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Правоохоронці: «удар» у відповідь
Повний абзац!

Вишгородці — проти свавілля СБУ та прокуратури!

(Закінчення на стор-х 4-5)

«Спецактивісти» показали основний козир — відеозапис про О. Момота  
Отже, пауза, яку, згідно всім законам 

і правилам театрального мистецтва, 
довго тримали правоохоронці після 
того, як адвокати О. Момота знайшли 
справжнього Д. Семенчука і пред’яви-
ли його громадськості, завершилася. 
Тим, що, в свою чергу, вони винесли 
на широкий загал головний козир, 
який тримали на «чорний день» — 
відеозапис переговорів О. Момота 
про хабар в 300 тисяч євро і передачу 
самого хабара. Той самий відеозапис, 
про який на сесії Київоблради про-
курор області Є. Бондаренко сказав: 
«Стосовно оприлюднення відеозапи-
су задокументування даного злочину. 
Я вам скажу відверто всім: поки не 
буде вирішено питання про передачу 
цієї справи до НАБУ, до того часу не 
буде вирішено питання про опри-
люднення цих відезаписів. Оскільки, 
якщо буде вирішено питання керів-
ництвом Генеральної прокуратури 
про передачу цієї справи до НАБУ, то 
слідчі, які її будуть розслідувать, ну... 
їм може зашкодити це...».

Отже, до НАБУ справу, таки, пере-
дали. Тим паче, що про це нещодавно 
заявив слідчий Ю. Осюк у судовому 
засіданні, яке з цієї причини й відкла-
ли. Чи, все таки, не передали, бо адво-
катів О. Момота про це ніхто офіційно 
не повідомив? Чи, все ж, передали?  
Залишається лише здогадуватись... 

Бо, якщо, навіть, і не передали, то 
після конфузу із «заявником-незаявни-
ком» Д. Корнійчуком (не куди-небудь, 
а до СБУ, між іншим!), у правоохорон-
ців було лише два виходи: або іти 
здаватись в те ж НАБУ з реальною 
перспективою «посадки» всіх, хто має 
стосунок до цієї справи, або боротись 
за «свою правду» до кінця. Звичайно 
ж, вони вибрали останнє. І добре від-
працьованим жестом бувалих гравців 
дістали із «широких формених галіфе» 
козирного туза...

Але дістати було замало. Потрібно 
було якось продемонструвати  його  
суспільству. Але ж, існує таємниця 
слідства. Святая святих. З якою наші 
провоохоронці, як правило, носяться, 
неначе дурний  з писаною торбою. І 
недарма: за цією самою таємницею 
можна чорта лисого приховати, можна 
робити все, що заманеться і як зама-
неться, а головне — можна нічого не 
робити і при цьому тягнути слідство 
роками, на гарматний постріл не допу-
скаючи до нього представників того ж 
самого громадянського суспільства... 

Але, як то кажуть, не буває безвихід-
них ситуацій. От і тут вихід знайшовся. 

АНТУРАЖ, 
РОЗРАХОВАНИЙ НА «ЛОХА»

Як свідчить практика, існують просто 
активісти — звичайні небайдужі люди, на-
стільки наївні та простодушні, що, навіть, 
не здогадуються про те, що на громадській 
активності можна заробляти. Не обов’яз-
ково гроші. Корисні знайомства, потрібні 
зв’язки, можливість хоча б десь «засвіти-
тися». Нарешті, отримати «теплу» посаду. 

Зате це добре знають і розуміють так 
звані «професійні активісти», які давно 
скумекали, що громадянська активність 
може бути свого роду бізнесом. Цим гро-
мадянам і даром не потрібен журавель в 
небі у вигляді змін у суспільстві і владі, за-
ради яких «активничають» всілякі проста-
ки. Їм достатньо синиці в руках. Але вже 
сьогодні. Негайно. Тут і зараз.

Такі громадяни не виходять на мітинги 
та демонстрації проти влади, де можна 
отримати по печінці гумовим кийком від 
поліціянта, й не витрачають час на си-
дячі або, навіть, лежачі голодування під 
смердючими СІЗО заради того, щоб звід-
ти випустили чергового «політичного», 
якого туди запроторили мстиві чиновники. 
Вони не займаються дурницями. Вони че-
кають. Вони терпляче чекають свого часу. 
Чекають того самого моменту, коли пані 
Удача змилостивиться, а Доля підкине їм 

можливість, як то кажуть, і рибку з’їсти, і 
кісточкою не вдавитися. 

Саме до таких професійних активісток 
відноситься добре відома в нашому рай-
оні і на його околицях Юлія Павловська. З 
Іриною Побідаш її, звичайно, порівняти не 
можна, але ж вона лише починає...

Коротше кажучи, для вирішення завдан-
ня, яке постало перед правоохоронцями, 
— кандидатура ідеальна. 

Чому ж тоді на прес-конференцію 
«Українських новин» її випустили не одну, 
а в складі «трійки», запитуєте? Ну, по-пер-
ше, для антуражу. Виглядає солідніше. 
Приблизно, як на засіданні  українського 
апеляційного суду.

По-друге, — і це головне, — щоб пере-
конати громадян в правдивості відеоза-
пису. Згадайте-но, шановні читачі, про що 
говорив такий собі Андрій Городницький, 
«представник Громадської ради міста 
Вишгород, голова ГО «Об’єднання жи-
телів Нових Петрівець», як було вказано 
на табличці-візитівці, яка стояла пере ним 
на столі під час прес-конференції. Про те, 
що «сьогоднішня проблематика є коруп-
ція у Вишгородському районі» та свавілля 
Новопетрівського сільского голови Р. Ста-
ренького, який «роздає дорогіцінну землю 
не простим громадянам, а великим забу-
довникам і в масштабах десяти гектарів» 

(депутату Київської облради Р. Буковсько-
му — авт.), який «хоче поставити там 50 
високоповерхівок і затопити найближчі 
три вулиці». Ще А. Городницький згадав, 
що «учасникам АТО землю дали в болоті».

Перед третім учасником «прес-конфе-
ренції» красувалася табличка-візитівка 
«Ільницький Олександр Керівник ГО «Ав-
топатруль Майдан».

Все це — не випадково. 
По-перше, вів «прес-конференцію» А. 

Городницький, який анонсував боротьбу з 
корупцією у Вишгородському районі», що 
свідчило — зовсім не заради однієї «спра-
ви Момота» цей захід.

По-друге, у «доповіді» А. Городницько-
го йшлося про «великого забудовника» Р. 
Буковського, отже, на такій прес-конфе-
ренції просто неможливо, щоб хтось (Ю. 
Павловська) захищала інтереси великих 
забудовників у Вишгороді. 

По-третє, яка ж сьогодні може бути «бо-
ротьба з корупцією» без згадування про-
блем «бійців АТО» (дали землю на болоті) 
і слова «Майдан»? Хоча, що таке О. Іль-
ницький і його ГО «Автопатруль Майдан», 
можна поцікавитись в Інтернеті...

Коротко кажучи, справжні режисери цієї 
«пресухи», начебто, все добре продума-
ли і непогано «обставилися» революцій-
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Феміда
Заявник у справі Момота у суді заявив про 
свою непричетність до справи 

Доброчинність

Усі 4 справи, які розглядаються в 
Апеляційному суді стосовно мера 
Вишгорода Олексія Момота, перенесені 
на 9 червня і будуть слухатися одна за 
одною з 12.15.

Відповідне рішення було прийняте 30 
травня під час розгляду Апеляційним су-
дом Києва скарги захисту мера Вишгоро-
да Олексія Момота на рішення Печерсь-
кого суду про обрання йому запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою з 
можливістю внесення застави.

Суддя задовольнив клопотання захисту 
щодо витребування у прокуратури Київської 
області документів кримінальної справи, за 
якими встановлювалася особа людини, яка 
давала свідчення проти Момота, та ори-
гіналів матеріалів кримінального провад-
ження.

Адвокат Момота Олександр Байдик зая-
вив, що заявник у справі Дмитро Семенчук 
до правоохоронних органів не звертався та 
на допиті у слідчих не був і попросив суд до-
питати цього свідка. Однак, сторона обвину-
вачення заявила, що свідок — це зовсім інша 
особа, якій було замінено паспортні дані. Зо-
крема, прокурор  зазначив, що інформація 
щодо свідка є державною таємницею.

Однак суддя задовольнив клопотання за-
хисту щодо допиту Дмитра Семенчука, па-
спортні дані якого збігають з даними людини, 
яка нібито написала заяву проти Момота.

Семенчук підкреслив, що не був особисто 
знайомий з Олексієм Момотом.

Він зазначив, що йому стало відомо, що 
його особисті дані були використані в дано-
му кримінальному провадженні.

Свідок також повідомив, що ніяких погроз 
чи пропозицій матеріального характер йому 

У нашій 
країні продов-
жується бо-
ротьба, йде вій-
на із зовнішнім 
агресором. Ми 
маємо серй-
озну економіч-
ну і політичну 
кризу, складну 
г е о п о л і т и ч -
ну ситуацію у 
світі. Звичайно, 
це все повинно 
бути пріорите-
том нашої роботи. Водночас ми не повинні 
забувати того, що без освіченого молодого 
покоління не може бути майбутнього нашої 
країни. Якщо подивитися на всі розвинені 
успішні країни світу, то освічене молоде по-
коління - це є стратегія національної безпеки 
цих країн. Отто Фон Бісмарк свого часу ска-
зав, що війни виграють не генерали, війни 
виграють шкільні вчителі. Я думаю, що саме 
це він мав на увазі.

На вихідних ми з вами були на останніх 
дзвониках і випускних. Разом з тим, 1 черв-
ня буде День захисту дітей. Високі політики, 
державні керівники виступають на цих за-
ходах, говорячи про те, як ми дбаємо про 
наше майбутнє покоління, про наших дітей. 
Давайте, підведемо риску і подивимось, що 
за останні два роки ми зробили для наших 
дітей.

У цьому році ми залишили без фінансу-
вання ПТУ і до сьогоднішнього дня це питан-
ня не вирішено.

Досягненням кожної країни є робітничий 
прошарок. Вони збільшують ВВП цієї країни. 
Не юристи і журналісти, а саме робітничий 
прошарок. А ми його не фінансуємо.

Сьогодні скорочення дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл за два роки — на 20%, ско-
рочення оздоровчих закладів — на 50%.

Зверніть увагу, що на останньому ЗНО 
кожна десята дитина не здала іспит з україн-
ської мови, а значить вона вже не приймає 
участі у вступній кампанії цього року. Як ви 
думаєте, чому? Це недоопрацювання вчи-
телів? Ні.

За 2015-2016 навчальний рік ми так і не 
вирішили питання забезпечення підручника-
ми з української мови учнів 4 і 7 класів. Такі 
самі проблеми є з математикою, з хімією. Ці 
проблеми можна називати довго.

Український парламент прийняв рішен-
ня — ми сьогоднішні борги переписали на 
наших дітей. Через 20 років їм віддавати ці 
борги, які ми з вами породили. І треба ду-
мати про те, що на наших місцях через 20 
років будуть сидіти діти, які сьогодні склада-
ють іспити. Їм керувати країною, їм віддава-
ти борги і вирішувати ті проблеми, які ми з 
вами зробили.

Навіть за оптимістичним сценарієм десят-
ки років підуть на те щоб відбудувати нашу 
країну після завершення війни. Вже разом з 
цими дітьми.

Депутатська група «Воля народу» закли-
кає на цьому тижні розглянути і підтрима-
ти заветовані Президентом Законопроекти 
3831-2 і 3830-3, які дозволять відновити 
повноцінне фінансування ПТУ. Тим паче, що 
їхнім автором є міністр освіти — пані Гри-
невич. З високою довірою до цієї людини і 
вірою в її професіоналізм ми закликаємо 
уряд якомога швидше розробити покроко-
вий план реформи середньої спеціальної 
освіти обов’язково з залученням представ-
ників бізнесу і виробничників. Потрібно ро-
зробити механізм визначення необхідних на 
сьогодні професій в Україні і поставити на 
них пріоритет.

Також наша група вважає за доцільне 
заслухати в п’ятницю на годині Уряду Віце-
прем’єр-міністра з гуманітарних питань В’я-
чеслава Кириленка з піднятих нами сьогодні 
питань.

не надходило.
Адвокат Байдик після засідання суду 

зазначив, що тільки в понеділок стало відо-
мо про те, що справжнього свідка нібито за-
легендували представники СБУ.

«Але це неможливо. Згідно чинного за-
конодавства України змінюються дані і ви-
дається новий паспорт через державну 
міграційну службу. В Україні не може бути 
однакових паспортів з однаковою серією та 
номером, що у нас відбулось», — підкрес-
лив захисник.

Він також додав, що те, що особа залеген-
дована, повинно бути відображено в прото-
колі допиту, чого немає.

«Слідчий не перевірив, не встановив цю 
особу, або прийшла особа з підробленим до-
кументом, написала заяву, дала свідчення і 

почалось досудове розслідування», — вва-
жає Байдик.

Він підкреслив, що неодноразово звертав-
ся до слідчого, щоб він надав дані, на під-
ставі яких він встановлював цю особу.

«Дане кримінальне провадження взагалі 
повинне бути закрито», — заявив Байдик.

Нагадаємо, мера Вишгорода Олексія Мо-
мота затримали за підозрою в отриманні не-
правомірної вигоди (за різними даними від 
200 тисяч євро до 1 мільйона євро).

17 квітня суд ухвалив рішення залишити 
Момота під вартою на 2 місяці або внести 
суму застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

Депутати, партія «ВОЛЯ» і громада Виш-
города вважають затримання мера Момота 
замовною сфальшованою справою з метою 
усунути його з посади.

У ВР України
Виступ народного 
депутата України
Я. Москаленка на 
Погоджувальній 
раді 30.05.2016 року 

З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей 
у благодійному фонді Святої Ольги відбула-
ся зустріч О. Приходька, помічника народно-
го депутата Я. Москаленка, з багатодітними 
сім’ями Вишгорода. Разом  з Героєм України 
С. Поташником та президентом благодійно-
го Фонду Святої Ольги В. Малишевим.

О. Приходько передав вітання всім бага-
тодітним родинам від Я. Москаленка, вру-
чив подарунки, побажав міцного здоров’я, 
достатку, благополуччя, миру та добра.

Доброзичлива атмосфера зустрічі спри-
яла відкритій та відвертій розмові, додала 
ще більшого комфорту і затишку цьому на-
повненому добрими справами і хорошими 
людьми приміщенню, викликала щирі усміш-
ки на обличчях усіх присутніх, запалила світ-
ло віри та надії в очах матерів ті їхніх дітей. 
Правду кажуть, що любов породжує тільки 
любов, добро повертається у відповідь до-
бром, а віру вселити може тільки той, хто 

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей — пре-
красне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійс-
нення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, 
прославляли свої родини і рідний край. 

сам вірує! Хай не міліє криниця вашої лю-
дяності, дорогі благодійники, і хай сторицею 
повертається до вас те добро, яке ви несете 
людям!

Маємо усвідомити, що цей день — не тіль-
ки голосні та веселі свята, а й нагадування 
суспільству про необхідність поважати пра-
ва дитини, а це є найголовнішою передумо-
вою формування справедливого і гуманного 
соціуму, добробуту в ньому.

У малечі не повинно бути нещасливого 
дитинства, і за це маємо відповідати ми, до-
рослі, тому турбота про дітей, захист їхніх 
прав повинні стати одним з найголовніших 
наших обов’язків повсякденно, щогодинно і 
щохвилинно!

Тож давайте і цього дня, і кожного наступ-
ного захищати наших дітей від байдужості 
дорослих, давайте зігрівати теплом і лю-
бов’ю кожне дитяче серце! 

Наш кор. 

Давайте зігрівати теплом 
і любов’ю кожне дитяче серце!

У ВР України

В четверг, 2 июня, во время заседа-
ния Верховной Рады депутаты приняли 
предложенный президентом Петром 
Порошенко проект закона о внесении 
изменений в Конституцию, которые каса-
ются правосудия.

Об этом пишет Укринформ.
В то же время агентство уточнило, что со-

ответствующий документ (№3524) поддер-
жали 335 народных избранников.

«Изменения предполагают, что президент 
назначает на должность и освобождает 
от нее генерального прокурора с согласия 
Рады», — отметило агентство.

Также в законе прописано, что к полномо-
чиям парламента относится и выражение 
недоверия главе ГПУ, что приведет к его 
отставке. «Согласно нему, назначение на 
должность судьи осуществляется по конкур-
су, кроме случаев, определенных законом», 
— добавили журналисты.

Кроме того, в законодательном акте ука-
зано, что в Украине будет действовать Выс-
ший совет правосудия (вместо Высшего 
совета юстиции), который, в частности, дол-
жен вносить представления о назначении и 
принимать решение об увольнении служите-
лей Фемиды.

Без согласия органа судья не может быть 
задержан или содержаться под стражей 
или арестом до вынесения обвинительного 
приговора судом. «Исключением является 
задержание судьи во время или сразу же 
после совершения тяжкого преступления», 
— добавило агентство.

Рада одобрила 
внесение изменений 
в Конституцию 
в части правосудия
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Facebook
«Молода Країна» хоче в оренду гектар землі на Набережній.
У деяких громадських активістів виникли питання...

Звертаюсь до Пані Побідаш.
У зв’язку з великою загрузкою, на жаль, зазвичай не виста-

чає часу на Фейсбук. Ось і до сьогодні з суботи декілька днів 
не був. Тільки ось почув, що в пані Побідаш виникли якись 
запитання до мене стосовно «Водного кордону».... Відкрив, 
та дуже здивувувався. Не буду навіть все читати. Дозвольте 
доповісти.

Ірина Миколаєвна, при всій моїй повазі до Вас, скажіть 
,будь-ласка, яка мета Ваших постів:

— чисто популістична критика всього, чи — конструк-
тивізм?!

— все розвалити, чи створювати якість корисні для су-
спільства речі?!

І визначтесь, будь-ласка, що поганого ми робимо, бажаючи 
відновити «Водний Кордон»?

Вам там не подобалось з 2009 по 2011?! Там тепер гарні-
ше ?! Або ж там було краще до того, до 2009-го?! Коли не-
було нічого. До того, як мною були розібрані хащі, засипано 
болото посередині, завезено казна-скільки машин піску на 
пляж?! Вирівнено та сплановано, схили засаджені травою, 
підведено струм, воду, зроблені 2 спортивних поля з пляжно-
го волейболу, та 1 з пляжного футболу, встановлено сцену, 
де проходили міські та районні заходи та свята, збудовано 
трибуни, пляжний бар та інші будівлі (де між іншим горілка 
взагалі не продавалась), бесідки, грибкі, навіси, спортивна 
«качалка» та дитячій майданчик, прокат спортінвентаря, 
причал для яхт (де займалась дитячо-спортивна секція КП 
УФКС з парусного спорта, секція МК з вейку та водно-мотор-
них видів спорта), де водолазами первірялось щорічно дно, 
встановлювались буйкі безпеки, на пляжі працювали рятів-
ники, та інше, інше, інше. І все це робілось нами офіційно, з 
дозволу міста, погоджено з Гідроенерго, поповнюючі бюджет 
міста, УФКС, та сплачуюючи податки?!

Тепер ремарочка для довідки. І для запобігання іншим до-
мислам.

Прошу звернути увагу, що створюючи ВК у 2009-2010 роках 
я ще не був зам.мера Решетняка (нагадую — працювати там 
лише з серпня 2010 і по травень 2011-го, і запросили мене на 
цю посаду саме за активну позицію, саме тому, що вже тоді 
було зроблено «Молодою Країною» у Вишгороді дуже багато 
корисного: сноупарк та перші гірсько-лижні спортивні секції 
на Вишгорі, Водний Кордон, Каток та ХокКлуб «Вишгород», 

штучне покриття на малому футбольному полі стадіону, сут-
тєва допомога багатьом іншим спортивним та громадським 
об’єднанням. Попитайте, будь-ласка, я впевнений, що люди 
ще це пам’ятають). Ані до того, ані — після я ніколи не пра-
цював ні на яких інших державних посадах. Тобто про віко-
ристання службової посади не могло бути й мови. І навіть 
ніколи, ані до того, ані після, не балотувався ні в які депутати 
будь-якіх рівнів аж до минулого, 2015 року (коли мене попро-
сило багато людей це зробити).

А звільнився я з посади заммера віключно за власним 
бажанням в 2011 році з приходом до центральної влади в 
нашій країні зовсім інших людей. І хоч відносини з Віктором 
Олександпровічем залишались дружніми, працювати за тієї 
влади було не для мене. Не не міг, та й не хотів я з ними 
«співпрацювати». Вже й навіть Віктор Олександрович вже 
мало що мог зробити «врозріз».

І зразу потім, нагадаю, ніби-то заради проведення «Фор-
мули» (верніше — заради приватизації «під формулу»), нас 
(попри наявність в нас офіційних документів) і деяких інших 
наполегливо попросили «прибратися». Тоді ще й Волкотру-
ба будівлю знесли, якщо пам’ятаєте, та й ще декілька інших 
«двіжів» по Вишгороду зробили під приводом парковок під 
формулу та іншої ахінеї. 

Відмовити цім «вєжлівим» людям було ну...важко, як Ви, 
певно, здогадуєтесь. І що цікаво: відібрати — відібрали, зне-
сти-знесли, а потім — бросили!!! (Відбирати можновладці 
вміли, а ось давати ради та створювати — з цим набагато 
важче. ) Великі діячи разом з сином Януковіча зникли з Виш-
города, бросивши і цей проект, і багато іншіх. Потім же наші, 
вишгородські, то одні, то інші, використовуючи вже створе-
не нами намагалися щось відновити на місці «Водного кор-
дону». І що?! І як?! Легко?! Вийшло?! В гарному зараз все 
стані?! Теж бросили?! Кінець ремарочки//

Тож ще раз питаю Вас, Ірина Миколаєвно: судячи з того, 
що бажання відновити «Водний кордон» як мінімум так, як 
це реально робилось з 2009 по 2011-й та зробити його ще 
кращим, Вам , здається, не подобається, то, певно, Ви маєте 
інші ідеї щодо його використання?! Можно дізнатися — які? 
Може — «забудуєте» ?

Тепер ще по суті. В дійсності, нам взагалі не потребується 
ніяких додаткових дозволів, чи то договору аренди, щоб від-
будувати «Водний Корон» точно в тих метрах та межах, як 
було. Бо власність на ці будівлі ще з тих часів і досі належіть 
нашому Спортивному Товариству, це Ви можете перевірити 
через реєстр нерухомого майна. Відбудовуй та й все. Тим 
більше, що більшість із споруд ще й досі існують, перевезені 
тільки на склад або віддані в користування іншим підприєм-
цям. А дещо залишилось і на самому «Кордоні». І скважина, 
і стовби електричні... Але!!!

Але ж хочется зробити ВК ще кращим. Так, наприклад, 
вважаю, що є потреба збудувати басейн та продовживти 
сезон з холодного травня (попри цвітіння води у серпні) до 
початку вересня. А для цього згідно закону потрібен дійсний 
договір оренди. 

А ще, що не менш важливо, я, як депутат тепер, бажаю на 
власному прикладі показати, що можно і податок на землю 
сплачувати, поповнюючи бюджет міста (чого НІХТО до цього 
не робив на Набережній, користуючись зазвичай лише до-
звілом виконкому та невелкою «соцнагрузкой»), і створюва-
ти привабливі та корисні для громади об’єкти. 

Якщо є ще питання — будь-ласка, запрошую завтра на 
земельну комісію, покажу всі папери. Надам всю додаткову 
інформацію.

А як вигдядав «Водний кордон» ще при відкритті у 2009 
році — дивитися фото в цьому пості та в окремому. Дуже 
жаль марно втрачений час, але сподіваюсь — Кордон буде 
ще кращим.

П.С. І ще, Ірина Миколаєвно. 
Зрозумійте, будь-ласка, наїджаючи на мене, Ви взагалі 

звертаєтесь не за адресою. Це може комусь дивно (кожній 
судить по собі), але я ніколи не крав і не краду. Ані в людей, 
ані з бюджету. І доводити інше — марно. 

З однієї простої причини — ну просто нема такого!
Все що роблю, то — виключно власним горбом, виключно 

— на громадських засадах та законно.
Сам, або з однодумцями та друзями-волонтерами, яким 

дуже дякую. 
Дійсно працюю. З ранку, до ночі. Живу звичайним життям. 

Без надлишків. Крім звичайних мрій маю і мету — бути кори-
сним для суспільства. Дякуючи богу, ніби-то вдається.

На Вишгороді ніколи не заробляв, а навпапки — і в місто 
Вишгород, і в Вишгородський район, а насамперед — в ді-
тей, про яких нажаль зараз мало дбає держава, я вкладаю і 
нелегко зароблені (власні, або зібрані волонтерскі) кошти, і 
час, і енергію, і душу. 

І дуже дякую своїй родині, що дозволяє це робити. І своїй 
дружині, що щіро сказала колись: «Ну добре, інші чоловіки 
купують жінкам шуби, а не несуть з дому,.. проте моя шуба 
— найкраща. Це — відчуття того, що ми дійсно допомогаємо 
,чим можемо, дітям. Хай так і буде. 

Тому, Ірина Миколаєвно, я навіть не стану взагалі чита-
ти Ваші останні пости (суть мені вже передали — прийшов 
«нуворіш» і хапає землю), а буду вважати, що Ви просто не 
розібрались в ситуації. Гарного дня.

Андрій Пещерін добавил 15 новых фото
9ч.

Ірина Побідаш
19 ч.

Як і обіцяла, знайомлю вас з проектом рішення 
Вишгородської міської ради на користь організації 
«Молода країна», яка, як всім відомо, належить ви-
датному благодійнику, депутату Київської обласної 
ради Андрій Пещерін. Чи не замало такому заслуже-
ному чоловіку з його спортивним об’єднанням лише 
одного гектара?

Проект 
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я
___ 2016 р. № __/__

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 
ТОВ «Спортивне об’єднання «Молода Країна»

Розглянувши звернення ТОВ «Спортивне об’єднання «Моло-
да Країна» та інші подані документи, відповідно до ст. ст. 12, 120, 
123, 124, 134 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26, ст. 33 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТОВ «СПОРТИВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛОДА 
КРАЇНА» на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки орієнтовною площею 1,0 га, розташованої у м. 
Вишгороді, алея Героя України Семена Поташника для розміщення 
зони відпочинку територіальної громади, для укладення договору 
оренди даної земельної ділянки терміном на 49 років.

2. ТОВ «Спортивне об’єднання «Молода Країна» укласти до-
говір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцен-
зію на їх виконання. Документацію із землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки погодити із відповідними органами в порядку 
передбаченому ст.ст. 122, 123, 124, 186 Земельного кодексу Украї-
ни. Відділу містобудування та архітектури Вишгородської районної 
державної адміністрації, управлінню Держгеокадастру у Вишгород-
ському районі та постійній комісії з питань регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища вико-
нати вимоги ст. 123, ст.186-1 Земельного кодексу України. При роз-
робці документації землевпорядній організації та ТОВ «Спортивне 
об’єднання «Молода Країна» здійснити обстеження та сплату від-
новної вартості зелених насаджень (за наявності)...

          Т.в.о. міського голови                     Т. Бражнікова

Наш Вышгород поделился публикацией Ірини
Побідаш — с Іриной Побідаш

Вишгородська міська рада, схоже, у знак вдячності за фінан-
сування передвиборчої кампанії О. Момота і партії Воля, 
схоже, таки отримає 1 га на алеї ім. Поташника. Фінансування 
відбувалось через благодійний фонд Пещеріна «Молода Краї-
на». Пещерін - депутат Київської обласної ради у фракції БПП 
від лівобережжя Вишгородщини. На даний момент, він ще й 
лобіює отримання земель у користування уздовж річки Десна 
(Вища, Нижча Дубечні) асоціаціює мисливців та рибалок. П Е 
Р Е М О Г А!
Ще одна перемога мерії міста Вишгород у сфері благоустрою 
тисячолітньої пам*ятки історії Київської Русі - мафи та тор-
гівельні розливайки уздовж алеї ім. Поташника. Нагадаємо: ГО 
«Рідне Місто», одним з засновників якої є Олексій Момот, «з 
піною з рота» кричала устами ще одного засновника «Рідного 
Міста» Дулапчія, що усі мафи геть із алеї, і Момот його підтри-
мував. Бабло все перемогло - і зло і добро...

Дмитрий Ромахин А ледовый дворец уже постро-
ен?? Или нужно еще подождать 5-7 лет??

Владимир Власенко Почему мне ничего не дают? Я 
тоже хочу в в благодетели! Куда заявку подавать?
Можно мне как особо благодетельному ещё и ставку 
на аренду минимальную. Я в замен, всё для избира-
теля сделаю!
Андрій Пещерін В Вышгороде несколько Благото-
ворительных фондов и активных Общественных 
организаций. Выбирайте любую. Правда арендными 
ставками там обычно не торгуют. 
И делают не «в замен». 

Андрій Пещерін Відповідь прошу подивитись на 
моїй сторінці. .

Алла Петрова Посмотрела. Там написано «мною 
були розібрані хащі, засипано болото...». Вот это 
«мною» оно было за чьи деньги и в каком качестве вы 
там трудились? 
Андрій Пещерін Согласно Договору о совместной 
деятельности с КП УФКС от 2009 года, нескольким 
разрешениям Виконкому міськради и многим другим 
разрешительным документам, включая решения суда 
от 2011 года (это уже потом, когда зашла речь о сносе 
под «формулу»).
Алла Петрова Я не знаю, что такое КП УФКС. Но вы 
не ответили, кто финансировал и кем вы работали в 
то время... И еще вопрос - когда была зарегистриро-
вана общественная организация «Молода країна», 
и когда ООО «Молода країна»? И еще вопрос - кто 
такая Пещерина Оксана Сергеевна, которая являет-
ся основателем и бенефициантом ООО, желающего 
получить землю? И почему не Оксана Сергеевна, а 
вы фигурируете в обсуждении вопроса?

Ірина Побідаш Там ще питання інших колишніх і 
теперішніх депутатів (Коваля, Шубки, Баланюка з яхт-
клубом...), тільки вони завуальовані. Тепер ясно, чому 
вони на віче бігали.

Андрій Пещерін Я же написал - приходите на зе-
мельную комиссию, если есть доп. вопросы. 17-00., 
сегодня. Но если у Вас все-же не хватает времени, то:
Финансировало Организацию зоны отдыха «Водный 
Кордон» Спортивне Об’єднання «Молода Країна» 
повністю, виключно та офіційно в рамках договору 
про Сумісну Діяльність з Вишгородським «Комуналь-
ним підприємством «Управління Фізичної культури та 
спорту» (керівник на той час - Колобов В.В.) а також 
інших дозвільних документів. Керівником Спортивного 
товариства був на той час я, а зараз -Оксана Пещері-
на (моя дружина).

Светлана Трелевская А чим Вам Баланюк з яхт-клу-
бом не догодив? Чи яхт-клуб, якому за 50 років, не має 
права на існування? 

Алла Петрова а що це за «Молода країна» розміром 
з гектар? і що вона там збирається робити з дерева-
ми? 
Андрій Пещерін Садить и ухаживать 

Игорь Савченко Вы б уважаемые господа помогали б 
таким людям . А то Ваш Вышгород так бы и оставался 
- большим селом под Киевом

Дмитрий Ромахин Знатный благотворитель. Ледовый 
дворец говорил построит. Но не получилось, нужно 
бабло отбивать с предвыборной кампании)) 

Андрій Пещерін Сначала разберитесь, потом - зло-
пыхайте. 

Алла Петрова большое село под Киевом - это 
лучшее, что только может быть. Здесь так много 
дерибанщиков земли именно потому, что Вышгород, к 
счастью, пока еще остается большим селом с чистым 
воздухом, не залитыми бетоном склонами и не огоро-
женными заборами берегами.
Дмитрий Ромахин Алла Петрова в яблочко!



ії

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

4 №10(289), пятница, 3 июня 2016 г.
Дело А. Момота

Повний абзац!
(Продовження. 

Початок на стор. 1)

 Правоохоронці:

но-військово-антикорупційним 
«інтер’єром». І все це — з од-
ніє-єдиною метою: будь за що 
запевнити глядачів, що О. Момот 
— таки корупціонер. 

Так що головним ньюсмей-
кером на цій прес-конференції 
був зовсім не А. Городницький, 
і, тим паче, не О. Ільницький, а 
Ю. Павловська. Що, як кажуть, 
незрозуміло лише справжньому 
«лоху». 

Ну, а тепер — до суті нада-
них правоохоронцями «відеодо-
казів». Втім, ні. Спочатку — про 
«підводочку»... 

«ПІДВОДОЧКА» 
Ю. ПАВЛОВСЬКОЇ

 Дуже важливо як саме автор 
(чи один з авторів) прес-конфе-
ренції попередньо прокоментує 
відеоматеріал, який збирається 
показати її учасникам. Іноді цей 
коментар може розказати про 
саму прес-конференцію, і про її 
авторів, і про її тему більше, ніж 
всі продемонстровані в подаль-
шому матеріали разом узяті.    

Що саме сказала Ю. Павловсь-
ка після того, як А. Городницький 
надав їй слово? 

А ось що:
«Доброго дня, мене звуть 

Юлія Павловська, я член Громад-
ської ради при Вишгородській 
РДА, секретар Антикорупційно-
го комітету. Так як ми є пред-
ставниками Громадської ради, 
дорадчий орган при Вишгородсь-
кій райдержадміністрації, до нас 
звернулися громадяни, жителі 
Вишгорода, і надали нам відео, 
на якому наш мер Вишгорода, 
із посередниками домовляється 
щодо хабара у 300 тисяч євро, 
на вирішення питань і проблем 
щодо забудови провулка Про-
жекторного. Справа в тому, що 
там проживають корінні жителі 
Вишгородщини, які отримали від 
міськради відмову щодо прива-
тизації своїх земельних ділянок, 
але ж по старій схемі, яка була 
успішно розроблена поперед-
ньою міськрадою, виділена зем-
ля під забудову високоповерхів-
ками.  Хоча, там лише по зонінгу 
високоповерхівки, а земля ви-
ділена на двох приватних осіб і в 
рішенні сказано, що це котедж-
на забудова, приватні  будинки. 
Тобто, схема стара, це означає 
для городян, що квартири  вони 

не отримають, як мали би там 
по квоті, 5 відсотків чи скільки… 
Що у нас є якісь два таких… ло-
терейних квитки, яких вибрали 
люди, навіть, не вишгородчани. 
Дві великі земельні ділянки посе-
ред Вишгорода під індивідуаль-
ну забудову. Але ж, насправді, 
по зонінгу — висотки… Ну, це 
таке…

Цікавіше почалось пізніше. Так 
як люди почали протестувати 
проти цього рішення, з’явилися 
бажаючі допомогти меру вирі-
шити дані питання. Із людьми, 
які проживають в цьому провул-
ку. В приватних будинках. З’ясу-
валося, що мер був абсолютно 
не проти, на хабар він погодив-
ся, в розмірі 300 тисяч євро. Він 
ввів свідомо в оману громадсь-
кість Вишгородщини, навіть 
громадськість всієї України,  на 
це було витрачено дуже багато 
телеефіру для того, щоб ство-
рити для Олексія Момота образ 
Ісуса Христа, якого кати-пра-
воохоронці ведуть на Голгофу. 
Насправді все виявилося зовсім 
інакше. Переглянувши відео, яке 
є на цій флешці, я прошу тех-
нічного працівника мені допом-
огти загрузити це відео… Там 
чітко зрозуміло про які кошти 
йде мова, хто кому мав їх коли 
передати, чітко зрозуміло як 
велися переговори, чітко зро-
зуміло, що Момот Олексій зго-
ден, і отримує хабар. Але ж на 
фоні цього…. Олексію стало 
моральних якостей… в кавич-
ках…, збирати віче, всіх городян 
вводити в оману, я не знаю що 
спонукало Вишгородську рай-
держадміністрацію допомагати 
в цьому, депутатський корпус 
підтримати Момота, прекрас-
но розуміючи, що людина хабар 
брала… При цьому, намагаючись 
облити брудом правоохоронні 
органи, які свідомо, поступово, 
конструктивно працювали  у на-
прямку розкриття цією крупної 
справи про хабарництво. 

Я прошу отримати це ві-
део…».

Ну, по-перше, щодо громадян, 
жителів Вишгорода, які зверну-
лися до Ю. Павловської і нада-
ли їй відео, яке особисто проку-
рор Київської області поклявся 
депутатам нікому не віддавати. 
Можливо, Є. Бондаренко про-
сто загубив флешку з цим відео 
десь на вулиці? Чи залишив в 
пивному барі на столику? Чи впу-

стив у супермаркеті? Як, взагалі, 
найважливіший доказ у гучній 
кримінальній справі міг опинити-
ся у якихось невідомих громадян 
міста Вишгорода? А, якщо, на-
віть, опинився, чому ці громадя-
ни не віднесли його до СБУ, до 
прокуратури або, хоча б, до полі-
ції? Чи до райдержадміністрації? 
Чому не передали, наприклад, 
журналістам? Втім, зрозуміло 
чому: бо не вірять в нашій країні 
нікому, окрім Ю. Павловської. 

Що ж, буває...
По-друге, з приводу «старої 

схеми, яка була успішно розро-
блена попередньою міськрадою» 
і, за словами Ю. Павловської, по-

лягає в тому, що землю в пров. 
Прожекторному було виділено 
«на двох приватних осіб». 

Я, безумовно, дуже радий, що 
Ю. Павловська вивчила модне 
слово «зонінг» і вільно орієн-
тується в корупційних схемах, 
які минула влада використову-
вала при виділенні земельних 
ділянок забудовникам, але при 
чому тут гектари в районі пров. 
Прожекторного, які ще О. Кімлач 
з депутатами виділив в оренду 
ЗАТ «Дніпрожилбуд»? До речі, 
наскільки я пам’ятаю, оборуд-
ка, коли земельна ділянка ви-
діляється приватний особі, а 
потім на ній починає зводитися 
багатоповерхівка, взагалі поча-
ла використовуватися лише при 
мері В. Решетняку. О. Кімлач із 
своїми депутатами нею не кори-
стувався...

По-третє, коли в кінці свої «під-
водочки» Ю. Павловська почала 
розповідати про «образ Христа, 
якого кати-правоохоронці ведуть 
на Голгофу», на «що було витра-
чено дуже багато телеефіру», 
про негідника О. Момота, у якого 
«стало моральних якостей зби-
рати віче, всіх городян вводити в 
оману»  та про те, як «обливають 
брудом правоохоронні органи, які 
свідомо, поступово, конструктив-
но працювали  у напрямку роз-
криття цією крупної справи про 
хабарництво»... 

Чесно скажу: мене аж на сьозу 
пробило. Ну, пробило, не проби-
ло, а в носі защіпало. Захотілося 
якось захистити правоохоронців. 
Якось їм допомогти, якось під-
тримати... Навіть подумалося: а 
може, скочити на базар, потягти 
у якоїсь газдині шматок сала чи 
ковбаси прямо під носом у право-
охоронців, щоб впіймали просто 
«на гарячому», крадіжку поліцей-
ські з прокурорами (при підтрим-
ці СБУ) негайно розкрили, за що 
чесно отримали б свої премії, 
грамоти та підвищення... Щоб 
хоч якось їм полегшало. А я, Бог 
з ним, уже відсидів би свої кілька 
років... Як то кажуть, де наша не 
пропадала...

Але, признаюся, якось утри-
мався. Бо ж, якщо сяду, хто ж 
розповість читачам всю правду 
про корупціонера О. Момота? 
Ото ж бо й воно...

«ВІДЕОДОКАЗ ЗЛОЧИНУ».
ЕПІЗОД ПЕРШИЙ

«13 квітня. Ресторан «Козацькі 
забави». Зустріч представника 
забудовника С. та Грищенко Д. 
2016.04.13   

Посмотрел я тут случайно видео «разоблачения» Алексея Момота, 
и — ба!! Кого я вижу?
Упуская все моменты явного монтажа, такие как:
— звук с на улице, в помещении, в разные дни - на одном фоне и все 
фразы произносятся с одной и той-же интонацией;
— голос Алексея произносит одни и те-же фразы, как то: ок, да, угу и 
*не разборчиво
— прям поржап с концовки, где! В ХОЛЕ! ГРОМКО! Произносится, 
мол — лям потом тебе подвезу!! И Момот мол — ОК!!! ))))))))))))
Но не об этом.
Если про автопатруль майдан — всё и так понятно, хотелось бы 
остановиться на особи с первичными признаками женского пола, ака 
Юлия Павловская.
Прошу обратить внимание, как она нервничает. Как бегают безоста-
новочно глаза, как трясутся руки...
Активное население города о её «адекватности» знает не по на-
слышке. За свои провокации, попытки развода, поклепы, подставы, 
вымогательства и тд — она изгнана из ВСЕХ груп города! Федор 
Дмитренко, мне кажется пора раскрывать карты, эта гнида зашла 
слишком далеко в погоне за халявной гривной.
Так-же я прошу АвтоМайдан - AutoMaidan подойти ответственно, по 
человечески к данному вопросу, и подтвердить или опровергнуть 
информацию о том, что в сообщество было обращение от опреде-
лённых лиц с просьбой за определённую денежную компенсацию 
провести акции против Момота...

29 мая в 14:56 ·
Alex Luizov

13:18:52
Грищенко: «Давай тогда сде-

лаем так: 70 на 30».   
С.: «То есть, я 30/70? (смієть-

ся)
 Грищенко: «Нет, 70 уходит. 

То есть, из 11 домов».
С.: «Я понял. В процентном 

соотношении».
Грищенко: «Да, а остальное 

там уже будем квартирами…».
С: «Да, это если говорю да, 

то иск из суда забираем…».
Грищенко: «Да, сейчас пой-

дем и я малого пошлю. Я зайду 
к Леше (Момот О. В.), скажу, 
что мы все обговорили-догово-
рились. Просто, чтоб все это 

было порядочно со всех сто-
рон».

С: «Смотри, пока мы, я здесь, 
я, в принципе, могу через това-
рища своего, через Аркашу. Он 
вчера ж заходил же к Леше (Мо-
мот О. В.) и, это, сесть и еще с 
Лешей поговорить».

Грищенко: «Какой бюджет во-
обще? Вы обсуждали бюджет?». 

С: «Налом?».
Грищенко: «Да».
С: «Триста».
Грищенко: «Я все понял». 
Отже, що ми бачимо, а, точ-

ніше, погано чуємо? Що в ре-
сторані «Козацькі забави» зу-
стрічаються двоє: житель пров. 
Прожекторного Д. Грищенко и 
«представитель застройщика 
С.» (в лапках тому, що особисто 
в мене є дуже великі сумніви, що 
це дійсно представник забудов-
ника, а не, наприклад, оператив-
ний або секретний співробітник 
органів, оскільки саме він по-
стійно знімає це «кіно»). Про що 
вони домовляються? Про якусь 
сплату забудовників Д. Грищен-
ку, яку, як відомо, той вимагав 
із забудовників, шантажуючи їх 
тим, що не погодиться укласти з 
ним угоду. Яким боком до всьо-
го цього причетний О. Момот? 
А ніяким. В цьому епізоді його 
штучно «прив’язують» до цих пе-
реговорів, з одного боку С., з ін-
шого — Д. Грищенко. Перший це 
робить зрозуміло чому, — перед 
ним поставлене таке завдання, 
другий, швидше за все, через 
свою дурість та бажання  підви-
щити свій статус в очах співбесід-
ника (мовляв, з мером на корот-
кій нозі). 

Що стосується «бюджету», то 
що це за «бюджет» і чого саме 
«триста налом» — невідомо.  

«ВІДЕОДОКАЗ ЗЛОЧИНУ».
ЕПІЗОД ДРУГИЙ

Дві години потому., м. Вишго-
род. Вишгородська міська рада. 
Зустріч С. з Момотом та Мад-
жановим Аркадієм, 2016.04.13   

13:18:52
С.: «Здравствуйте. Дми-

трий».
Аркадій: «Мой следующий план 

по проекту». 
С.: «Вам Денис не заносил про-

ект, да?».
Момот О. В.: «Мне нет». 
С.: «Просто стопку всю ксе-

рить, ну тоже…  Если есть 
возможность, на электронку… 
Просто в электронке все есть, 
сбросим…».

Кабинет Момота О. В.

С.: «Я понял, сегодня сбросим. 
Значит, касательно громады. В 
принципе с людьми как таковой 
вопрос решен. С Димой я встре-
тился, обговорил, вопросов 
нет. Как бы консенсус нашел, 
потому, что Денис бегал-бе-
гал… Эти заявления, знаете… 
Ну, Денис… Потому, что мне с 
утра тоже вопросы задают: ну, 
что там, как там?... А он: я ре-
шаю, я решаю, но движения ни-
какого не видим…».

Аркадий: нерозбірливо.
С.: «С Димой, вроде как, до-

говорились. Исковое что ка-
сательно суда он сказал «за-
бираю». Там претензий с его 

стороны никаких не будет. Там 
общий язык мы с ним нашли». 

Момот О. В. : нерозбірливо.
С.: «Не-не, с Димой…».
Момот О. В.: нерозбірливо.
С.: «Электронка есть, это 

я отправлю. Это по проекту. 
Это не есть проблема. По сес-
сии ж тоже, я так понимаю, там 
на сессию ж выноситься ничего 
не будет…  Все гуд. Все гуд. А 
по техусловиях?».

Аркадий: «Ну, все бумаги по-
том скинете на электронку».

Момот О. В.: «Да».
Аркадий: «И потом решим».
«Представник забудовника С» 

через А. Маджанова знайомить-
ся з О. Момотом. Мова  одра-
зу заходить про якийсь проект, 
який має подивитися О. Момот. 
Проект, котрий якийсь Денис мав 
йому занести. Що саме це за 
проект і чому саме О. Момот має 
його подивитись — невідомо. 

Ще з цього епізоду з’ясовуєть-
ся, що «с Димой (мабуть, Гри-
щенком — авт.) договорились» і 
він свій позов із суду забере. 

Все. Чи є в цьому якийсь 
кримінал? Особисто я не бачу. 

О. Момот дійсно змушений був 
виступати посередником між жи-
телями пров. Прожекторного та 
забудовниками. І, як я розумію, 
дійсно намагався владнати сто-
сунки між Д. Грищенко і забудов-
никами. От тільки з цього зовсім 
не випливає, що він робив це за 
хабар в 300 тисяч євро.  

   «ВІДЕОДОКАЗ ЗЛОЧИНУ».
ЕПІЗОД ТРЕТІЙ

Вишгородська міська рада. Мо-
мот О. В.,  Маджанов Аркадій та 
представник забудовника С. Про-
довження розмови на вулиці.

С.: «Давайте я сделаю так. Я 
сейчас еще с ним встречусь ра-
зок. Скажу: «Дима, вот с тобой 
договорились, общаемся с то-
бой… То, что я там договорил-
ся, я общаюсь там и все». Чтоб 
он не путал просто палки, пра-
вильно?».

Момот О. В.: «Ну, просто… 
Когда цифру сказать, то цифры 
там просто нет.

С.: «Я понял. Я понял что ска-
зать. Потом квадратами… Я 
понял». 

Аркадий: «А там разберемся. 
(Нерозбірливо).

С.: «А по финансам я Аркаше 
отдам завтра». 

С.: «Все-все.  До свидания, был  
рад знакомству».  

Момот О. В.: «Так, ладно, вы 
вместе заходили?».
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«удар» у відповідь

Від редакції
Ми зовсім не випадково привели коментар цього відео Alex Luizov у Facebook. Справа в тому, 

що воно навдивовиж неякісне як з точки зору відеоряду, так і за озвученням. Зважаючи на ниніш-
ній розвиток цифрових технологій, а, також, на те, що відео — явно оперативне і велося за до-
помогою спеціальної апаратури, яка є лише у спеціальних служб, це виглядає дуже підозріло. 
Одне з двох: або «специ» вкрали виділені державою гроші і замість високоякісної апаратури 
придбали дешеві китайські підробки, або навмисне знімали це кіно дуже неякісним. Для того, 
щоб не так кидались у вічі вирізки, вклейки, розриви і т. ін. Щоб незрозуміло було як О. Момот 
реагує на ті чи інші запитання, репліки, зауваження. Коротше кажучи, для того, щоб «зліпити» 
«кіно» по наперед придуманому, написаному і сконструйованому замовниками сценарію. Згідно 
з яким, під час перегляду у глядачів має вибудуватись стійка впевненість, що О. Момот, таки, 
корупціонер і хабарник.

І саме головне: «представник забудовника С.», який при знайомстві з О. Момотом представ-
ляється Дмитром, мабуть, і є той громадянин, який, видаючи себе за Дмитра Корнійчука, на 
кілька днів, використавши його паспортні дані, влаштувався на роботу до ТОВ «Євробуд-77», 
написав заяву до СБУ та знімав це «кіно». Цікаво, хто ж він такий і як саме це пояснять правоо-
хоронці? Тим, що вони, знаючи, що О. Момот не проти взяти хабара, організували весь цей цирк 
для того, щоб викрити можливого корупціонера? Бо ніхто із забудовників не хотів писати заяву 
і зв’язуватись із Вишгородським міським головою? І тому їм довелося діяти за відомим принци-
пом Нікколо Макіавеллі «Ціль виправдовує засоби»? Але ж подібні методи «розкриття злочину» 
не просто протирічать всім принципам правової держави, а самі по собі є злочинними і підпада-
ють під кілька статей Кримінального кодексу України... Окрім того, така «операція» є абсолютно 
безглуздою в першу чергу тому, що реально не існує заявника злочину. Ні, звичайно, донедавна 
весь цей цирк міг запросто «проканать», але — не сьогодні. Складається враження, що і замов-
ники, і виконавці цієї  вистави розумово та світоглядно застрягли десь чи то в 70-х, чи то в 90-х 
роках минулого століття. Якщо не в 30-х...      

Щодо Ю. Павловської, то я на місці О. Момота просто звернувся б до суду з позовом проти 
неї. Причому, розміри позовних вимог про моральне відшкодування за нанесену шкоду були б 
такими, що назавжди б відбили в неї охоту підробляти «спецактивістом» в будь-яких сумнів-
них чи відверто брудних «викриттях». Оскільки подібні «бізнеси» нічим не кращі за бізнеси про-
дажних міліціонерів, прокурорів або суддів. З тієї простої причини, що вони дискредитують, 
можливо, найбільш цінне й потрібне, що лише зароджується в нашому суспільстві: громадську 
небайдужість і активність, які, як нам здається, одні лише й можуть сьогодні врятувати нашу 
Батьківщину.   

Аркадий: «Да (нерозбірливо).
С.: «Там мне еще касатель-

но… Я в принципе, Аркашу знаю. 
Чтоб не получилось так, что… 
Может, частями разить? Или 
все? Чтобы не было потом 
кина, ну, вы поняли… Но в прин-
ципе, я Аркашу знаю хорошо, 
что в плане порядочности, ну, 
знаете как… Ладно, все. Это, 
значит, я ему завтра отдам». 

Момот О. В.: «Хорошо». 
С.: «Все, полетел. Завтра в 

первой половине дня подвезу, 
отдам».

Що відбулося?
«Представник забудовника С. 

продовжив «тему Д. Грищенка». 

І знову повторив, що з ним зустрі-
неться і все йому пояснить. 

На що О. Момот йому відповів, 
що «Когда цифру сказать, то 
цифры там просто нет». Інши-
ми словами — жодних підстав 
для вимагання грошей у нього 
немає. 

Що, очевидно, дуже не сподо-
балося «представнику забудов-
ника С.», який одразу, рятуючи 
ситуацію (оскільки ця фраза О. 
Момота перекреслювала і зводи-
ла нанівець всі зусилля правоо-
хоронців), мало не перебиваючи 
О. Момота, вигукує: «Я понял. Я 
понял что сказать. Потом ква-
дратами… Я понял». 

Звичайно ж, «потом квадрата-
ми». Що означає: потім забудов-
ники компенсують вартість землі 
та будинку Д. Грищенко квадрат-
ними метрами в новобудові.

А потім С., вже прощаючись, 
все ж таки, згадує про якісь 
фінанси, які повинен завтра від-
дати «Аркаше». Про які саме 
фінанси йде мова, невідомо.

Але, відчуваючи, що завдання 
не виконано, С. продовжує йти 
за О. Момотом і А. Маджановим, 
розказуючи, що непогано знає 
Маджанова і завтра «все йому 
віддасть». Що він йому має від-
дати і за що саме, залишається 
лише здогадуватися.  

.
«ВІДЕОДОКАЗ ЗЛОЧИНУ».

ЕПІЗОД ЧЕТВЕРТИЙ
Три години потому. Вишгород-

ська міська рада. Зустріч Момота 
О. В. з представником забудов-
ника С. 18.52.52.

Момот О. В.: «Что, закрыто? 
А, не...».

С.: «Я говорю: «Досканируешь 
и сбросишь». Я тоже сказал до 
семи. Значит, с этим придурком 
поговорил я — с Денисом. Чтоб 
язиком больше не ляпал. Не хо-
дил». 

Момот О. В.: «Угу».
С.: «Потому, что он чересчур 

много на себя берет как раз. С 
этим уладили. За этот — все 
мы поговорили. Там немножко 
забегу наперед касательно… 
Там… Ну, знаете как, отноше-
ния строяться не за один день, 
образно говоря, а разругаться 
можно за один день. Дай Бог, 
чтоб и я со своей стороны тоже 
не был балаболом, немножко 
вперед забегу там, касательно 
там…  Здесь есть еще участ-
ки, которые интересны… Да-
вайте по этому поработаем, 
вы увидите, что мы люди по-
рядочные… И что вы порядоч-

про те, що «14 квітня 2016 року 
Момота О. В. було затримано», 
автори цього кінофільму пере-
рахували всі «злочини» вчинені 
його  прихильниками, зауважив-
ши:

— що 19 квітня 2016 р. він вий-
шов із СІЗО бід заставу в 5 млн. 
грн.;

— що на його підтримку було 
організовано віче у м. Вишгороді;

— що на його захист висловив-
ся народний депутат Юрій Де-
рев’янко на сесії ВР України;

Далі на екрані з’явилися слова:
«Олексій Момот сподівається, 

що цей театр абсурду буде роз-
крито і істину дізнаються всі».

Завершується «кіно» уривками 
з виступів Ю. Дерев’янка на сесії 
ВР України, О. Горгана на одному 
з віче у Вишгороді та самого О. 
Момота на віче, яке відбулося в 
нашому місті в день його звіль-
нення із СІЗО.  

ПІСЛЯМОВА 
Ю. ПАВЛОВСЬКОЇ

«Ось такий ролик. 
За побажанням Олексія Мо-

мота театр абсурду завер-
шено. Істину дізнались всі, і ми 
сподіваємось, що правоохоронні 
органи продовжать розсліду-
вання, але вже воно буде мати 
нормальний хід без спроб пере-
вести це в русло дійсно театру 
абсурду. 

Дуже жаль, що Олексій, став-
ши колись на стезю злочинця… 
14 разів був учасником… фігу-
рантом справ по квартирних 
пограбуваннях… Строк, який він 
відбув за це, його нічому не на-
вчив, громаду він ввів в оману і 
ставши мером… Цю інформацію 
він не повідомляв громаді, про 
свої судимості, і на теперішній 
момент він продовжує вводити 
людей, які довірились йому, ще й 
обливаючи брудом  правоохорон-
ні органи, намагаючись… і ще й 
залучаючи до цього депутатсь-
кий корпус. 

Сподіваюсь, що всі громадяни 
України і Вишгородщини, Київ-
щини зроблять свої висновки, 
так як це не останнє відео у цій 
справі. Дякую».

Висновки робіть самі.   
В. Борзовець 

ные… Мне говорят: «Поедь, уз-
най, договорись», потому, что 
это бред какой-то, понимаете?

Момот О. В.: «Надо было про-
сто сразу решить все эти во-
просы с этими оленями. Я же 
ему говорил: «Денис, любой 
вопрос должен быть в тишине 
подписан».

С.: «Совершенно верно, деньги 
любят тишину, понимаете?». А 
когда вот это начинается, это 
все — бред, согласен. Там по 
завтрашнему, смотрите. Тоже, 
чтобы я со своей стороны бала-
болом не был. Там бы тоже сей 
час поехали, хотел сейчас там 
снять налом. Там 200 лежит, 

що це — єдиний випадок, де С. 
говорить про те, що завтра пере-
дасть Аркадію 200 тисяч (чого?), 
а в понеділок — ще сто. І О. Мо-
мот, начебто, погоджується. 

Правда, при цьому ще потріб-
но впевнитися, що ці двісті тисяч, 
по-перше, мають пряме відно-
шення до забудови пров. Про-
жекторного, по-друге — що при-
значались вони саме О. Момоту, 
який вимагав їх у якості хабара за 
його певні дії чи бездіяльність як 
службової особи.   

«ВІДЕОДОКАЗ ЗЛОЧИНУ».
ЕПІЗОД П’ЯТИЙ

14 квітня 2016 року. М. Київ. 

Філія банку АКБ Промінест Банк. 
Розмова представника забудов-
ника С. з Маджановим Аркадієм 
та посередниками. 14:26:51

Аркадий: «И мы закрыли во-
прос. 200?»

С.: «Нет».
Аркадий: «Нет?».
С.: «Вообще-то мы 300 долж-

ны. 300, бл…ть!».
С.: «Ну, я поехал. У этих с на-

лом проблемы. Я Момоту вчера 
сказал, что с налом у нас чуть-
чуть проблемы. Я говорю: «200 
тысяч евро сегодня передадим, 
а остальные обналичим». Он го-
ворит: «Вообще не проблема». 
Я ему сказал: «До понедельни-
ка». С этим я переговорил. Мэру 
я сказал, что в понедельник. 
Эти мне сказали: «Мы тебе на 
завтра подготовим». Поэтому, 
вот 200 тысяч. Это у нас посчи-
тайте сколько по долару, грив-
нами конкретно ему мы должны 
добавить?».

Аркадий: «А сколько это бу-
дет по курсу?».  

С.: «200? Ну, чтоб я понимал. 
Ну, вы поняли. Клороче, оста-
ток ему гривнами домажем на 
вот эту сотку долларов. Ну и 
благодарность. Вам-то тут 
уже какая разница? Тоже в грив-
нах донесем».

Посередник: « Сегодня благо-
дарности не будет?».

С.: «Два миллиона пятьсот 
двадцять тысяч гривен». 

Аркадий: «Домазать».
С.: «Это гривны.Это то, что 

мне мэру донести сегодня. Ну, 
и благодарность нашу отдель-
но».

А тут вже «представник забу-
довника С.» відверто бреше. 

Він не казав «вчора» О. Мо-
моту, що «200 тысяч евро се-
годня передадим, а остальные 
обналичим». І, взагалі, все, що 
говорить С. в цьому епізоді щодо 
мера, якому він (вони) винні 300 
чи 200 євро — це лише його сло-
ва. Причому, потрібно врахову-
вати, що слова ці належать явно 
зацікавленій особі. 

«АУДІОДОКАЗ ЗЛОЧИНУ».
ЕПІЗОД ШОСТИЙ

Розмова з Момотом по телефо-
ну. 2016.04.14     14:35:17

С.: «Я с Аркашей встретился.  
По нашому разговору вчера, по 
беседке. То есть, документы 
отдаю — все полностью. А вто-
рую я даже не на понедельник, я 
завтра отдам, хорошо?».

С.: «Я понял. Единственное, 
я Аркаше сказал. Я на порядоч-
ность расчитываю, чтобы не 
было у нас там потом ситуа-
ции. Ни по сессии, нигде, хоро-
шо?

С.: «Все, добренько, спасибо. 
До свидания». 

Ну, скажімо так, «розмовою по 
телефону» це дуже важко назва-
ти. Щоб це було розмовою, по-
трібно, по-перше, ще засвідчити 
факт такої розмови і побачити 
відповіді О. Момота. 

До цього все те, що, начебто, 
сказав «С.» О. Момоту — всього 
лише та сама сцена й вистава, 
про які  так емоційно й образно 
згадував на засіданні Підкомітету 
ВР України під керівництвом на-
родного депутата Ю. Дерев’янка 
начальник Головного управління 
СБУ у м. Києві та Київській об-
ласті Степан Грищук. 

*   *   *
Після шостого «епізоду злочи-

ну» на флешці, оприлюдненій Ю. 
Павловською, і повідомленням 

понял? Поэтому я ему завтра 
200 тысяч отдам. А сто я в по-
недельник подвезу. Ну, вы сами 
знаете, нал… Все на счетах». 

Момот: «Да, хорошо. Это не 
вопрос». 

18:57:33 (вестибюль адмінбу-
динку)

Момот О. В.: «Хорошо. Я в по-
чте получил ваше письмо». 

С.: «Все, да. А остальное смо-
трите. Остальное то, что не 
хватае — там завтра добро-
сят все. Аркаше как отдам зав-
тра, там ничего нге надо? Зво-
нить, что отдал? Или он там… 
Вы с ним…. Он порядочно все?».

Момот О. В.: «Нет, не надо».
С.: «Все, я понял. Все, я поле-

тел. А сотку я тогда в поне-
дельник, Ок?».

Момот О. В.: «Ок».
С.: «Все, досвиданья». 
І знову «представник забу-

довника С». починає розмову з 
документів,  які має скинути О. 
Момоту на електронну пошту. 
Потім — трохи ганить невідомого 
Дениса. Повідомляє, що «тут ще 
є цікаві ділянки». І можна буде 
разом попрацювати у випадку 
«обоюдної порядності». 

О. Момот підтвердив, що коли 
починається «этот бред» (ма-
буть, мається на увазі шантаж 
Д. Грищенка) — погано. Тому 
пояснив, що потрібно було зразу 
домовитись (вирішити питання 
з «оленями» типу Д. Грищенка). 
І — що вирішення будь-якого пи-
тання не варто доводити до скан-
далу, а вирішувати тихо. 

Правда, С. негайно переводить 
цю розмову в «потрібне русло» 
і зауважує, що «деньги любят 
тишину». І негайно «бере бика 
за роги»:  «...Там бы тоже сей-
час поехали, хотел сейчас 
там снять налом. Там 200 ле-
жит, понял? Поэтому я ему 
завтра 200 тысяч отдам. А 
сто я в понедельник подвезу. 
Ну, вы сами знаете, нал… Все 
на счетах». 

А О. Момот на цей пасаж, на-
чебто, відповідає: «Да, хорошо. 
Это не вопрос». 

Після чого обидва йдуть з аль-
танки у дворі адмінбудинку, де 
відбувалася розмова, підніма-
ються в вестибюль адмінбудинку 
і прощаються.  

Оце, мабуть, єдиний епізод в 
цьому «кіні», який потребує і екс-
пертизи, і роз’яснення. 

Роз’яснення у тому випадку, 
звичайно, якщо діалог в альтанці 
саме так і відбувався. І нічого там 
не вирізано і не вклеєно. Тому, 
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Вівторок 31 травня 2016 року

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
08.40, 23.25 Золотий гусак
15.25 Х/ф «Анничка»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку - 6»
14.40 «Сімейні мелодрами - 6»
15.40 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана - 3»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма»
22.00 «Гроші»

06.10 «Склад злочину»

07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Птаха у клітці»
13.20 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»
22.35 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
00.25 Х/ф «Все можливо»

06.02 М/с «Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутості»
07.52 Х/ф «Безодня»
10.45 Х/ф «Угода з дияволом» 
12.45 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.05 Ревізор
23.05 Страсті за ревізором

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя»
09.30 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»
11.25 Х/ф «Мама мимоволі»
14.00, 20.00, 01.50 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»

21.00 «Містичні історії-7 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»

05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня
10.15 Без гальм!
10.50 М і Ж
11.20 Дивитись усім!
11.40, 13.20 Х/ф «Головний підо-
зрюваний» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Вікінги» 16+
16.20 Х/ф «Вікінги проти прибуль-
ців» 
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна Україна
21.20 Т/с «Вололимирська, 15» 
22.20 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.40, 23.15 «Жарт за жартом»
12.40 «Моя правда. Наталя 
Андрейченко»
13.30 Х/ф «Божевільний день»
14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Осінь»
18.05 Х/ф «Висота»
21.30 Х/с «Розслідування Мер-
дока»

00.20 «Моя правда. Дар’я Дон-
цова»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео»
06.50 «Вайпаут»
08.40, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00 Д/п «Помста природи»
10.50 «Top Gear»
12.50 Т/с «Скорпіон» 
14.30 «Люстратор 7.62»
15.30 «Люстратор. Спецпроект»
16.30, 23.30 «Секретні матеріали»
17.30 «Українські сенсації»
18.30, 23.00 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Людина президента»
22.00, 00.50 Т/с «Олімп» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 02.10 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 «Близнюки-Дракони» 

09.35 «Кримінальні справи»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Х/ф «Раз на раз не випа-
дає»
13.25 Т/с «CSI: кіберпростір»
14.00, 19.00, 23.15, 02.35 «Свідок»
14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 14» 
15.20, 00.40 Т/с «Леді-детектив міс 
Фрайні Фішер»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3»

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

05.50 Події тижня з Олегом 

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
10.15 Д/с «Китай на кінчику язика»
11.15 Чоловічий клуб
11.45 «План на завтра» 
12.10 Перша студія
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
15.00 Фольк-music
16.10 Путівник прочанина
16.25 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
19.20 Т/с «Травма»
21.50 Війна і мир

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 Міняю жінку - 6»
14.40 «Сімейні мелодрами»
15.40 «Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним»
17.10 Т/с «Величне століття»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма» 
22.00 «На ножах 2»

06.10, 11.10, 12.25 «Слідство вели»
07.00,16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Доярка з Хацапетівки »
13.35, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 04.35 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»

06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
11.10 Т/с «Щасливі разом»
16.50, 19.00 Від пацанки до 
панянки
22.10 Х/ф «Будинок великої 
матусі» 

06.20, 16.00 «Все буде добре!»

08.20 «Зіркове життя»
09.15 Х/ф «Смугастий рейс»
11.00 «Вагітна у 16»
11.55 «Доньки-матері»
12.55 «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
10.00 Т/с «Котовський» 
11.50, 13.20 Х/ф «Головний підо-
зрюваний»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.40 Т/с «Шулер» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Вололимирська, 15»
22.25 Т/с «Демони» 
23.20 Х/ф «Небезпечна людина»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.35, 23.15 «Жарт за жартом»

12.35 «Моя правда»
13.30 Х/ф «Осінь»
15.05, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.55 Х/ф «Сім няньок»
18.15 Х/ф «Непіддатливі»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

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 «Загублені міста. »
10.20 Д/п «Інженерні імперії..»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.15 Т/с «Скорпіон»
13.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.50 Т/с «Загублений світ»
16.40 Х/ф «Людина президента-2»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Механік»
22.00, 00.50 Т/с «Олімп» 

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

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

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
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 Т/с «Леді-детектив»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

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 

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/с «Обличчя Америки»
11.00 Засідання Кабміну
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
14.50 Ювілейний вечір диригента 
В. Гуцала
17.10 Т/с «Таксі»
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Книга ua
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»
14.40 «Сімейні мелодрами»
15.40 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»

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

06.05, 11.10, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.35 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»

06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда:»
07.17 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 18.55, 20.00 Хто зверху
21.50 Х/ф «Будинок великої матусі  
23.50 Х/ф «Холостячки у Вегасі» 

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

09.40 «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»
22.35 «Давай поговоримо про 
секс»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50, 16.35 Т/с «Шулер»
11.50, 13.20 Х/ф «Небезпечна 
людина»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Вололимирська, 15»
22.20 Т/с «Демони» 
23.05 Х/ф «У смертельній небезпеці»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
11.50, 23.15 «Жарт за жартом»
12.50 «Моя правда»
13.45 Х/ф «Меж високих хлібів»
15.15, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
17.05 Х/ф «Екіпаж машини 

бойовий»
18.20 Х/ф «Без року тиждень»
21.30 Х/с «Розслідування Мер-
дока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00, 23.30 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Загублене царство 
Тибету»
10.25 Д/п «Інженерні імперії. 
Єгипет.»
11.20 Д/п «Помста природи»
12.20 «Відеобімба»
13.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.50, 00.00 Т/с «Загублений світ»
16.40 Х/ф «Паніка»
19.20 «Люстратор 7,62»
20.00 Х/ф «Американський 
кікбоксер»
22.00 Прем’єра! Т/с «Олімп»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 Т/с «90210» 

Телепрограмма
№10(289), пятница, 3 июня 2016 г.6

  

Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Украї-
ною
07.00,  15.00, 19.00 Події
09.15, 03.20 Зірковий шлях
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30 Т/с «Я поруч» 
18.00, 04.35 Т/с «Катина любов»
19.45, 02.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Просте життя» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Парк Юрського 
періоду» 

06.00 Х/ф «Безприданниця»
07.20 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.45 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.10 Біла планета
13.30 «Цивілізація Incognita»
14.00, 23.10 Як влаштована 
природа
15.35 Секрети акул
17.45 Чудеса природи
18.10 «Таке спортивне життя»
18.40 В гостях у Дмитра Гордона.
20.50 Водне життя
21.20, 05.45 DW- новини
21.40 Приборкувачі крокодилів
22.10 Довідник дикої природи

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

06.45 Х/ф «Страх висоти»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи»
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
14.00, 19.00, 23.15, 02.30 «Свідок»
15.20 Т/с «Леді-детектив» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень»

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 

Enter-фильм
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НТН

бы заморозить ягоды или 
сделать варенье – избегай-
те клубники темно-красного 
цвета.

Если же у клубники белый 
кончик, то она попросту не 
дозрела, и будет кислить.

Ещё один индикатор каче-
ства клубники — хвостик.

Листики на хвостике яго-
ды должны быть зеленые и 
мясистые. Это означает, что 
клубнику недавно (как прави-
ло, не позже, чем день назад) 
сорвали с грядки.

Пожухлые хвостики — знак 
того, что клубнику собрали 
давно, и она несвежая.

Клубника без листиков, 
скорее всего, говорит о том, 
что вам так же пытаются 
продать несвежую клубнику. 
Просто листики выдавали 
возраст ягоды, и продавцы от 
них избавились.

Запах или аромат

Полтавою

06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30, Т/с «Просте життя» 
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня

07.30 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.10 «Перша сумська: 25 років 
лідерства»
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Як влаштована 
природа
15.35, 22.10 Довідник дикої 
природи
18.10 «Таке спортивне життя»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона

2+2

                                           
Оголошення

Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»

06.00 Агенти справедливості
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30 Т/с «Просте життя» 
16.00 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

07.10, 21.20, 05.40 DW- новини
07.30 Євромакс
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.40 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15 Приборкувачі крокодилів
13.10 Чудеса природи
13.40 «Будьте здорові!»
14.00, 23.10 Як влаштована приро-
да17.45 Дика планета
18.10 Сім чудес України. Чернівці
18.45 В гостях у Дмитра Гордона

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

Відома учасниця 
битви екстрасенсів 

Поліна:
— зніме порчу;
—  родові проклят-
тя;
— вінець безшлюб-
ності.
   Допоможе в 
бізнесі, в сімейних 
негараздах, поста-
вить захист ста-
ровинними молит-
вами. 

(096)834-90-06
(063)507-82-24  

Втрачену печатку
 ПСП «Аграрник»

 вважати
 не дійсною.

   Продаю 
земельну
 ділянку

 11,33 сот 
під будівництво 

в с.Хотянівка 
(масив Баштан)
Ціна договірна.
Тел. 0989811477

* * *

Ранняя клубника опасна 
тем, что она может содер-
жать нитраты и прочие хи-
мические вещества.

Предлагаем вам узнать, 
как выбрать вкусную и соч-
ную клубнику, выращенную 
в натуральных условиях.

Оцените цвет
Хорошая спелая клубника 

должна быть ярко-красного 
цвета.

Если клубника темно-крас-
ного цвета, то она, скорее 
всего, уже начала портиться 
— приглядитесь вниматель-
нее к бочкам ягоды, и в боль-
шинстве случаев вы это за-
метите. Либо подобный цвет 
означает, что клубника росла 
на нитратах.

Разумеется, съев клубнику 
с нитратами один раз, ничего 
страшного с вами не случит-
ся. Но если вы собираетесь 
взять большую партию, что-

Клубнику при покупке же-
лательно понюхать — у хоро-
шей спелой клубники должен 
быть сильный клубничный 
аромат. Как правило, он будет 
чувствоваться даже при при-
ближении к прилавку.

У недозревшей клубники 
запах слабый и невырази-
тельный.

Размер ягоды
Вопреки распространён-

ному мнению, величина ягод 
зависит не от количества ни-
тратов при их выращивании, 
а от сорта клубники.

Просто есть клубника круп-
ных и мелких сортов, и по-
следней стать огромной не 
помогут никакие нитраты.

То есть размер клубники 
для её качества не имеет зна-
чения.

Теперь вы знаете, как пра-
вильно выбрать клубнику, 
чтобы ягода радовала вас 

своим вкусом и ароматом. 
Кстати, в замороженной клуб-
нике сохраняются почти все 
витамины, а в клубничном 
варенье их практически нет 
— так что важно выбрать пра-
вильно не только ягоду, но и 
способ заготовки.

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

Как правильно выбрать клубнику?
Порада



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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06.00, 18.30, 21.00  Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.45 Д/с «Обличчя Америки»
10.40 Вікно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Війна і мир
12.10 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.35 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Люструвати не можна 
залишити
21.50 «Схеми» 

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку - 6»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
14.40 «Сімейні мелодрами»
15.40 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Величне століття»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма» 
22.00, 23.30 «Право на владу»

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.30 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки 3»
11.00, 12.25 «Слідство вели»
13.25, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05  «Стосується кожного»
20.00, 04.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»

06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с «Кунг-фу Панда»
07.27 Т/с «Друзі»
12.10 Т/с «Не родись вродлива»
17.35, 19.00, 20.00 Суперінтуїція
21.25 Х/ф «Будинок  матусі » 
23.35 Х/ф «Знову 16»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя»
09.10 «Врятуйте нашу сім’ю»
12.45 «Х-Фактор - 6»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21.00 «Містичні історії-5 «
22.35 «Я соромлюсь свого тіла 2»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.35 Т/с «Шулер»
12.20, 13.10 Х/ф «У смертельній 
небезпеці» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Вололимирська, 15» 
22.25 Т/с «Демони»
23.10 Х/ф «Наскрізні поранення»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.40, 23.15 «Жарт за жартом»
12.35 «Моя правда»
13.25 Х/ф «Сім няньок»
14.45, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.35 Х/ф «Непіддатливі»
18.00 Х/ф «Добрий ранок!»
21.30 Х/с «Розслідування Мердо-
ка»

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, 19.20, 23.30 «Секретні 
матеріали»
09.20 Д/п «Таємниці Чорного 
моря»
10.25 Д/п «Інженерні імперії. 
Карфаген.»
11.20 Д/п «Помста природи»
12.15 «Відеобімба»
13.55 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»»
14.50, 00.00, 01.45 Т/с «Загублений 
світ»
16.40 Х/ф «Американський 
кікбоксер»
20.00 Х/ф «Останній круїз» 
22.00 Прем’єра! 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, 00.45 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. 
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00 Підсумки
08.40 Золотий гусак
09.15 Мистецький пульс Америки
09.45 Як це?
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мері Поппінс
11.15 Казки Лірника Сашка
11.35 М/с «Казки Андерсена»
13.35 Х/ф «Доньки-матері»
17.30 Д/ф «Гора Рашмор»
18.45 Т/с «Травма»
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.35 Дорога до Ріо-2016
22.00 Переселенці
22.10 Історія музики 
22.40 Мегалот

06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 19.30 ТСН
10.50 «Світське життя»
11.50 Т/с «Відьма»
15.40, 21.15 «Вечірній квартал «

17.35, 18.30 «Розсміши коміка 6»
20.15 «Українські сенсації»

06.15 М/ф «Вінні Пух»
07.10 Х/ф «Дубравка»
08.50 Х/ф «Будьте моїм чоловіком»
10.40 Х/ф «Бережись автомобіля»
12.30 Х/ф «Двоє під дощем»
14.15 Т/с «Генеральська невістка»
18.05 Х/ф «Сусіди за розлученням»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Сольний концерт І.Аллєгрової»
22.15 Х/ф «Наречена на замов-
лення» 

08.02 Дешево і сердито
09.10 Ревізор
12.10 Страсті за ревізором
14.50 Від пацанки до панянки
17.05 М/ф «Машина часу»
18.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
21.00 Х/ф «Хенкок» 

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

20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф «Жандарм одружується»

07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Нахаба»
13.00, 15.20 Т/с «Мій» 
17.15 Т/с «Буде світлий день»
21.50 Футбол. «Англія» - «Росія»

05.50 Х/ф «Сеньйор Робінзон»
07.50 DW- новини
09.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
11.00 «Шеф-кухар країни» 
11.50 Х/ф «Вік любові»
14.30 Дика планета
15.00 Довідник дикої природи
16.15 «Кумири»
16.30 Океан-ВЕТ
17.00 «Мелодія двох сердець»
21.00 Концерт А.Демиденка «На 
відстані душі»
23.00 Х/ф «Шепотіння та крики»

21.00 Х/ф «Вирок ідеальної пари»

06.45 М/ф «Бременські музиканти»
07.40 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.05 Х/ф «Сусіди за розлученням»
14.00 Х/ф «Наречена на замов-
лення» 
16.00 «Концерт І.Аллєгрової»
17.45, 21.30 Т/с «Жереб долі»
20.00 «Подробиці тижня»
23.05 Т/с «Генеральська невістка»

06.05, 09.50 Kids Time
06.07 М/с «Дракони:»
09.52 Х/ф «Геркулес»
13.10 Х/ф «Машина часу»
15.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
17.05 Х/ф «Хенкок» 
18.55 Х/ф «Жінка-кішка» 
21.00 Х/ф «Охоронець»
23.20 Х/ф «Санктум» 

05.45 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»
11.45 «Караоке на Майдані»
12.45 Х/ф «Найкраще літо»
17.05 «Містичні історії-7»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла 2»

06.20, 03.00 Стоп-10
07.15 Провокатор
08.10 Зірка YouTube
10.05 Дивитись усім!
11.00 Без гальм
11.35 М і Ж
12.00, 13.00 Х/ф «У пошуках 
пригод» 
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Сахара»
16.35 Х/ф «Термінатор-4» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «300 спартанців» 
22.45 Х/ф «Беовульф» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Жарт за жартом»
11.35 «Невідома версія. Екіпаж»
12.25 Х/ф «Секретний фарватер»

17.30 Х/ф «Знайти і знешкодити»
19.00 Х/ф «П’ять мінут страху»
20.40 Х/ф «Раз на раз не випадає»
22.00 «Джентльмени удачі»
22.55 Х/ф «Ось така музика...»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео по-у-
країнськи»
08.25 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
11.00 «Люстратор»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Ток-шоу «Хоробрі серця»
16.00 Х/ф «Люди-Ікс - 2» 
18.20 Х/ф «Медальйон» 
20.10 Х/ф «Поганий лейтенант» 
22.25 Х/ф «Охоронець» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 Х/ф «Вікі, маленький вікінг»
11.30 Х/ф «Каспер: Початок»
13.20 «Орел і Решка»

19.10, 01.00 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Старські та Гатч»
22.50 «КВН»

06.10 Х/ф «Акселератка»
07.50 Х/ф «Кому вгору, кому вниз»
09.30 Т/с «Агентство НЛС»
13.10 «Розсміши коміка»
15.00 Х/ф «Ділові люди»
16.40 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Лінія захисту»
22.30 Х/ф «Зникнення Еліс Крід»
00.25 Х/ф «Звір» 

06.00 М/с «Підлітки мутанти чере-
пашки ніндзя»
06.20 М/ф «Школа монстрів: 
Великий монстровий риф»
07.30, 07.55 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.15 М/ф «Роденсія і зуб прин-
цеси»
12.40 Т/с «Піноккіо»
16.15 Країна У
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06.00 Світ православ’я
08.40 Золотий гусак
09.00 Путівник прочанина
09.20 Д/с «Китай на кінчику язика»
10.20 Гра долі
11.20 Спогади
11.55 Х/ф «Вавілон ХХ»
14.15 Театральні сезони
14.50 Фольк-music
16.15 Д/ф «Дихай»
17.10 Дорога до Ріо-2016
17.45 Т/с «Мафіоза»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.45 Історія музики 

06.15 «Однокласники»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН:
11.00 «Світ навиворіт 5»
15.40 М/ф «Козаки. Футбол»
15.55 «Сватики «
19.30 «ТСН-Тиждень»

00.15 Т/с «Світлофор»

06.50, 01.30 Події
07.30 Т/с «Черговий лікар»
09.25 Т/с «Буде світлий день»
13.10 Х/ф «Кульбаба»
15.00 Х/ф «Кохання з пробірки»
17.00, 20.00 Т/с «Нахаба»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.50 Футбол. Євро 2016 «Німеч-
чина» - «Україна»

07.50 Натхнення
09.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
11.00 «Будьте здорові!»
11.25 Х/ф «Сеньйор Робінзон»
14.00 М.Поплавський «Серцем і 
душею»
15.10 Коли природа наносить удар
16.10 НЛО: секретні архіви
17.00  «Мелодія двох сердець»
19.30 «Цивілізація Incognita»
21.00 Концерт  «На відстані душі»
23.00 Х/ф «Церемонія»

К-1

УТ-1

06.40 Х/ф «Аварія - донька мента»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
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, 02.30 «Свідок»
15.15 Т/с «Суто англійські вбив-
ства»
19.30, 04.40 Т/с «Кулагін та пар-
тнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс»
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

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30, 21.00 Т/с «Просте 
життя»
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

07.10, 21.20, 05.45 DW- новини
07.30 Глобал - 3000
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Як влаштована 
природа
15.35, 22.10 Довідник дикої 
природи
18.10 Сім історичних чудес Украї-
ни. Переяслав
18.50 В гостях у Дмитра Гордона 
21.40 «Відлуння»

09.55 Т/с «Коли ми вдома»
13.00 Х/ф «Спортлото-82»
14.55 Х/ф «Прилетить раптом 
чарівник»
16.50 Х/ф «Осінній вальс» 
19.00 Х/ф «Найкраще літо нашого 
життя»
23.15 «Давай поговоримо про секс»

06.20 М/с «Том і Джері у дитинстві»
07.05 Стоп-10
07.55 Провокатор
08.55 Кримінальна Україна
09.50 Секретний фронт
10.45 Антизомбі
11.45 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.00 Інсайдер
14.00 Т/с «Демони» 
16.15 Х/ф «Сахара»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
20.05 Х/ф «Термінатор-4» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.00 «Жарт за жартом»

11.00 «Джентльмени удачі»
11.45 Х/ф «Весілля з посагом»
13.55 Х/ф «Добрий ранок!»
15.35 Х/ф «Без року тиждень»
16.50 Х/ф «Секретний фарватер»
22.00 «Невідома версія. Екіпаж»
22.55 Х/ф «Туз» 

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
14.00 Т/с «Скорпіон» 
16.20 Х/ф «Американський ніндзя » 
18.20 Х/ф «Літак проти вулкана» 
20.10 Х/ф «Люди-Ікс - 2» 
22.35 Х/ф «Ніндзя» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.50 Х/ф «Каспер: Початок»
11.40 Х/ф «Вікі, маленький вікінг»

13.10 «КВН»
15.15 «Розсміши коміка»
17.10, 22.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Красуня та чудовисько» 

07.30 Х/ф «Чорний трикутник»
11.30, 03.15 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00, 02.30 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Ретроград» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя»
06.20  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.»
11.05 М/ф «Школа монстрів: Вели-
кий монстровий риф»
12.15 М/ф «Роденсія і зуб принцеси»
13.40 Т/с «Піноккіо»
17.15 М/с «Пригоди Котигорошка 
та його друзів»
18.25 М/ф «Альоша Попович і Ту-
гарин Змій»
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/ф «Будівництво автостра-
ди на Алясці»
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» 
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.30 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
19.40 Т/с «Травма»
20.30 План на завтра» 
23.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку «
14.40 «Сімейні мелодрами»
15.40 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.20 «Сватики «

22.20 «Світське життя»

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Доярка з Хацапетівки 3»
11.05, 12.25 «Слідство вели»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05  «Стосується кожного»
20.00, 05.25 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.25 Х/ф «Двоє під дощем» 

06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с «Кунг-фу Панда»
07.25 Т/с «Друзі»
09.50 Серця трьох
19.00 Х/ф «Між небом і землею» 
20.50 Х/ф «Адвокат диявола» 

06.00, 18.30 Т/с «Коли ми вдома»
07.05 «Зіркове життя»
09.00 Х/ф «Спокута»
10.45 Х/ф «Катерина. Повернення 
кохання»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 Х/ф «Прилетить раптом 
чарівник»

22.45 Х/ф «Осінній вальс» 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45, 16.35 Т/с «Шулер» 
11.55, 13.15 Х/ф «Наскрізні 
поранення» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.00 Т/с «На трьох»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
11.00 «Жарт за жартом»
12.10 «Моя правда»
13.00 Х/ф «Екіпаж машини»
14.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.00 Х/ф «Весілля з посагом»
18.10 Х/ф «Меж високих хлібів»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»
23.15 «Моя правда. 

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 01.50 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»

08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «42 способи вбити 
Гітлера»
10.20 Д/п «Інженерні імперії. 
Візантія.»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.15 «Відеобімба»
13.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50 Т/с «Загублений світ»
16.40 Х/ф «Останній круїз» 
20.00 Х/ф «Медальйон» 
21.50 Х/ф «Поганий лейтенант»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 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, 01.10 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

06.50 Х/ф «Акселератка»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.35 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.25 «Свідок»
15.15 Т/с «Суто англійські вбив-
ства»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти чере-
пашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.15 Казки У
17.10 Віталька
18.50 М/с «Пригоди Котигорошка»
20.00 М/ф «Альоша Попович і 
Тугарин Змій»
21.35 Х/ф «Жандарм одружується»

06.00 Т/с «Адвокат» 
07.00,  19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.30 Зірковий шлях

Новий

Інтер

1+1 СТБ
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10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30 Т/с «Просте життя» 
16.00 Х/ф «Карусель»
18.00, 04.45 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.40 Церемонія відкриття Євро 
2016
21.50 Футбол. Євро 2016 «Фран-
ція» - «Румунія»

07.00, 21.20, 05.40 DW- новини
07.20, 21.40 «Відлуння»
07.50 «Будьте здорові!»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
15.35, 22.10 Довідник дикої 
природи
18.10 Сім чудес України. Бахчи-
сарай
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
00.00 «Еротична спека»

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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Всяко разно...
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Прощай, рідна школо...

Олександр Приходько: 
відбулося свято Останньо-
го дзвоника у тому селі, яке 
довірило мені почесну і не-
просту місію — представля-
ти їхню громаду у районній 
раді. Сьогодні я повернувся 
у свою юність, адже 39 років 
тому я закінчив Любимівську 
школу. Цього ж дня разом з 
випускниками, учнями, бать-
ками та вчителями знову 
слухав мелодію Останнього 
шкільного дзвоника. Важко 
передати свої почуття від 
зустрічі — дуже зворушливо, 
щемно, урочисто і разом з 
тим просто і по-домашньому. 

Так буває, мабуть, тільки у 
маленьких селах, у невелич-
ких сільських школах. Зібра-
лася дружна родина — різні 
покоління, мешканці села, 
щоб побажати випускникам 
щасливої дороги в доросле 
життя, а всім учням — гар-
но відпочити і набратися 
сил до нового навчального 
року. Це свято — ще одна 
нагода низько вклонитися 
вчителям і подякувати їм за 
їхню працю — таку непросту, 
таку натхненну і неповторну, 
і таку потрібну! 

Особливо радісно і приєм-
но бачити і вкотре подякува-
ти тим учителям, які були і 
моїми наставниками, — Га-
лині Олексіївні Капшук, Ніні 
Олександрівні Кузнецовій 
та Анатолію Івановичу Під-
дубному. Анатолій Іванович 
зараз на заслуженому відпо-
чинку, а Галина Олексіївна і 
Ніна Олександрівна продов-
жують працювати в нашій 
школі. Дай Бог і їм, і всім учи-

Дмитрий Лыков: мой округ) прошло просто за-
мечательно! Детки первоклашки очень ждали воз-
можности переступить порог школы в первый раз, 
а выпускники в последний)) учителя со слезами на 
глазах, мамочки и папочки с гордостью и радостью. 
Этот день и родители и дети ждут с 1-го сентября.  

Стоял и думал... Ведь всего двадцать лет назад 
я был с другой стороны микрофона и с удивлением 
смотрел на «заезжих поздравителей» поэтому дол-
го разговорами не мучал и в подарок: для органи-
зации досуга летнего лагеря передал спортивный 
инвентарь: мячи, ракетки.... И многое другое... А 
для отличников конвертики с сюрпризами. 

Олександр Горган и Ростислав Кириченко так же 
передали свои поздравления. 

Цей навчальний заклад 
відвідують діти із сіл Катю-
жанка, Гута-Катюжанська, 
Абрамівка, Савенка, Дудки, 
Вахівка, Рудня Димерська 
та Володимирівка. Загальна 
кількість дітей, охоплених 
навчанням – 427, та 70 до-
шкільнят. На свято до школи 
також завітали й голови цих 
населених пунктів, батьки та 
родичі учнів, місцеві жителі.

Традиційно директор Ка-
тюжанської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів Микитчик 
Микола Артемович та вчи-
телі привітали школярів зі 

«Останній дзвоник: сльози, посмішки, 
побажання, дипломи...»

Любимівка

телям здоров’я на довгі роки.
…Солодкі подарунки всім 

учням, цінні — випускникам 
та тим, які мають досягнення 
та перемоги, фото на згадку, 
спілкування з громадою — 
це мої незабутні і приємні 
враження від сьогоднішнього 
свята! Вкотре переконуюсь, 
що повинні бути в Україні 

такі маленькі школи-родини, 
адже скількох великих людей 
вони випустили у світ! Хай 
наповнюються наші школи 
дзвінкими дитячими голоса-
ми і щасливими усмішками! 
Мирного неба всім нам, до-
статку і благополуччя. І хай 
береже Бог усіх нас і нашу 
рідну землю! святом останнього дзвони-

ка, а також підбили підсумки 
навчального року, кращим 
учням навчального закладу 
за досягнення в навчанні, 
спорті, перемоги в районних, 
обласних конкурсах і олім-
піадах були вручені грамоти, 
дипломи та похвальні листи.

Ростислав Кириченко всієї 
душі привітав усіх школярів 
зі святом останнього дзво-
ника, побажав хорошого 
відпочику та незабутніх вра-
жень, батькам — терпіння та 
благополуччя. Випускникам 
він побажав успішно здати 

вступні іспити та здобути 
якісну професійну освіту. 
Також Ростислав Миколайо-
вич щиро подякував педаго-
гічному колективу школи за 
працю, за відданість обраній 
справі.

Всі випускники отримали 
пам’ятні подарунки від го-
лови районної ради. Подя-
ками за сумлінну та плідну 
працю, вагомий внесок у ро-
звиток дітей, відповідальне 
виконання свого професій-
ного обов’язку голова ради 
Кириченко Р. М. нагородив 
вчителя математики Голубок 
Галину Львівну та вчителя 
початкових класів Микитчик 
Олену Іванівну.

Цього дня голова Вишгородської районної ради Ро-
стислав Кириченко взяв участь у святковій лінійці, що 
відбулася у Катюжанській спеціалізованій школі І-ІІІ 
ступенів.

Катюжанка

Жукин
Олександр Дзюба: остан-

ній дзвоник в селі Жукин. 
Сльози, посмішки, поба-

жання, дипломи, грамоти, 
подарунки та атестати. 

Попереду нове життя!!! 
Хай воно буде у кожного з 
цих випускників довгим та 
щасливим. Нехай кожен з 
них знайде своє місце у жит-
ті!   

Глібівка


