн євро.

17 квітня Печерський райсуд 
Києва обрав міському голові Виш-
города Момоту запобіжний захід 
у вигляді утримання під вартою 
строком на два місяці з можливі-
стю внесення застави у розмірі 5 
млн грн.

18 квітня Момот вийшов з в’язни-
ці після внесення застави у розмірі 
5 мільйонів гривень.

На повышение
зарплаты 
учителям 
не хватило денег  

Заработная плата государ-
ственным служащим с 1 мая не 
повышалась из-за отсутствия 
финансирования.

Об этом первый заместитель ми-
нистра образования и науки Инна 
Совсун сообщила в Фейсбук.

Она рассказала, что госслу-
жащим должны были повысить 
зарплату с 1 мая 2016 года. Для 
этого приняли постановление 
КМУ, которым установили новые 
размеры окладов. По новому за-
конодательству рядовые главные 
специалисты должны получать 4 
308 гривен оклад + надбавки… Вот 
только при этом забыли выделить 
на это деньги. Из-за этого, чтобы 
заплатить новые оклады, но при 
этом не выйти за пределы фонда 
оплаты труда — бухгалтерия вы-
платит чистые оклады, но снимает 
абсолютно все надбавки, в резуль-
тате чего по факту зарплаты будут 
уменьшаться.

По-новому...Літо-2016

Спустя два года все изменилось. 
Оптика войны понемногу уступи-
ла место оптике сложного и тяже-
лого мира. Главный проверочный 
вопрос остался прежним, но всей 
полноты задач он уже не решает. 
Потому что к изначальной социо-
логической сетке с двумя ячейками 
стали добавляться новые.

Ты за европейскую перспективу 
или против нее? Социальное го-
сударство или либертарианство? 
Минские соглашения или их де-
нонсация? Низкие налоги или вел-
фер? Свобода ношения оружия 
или монополия государства? Од-
нополые браки или гомофобия? 
Частная собственность на землю 
или ни-в-коем-случае? Этот список 
можно продожать до бесконечно-
сти.

На войне все эти вопросы не 
имеют никакого значения: в окопах 
сражаются за мечту о своем бу-
дущем. Причем мечта эта обычно 
весьма абстрактна в своих конту-
рах. Но любое перемирие стано-
вится временем, когда контуры 
начинают проявляться, а желания 

— артикулироваться. И те, кто еще 
недавно в окопах мечтали, как им 
казалось, об одном и том же, об-
наруживают, что в мечте соседа им 
попросту может не найтись места.

Одни и те же люди могут одина-
ково хотеть победы Киеву. Но один 
из них мечтает о раскулачивании 
олигархов, другой о религиозном 
клерикализме, третий о «польской 
модели», четвертый либертари-
анец, пятый и вовсе анархист, не 
признающий ничего и никого. Ше-
стой хочет легализации граждан-
ского партнерства, седьмой — вос-
становления ядерного потенциала, 
восьмой — третьего Майдана, де-
вятый — вернуть Кубань, десятый 
— социализм по образцу северной 
Европы.

Мы привыкли клеймить несо-
гласных статусом «консервы» и 
записывать их в «агенты Кремля». 
Порой это и впрямь соотвествует 
реальности, но не всегда. По од-
ной простой причине.

Украинские противоречия нели-
нейны. Они напоминают сетки с 
ячейками разной крупности: накла-

дываешь их друг на друга и пони-
маешь, что в стране не два окопа, 
а куда больше. И что сторонники 
и противники разных взглядов на 
настоящее и будущее могут комби-
нироваться в удивительно причуд-
ливых сочетаниях.

В принципе, в этом нет ничего 
удивительного: страна в ускорен-
ном темпе пытается договаривать-
ся о самой себе. Этот процесс ни-
когда не бывает легким, особенно, 
если учесть, что сейчас Украине 
приходится экстерном проходить 
тут курс, на который другие госу-
дарства тратили много лет. Двад-
цать три года прежней дискуссии о 
будущем отправлены в архив: она 
стала неактуальна из-за войны и 
рожденной войной тектоники. А 
новая дискуссия только лишь на-
чалась.

Мы будем проживать драматиче-
ский период — старый социальный 
договор канул в небытие, а новый 
еще не создан. У него есть только 
лишь общий контур: вырваться из 
постсоветской логики, защититься 
от бывшей метрополии, встать на 
ноги и сделать страну пригодной 
для жизни. Поначалу страна объ-
единялась вокруг того, чего она 
не хочет. А теперь предстоит раз-
межеваться по линиям желаемого 
будущего. И это, возможно, самое 
сложное.

Сложное, но закономерное. Лю-
бая пригодная для жизни стра-
на никогда не шагает в ногу. То-
тальное единодушие всегда хуже 
дискуссии. В той же Польше сто-
ронники Качинского смотрят с по-
дозрением на сторонников Туска, 
а те отвечают им взаимностью. Но 

главный проверочный вопрос о не-
зависимости страны не подверга-
ется рефлексиям и пересмотру.

Формула «агент Кремля», кото-
рой разные лагеря клеймят друг 
друга, — она ведь тоже оттуда — 
из недавнего прошлого, где было 
лишь два лагеря и черно-белая па-
литра. Сегодня она уже не всегда 
срабатывает. Да, Кремль никуда 
не делся — равно как и его пла-
ны по обрушению Украины — но 
формулы «эталонного будущего», 
несогласие с которой выдает про-
кремлевского обитателя с головой, 
сегодня не существует. И потому 
тот же Кремль чаще делает став-
ку не на сознательных союзников, 
сколько на категорию «полезных 
дураков».

Тех, кто в борьбе за персональ-
ное будущее готов жертвовать кол-
лективным. 

Тех, кто привык не видеть слож-
ность реальности, предпочитая 
прятаться в политическую дальто-
нику. 

Тех, кто уверен в диктате про-
стых ответов на сложные вопросы. 

Тех, кто с завязанными глазами 
щупает слона за хобот и на базе 
собственных наблюдений делает 
вывод о том, что слон — это змея.

Это битва здравого смысла и 
близорукости. Знания и больше-
визма. Арифметики и суеверий. 

И в этом состязании по другую 
сторону баррикад может оказаться 
тот человек, с которым еще недав-
но вы считались союзниками. 

И если вы думаете, что самое 
сложное позади — вы ошибаетесь.

«Украинская правда»

 Украинские баррикады. Почему война проще мира
Два года назад в чем-то было даже легче. 

Когда судьба страны решалась канонада-
ми на востоке, водораздел в стране был 
один-единственный. И сводился он к вопро-
су о том, хочешь ты независимой Украины 
или нет.

В 2014-м разговор о ценностях напоминал 
сцену принятия в козаки из «Тараса Буль-
бы»: «Что, во Христа веруешь? А в святую 
троицу? А ну перекрестись! Ну хорошо, тог-
да ступай в который сам знаешь курень». Только вместо вопросов 
о вере в Украине спрашивали о том, чьей победы ты желаешь в 
начавшейся войне. И два года назад ответ на этот вопрос позво-
лял наложить на карту страну одну-единственную сетку с двумя 
ячейками. Украина или Малороссия. Суверенитет или вассалитет.
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9 сесія районної ради
Газета «Слово» позбавилась співзасновника — райради. 
На черзі — РДА. Тепер політику газети буде формувати 
трудовий колектив. І утримувати газету — теж... 

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

Угода про взаєморозуміння та спільні дії співзасновників у процесі 
реформування комунального друкованого засобу масової інформації 

газети «Слово» та комунального підприємства «Редакція газети «Слово»

Ця Угода укладається між трудовим колективом редкції газети в особі 
уповноваженої від трудового колективу _________________________________
, ____________________________ районною радою в особі голови ради  Кири-
ченка Ростислава Миколайовича, районною державною адміністрацією в особі 
голови ______________________________,  на підставі Конституції України, 
законів України «Про реформування державних і комунальних друкованих за-
собів масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 
і органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», з 
метою забезпечення права місцевої громади на інформацію, гарантій редакцій-
ної незалежності видання, дотримання європейських стандартів свободи слова 
та засобів масової інформації.

1. Співзасновники комунального друкованого засобу масової інформації  га-
зети «Слово» (Вишгородська районна рада, Вишгородська районна державна 
адміністрація, трудовий колектив газети) та засновник комунального підприєм-
ства «Редакція газети «Слово» (Вишгородська районна рада) зобов’язуються 
сприяти реформуванню газети і редакції шляхом виходу органу державної вла-
ди та органу місцевого самоврядування зі складу співзасновників, та переда-
чу ними засновницьких прав трудовому колективу реформованої редакції на 
першому етапі реформування, гарантій щодо недопущення невмотивованого 
законодавством втручання у редакційну кадрову політику видання, а саме: під-
тримати рішення трудового колективу редакції щодо виконання обов’язків ре-
дактора газети (керівника редакції) особи уповноваженої трудовим колективом 
та надавати особі уповноваженого трудовим колективом підтримку для вико-
нання функцій і повноважень по реформуванню газети і редакції.

2. Співзасновники доручають виконання функцій комісії по перетворенню ре-
дакції та управлінню майном редакції, на час реформування, уповноваженому 
від трудового колективу редакції.

3. Трудовий колектив редакції газети зобов’язується забезпечувати всебічне і 
об’єктивне висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування відповідно до вимог Закону «Про висвітлення діяльності ор-
ганів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації». 

Сторони домовляються про те, що разом з редакційними матеріалами про 
діяльність місцевого органу державної влади і органів місцевого самовряду-
вання, редакція оприлюднює коментар згаданого місцевого органу державної 
влади або органів місцевого самоврядування у разі його отримання в установ-
леному цією угодою порядку, який визначає, що:

— запит щодо такого коментаря надсилається редакцією до відповідно-
го органу влади, самоврядування не пізніше 12 години вівторка (у переддень 
випуску у світ газети). Запит надсилається електронною поштою на адреси 
______________________________ та до запиту додається редакційний ма-
теріал;

 — відповідний коментар редакція отримує не пізніше як до 12 години середи (у 
день випуску у світ газети) на електронну адресу _________________________.

За погодженням сторін можуть бути використані й інші засоби зв’язку.
Розрив чи змішування змісту офіційної інформації, що оприлюднюється, ко-

ментарями засобу масової інформації не допускається.
4. Сторони визнають, що редакційна політика газети будується на принципах 

об’єктивності, достовірності, точності, невтручання будь-якої політичної партії. 
Жодна політична партія, громадська організація, рух не можуть мати переваги 
чи обмеження у висвітленні на сторінках газети.

5. Претензії співзасновників щодо недотримання цієї Угоди її сторонами роз-
глядаються на спільному засіданні представників співзасновників та Київської 
обласної організації Національної спілки журналістів України, а у разі спору між 
сторонами щодо оприлюдненої інформації — Комісією з журналістської етики.
     
    Заступник голови ради                                                               А.І. Потапенко

Додаток
до рішення районної ради 
від ____ 2016 р. № __-09-VII

вої інформації  газети «Слово» 
та комунального підприємства 
«Редакція газети «Слово» (див. 
нижче).

Я не буду коментувати цю 
Угоду, зауважу лише, що мова в 
ній йде дійсно про двох співза-
сновників: райраду та райдер-
жадміністрацію. Однак, мені 
абсолютно точно відомо, що на 
момент проведення сесії розпо-
рядження голови РДА щодо 
виходу її із засновників газети 
«Слово» в природі ще не існува-
ло.  

Втім, якщо згадати, що в 2007-
2008 р., коли головою райради 
було обрано Я. Москаленка, з’я-
сувалося, що в природі не існує 
і власне засновницької угоди 
газети «Слово», це навряд чи 
кого здивує. Адже, так само, як 
колись  керівники райради, РДА 
та тодішній керівник газети «Сло-
во» зімітували, що вони юридич-
но стали співзасновниками газе-

ти «Слово», зараз вже нинішні 
керівники райради, РДА та газети 
«Слово» разом з нинішніми де-
путатами імітують, що райрада 
та РДА юридично виходять із 
засновників.  На місці депутатів 
райради загалом та К. Олексій 
зокрема я, в першу чергу, звернув 
би увагу на цей «нюанс». Щодо 
порушень «дорожньої карти» та 
інших порушень, допущених ко-
лективом редакції, на думку К. 
Олексій, то, на моє тверде пере-
конання, на них має відповісти І. 
Литовченко. Або в «Слові», або, 
якщо захоче, в нашій газеті. Ми 
із задоволенням надамо їй таку 
можливість. 

А от зауваження К. Олексій 
щодо майбутнього існування га-
зети «Слово» і прямих натяків на  
те, що «на горизонті замаячив 
спонсор (власник)», то вони дій-
сно заслуговують на увагу.  

Особисто я за десять років іс-
нування нашої газети впевнив-
ся, що будь-яка регіональне  су-
спільно-політичне видання не 

Коментар  секретаря  комісії з питань освіти, культури, духовності, 
свободи слова та засобів масової інформації  Катерини Олексій

Як журналіст, я підтримую Закон України «Про реформу-
вання  державних і комунальних  друкованих  засобів  ма-
сової інформації»,  який підписаний Президентом  України 
24.12.2015 року.  Я за те, щоб  реформування проходило з 
дотриманням  вимог  чинного законодавства. 

Щодо реформування друкованого ЗМІ газети «Слово» 
та комунального підприємства «Редакція газети «Сло-
во», співзасновником якого є Вишгородська районна рада, 
обидві комісії: з комунальної власності та з питань засобів 
масової інформації до розгляду проекту рішення з даного 
питання підійшли недобросовісно. Комісія з питань ЗМІ не 
прийняла ніякого рішення, окрім того, щоб питання винести 
на розгляд сесії. Комунальна комісія підтримала проект рі-
шення, не поцікавившись проведенням інвентаризації, яку 
редакція повинна була провести до 31 березня 2016 року. 
Обидві комісії не врахували і те, що було протерміновано 
рішення співзасновників рівно на один місяць про вихід із 
співзасновників, і те, що  в проекті не конкретизовано, коли 
буде проведено процедуру реорганізації, чи на першому ета-
пі, тобто  у 2016 році, чи вже з 1 січня 2017 року, тобто, на 
другому етапі реформування. 

Ніхто не проти того, що передбачено згаданим Законом 
— надання редакції газети «Слово» пріоритетного права у 
визначенні  способу реформування. Редакція газети «Сло-
во» 15 березня 2016 року на зборах трудового колективу 
визначилась із  способом реформування: вихід  ВРДА і рай-
онної ради зі складу засновників (співзасновників) газети та 
редакції з перетворенням  членами  її трудового колективу 
у суб’єкт господарювання із збереженням назви,  цільово-
го призначення, мови видання і тематичної спрямованості 
друкованого засобу.  Подала  редакція до районної ради 
проект пропозицій 24 березня 2016 року, тобто, в термін 
до 31.03.2016 року. На прийняття рішення співзасновників 
(ВРДА і районної ради) про  реформування,  згідно графіка 
(дорожньої карти), було відведено 2 місяці, але не пізніше 1 
травня  2016 року. Чому протягом двох місяців районна рада 
не приймала ніяких рішень з приводу реформування — неві-
домо, хоча за цей термін було проведено 2 сесії: 31  березня 
і 18 квітня. Чи забули про реформування, чи редакція не на-
полягала, бо не надходило до комісії з питань ЗМІ проектів 
рішень від в. о .редактора газети «Слово» Ірини Литовченко, 

яка також мовчала на двох сесіях про те, що питання про 
реформування  не виноситься на сесії. 

І от, раптом, редакції приспічило реформуватися, коли 
вже пройшов термін. Ці рішення співзасновників про ре-
формування та Угода про взаєморозуміння та спільні дії 
співзасновників у процесі реформування повинні були бути 
ухвалені районною радою  до 1 травня 2016 року і направ-
лене клопотання до Держтелерадіо з копією НСЖУ для 
включення до зведеного переліку об’єктів реформування 
друкованих ЗМІ та редакцій, що підлягають  реформуванню 
на першому етапі у 2016 році, до 1 червня 2016 року.  Нага-
даю, сесія районної ради  відбулася 2 червня 2016 року, так 
що редакція газети «Слово» спізнилася із реформуванням в 
першому етапі рівно на 1 місяць і 1 день. Нічого страшного 
в цьому немає, можна  реформуватися і в другому етапі — в 
2017-2018 роках. Але редакція наполягає на реформуванні в 
2016 році і тому на розгляд сесії виносяться проекти рішення 
невизначеного характеру: або реформуватися в 2016 році, 
або з 1 січня 2017 року. Як у  тій приказці «бабка на  двоє 
ворожила». 

І депутати повелися на це. Навіть проголосували за Угоду 
про взаєморозуміння та спільні  дії співзасновників  у про-
цесі реформування, в якій не було вказано  ні представни-
ка  від трудового колективу, ні від ВРДА, бо не ясно було 
чи подала ВДРА свою згоду про вихід із засновників. Саме 
за таке рішення без конкретики проголосували 20 депутатів, 
5 — утрималися, 3 — проголосували проти. Незрозуміло, 
чому так швидко депутати хотіли  відправити газету «у віль-
не плавання» при тому, що  на цей рік із місцевого бюджету 
виділили 380 тисяч гривень. Така ж сума на газету заплано-
вана згідно районної Програми підтримки ЗМІ на 2017 рік. 
Але, якщо редакція газети ледве зводила кінці з кінцями за 
фінансування з місцевого бюджету і скотилася  до мізерно-
го тиражу, то чому так поспішає  залишитися без бюджетної 
підтримки? Судячи з публікацій у газеті, перед редакцією за-
маячів спонсор (власник).

Прикро, що до цього часу ЗМІ залежали від влади, а піс-
ля реформування будуть залежати від грошового «мішка». 
Газетні слова, аналогічно музиці, замовлятимуть ті, хто  пла-
титимуть гроші. А газетярі  можуть спокійно посилатися на 
фразеологізм «Гроші — не пахнуть».

те що з тиражем в кілька тисяч 
екземплярів, а, навіть, з десяти-
тисячним тиражем, в нинішній 
ситуації просто не виживе. І спра-
ва тут, навіть, не в сміливості чи 
майстерності журналістів (хоча, 
й це має неабияке значення), а в 
суспільній психології. В ставленні 
людей до газети. За майже сто 
років «совка», де існувала виклю-
чно «державно-комунальна» 
преса, вони звикли до того, що 
газета — це щось таке пропаган-
дистсько-брехливе, що, як і дер-
жава, існує саме по собі, а люди і 
їх проблеми — самі по собі. Дум-
ка про те, що газета може бути 
не  пропагандистом, державним 
чи  комунальним «брехунцем», 
а, навпаки, захисником, якого по-
трібно підтримувати, поки що для 
переважної більшості українців 
настільки ж далека і мало зро-
зуміла, як, наприклад, думка про 
те, що багатоквартирний будинок 
і все, що в ньому знаходиться, є 
власністю кожного його мешкан-
ця. Нічого дивного в цьому не-
має: так само, як вся радянська 
суспільно-політична система си-
стемно і послідовно вбивала у 
свідомості кожного громадянина 
повагу до приватної і реальної 
колективної власності, так само    
система державно-комунальних 
ЗМІ вбивала в цій свідомості дум-
ку про те, що газета може і повин-
на бути на боці народу, а не на 
боці влади. Але для цього вона 
повинна утримуватися самим на-
родом. У всякому випадку до того 
моменту, поки влада, віддаючи 
частину податків громадян на 
утримання газети, не бути вима-
гати за це виключно дифірамбів 
на свою адресу. 

Як громадянин може підтрима-
ти газету? Виключно підпискою. 

Однак, більшості наших співгро-
мадян думка про те, що потрібно 
віддати 50 кревних гривень на 
газету поки що видається просто 
смішною...

Так що, в будь-якому випадку, 
без допомоги «Слову» не обій-
тись. І якщо І. Литовченко (чи В. 
Потапову, який раніше чи пізніше 
повернеться до виконання своїх 
обов’язків) не вдасться знайти 
бізнесмена чи бізнес-структуру, 
які, допомогаючи газеті, не бу-
дуть втручатися в  її політику, їм 
доведеться виживати за рахунок, 
перш за все, політичної реклами. 
Яка, як правило, знищує будь-я-
ке суспільно-політичне видання. 
І що не краще, ніж бути держав-
ною чи комунальною газетою. 

Так що проблема зовсім не в 
«грошовому мішку». Пробле-
ма в тому, щоб цей «мішок» не 
був політично заангажованим і 
не платив журналістам гроші за 
брехню, а, навпаки, підтримував 
би їх за те, що вони пишуть прав-
ду.     

...Щодо проекту рішення, то 
більшість депутатів його підтри-
мали.

Тепер — щодо інших питань, 
розглянутих сесією.

ЗМІНИ В РЕГЛАМЕНТ 
Сесія внесла наступні зміни 

до Регламенту райради (ци-
тую): 

«1.1. Пункт 1 статті 10 Ре-
гламенту викласти у... редакції:

«1. Перед початком кожно-
го пленарного засідання ради 
проводиться реєстрація депу-
татів на підставі пред’явлення 
посвідчення депутата, яка за-
безпечується виконавчим апа-
ратом ради або за допомогою 
електронної системи. У разі 

неможливості прибути на сесію 
депутат  повідомляє про це го-
лову ради або його заступника із 
зазначенням причини.».

1.2. Абзац перший п. 1 ст. 13 
Регламенту доповнити сло-
вами: «здійснює контроль за 
використанням електронної 
системи підрахунку голосів 
електронними пристроями».

1.3. Пункти 10 та 11 ст. 19 Ре-
гламенту викласти у... редакції:

«10. Рішення ради прийма-
ються відкритим поіменним або 
таємним голосуванням.

Відкрите поіменне голосуван-
ня здійснюється за допомогою 
електронної системи голосу-
вання або шляхом підняття 
руки.

Таємне голосування прово-
диться при обранні голови ради, 
його заступника та в інших ви-
падках, передбачених законодав-
ством, цим Регламентом, а та-
кож за окремим рішенням сесії. 

11. При відкритому поіменно-
му голосуванні шляхом піднят-
тя руки після підрахунку голосів 
лічильною комісією, головуючий 
на засіданні або голова лічильної 
комісії оголошують результа-
ти голосування і повідомляють 
прийнято проект (пропозицію) 
чи відхилено.

При відкритому поіменному 
голосуванні шляхом підняття 
руки кожен депутат за пред’яв-
ленням лічильній комісії свого 
посвідчення особисто у списку 
депутатів проти свого прізви-
ща робить запис «за», «проти» 
або «утримався» та власноруч-
ний підпис.

Лічильна комісія підраховує 
голоси та подає дані про ре-
зультати відкритого поіменно-

(Закінчення на стор. 4)
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Газета «Слово» позбавилась співзасновника — райради. 
На черзі — РДА. Тепер політику газети буде формувати 
трудовий колектив. І утримувати газету — теж...

го голосування головуючому на 
засіданні, а списки голосування 
— у секретаріат сесії. Підсумки 
голосування заносяться до про-
токолу сесії.

У випадку використання елек-
тронної системи голосування, 
результати голосування ви-
світлюються на інформтабло 
електронної системи та пові-
домляються головуючим на пле-
нарному засіданні».

З приводу внесених змін до Ре-
гламенту, прийнятим районною 
радою в зв’язку із набраннямчин-
ності Законом України «Про вне-
сення зміни до статті 59 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» щодо поімен-
них голосувань».

Нагадаю, що в ч. 3-й ст. 59 За-
кону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», куди 
були внесені зміни, є, окрім того, 
ще й наступне уточнення:

«...Результати поіменно-
го голосування підлягають 
обов’язковому оприлюднен-
ню та наданню за запитом 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про доступ до публічної 
інформації». На офіційному 
веб-сайті ради розміщують-
ся в день голосування і збері-
гаються протягом необмеже-
ного строку всі результати 
поіменних голосувань. Резуль-
тати поіменного голосуван-
ня є невід’ємною частиною 
протоколу сесії ради».

Так от, дуже хотілося б, нареш-
ті, якось побачити взагалі  ре-
зультати поіменних голосувань 
депутатів на офіційному веб-сай-
ті ради. Не кажучи вже про розмі-
щення таких результатів безпосе-
редньо в день голосування. 

Взагалі, складається вражен-
ня, що офіційний веб-сайт нашої 
районної ради створювали не 
спеціалісти, а школярі, причому, 
двійочники. Працювати з ним, 
практично, неможливо. 

...Сесія підтримала реоргані-
зацію Катюжанської та Деми-
дівської спецшкіл І-ІІІ ступенів 
шляхом перетворення в за-
гальноосвітні школи І-ІІІ сту-
пенів.

Депутати взяли до відома 
«Інформацію про виконання 
Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва 
у Вишгородському районі на 
2015-2016 роки».

Сесія затвердила Програму 
медзабезпечення пільгових та 
соціально незахищених верств 
населення району на 2016-2020 
роки.

Депутати внесли зміни до 
Програми захисту населення 
і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного, при-
родного характеру та забезпе-
чення пожежної безпеки на те-
риторії району на 2015-2017 р. 
р., а саме:

«1.1. у абзаці першому розділу 
4.2. «Фінансове забезпечен-
ня» Програми замість цифри 
«245,4» записати цифру «325»;

1.2. у абзаці четвертому 

розділу 4.2. «Фінансове забезпе-
чення» Програми замість числа 
«2015» записати числа «2016-
2017»;

1.3. абзац п’ятий розділу 4.2. 
«Фінансове забезпечення» Про-
грами доповнити словами на-
ступного змісту: «згідно додат-
ку до Програми» (див. нижче).

250 ТИС. НА ПРОЕКТУВАННЯ
 МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ, 

ТАКИ, ДАЛИ 
Сесія внесла зміни до Про-

грами підтримки діяльності 
ВРКП  «Комунальник» на 2015-
2016 роки, а саме: розділ 5 
(План заходів. Заходи підтримки 
діяльності ВРКП «Комунальник» 
на 2015-2016 роки) Програми 
виклала в новій редакції.

Цікаво, що ці зміни вже перед-
бачають виділення в цьому році 
250-ти тисяч на проведення робіт 
по розробці проектної докумен-
тації з облаштування та благоу-
строю майданчиків (зупинок для 
відпочинку) на території району з 
проведення робіт по будівництву 
і облаштуванням зазначених міс-
ць контейнерами для твердих по-
бутових відходів, свердловинами 
для водопостачання, мангалами, 
проведення робіт по електропо-
стачанню, лавочками, бесідками 
та біотуалетами у місцях відпо-
чинку (проти чого більшість депу-
татів виступила на одній із остан-
ніх сесій). 

Депутати підтримали внесен-
ня змін до Програми фінансо-
вої підтримки діяльності ВРКП 
«Вишгородтепломережа» на 
2016 рік (на цих змінах, за бра-
ком місця, ми детальніше зупини-
мося в наступних номерах).

КУДИ ПІДУТЬ НАШІ ГРОШІ...
Сесія внесла зміни до рішен-

ня райради від 25.02.2016 №52-
05-VІІ «Про затвердження Про-
грами соціально-економічного 
та культурного розвитку райо-
ну на 2016 рік».

Згідно цих змін, по Програмі за-
безпечення безкоштовними ме-
дикаментами окремих груп насе-
лення Вишгородського району на 
2016-2020 роки, КЗ «Вишгород-
ський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
отримає в цьому році приблизно 
500 тис. грн. з райбюджету.

Щодо пропозиції по викори-
станню коштів бюджету розвитку 
на 2016 р.:

Районна держадміністрація
Капітальні вкладення

Виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на будівни-
цтво спортмайданчика розміром 
42х22 м в с. Литвинівка — 45 тис. 
грн. 

«Центр первинної 
медико-санітарної допомоги»
Капремонт Демидівської амбу-

латорії загальної практики-сімей-
ної медицини — 854 тис. грн. 

Виготовлення проектно-кошто-
рисних документацій:

— капремонту ФАПу в с.Вахів-
ка — 23 тис. 300 грн.;

— капремонту ФАПу в с.Фе-
дорівка — 32 тис. 300 грн.;

— капремонту ФАПу в с.Во-
ронківка — 23 тис. 300 грн.;

— капремонту ФАПу в с. Во-
ронківка — 25 тис. 800 грн. 

9 сесія районної ради

тренувальна робота дитячо 
-юнацьких спортивних шкіл
Капітальний ремонт басейну 

комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи — 600 тис. 
грн.

Управління фінансів
Субвенція іншим бюджетам на 

виконання інвестиційних проектів
Капітальні ремонти:
— будинку культури в с. Савен-

ки — 469 тис. грн.;

Фінансове забезпечення Програми захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на території Вишгородського району 
на 2016-2017роки

Найменування заходів

Підтримка спеціалізованого обладнання в 
робочому стані
Створення запасу пально-мастильних ма-
теріалів для проведення рятувальних робіт 
та гасіння пожеж
Придбання спецодягу та обмундирування

Орієнтовний обсяг 
фінансування, тис. гривень

145

95,8

84,2
325

№ 
п/п

1

2

3

519 грн.;
по доходах спецфонду у сумі 2 

млн. 342 тис. 55 грн. та по ви-
датках спецфонду у сумі 3 млн. 
932 тис. 597 грн. з перевищен-
ням видатків над доходами у сумі 
1  млн. 590 тис. 542 грн.

ЩЕ ПИТАННЯ
Депутати внесли зміни до рі-

шення райради від 29.12.2015 
року №35-04-VII «Про райбюджет 
району на 2016 рік» (зі змінами).

Сесія затвердила централі-
зовані видатки відділу освіти 
РДА на 2016 р. по забезпеченню 
свідоцтвами та атестатами за-
гальноосвітні навчальні закла-
ди  району та  в разі потреби 
централізоване забезпечення їх 
передруку. 

Депутати взяли до відома ін-
формацію про роботу Фонду ко-
мунального майна Вишгородсь-
кого району з питань виконання 
повноважень з управління об’єк-
тами спільної комунальної влас-
ності територіальних громад сіл, 
селища, міста Вишгородського 
району. 

Сесія затвердила звіти з вико-
нання фінпланів комунальних 
підприємств району за 2015 р.

Депутати звільнили з посади 
головного лікаря КЗ «Вишгород-
ський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Олексія Черняхівського 2 черв-
ня 2016 року за угодою сторін 
та призначити на цю посаду Ок-
сану Морозову терміном на три 
роки на умовах контракту.

Сесія безоплатно передала 
нерухоме майно, що є об’єктом 
спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, се-
лища, міста Вишгородського 
району та перебуває на балансі 
КП «Вишгородська центральна 
районна аптека № 23» у кому-
нальну власність територіаль-
ної громади сіл Жукин та Ровжі 
(частина приміщення аптеки №88 
по вул. Миру, 12 в с. Жукин, пло-
щею 45,2 кв. м). 

Депутати взяли до відома ін-
формацію про результати діяль-
ності Вишгородського відділу 
Києво-Святошинської прокура-
тури за 2015 рік.

Сесія внесла зміни до рішень 
райради від 17.11.2015 року 
№04-01-VII «Про умови оплати 
праці голови райради» та №06-
01-VII «Про умови оплати праці 
заступника голови райради», а 
саме.

Депутати затвердили проект 
землеустрою щодо встановлен-
ня (зміни) меж адміністратив-
но-територіальної одиниці села 
Лебедівка.

Сесія затвердила техдокумен-
тації з нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок, розро-
блених ТОВ «Лідер Плюс» та ТОВ 
«Будексім 2007» (див нижче).

З приводу цього рішення — 
питання. А чи не розташовані ці 
ділянки безпосередньо на бере-
гах водоймищ і чи не опиняться 
завтра ці береги за високим при-
ватними парканами? Можливо, 
сінокосіння тут взагалі ні при 
чому і це лише старий добрий 
спосіб отримати у користування 
власний пляж?  

Наш кор.
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№ 
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва
землекористувача

гр. Бондаренко С. М.
гр. Хицюк Р. В.
гр. Черепаха Р. А.
гр. Щербенюк В. І.
гр. Лімаков О. В.
гр. Черкащенко С. М.
гр. Маркевич Л. В. 

Місцезнаходження
земельної ділянкти

Лебедівська сільська рада
Лебедівська сільська рада
Хотянівська сільська рада
Хотянівська сільська рада
Лебедівська сільська рада
Хотянівська сільська рада
Хотянівська сільська рада

Цільове 
призначення

Для сінокосіння
Для сінокосіння
Для сінокосіння
Для сінокосіння
Для сінокосіння
Для сінокосіння
Для сінокосіння

Площа 
земельної 
ділянки, га

0,0277
0,0758
0,0263
0,1320
0,1195
0,04

0,2500

Грошова 
оцінка 

ділянки, грн.
345,22
944,67
327,80

1 645,06
1 489,27
498,50
3115,62

В  роз рахун ку 
на 1 кв. метр

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

Розробка схем та проектних 
рішень масового застосування

Програма забезпечення місто-
будівною документацією насе-
лених пунктів Вишгородського 
району на 2016 рік (виготовлення 
схеми планування району) — 1 
млн. 100 грн.

Відділ освіти
Придбання підручників

Придбання підручників для уч-
нів 4 та 7 класів — 199 тис. грн.

Капітальні вкладення
Придбання приміщень з при-

леглою територією для забезпе-
чення дітей дошкільним закла-
дом — 4 млн. 500 тис. грн. 

Загальноосвітні школи
Виготовлення проектно-кошто-

рисних документацій:
— на капремонт фасаду Ди-

мерської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів №1 — 20 тис. 
грн.;

— на капремонт фасаду Деми-
дівської загальноосвітньої школи 
— 40 тис. грн.;  

— на капремонт фасаду Ниж-
чедубечанськоїї загальноосвіт-
ньої школи — 20 тис. грн.;

— на капремонт фасаду 
Ровівської загальноосвітньої 
школи — 15 тис. грн.;

— на капремонт покрівлі та 
фасаду Катюжанської загально-
освітньої школи — 15 тис. грн.;

— на капремонт фасаду Яс-
ногородської загальноосвітньої 
школи — 20 тис. грн.; 

— на капремонт фасаду 
Литвинівської ЗОШ — 15 тис. 
грн.

Будівництво спортзалу та 
їдальні по вул. Соборній, 21 в 
смт. Димер — 5 млн. грн.

Реконструкція з надбудовою та 
прибудовою ДНЗ «Барвінок» по 
вул. Пушкіна, 1-а в с. Лютіж — 5 
млн. грн.

Утримання та навчально-

— сільського клубу в с. Катю-
жанка — 299 тис. грн.;

— ДНЗ «Малятко» в с. 
Литвинівка — 652 тис. грн.;

— сільського клубу в с. Воро-
паїв — 400 тис. грн.

Реконструкція ДНЗ «Веселка» 
в с. Гаврилівка — 680 тис. грн.

Виготовлення проектно-кошто-
рисних документацій:

— на капремонт дороги по вул. 
Визволителів в с. Вища Дубечня 
— 23 тис. 800 грн.;

— на капремонт дороги по вул. 
Соборна 1 в с. Вища Дубечня — 
25 тис. 600 грн.;

— на капремонт дороги по вул. 
Соборна 2 в с. Вища Дубечня — 
26 тис. 100 грн.

Інші субвенції
Виготовлення нормативної гро-

шової оцінки земельних ділянок в 
населених пунктах Любимівської 
сільської ради — 45 тис. 300 грн.

Внести зміни до назви робіт:
Виготовлення проектно-кошто-

рисної документації на рекон-
струкцію дитячого дошкільного 
закладу з розширенням на вул. 
Піонерська, 6 в с. Пірнове.

...Депутати затвердили звіт 
про витрачання коштів резерв-
ного фонду районного бюдже-
ту за березень та квітень 2016 
р. (не витрачалися).

Сесія затвердила звіт про ви-
конання райбюджету за І квар-
тал 2016 року:

— по доходах у сумі 107 млн.  
695 тис. 240 грн. і по видатках у 
сумі 92 млн. 682 тис. 263 грн. з 
перевищенням доходів над ви-
датками у сумі 15 млн. 12 тис. 
977 грн., в тому числі:

по доходах загального фонду у 
сумі 105 млн. 353 тис. 185 грн. 
та по видатках загального фонду 
у сумі 88 млн. 749 тис. 666 грн.  
з перевищенням доходів над ви-
датками у сумі 16 млн. 603 тис. 
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Мой город...

№11(290), пятница, 10 июня 2016 г.

Під професійною сценою вболівала куп-
ка глядачів з групи підримки, а випадкові 
перехожі спостерігали здалеку. На самій 
сцені атлети змагалися у різних дисци-
плінах, демонструючи силу м’язів і красу 
тіла — силовий фрістайл, віджимання з 
додатковою вагою 48 кг, підтягування з ва-
гою 32 кг та ін.

Деякі вправи вимагали проявити сприт-
ність та гнучкість. Дехто брав ще й актор-
ською майстерністю, заслуговуючи додат-
кові оплески. 

Всього змагалося 38 спортсменів із п’я-
ти областей України. За призові місця бо-
ролися у чоторьох номінаціях. 

Переможці отримали кубки, медалі 
та грошові винагороди. Серед призерів 
спортсменів із Вишгородського району не 
виявилося. Завершили змагання вечір-
нім концертом Артема Лоіка — учасника 
шоу «Х-Фактор» та супер-фіналіста шоу 
«Україна має талант».

Спортивну події вдалося провести за 
допомогою спонсорів — народного де-

Чемпіонат 
вуличного 
спорту

Минулої суботи у Вишгороді на 
набережній Київського моря відбувся 
відкритий чемпіонат Київської області 
зі Street Workout. 

На жаль, досить цікава спортивна 
подія не привернула відповідної уваги 
глядачів. 

путата України Ярослава Москаленка, 
депутата обласної ради та голови ГО 
«Молода Країна» Андрія Пещеріна та ЖК 
«Велесгард».

Довідка:
Street Workout — це доступний та без-

коштовний вид спорту, який включає ви-
конання різних вправ на вуличних спор-
тивних майданчиках, а саме на турніках, 
брусах, шведських стінках та ін. Основний 
акцент ставиться на роботу з власною ва-
гою і розвитком сили та витривалості. Не-
зважаючи на те, що воркаут вважається 
молодіжним видом спорту, ним займають-
ся люди різних вікових категорій і різних 
країн світу.

Марія Філатова
Фото автора

Хочете, щоб вас надули? 
Гайда на надувні атракціони!

...Не встигли вщухнути дощі і хоч злегка підсохнути 
калюжі, як малеча, вхопивши дорослих за руки, потягла 
їх на набережну Київського моря.  Бо ж там — водичка! 
А на водичці качечки з каченятками плавають! А ще 
— морозиво! А ще — атракціони! Надувні гірки, з яких 
можна з’їхати, батути, де можна пострибати, доріжки, 
по яких можна побігати, поборюкатися, і, взагалі, трохи 
подуріти. Бо коли ж іще дуріти й біситися, як не в ди-
тинстві? 

Ну, от, прибігли. Як мріялося, так і ста-
лося: сонце й море на місці, набережна 
— теж (в море не змило), качечки плава-
ють, морозиво продається, атракціони аж 
виблискують на сонці різними кольорами. 
Здалеку.  Тож, дітки — до них. З усіх ніг. 
Прямісінько до гірки, з якої можна — шке-
реберть... Ну, от і гірка, нарешті. Зараз ми 
на неї заліземо... Ой, і заліземо... Залізе-
мо? А як? Та ніяк. Мала б бути десь така 
спеціальна драбинка, але її немає... 

То, може, на дракончика заскочимо? 
Ні, не заскочимо. Здувся дракончик... Ма-
буть, не те щось ковтнув...

Тоді, гайда на батут! Не гайда? А що ж 
сталося? Дірявий батут? Правда?! Дійсно, 
дірявий...

То, може, хоча б по доріжкам покачає-
мося? Не покачаємося? Чому? Тому, що 
брудні доріжки, неначе їх жодного разу 
після придбання не чистили? А, хай йому 
грець! То за що ж ми 35 гривень заплати-
ли?! За те, щоб півгодини витратити на 
те, щоб зрозуміти, що нас надурили? Ти 
ба, дійсно півгодини розваг шукали... Все 
чесно, виходить... Півгодини на атракціо-
нах провели, а як саме, власника не об-
ходить? Ну, що ж, дякуємо, шановний під-
приємцю ФОП Авраменко О. М., за цікаво 
проведений на дитячому атракціоні «Гор-

ки Ленд» час і викинуті на вітер гроші! Та-
кож, дякуємо  Вишгородському міському 
голові Момоту О. В. За те, що надав мож-
ливість ФОП Авраменку О. М., хай буде 
здоровий, дурити людей. А от перевірити 
як саме він працює, разом з підлеглими не 
спромігся...  

С. Кобилякіна

Наша Набережна



                            Понеділок 13 червня 2016 року
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Вівторок 14 червня 2016 року

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
09.20 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
10.20 Д/ф «Гора Рашмор»
11.15 Д/с «Візит до Кореї»
11.50 Чоловічий клуб. Спорт
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 Мультфільми
14.15 Суспільний університет
15.05 Х/ф «Вавілон ХХ»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
23.00 Підсумки

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»
13.45, 14.45 «Сімейні мелод-
рами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.15 Х/ф «Свати - 1»

21.30 Т/с «Наші пані у Вар-
шаві» 

07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Жереб долі»
13.30 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Особисті обста-
вини»

06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.22 Т/с «Друзі»
09.15 Х/ф «Геркулес»
12.33 Т/с «Не родись врод-
лива»
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.15 Ревізор
22.50 Страсті за ревізором

08.15 «Зіркове життя»
10.10 Х/ф «Спортлото-82»
12.05 Х/ф «Спокута»
13.50, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Вагітна у 16»
23.35 «Доньки-матері»

06.50 Факти 
09.15 Надзвичайні новини. 
10.05 Без гальм!
10.40 М і Ж
11.05 Дивитись усім!
12.00, 13.20 Х/ф «Розбірки 
Токіо» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф «Беовульф» 
16.35 Х/ф «300 спартанців» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна Україна
21.25 Т/с «Володимирська, 
15» 
22.20 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мульт-
фільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.00, 23.15 «Жарт за жар-
том»
12.00, 00.15 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Ти є...»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар 
Рекс»
16.20 Х/ф «Високосний рік»

18.00 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати 
Крісті»

06.00 Мультфільми
06.15 «Вайпаут»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30 «Top Gear»
10.30 Т/с «Скорпіон» 
12.00, 16.30, 23.30 «Секретні 
матеріали»
14.30 «Люстратор 7.62»
17.30 «Українські сенсації»
18.30, 23.00 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Літак проти вул-
кана» 
22.00 Т/с «Олімп»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 02.00 Т/с «90210: Нове 
покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»

18.15 «Звана вечеря»
22.00 Х/ф «Старські та Гатч» 

09.30 «Кримінальні справи»
10.20, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.50 Х/ф «Ділові люди»
13.25, 14.20 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас - 14» 
14.00, 19.00 «Свідок»
15.20 Т/с «Суто англійські 
вбивства»
19.30 Т/с «Кулагін та партне-
ри»
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 
10» 
23.45 Т/с «Без обмежень» 
00.50 Х/ф «Cправжнє право-
суддя»  

06.00-10.05 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор» 
 

09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.10, 04.15 Д/с «Мости між світами»
10.50 Д/с «Клуб пригод»
11.15 Д/с «Візит до Кореї»
11.45 Перша студія
12.25 «План на завтра» 
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
15.00 Фольк-music
16.10 Путівник прочанина
16.25 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
18.15 Новини
19.30 Т/с «Травма»
20.20 Д/ф «Дихай» 
21.50 Війна і мир

 
06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»
13.45, 14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»

20.15 Х/ф «Свати - 1»
21.30 Т/с «Наші пані у Варшаві» 
00.00, 02.20 Х/ф «Про що говорять 
чоловіки»

06.10, 11.05, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Особисті обставини»
00.20 Х/ф «Кращий захист»

06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.40, 19.00, 20.00 Від пацанки до 
панянки
22.10 Х/ф «Наречена за будь-яку ціну» 
 

06.55, 16.00 «Все буде добре!»

08.55 «Зіркове життя»
10.45 «Вагітна у 16»
11.45 «Доньки-матері»
12.45 «Х-Фактор - 6»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-7»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю «

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50, 16.35 Т/с «Шулер»
11.55, 13.20 Х/ф «У пошуках пригод» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.25 Т/с «Демони» 
23.15 Х/ф «Втікач» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.35, 23.15 «Жарт за жартом»
12.35, 00.15 «Моя правда»
13.25 Х/ф «Казка про загублений час»

14.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.40 Х/ф «Діти понеділка»
18.20 Х/ф «Раз на раз не випадає»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 02.30 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00, 23.30 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста. Берлін»
10.15 Д/п «Інженерні імперії. Ацтеки.»
11.10 Д/п «Помста природи»
12.55 Т/с «Скорпіон» 
13.45 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.40, 00.00, 01.45 Т/с «Загублений 
світ»
16.30 Х/ф «Американський ніндзя 5» 
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Охоронець» 
22.00, 00.50 Т/с «Олімп» 

08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 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» 

09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
14.00, 19.00, 23.15, 03.10 «Свідок»
15.20 Т/с «Суто англійські вбивства»
19.30, 04.50 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарів-
ниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»

09.15, 18.55 Про головне
09.45, 04.15 Д/с «Мости між світами»
10.30 Д/с «Клуб пригод»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ У 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.35 Т/с «Травма»
20.30 Книга ua
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст

07.35 «Козаки. Футбол»
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
13.45, 14.45 «Сімейні мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з Русланом 
Сенічкіним»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана 
- 4»
20.15 Х/ф «Свати - 2»

21.30 Т/с «Наші пані у Варшаві» (12+)
00.00, 02.25 Х/ф «Про що ще говорять 
чоловіки» (16+)

08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 
16+
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.35 «Подробиці»
21.00 Т/с «Особисті обставини»
22.50 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш»
00.35 Х/ф «День праці» 16+

03.25 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
07.17 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 19.00 Хто зверху
22.00 Х/ф «Жінка кішка» 16+

09.10 «Зіркове життя»

11.00, 02.35 Х/ф «Пропала грамота»
12.40 «Х-Фактор - 6»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-5 з Павлом Кості-
циним»
22.35 Х/ф «Вавилон XX»
00.45 «Давай поговоримо про секс»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Шулер» 16+
12.15, 13.10 Х/ф «Втікач» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с «Відділ 44» 16+
16.50 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 16+
22.25 Т/с «Демони» 16+
23.15 Х/ф «Служителі закону»  

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.15, 23.15 «Жарт за жартом»
12.15, 00.15 «Моя правда»

13.05 Х/ф «Увага, черепаха!»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25 Х/ф «Знайти і знешкодити»
18.00 Х/ф «Діти понеділка»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті»
01.05 Х/ф «Цілком серйозно»

00.30, 06.30, 10.30 Настоящее время
11.10, 14.30, 18.30, 22.30 Вєсті.ЮА
05.30, 09.30, 13.30, 17.30, 19.30 ЦРУ
07.12, 08.12, 11.30, 23.14 Інші Новини
07.30, 12.30, 16.30, 20.30, 23.30 Вести 
Кремля
15.00 Лівий берег
21.30 СЛІДСТВО.ІНФО

08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00, 23.30 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста. Будапешт»
10.15 Д/п «Інженерні імперії. Майя»
11.10 Д/п «Помста природи»
12.20 «Відеобімба»
13.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.50, 00.00, 01.45 Т/с «Загублений світ»
16.40 Х/ф «Знак» 16+
19.20 «Люстратор 7.62»

Телепрограмма
№11(290), пятница, 10 июня 2016 г.6

  

06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00 Події
09.15, 03.20 Зірковий шлях
11.45, 05.20 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Мій» 
18.00, 04.35 Т/с «Катина 
любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.50 Євро 2016. Бельгія - 
Італія
 

05.45, 21.20 DW- новини
06.10 Х/ф «Я люблю»
07.20 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15 Коли природа наносить 
удар 
18.10 «Іпостасі спорту»
18.35 В гостях у Дмитра 
Гордона
21.00 Океан-ВЕТ
21.40 «Микола Сивий. Пісня - 
моя любовь»
00.00 «Еротична спека» 

20.00 Х/ф «Кінець гри» 16+
22.00, 00.50 Т/с «Олімп» 16+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 Т/с «90210: Нове покоління» 
(16+)
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» (16+)
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 
10» (16+)
14.00, 19.00, 23.15, 02.40 «Свідок»
15.20 Т/с «Суто англійські вбивства»
19.30, 04.50 Т/с «Кулагін та партнери»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

23.45 Т/с «Без обмежень» (18+)
00.55 Х/ф «Cправжнє правосуддя. 
Помста» (16+)

07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»

06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф «Кохання з пробірки»
18.00, 04.35 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Євро 2016. Франція - 
Албанія

2+2

Оголошення

 
06.00, 11.00 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.20 Зірковий шлях
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф «Кульбаба»
16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00, 04.35 Т/с «Катина любов»
19.45, 02.20 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.50 Футбол. Євро 2016. Португалія 
- Ісландія

07.55, 15.00, 18.35, 21.30 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни»
12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.15, 17.45 Дика планета
13.45 «Будьте здорові!»
14.10, 23.10 Тисяча днів планети
15.35, 22.10 Довідник дикої природи
18.10 Сім чудес України. Збараж
18.40 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»

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.

(097)287-35-32

З 60 – річчям вітають 
Куявця Петра Юхимовича 

з с. Катюжанка
Дружина, діти, внуки, та рідні.

Тату рідний, любий наш дідусю, 
Ви в нас є – і милий нам цей світ.
 Хай вам смуток не спаде на думку,
 Ви живіть на радість нам сто літ. 

                                           
Привітання



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

  Четвер 16 червня 2016 року

 

  

  П’ятниця 17 червня 2016 року

Субота 18 червня 2016 року

УТ-1

ICTVІнтер

К-1

Новий

СТБ1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 19 червня 2016 року

2+2

07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.50, 04.15 Д/с «Мости між світами»
10.35 Вікно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Війна і мир
12.10 Слідство. Інфо
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.30, 03.40 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.35 Т/с «Травма»
20.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталією Седлецькою
22.15 Переселенці
22.40 З перших вуст
23.00 Підсумки

07.35 «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку - 7»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 8»
13.45, 14.45 «Сімейні мелодрами - 6»

15.45 «Найкращий ресторан з Русланом 
Сенічкіним»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 4»
20.15 Х/ф «Свати - 2»
21.30 Т/с «Наші пані у Варшаві» (12+)
00.00, 02.25 Х/ф «День радіо» (16+)

09.20, 22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Особисті обставини»
00.30 Т/с «Марафонець» 16+

03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
05.15, 18.00 Абзац!
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди крутості»
07.27 Т/с «Друзі»
12.10 Т/с «Не родись вродлива»
17.35, 19.00, 20.00 Суперінтуїція
21.30 Х/ф «Охоронець»
00.10 Х/ф «Адвокат диявола» 16+

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зіркове життя»
10.45 Х/ф «Вавилон XX»
12.45 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 01.50 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-5 з Павлом Костіци-
ним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00.40 «Один за всіх»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.50 Т/с «Чужі крила»
12.15, 13.10 Х/ф «Служителі закону» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с «Відділ 44» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 16+
22.25 Т/с «Демони» 16+
23.15 Х/ф «Малавіта» 16+

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.00, 23.15 «Жарт за жартом»
12.00, 00.15 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Ця весела планета»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Ти є...»
18.05 Х/ф «Небезпечно для життя»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті»
01.05 Х/ф «Підкидьок»
02.15 Кіноляпи

03.25 Саундтреки
04.35 Кінотрейлери

00.30, 06.30, 10.30 Настоящее время
01.30, 08.30, 11.10, 14.30, 16.30, 18.30, 22.30 
Вєсті.ЮА
05.30, 19.30 СЛІДСТВО.ІНФО
07.12, 08.12, 11.30, 13.30, 15.45, 23.45 Інші 
Новини
07.30, 12.30, 15.30, 20.30, 23.30 Вести 
Кремля
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00, 19.20, 23.30 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста. Лондон»
10.15 Д/п «Інженерні імперії. Персія»
11.10 Д/п «Помста природи»
12.15 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.45, 00.00, 01.45 Т/с «Загублений світ»
16.35 Х/ф «Кінець гри» 16+
20.00 Х/ф «Хімік» 16+
22.00, 00.50 Т/с «Олімп» 16+

09.00, 00.45 Т/с «90210: Нове покоління» 
(16+)
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»

08.45, 00.20 Телемагазин
09.10 Мистецький пульс Америки
09.40 Як це?
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.35 Хочу бути
10.55 Школа Мері Поппінс
11.10 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с «Казки Андерсена. Сучасне про-
читання»
13.25 Х/ф «Втручання мами»
15.30 Чоловічий клуб. Спорт
16.50 Чоловічий клуб
17.35 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.35 Дорога до Ріо-2016
22.05, 04.50 Історія музики з Бобом Россом
22.40 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 День Янгола
 

07.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба но-
вин»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»

11.00 Т/с «Наші пані у Варшаві» (12+)
16.00, 21.20 «Вечірній квартал «
17.35, 18.30 «Розсміши коміка 6»
20.15 «Жінка - банкомат»
23.15, 03.05 Х/ф «Персонаж» (16+)
01.20 «Вечірній Київ «
04.50 «Шість кадрів»

06.45, 20.00, 02.10 «Подробиці»
07.50 М/ф «Крокодил Гена»
09.00, 03.55 Х/ф «Принцеса на бобах»
11.10 Т/с «Особисті обставини»
18.10, 20.30 «Ювілейний концерт Ігоря Кру-
того»
22.30 Т/с «Одружити Казанову»
02.40 Х/ф «Всього один поворот»

06.10, 09.00 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
09.02 Дешево і сердито
10.15 Ревізор
12.55 Страсті за ревізором
15.20 Від пацанки до панянки
17.30 М/ф «Тор: Легенда вікінгів»
19.10 М/ф «Ронал-варвар» 16+
21.00 Х/ф «Все можу» 16+

 
 
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Будинок без виходу»
13.00, 15.20 Т/с «Бабуся при надії» 16+
17.15, 19.40 Т/с «Коли зацвіте богун» 16+
21.50 Футбол. Євро 2016. Португалія - Ав-
стрія
00.00 Великий футбол Євро 2016
02.20 Реальна містика

07.55, 15.15, 19.55 «Погода»
09.50, 21.10 Д/ф «Щоденники Другої світо-
вої війни: день за днем»
11.00 «Шеф-кухар країни» з Михайлом По-
плавським
11.50 Х/ф «Королева Шантеклера»
14.40 «Перша Сумська: 25 років лідерства»
16.00 Левиний рик
17.00 Концерт Іво Бобула та Анастасії Лав-
риненко «Liberta»
20.00 «Микола Сивий. Пісня - моя лю-
бовь-2»
20.40, 03.40 Від хіта к хіту. АННА КОНДА
22.20 Х/ф «Краса по-англійськи» 18+
00.25 «Вихідний, після опівночі»

21.00, 02.35 Х/ф «Обраниця» (16+)

07.50 М/ф «Карлсон повернувся»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Навколосвітня 
подорож»
11.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00 Х/ф «Піти, щоб залишитися»
14.00 «Ювілейний концерт Ігоря Крутого»
17.45, 21.30 Т/с «Батьківський інстинкт» 16+
20.00 «Подробиці тижня»
23.05 Т/с «Одружити Казанову»

 
06.00, 10.00 Kids Time
06.02 М/с «Дракони: Вершники Олуха»
08.15 М/ф «Тор: Легенда вікінгів»
10.05 Х/ф «Ельдорадо»
14.00 М/ф «Ронал-варвар» 16+
15.40 Х/ф «Все можу» 16+
17.30, 00.25 Х/ф «Тупий і ще тупіше: Коли 
Гаррі зустрів Ллойда» 16+
19.00 Х/ф «Тупий і ще тупіше» 16+
21.00 Х/ф «Супернянь» 16+
22.45 Х/ф «Супернянь 2» 16+
 

 
05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.10 Х/ф «Вітер в обличчя» (16+)
15.10 «Містичні історії-7 з Павлом Костіци-
ним»
19.00, 00.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла 2»

09.00 Дивитись усім!
10.00 Без гальм
10.35 М і Ж
11.00 Х/ф «Година пік» 16+
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф «Містер Крутий» 16+
14.45 Х/ф «Швидше кулі» 16+
16.40 Х/ф «Два стволи» 16+
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
22.05 Х/ф «Дівчина з тату дракона» 18+
01.10 Х/ф «Ніндзя-убивця» 18+

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.00 «Жарт за жартом»
12.00 «Невідома версія. Найчарівніша та 

привабливіша»
12.50 Х/ф «Ділові люди»
14.15 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
16.50 Х/ф «У квадраті 45»
18.00 Х/ф «Майор «Вихор»»
22.00 «Невідома версія. За двома зайцями»
22.50 Х/ф «Королівське весілля»
00.30 Х/ф «Золоті дукати привида»
02.05 «Своя роль»

11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Люстратор. Спецпроект»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Ток-шоу «Хоробрі серця»
16.00 Д/п «Зброя»
16.25 Х/ф «Люди-Ікс: Остання битва» 16+
18.30 Х/ф «Мисливець проти Чужого» 16+
20.10 Х/ф «Бунт» 16+
22.00 Х/ф «Засідка» 18+
00.00 Х/ф «Королівство гладіаторів» 18+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 Х/ф «В очікуванні вічності» (16+)
11.10 М/ф «Мухнемо на Місяць»
12.50 «Орел і Решка»
18.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»

19.10, 01.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Король вечірок» (16+)
22.50 «КВН»
 

08.00 Х/ф «Фарт»
09.20 Т/с «Агентство НЛС» (16+)
13.10 «Розсміши коміка»
15.00 Х/ф «Щиро ваш...»
16.40 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Охоронець» (16+)
22.20 Х/ф «Побачення наосліп» (16+)
00.10 Х/ф «Мій найстрашніший кошмар» 
(16+)
01.55 Х/ф «Загін особливого призначення» 
(16+)

08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті»
11.35 Х/ф «Красуня й чудовисько»
13.25 М/с «Як козаки...»
16.45 Країна У
23.45 Т/с «Світлофор»
00.40 ТЕТ-Інтернет
01.40 Одна за всіх
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08.20 Смакота
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 БОГОСЛУЖІННЯ у ДЕНЬ СВЯТОЇ 
ТРІЙЦІ
12.00 Путівник прочанина
12.20 Гра долі
12.55 Мистецькі історії
13.30 Спогади
14.00 Театральні сезони
14.35 Фольк-music
16.30 Х/ф «Святий Філіпп. Я вибираю рай»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40, 04.50 Історія музики з Бобом Россом
23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола
01.20 Музичне турне

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 «Маша і ведмідь»
09.50 М/ф «Козаки. Футбол»
10.05 ТСН: «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт 5»
12.05 Т/с «Наші пані у Варшаві» (12+)
13.55 Х/ф «Свати - 1»
16.55 Х/ф «Свати - 2»
19.30 «ТСН-Тиждень»

 

09.25 Х/ф «Даремна жертва» 16+
11.15 Т/с «Коли зацвіте богун» 16+
15.00 Х/ф «Соло на саксофоні» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Непутяща невістка» 16+
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
21.50 Футбол. Євро 2016. Швейцарія - 
Франція
00.00 Великий футбол Євро 2016

09.50 Д/ф «Щоденники Другої світової війни: 
день за днем»
11.00 «Будьте здорові!»
11.25 Х/ф «Захист Лужина»
14.10 Teen-клуб
15.15 Океан-ВЕТ
15.50 НЛО: секретні архіви
16.50 Вікно в Європу Михайла Поплавського
17.15 Концерт Міли Нітіч «Запитайте в осені»
19.00 «Формула Пруста. Микола Сивий»
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 «Шеф-кухар країни» з Михайлом 
Поплавським
21.35 Євромакс
22.00 Х/ф «Осіння соната»

К-1

УТ-1

18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.45 Х/ф «В останню чергу»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» (16+)
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10» 
(16+)
14.00, 19.00, 23.15, 02.30 «Свідок»
15.20 Т/с «Суто англійські вбивства»
19.30, 04.40 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» (18+)
00.50 Х/ф «Cправжнє правосуддя. Насилля 
в дії» (16+)

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Анекдоти

06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 21.00, 01.30 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф «Даремна жертва» 16+
18.00, 04.35 Т/с «Катина любов»
18.50 Футбол. Євро 2016. Україна - Північна 
Ірландія
21.50 Футбол. Євро 2016. Німеччина - 
Польща
00.00 Великий футбол Євро 2016
 

07.55, 15.10, 18.35, 21.30 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни: день за днем»
12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.02, 17.45 Дика планета
13.50, 23.10 Тисяча днів планети
14.45 Teen-клуб
15.35 Довідник дикої природи
18.10, 05.20 Сім чудес України. Олесько
18.45 В гостях у Дмитра Гордона. Василь 
Турянчик, 2 ч.
21.45 «Відлуння»
22.10 Левиний рик

05.45 «ВусоЛапоХвіст»
07.55 «Караоке на Майдані»
08.50 «Все буде смачно!»
09.50 «Подорож тітки Алли Італією»
13.05 Х/ф «Баламут»
14.55 Х/ф «Не підганяй кохання»
17.10 Х/ф «Домоправитель» (12+)
19.00 Х/ф «Вітер в обличчя» (16+)
22.55 «Давай поговоримо про секс»
00.50 «Слідство ведуть екстрасенси»

11.50 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.05 Інсайдер
14.00 Т/с «Демони» 16+
16.35 Х/ф «Золото дурнів» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Два стволи» 16+
22.05 Х/ф «Швидше кулі» 16+
00.00 Х/ф «Ніндзя-убивця» 18+

12.30 «Невідома версія. За двома зайцями»
13.20 Х/ф «Небезпечний поворот»
16.50 Х/ф «Біля тихої пристані»

18.05 Х/ф «Ділові люди»
19.35 Х/ф «Бережіть жінок»
22.00 «Невідома версія. Найчарівніша та 
привабливіша»
22.55 Х/ф «Дике серце»
00.40 Х/ф «Наречений для Лаури»

07.50 «Нове Шалене відео по-українськи»
08.25 «Облом.UA»
10.05 «Вайпаут»
11.55 «Top Gear»
14.00 Т/с «Скорпіон» 16+
16.20 Х/ф «Помпеї» 16+
20.10 Х/ф «Повернення Геркулеса» 16+
22.05 Х/ф «Королівство гладіаторів» 18+
23.50 Х/ф «Піранья» 18+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.15 М/ф «Мухнемо на Місяць»
11.00 Х/ф «В очікуванні вічності» (16+)
12.45 «КВН»
14.45 «Розсміши коміка»
16.25, 22.00 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
23.00 Т/с «Красуня та чудовисько» (16+)

05.15 Х/ф «В останню чергу»
06.50 Х/ф «Товариш генерал»
08.25 Х/ф «Вони воювали за Батьківщину»
11.30, 03.45 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» (16+)
19.00, 02.45 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Загін особливого призначення»  
 

08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті»
11.35 М/с «Маша і ведмідь»
12.25 М/ф «Рухай час»
13.50 Х/ф «Загадай бажання»
15.30 Х/ф «Красуня й чудовисько»
17.20 М/ф «Карлик Ніс»
18.50 М/ф «Добриня Микитич та Змій Гори-
нич»
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф «Жандарм та інопланетяни»
23.40 Х/ф «Жандарм і жандарметки»
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07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територія закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.30 Про головне
09.50 Д/с «Мости між світами»
10.35 Д/с «Клуб пригод»
11.20 Чоловічий клуб
11.55 Вересень
12.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.35 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
18.00, 01.20 Новини. Світ
19.10 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст
23.00 Підсумки

09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 8»
13.45, 14.45 «Сімейні мелодрами - 6»

15.45 «Найкращий ресторан з Русланом 
Сенічкіним»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана - 4»
20.20 «Сватики «
22.20 «Світське життя»
23.20 «Вечірній Київ «

06.05, 11.05, 12.25 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09.20 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 
16+
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.40 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Піти, щоб залишитися»
 

03.00 Великі почуття
03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
07.25 Т/с «Друзі»

10.15 Серця трьох 3
19.00 Х/ф «Володар перснів: Братство 
персня»
22.40 Х/ф «Володар перснів: Дві вежі» 16+
02.10 Суперінтуїція

05.50, 18.30 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 «Зіркове життя»
09.05 Х/ф «Тариф на кохання»
10.50 Х/ф «Катерина. Сім’я»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.45 Х/ф «Не підганяй кохання»
22.35 Х/ф «Домоправитель» (12+)
00.25 «Слідство ведуть екстрасенси»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 16.50 Т/с «Чужі крила»
11.50, 13.20 Х/ф «Малавіта» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 44» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.00 Т/с «На трьох»
23.25 Х/ф «Золото дурнів» 16+

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.40 «Жарт за жартом»

11.40, 23.15 «Моя правда»
12.30 Х/ф «Небезпечно для життя»
14.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.00 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
18.25 Х/ф «Біля тихої пристані»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Крісті»
00.05 «Бенефіс Юхима Шифріна»
02.45 Кіноляпи
03.45 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

00.30, 06.30, 10.30 Настоящее время
01.30, 08.30, 11.10, 14.30, 16.30, 18.30, 22.30 
Вєсті.ЮА
05.30, 09.30, 13.30, 17.30, 19.30 ЦРУ
07.12, 08.12, 11.30, 15.45, 23.45 Інші Новини
07.30, 12.30, 23.30 Вести Кремля
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста. Едінбург»
10.15 Д/п «Інженерні імперії. Да Вінчі»
11.10 Д/п «Помста природи»
12.10 «Відеобімба»
13.45 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.40 Т/с «Загублений світ»
16.30 Х/ф «Хімік» 16+
20.00 Х/ф «Люди-Ікс: Остання битва» 16+ 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»

09.00 Т/с «90210: Нове покоління» (16+)
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20, 01.00 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»

09.55, 17.20 Т/с «Детективи» (16+)
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10» 
(16+)
14.00, 19.00, 23.15, 02.30 «Свідок»
15.20 Т/с «Суто англійські вбивства»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» (18+)

07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами»
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Віталька

Новий

Інтер

1+1 

СТБ

ICTV

Enter-фильм

2+2

К-1

НТН

18.30 М/ф «Карлик Ніс»
20.00 М/ф «Добриня Микитич та Змій 
Горинич»
21.10 Х/ф «Жандарм і жандарметки»
23.10 Х/ф «Жандарм та інопланетяни»

07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Т/с «Будинок без виходу»
18.00, 04.45 Т/с «Катина любов»
19.45, 03.40 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Євро 2016. Іспанія - Туреч-
чина
 

09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої світо-
вої війни: день за днем»
12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
14.55 «Цивілізація Incognita»
15.35, 22.10 Левиний рик
18.10, 05.15 Сім чудес України. Луцьк
18.40 В гостях у Дмитра Гордона. Василь 
Турянчик, 3 ч.

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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Всяко разно...
№11(290), пятница, 10 июня 2016 г. 8

Літній відпочинок

На центральній площі 
Вишгорода, незважаючи 
на спекотне сонце, 120 
хлопців та дівчат терпляче 
очікували поки завершать-
ся всі організаційні заходи. 

— Сьогодні відправляємо 
першу зміну літа. Вік дітей 
— від 7 до 12 років, — по-
яснює начальник служби у 
справах дітей Вишгородсь-
кої РДА Ольга Мельник. — 
Це не звичайний заїзд. Від-
почиватимуть діти з сімей 
АТОшників. Їх 99. Решта 
— це 21 дитина із соціаль-
но незахищенних категорій. 
За двотижневий відпочи-
нок, проїзд та дозвілля 
батьки не сплачують жод-
ної копійчини. Дехто з дітей 
їде вдруге — вони відпочи-
вали у таборі минулого літа 
і повернулися із добрими 
спогадами і бажанням поб-
увати там ще. І от їхні мрії 
здійснили наші меценати, 
серед яких народний де-
путат Ярослав Москаленко 
— це вкотре він організо-
вує прекрасний відпочинок 
нашим дітям. Друга зміна 
готується до поїздки вже з 
19 червня.

Безкоштовний відпочи-
нок дітей організували в 
рамках програми «Збере-
жи життя солдату», яку за-
початкували два роки тому 
народні депутати Ярослав 
Москаленко, Степан Івахів 
та нині покійний Ігор Єре-
меєв. У програми різно-
планові вектори допомоги, 
серед яких піклування про 
дітей та сім’ї воїнів АТО. 
Завдяки цій програмі вже 
відпочили сотні дітей та 
сім’ї загиблих воїнів АТО 
з нашого району не лише 
в Україні, а й за кордоном 
(для деяких це були перші 
поїздки за межі області та 

«Чим більше відправимо дітей,
тим щасливішим буде літо»
З різнокольоровими валізами і веселим настроєм минулої п’ятниці відправився на безкоштовний відпочинок перший 
заїзд дітлахів до оздоровчого табору “Карпатська стежка”, що знаходиться у Верховині Івано-Франківської області 

країни взагалі). Неофіці-
не гасло програми — вона 
діятиме доти, поки не закін-
читься війна. 

Про позитивний досвід 
минулорічного відпочинку 
ми дізналися, як кажуть, з 
перших вуст від компанії 
дівчат з Демидова — се-
стрички Віка та Іра Свин-
ченко, Віка Костюченко та 
Віка Несин:

— Нам тоді сподобало-
ся все: гори, походи на 
Говерлу, прогулянки на ко-
нях, сплав по річці, вечірні 
ігри... Тож ми і попросили 
своїх мам знову відправити 
нас до того ж табору у Кар-
патах!

Так само захоплено зга-
дували свій відпочинок 
брати Кушніренки із Диме-
ра — 11-річний Сергій та 
14-річний Віктор:

— Запам’ятався відпочи-
нок дуже добре. Абсолют-
но всім були задоволені. 
Та найбільше сподобалося 
грати у різні спортивні ігри 
— теніс та футбол. Це наші 
найулюбленіші заняття.

...Поки звіряли усі списки 
й очікували автобуси, що 
мали відвезти дітей на вок-
зал, останні настанови дав 
дітям голова Вишгородсь-
кої РДА Олександр Горган:

— По лісу і горам самим 
не блукати, вихователів 
слухатися, а головне пам’я-
тати: ви — діти героїв, пред-
ставники Вишгородського 
району! Тож будьте чемні, 
слухняні та патріотично на-
лаштовані! А щоб дорогою 
до потяга не зголодніли, 
ми вам приготували трохи 
смачненького — отримаєте 
в автобусі! Рушаймо!

Після короткої переклич-
ки, метушні, прощання, ав-
тобуси рушили до вокзалу, 

щасливі батьки розбіглися 
по своїх справах, а Ольга 
Мельник жартома резюму-
вала: 

— Чим більше відправи-
мо дітей, тим щасливішим 
буде літо: вони відпочинуть 
і нам менше роботи!..

Марія Філатова
Фото автора

На знімках
Зліва зверху: деми-

дівські дівчата вдруге 
відправляються на від-

починок; нижче: Сергій 
Кушніренко з Димера; 
нижче:  всі уважно слу-
хають веселі настанови 
голови РДА Олександра 
Горгана; поряд: семиріч-
ний Максим Марценюк із 
Вишгорода вперше поба-
чить гори; справа зверху: 
«ну, хіба ми не красуні?»; 
нижче: на прощання по-
годуємо голубів; справа 
внизу: «щасливої доро-
ги!».


