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Терпець у учасників АТО урвався і вони вирішили 
запитати у міських депутатів де їх земля. 
На жаль, сталося це лише на третьому році війни... 

11 сесія міської ради

(Продовження на стор-х 4-5)

Вчорашніх бійців можна зрозуміти: 
на сесію, що була запланована на 3 
червня, було винесено 134 проекти 
рішення, з яких переважна більшість 
були «земельними». 

А тут ще підлила масла у вогонь 
газета «Вишгородське дзеркало», 
яка 26 травня на своїй сторінці у ФБ 
розмістила критичний матеріал щодо 
одного з проектів рішень (103). Ма-
теріал стосувався земельної ділянки 
на розі вулиць Шолуденка та Межи-
гірського Спасу. З нього випливало, 
що ділянка, яка згідно Генплану міста 
відноситься до зони «Зелених насад-
жень загального користування», пере-
дається у власність такому собі гр-ну 
М. Головчанському. Причому, не для 
створення, наприклад, приватного 
парку чи скверу, а для «індивідуаль-
ної житлової забудови». Тим паче, що 
в останньому номері газети з’явилося 
продовження цієї історії, яке нага-
дувало собою цілий детектив. Його 
героєм став депутат міськради, який 
був прямо зацікавлений в проекті 
рішення і при зустрічі з журналістом, 
начебто, вимагав у автора прибрати 
матеріал з ФБ і, навіть йому погрожу-
вав...

Окрім того, безумовно, певну роль 
зіграв і той факт, що серед прізвищ, 
які фігурували в проектах рішень, 
зустрічалися і  депутатські (вклю-
чаючи і депутатів районної ради) та 
членів їх команд: О. Ведринська (20), 
М. Войтович (21), Н. Клованич (32), 
О. Булгакова (82), В. Шубка (118), Н. 
Яковенко (124). Звичайно, по-перше, 
це могли бути просто люди з таким 
самим прізвищем, по-друге, депутати, 
як кажуть, теж люди, і «мають право», 
однак... Згодьтеся, шановні читачі, 
право просто людини і право люди-
ни, яка зі зброєю в руках захищала 
Батьківщину, або інваліда, що повер-
нувся з війни, або сім’ї, що втратила 
годувальника на тій же війні, це — 
дещо різні права...   

Звичайно, «атошники» на чолі з їх лі-
дером Д. Парижем прийшли на сесію, і, 
звичайно ж, перед її початком «підняли 
кіпіш»... Однак, не з самого початку. 

Спочатку Т. Бражнікова, яка вела сесію, 
встигла згадати іменинників, які народи-
лися в проміжок між останньою сесією і 
тією, про яку йдеться, запропонувати зня-
ти з розгляду п’ятнадцять питаннь: 4, 5, 
39, 42, 48, 79, 82, 84, 85, 91, 92, 112, 114, 
120, 125 (103-го питання серед знятих, як 
бачите, не виявилося). 

Можливо, саме тому поставити на голо-
сування свої пропозиції Т. Бражнікова не 
встигла. 

БУНТ «АТОШНИКІВ»
З «гальорки» де сиділи «атошники», по-

чулися вигуки: «А коли «атошникам» зем-
ля буде виділятися?», «А чого ви зняли 
«земельні» питання, ми хочемо подивити-
ся кому ви землю будете виділяти, бо нам 
ви розказуєте, що її немає!» і т. ін.

На що Т. Бражнікова відповіла (цитую): 
«Давайте я поясню. По-перше, коли над-
ходили заяви..., було багато запитань 
щодо великого переліку питань на цю 
сесію. В зв’язку з обставинами, які всім 
відомі, однієї чергової сесії не відбулось. 
Тому на цю сесію виносилися питання, які 
планувалося винести ще на минулу сесію. 
В зв’язку з цим було рекомендовано роз-
глянути ці питання на двох пленарних за-
сіданнях. Проекти рішень готуються після 
того, як надходять заяви до апарату. Їх го-
тує апарат, погоджують всі структурні від-
діли, коли вони погоджені, без зауважень, 
вони надходять до секретаря ради, секре-
тар ради публікує ці проекти рішень, вно-
сить до порядку денного, надає комісіям 
для того, щоб вони розглядали, профіль-
ним, і надавали свої пропозиції щодо 
зняття, врахування певних зауважень, 
і висновків по цим проектам рішень. Так 
все й відбулось. На «земельній» комісії 
роглядався повністю весь перелік питань, 

який надавався. По деяким питанням на-
давались позитивні висновки, по деяким 
— негативні, і по деяким питанням нада-
вались висновки щодо зняття з порядку 
денного в зв’язку з тим, що вони потребу-
ють додаткового доопрацювання. 

Щодо питань, які ви задаєте, я прошу 
Олексія Сергійовича для того, щоб це 
питання, все ж таки,  проговорити, а не 
залишати його в повітрі, прошу вас, будь 
ласка, з цього питання доповісти».

Однак, поки О. Рачинський виходив до 
трибуни, встав один із «атошників» і обі-
звав депутатів  «днр-лнрівцями».

Тоді до трибуни вийшов Ю. Городський 
— єдиний із депутатів, який мав мораль-
не право відповісти на всі звинувачення 
учасників АТО загалом, і останнє — зокре-
ма. Оскільки сам брав участь у АТО.

Але й він не встиг нічого сказати, оскіль-
ки Д. Париж запитав прямо:

— Дайте відповідь, будь ласка, чому 

Шановні медичні працівники!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійно-
го свята — Дня медичного працівника.

Життя та здоров’я людини є найбільшою цінністю дер-
жави. Турбота про цей скарб — щоденна праця тих, хто об-
рав фах медика. Праця нелегка, відповідальна, бо крім знань, 
потребує мужності і людяності, великих душевних і фізич-
них сил.

Протягом тисячоліть люди, які рятують життя, ліку-
ють від хвороб, користуються особливим авторитетом і 
повагою. Професія медика — найгуманніша і найпотрібніша.

Сьогодні відбувається реформування медичної галузі. 
Вирішення її проблем, захист прав громадян у сфері охоро-
ни здоров’я, соціальний захист медичних працівників — це 
наше найважливіше завдання.

Всім працівникам медичної галузі хочу висловити безмеж-
ну вдячність за врятовані життя, за повернуте здоров’я і 
радість, адже коли здорові рідні і близькі — це щастя для 
кожної родини.

Низький уклін вам за вірність благородному покликанню 
і обов’язку. Ваша професія не знає свят і вихідних, вимагає 
великого терпіння, мужності, душевної чутливості.

Щиро бажаю усім, хто турбується про здоров’я і життя 
громадян, міцного здоров’я, завзяття, творчої наснаги та 
гарного настрою. 

Нехай у вашому домі завжди панує мир і злагода, у серці 
— доброта, у справах — мудрість і виваженість, а клятва 
Гіппократа ніколи не буде для вас обтяжливим обов’язком, 
а лише приємною місією!

Народний депутат України       Ярослав Москаленко
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Их истинное лицо

Позиція...А як же інакше?

 «Регионал» Святаш назвал галичан 
холопами и предрек разделение страны 

«В Харькове, и лично для меня 
бандера, шухевич, савур и т.д (все 
с маленькой буквы, большую, тва-
ри, не заслужили) фашистские 
прихвостни, убийцы, душегубы и 
подонки. Поэтому те, кто считает 
их героями, — полные их анало-
ги. А на самом деле проблема в 
одном: в географических грани-
цах Украины, реально две страны. 
Исторически, ментально, по вере. 
Рано или поздно этот неестествен-
ный альянс распадется, хотя лич-
но мне не очень хотелось бы. Или 
поубиваем друг друга. Единствен-
ный объединяющий фактор — это 

Депутат Верховной Рады 
от Партии регионов Дмитрий 
Святаш позволил себе оскор-
бить жителей Запада Украины, 
а также украинскую диаспору 
в Канаде и США, и заявил, что 
разделение страны в долго-
срочной перспективе неиз-
бежно. Об этом он написал в 
своем «Фейсбуке», комментируя 
факельное шествие в Киеве в 
честь Степана Бандеры.

язык, хотя галицкий диалект — не 
украинский язык, а плохая версия 
польского. Долго они там холопа-
ми были. Не их вина. Но язык — 
слишком слабый сдерживающий 
фактор. Боюсь, не удержит», — по-
делился своими мыслями депутат.

«Для галичан быть холопами 
норма. Посмотрите на украинские 
диаспоры в Португалии, Франции, 
Италии. Это гастарбайтеры из Га-
лиции и Прикарпатья, которые ра-
ботают по-черному (прислуга, чер-
норабочие, посудомойки). Нет там 
менеджеров, программистов и т.д. 
Зарплату налом получают, в своей 

любимой Галиции не живут», — 
продолжил Святаш.

Досталось от него и канадской, и 
американской диаспоре.

«Канадская и американская ди-
аспоры — потомки трусов, сбе-
жавших из своей страны, когда в 
ней плохо было, а сегодня уроды, 
которые пытаются учить нас жить. 
Видел я этих чмошников. Зимой в 
кедах ходят и любят на шаровые 

приемы с дешевым бухлом в Ва-
шингтон приезжать», — написал 
депутат.

Святаш пришел к выводу, что 
раскол страны неизбежен.

«А восточные украинцы живут 
и работают у себя дома. Создают 
ВВП своей страны. Именно поэто-
му историческое разделение стра-
ны, боюсь, в долгосрочной пер-
спективе неизбежно», — заключил 

«Знакомьтесь. Это — депу-
тат украинского парламента. 
Именно он заблокировал сни-
жение акцизного сбора в Укра-
ине», — написав в Facebook 
Олександр Янковський.

В минулому скликанні Д. 
Святаш входив у фракцію ПР, 
оскільки був членом Партії ре-
гіонів. В цьому скликанні ВР 
України є членом депутатської 
групи «Відродження». Д. Свя-

таш, пов’язаний з автомобіль-
ною корпорацією «АИС», вніс 
в парламент проект постанови 
про скасування закону про різ-
ке зниження акцизу на вживані  
авто, «обгрунтувавши» це тим, 

що якщо такі авто подешевша-
ють, то всі їх власники стануть 
«набагато біднішими». Отакий  
турботливий бізнесмен.

Нижче — замітка, надрукова-
на LB.ua  два роки тому...

«Народный фронт» решил 
шантажировать коалицию
За это Савченко обвинила его в спекуляции на теме армии

«Я заявляю о нашей позиции: 
мы не будем голосовать ни за один 
законопроект, потому что главное 
— это обороноспособность стра-
ны. Нам надо страну защитить, а 
потом голосовать за какие угод-
но другие решения, льготы и так 
далее», — подчеркнул он после 
того как Рада отказалась внести 
в повестку сессии новый законо-
проект по процедуре специальной 
конфискации. При этом в ходе об-
суждения вопроса нардеп «Бать-
кившины» Належда Савченко 
заявила, что на самом деле «На-
родный фронт», депутаты которо-
го подготовили соответствующий 
законопроект, спекулирует на теме 
армии. «Деньги для армии — это 
святое, забрать деньги у Янукови-
ча — это тоже очень правильно. Но 
вы начинаете спекулировать этими 
двумя вопросами. Вчера на засе-
дании комитета (Комитета по во-
просам нацбезопасности и оборо-
ны во главе с Сергеем Пашинским 
— Ред.) были представители Ген-
штаба, я им объяснила, что деньги 
у них есть, они их сами украли и 
сами их держат... Приведу пример 
деятельности компании «Укра-

Киев, Июнь 16 (Новый Регион, Анна Сергеева)  — «Народный 
фронт» шантажирует коалицию: фракция не будет голосовать до 
принятия закона о спецконфискации. Об этом в ходе утреннего 
заседания заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бур-
бак, передает корреспондент «Нового Региона». 

инские вертолеты». Это частная 
компания, которую возглавляют 
действующие руководители воо-
руженных сил. При этом что про-
исходит с землей? Так, воинские 
части за бесценок сдают в аренду 
земельные участки, что также при-
водит к потере средств... Я за то, 
чтобы вернули деньги Януковича, 
просто я не за то, чтобы их украли, 
и они не дошли ни до науки, ни до 
образования, ни до армии. И я бо-
юсь, что их уже украли, и они уже 
никуда не пойдут! Так или мы вы-
пишем нормально закон, или да-
вайте начнем армию с генералов», 

— сказала она.
Напомним, в ходе обсуждения 

законопроекта звучали критиче-
ские замечания. Ведь предложен-
ный механизм «специальной кон-

фискации» коснется третьих лиц. 
И может быть применен до реше-
ния суда, что может повлиять на 
каждого гражданина. 

После этого один из авторов за-
конопроекта и «правая рука» Арсе-
на Авакова — нардеп Антон Гера-
щенко рассказал в кулуарах Рады, 
что будет подготовлена новая ре-
дакция закона. 

«Эта редакция, к сожалению, не 
отвечала желаниям ряда фракций. 
Но я думаю, что будут сделаны 
выводы, и мы предложим новый, 
более компромиссный законопро-
ект», — пообещал он.

С. Лещенко: Онищенка вже немає в Україні

«За моєю інформацією, Онищен-
ко вже в Монако», — сказав Ле-
щенко.

Нагадаємо, 15 червня Національ-

Народний депутат із групи «Воля народу» Олександр Онищенко 
виїхав із України.

Про це в кулуарах парламенту повідомив депутат від БПП Сергій 
Лещенко, передає «РБК-Україна».

не антикорупційне бюро проводило 
обшук в офісах, які належать нар-
депу Олександру Онищенку. Про 
результати детективи не повідоми-

ли. При цьому керівник Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури 
Назар Холодницький розповів, що 
Онищенко є організатором схеми 
розкрадання державних коштів із 
ПАТ «Укргазвидобування». 

Його підозрюють у привласненні 
державного майна на 3 млрд грн

У ВР України

Генпрокуратура 
завершила 
расследование дела 
«беркутовцев», 
избивших 
евромайдановцев

ГПУ завершила досудебное 
расследование в отношении 
экс-следователя Днепровского 
райуправления МВД, командира 
оперативной роты столичного 
спецподразделения милиции 
«Беркут» и 7 милиционеров 
этой роты, причастных к изби-
ению участников Евромайдана. 
Об этом сообщает сайт Генпро-
куратуры.

В деле идет речь о превышении 
власти и незаконном задержании 
11 активистов Евромайдана в ночь 
на 23 января 2014 года в Крепос-
тном переулке Киева. Это задер-
жание сопровождалось избиением 
активистов, повреждением их ми-
кроавтобуса.

В отношении фигурантов дела 
раскрыты служебные подделки ра-
портов, заведомо ложные сообще-
ния о совершении преступления 
и дача ложных показаний, сопря-
женные с обвинением активистов 
в тяжких преступлениях, на осно-
вании которых они были задержа-
ны, привлечены к уголовной ответ-
ственности за якобы хулиганские 
действия и получили меры пре-
сечения в виде содержания под 
стражей. Досудебное расследова-
ние продолжается.

Как сообщала «Страна», адво-
каты В. Януковича предоставили 
в суд пояснения своего подзащит-
ного в деле о расстреле Евромай-
дана на ул. Институтской в Киеве. 
Таким образом, материалы с пояс-
нениями приобщены к документам 
дела по обвинению нескольких 
экс-«беркутовцев» в убийстве 48 
активистов Евромайдана в Киеве. 
Судебное дело рассматривается в 
Святошинском райсуде Киева.

Феміда

Нацкомісія 
підняла тарифи 
на холодну воду

Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у 
сферах енергетики та комуналь-
них послуг схвалила постанову 
«Про встановлення тарифів 
на централізоване водопоста-
чання та водовідведення», 
якою підвищуються відповідні 
тарифи.

Про це стало відомо під час 
засідання НКРЕКП, повідомляє 
кореспондент Укрінформу. 

«Рішення прийняте», — сказав 
голова Нацкомісії Дмитро Вовк. 

Як зазначається, основними 
причинами підвищення тарифів є 
зростання ціни на електроенергію 
та підвищення заробітної плати 
працівникам підприємств.

Суми конкретних ставок тарифів 
різнитимуться в кожному окремо-
му випадку і залежатимуть від зро-
стання цін на енергоносії, зокрема 
електроенергію, в структурі та-
рифів,  від розміру заробітної пла-
ти, інвестиційних програм тощо.

Нагадаємо, за даними НКРЕКП 
близько 35-55% у структурі тарифу 
на холодну воду становить елек-
троенергія. У зв’язку з цим підви-
щення тарифу на холодне водопо-
стачання може становити від 5 до 
50%.

При цьому, раніше у Київводока-
налі заявляли, що у Києві здорож-
чання холодної води відбудеться 
з 1 серпня та складе 30 відсотків. 
Зокрема, столичні тарифи пропо-
нується підвищити з 8,68 до 12-
ти грн за кубометр для приватних 
будинків з централізованим водо-
постачанням і водовідведенням 
та з 10,24 до 13,43 для багатопо-
верхівок. 

Крім того, раніше НКРЕКП ух-
валила рішення про підвищення 
тарифів на централізоване поста-
чання гарячої води для потреб на-
селення до 63-78 гривень за куб. м

Громадські 
організації 
підтримали 
підняття тарифів

Громадські організації «Опо-
ра» та «Реанімаційний пакет 
реформ» підтримали підняття 
тарифів, пише INTV.

Під час засідання НКРЕ, пред-
ставник ГМ ОПОРА заявила, що й 
громадські активісти, й Реанімацій-
ного Пакету Реформ підтримують 
не рішення НКРЕ, а рішення уряду 
щодо приведення тарифів до еко-
номічно обґрунтованого рівня. Гро-
мадські активісти заявляють, що 
громадяни і держава мають дійти 
згоди і укласти новий суспільний 
договір, згідно якого держава буде 
формувати обґрунтовані тарифи, а 
громадяни зобов’язуються за ними 
сплачувати послуги. Представни-
ця ОПОРИ заявляє про підтримку 
позиції НКРЕ щодо проведення 
прозорих закупівель через систему 
PROZORRO.

Водночас, представниця ОПО-
РИ, так само, як і представниця 
РПР, назвала рішення про збіль-
шення тарифів на теплову енергію 
та гарячу воду в 2 рази, суто тех-
нічним рішенням.

«Якщо сьогодні не піднімати та-
риф для ТКЕ, оскільки вони вже 
сплачують за паливо постачальни-
кам по нових цінах вільного ринку 
енергоносіїв, то звідкись все одно 
прийдеться ці гроші брати… або з 
держбюджету, або з місцевих бюд-
жетів»
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НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ
10 июня в 10:25

Останнім часом я бачу два загрозливі тренди. Перший - коли інші орга-
ни прокуратури намагаються передати Спеціалізованій антикорупційній 
прокуратурі та Національному антикорупційному бюро провадження, 
які не є у нашій підслідності, і другий, ще більш загрозливий, коли інші 
органи починають розслідувати провадження, які за законом знахо-
дяться у підслідності НАБ України. Гучно рапортують про затримання, 
роблять «велику PR картинку», оголошують підозри, а потім раптово 
«згадують», що це не їхня підслідність і намагаються передати ці спра-
ви НАБ.
Навіщо це робиться?
Вважаю, що точно не з метою покарати винних та не на користь нашій 
державі. 
По першому тренду. Так, днями у ЗМІ з’явилося повідомлення, що 31 
травня Генеральна прокуратура України передала до НАБ України 
кримінальнi провадження у справах екс-першого заступника Генпроку-
рора Рената Кузьміна та екс-слідчого Сергія Войченка. 
2 червня це провадження надійшло до Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. Однак, вивчивши ці матеріали, встановлено, що тих зло-
чинів, які можуть підпадати до підслідності НАБ України у цих матеріа-
лах немає - це абсолютно чітко передбачено статтею 216 КПК України. 
На даний час, в силу перехідних положень КПК України, розслідування 
даних злочинів підслідне органам прокуратури до листопада 2017 
року, тому моєю постановою від 02.06.2016 два вказані кримінальних 
провадження були повернуті до Головного слідчого управління ГПУ для 
продовження досудового розслідування, тобто того органу, який прово-
див слідство увесь цей час.
По другому тренду. Вчора ми дізналися, що Апеляційний суд міста 
Києва скасував арешт і заставу для «славнозвісного» міського голови 
Вишгорода Олексія Момота, якого підозрюють у отриманні хабара в 
особливо великому розмірі. 
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, я визначив 
його підслідність за прокуратурою Київської області, оскільки є обґрун-
товані підстави вважати, що підозра і досудове розслідування було 
проведене ними як неуповноваженим органом.
Чому так?
Тому, що ще на час подачі заяви і проведення першочергових слідчих 
дій, задовго до затримання Момота та оголошення йому підозри, слід-
чим та прокурорам прокуратури Київської області було достовірно відо-
мо, що сума хабара, який пропонувався Момоту (перевищує 750 тис. 
грн.), що згідно КПК є злочином, підслідним детективам НАБ України.
Тому фактично всі зібрані докази є недопустимими в силу ч. 3 ст. 87 
КПК України, оскільки зібрані неуповноваженим органом! 
Справа Момота - це не єдиний випадок, коли інші правоохоронні органи 
починають та розслідують непідслідні їм провадження. Але в результаті 
це може привести до того, коли винні особи, які дійсно вчинили злочин 
за наявності матеріальних доказів, можуть уникнути відповідальності 
через порушення слідством процесуальних положень кодексу.
І виправдувальний вирок суду в результаті, буде повністю відповідати 
вимогам Закону. Цього допускати не можна за жодних обставин!!! 
В Україні кожен має робити свою роботу. 
Крадіжки, пограбування має розслідувати поліція. Служба безпеки 
України успішно займається питаннями державної безпеки. Злочинами 
у Збройних Силах та інших військових формуваннях – військова про-
куратура. А НАБ України відповідальне за топ-корупціонерів, для чого 
його і створювали. Ми будемо боротися. 
Про інші такі випадки – ДАЛІ БУДЕ…

Liza Bogutskaya
10 июня в 7:55

Ну вот, друзья. Вчера я вас заинтриговала лихим сюжетом, теперь 
пишу сам текст.
Озаглавила бы я его так: Секретный агент 007!
В преамбуле сразу отмечу: Все, что здесь будет написано- чистая 
правда. Восклицания «Такого не может быть!»- уже в нашей стране 
неуместны. В нашем Зазеркалье, как показывает практика,- может 
быть все!
Вчера состоялся апелляционный суд по дело мэра Вышгорода, Алек-
сея Момота. Вы, конечно, уже знаете, что суд удовлетворил апелляцию 
адвокатов, мэру вернут залог 5 млн грн и суд отказал прокурорам в 
избранной мере пресечения. Кроме того, мэру Вышгорода возвращено 
удостоверение мэра, он восстановлен в должности и ему возвращен 
телефон!
Да, не смейтесь. Оказывается, по мобильному телефону вчера состоя-
лось отдельное заседание суда, но об этом- позже. 
Итак, ранее многократно я писала о всей абсурдности этой ситуации, о 
том, насколько брутально было сфальсифицировано это дело. С пер-
вых часов, когда все СМИ трубили о мэре- взяточнике, было понятно, 
что замешано чудовищное вранье прокуратуры и СБУ.
Апогеем наглого вранья стало то, что «главный свидетель», а практи-
чески- «соучастник», который планировал передать мэру 1 млн евро 
взятки, узнал об этом из информационного выпуска новостей. Когда он 
состыковался с адвокатами мэра, оказалось, что в деле о взятке фигу-
рирует его паспорт. (серия, номер, дата рождения, прописка, фотогра-
фия- даже две, место выдачи). Единственное несоответствие- это дата 
выдачи документа. В паспорте, который к делу пришили прокуроры, 
судя по возрасту владельца паспорта, выдан он был ему в 13 лет.
Так вот. Почти за 2 месяца следствия прокуроры не только не вызыва-
ли на суд главного свидетеля, а всячески протестовали, если на этом 
настаивали адвокаты.
Что интересно! При всей не налазящей на голову абсурдности и при от-
сутствии главного свидетеля, Печерский суд вынес решение- 2 месяца 
СИЗО или 5 млн заставы.
И вот только в апелляционном суде по сути дело начало двигаться.
Итак, на предыдущем заседании суда прокурор сказал, что главный 
свидетель, которого все- таки суд допросил, оказался не тем, потому 
что дата выдачи документа в паспорте не соответствует. Т.е., есть 
другой свидетель, которого они не могут привести на суд, т.к. это- тайна 
следствия, у которого (так случилось), паспорт-близнец. Но то- совсем 
другой человек. И ростом, и плотностью сложения...
На вчерашнем заседании суда оказалось, что есть еще третий сви-
детель- клон. С теми же паспортными данными, конечно же, тоже Се-
менчук, но только последний- агент секретных войск. Да! Именно агент 
секретных войск! И сейчас находится на выполнении боевого задания 
от СБУ в Мариуполе для обезвреживания врага. Его никак не пред-
ставляется возможным привести в суд, т.к. разведчик залегендирован 
и носит сейчас другое имя. На вопрос судьи: «А как мог засекреченный 
разведчик оказаться в Вышгороде и написать заявление о том, что Мо-
мот требует взятку, мало того, участвовать открыто в передаче взятки, 
если он- залегендированный и закрытый секретный агент?» 
В зале смех. У прокурора- пот на лбу.
Адвокат просит все- таки вызвать свидетеля в суд.
Судья: «Я не пойму, кого вызывать. Секретного агента под другим 
именем?» 
Судья прокурору: «Ваш Семенчук подписал, что ознакомлен со статьей 
за дачу ложных показаний. Если засекреченный агент ставит такую 
подпись, он должен быть представлен суду».
Прокурор: «Нет. Я против, т.к. «життю нашого свідка загрожує здоро-
вья»!!!
Смех в зале! Здоровье, угрожающее жизни секретного агента 007, 
видимо, реально хрупкое. 
Судья прокурору: «Кому підслідна ця справа?»
Прокурор: «НАБУ»
Судья: «Так чого ви взялись за те, за що не мали права братись? Закон 
для кого написаний?»
Прокурор: «Там просто сумма хабаря постійно змінювалась. З мільйону 
до 200 тисяч»...............
В-общем, всего написать невозможно. Это должен быть целый научный 
трактат. Главное в следующем! НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ передал в 
суд Постанову о том, что прокурорами Киевской области был нарушен 
закон. Юрій Луценко по идее должен возбудить дело против прокурора 
Киевской области не только за превышение служебных полномочий, 
но я думаю, и за мошенничество, и за служебный подлог и за дачу 
неправдивой информации.
А вообще мое личное мнение: за то, что прокуратура и СБУ держат нас 
всех за полных идиотов- на нары надо отправить для начала половину 
«ПРАВО»хранителей!

Залишається незрозумілим хто має займатися 
корумпованими правоохоронцями. Хіба не НАБУ?

Всій країні вже зрозуміло, що «справа О. Момота», як то 
кажуть, «посипалася». Як ми повідомили в минулому номері, 
9 червня  Апеляційний суд м. Києва скасував арешт і заставу 
в 5 мільйонів гривень для О. Момота. Як з’ясувалося, в той же 
день його поновили на роботі та повернули телефон. 

А, тим часом, цю справу, яку під тиском громадськості, все 
таки, було передано в НАБУ, продовжує «розслідувати»... про-
куратура Київської області. І керівник Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури Н. Холодницький, начебто, дуже логічно 
й аргументовано це пояснює. Однак, особисто в мене щодо 
цього пояснення виникли деякі питання...    

Я не знаю чи прочитав Н. Хо-
лодницький пост у ФБ Лізи Бо-
гуцької щодо справи О. Момота, 
написаний нею 10 червня в 7.55, 
але вже о 10.25 цього ж дня він 
вже у своєму пості на ФБ пояс-
нив чому саме повернув справу 
до Київської обласної прокурату-
ри. Отже: «Вивчивши матеріали 
вказаного кримінального провад-
ження, я визначив його підслід-
ність за прокуратурою Київської 
області, оскільки є обґрунтовані 
підстави вважати, що підозра 
і досудове розслідування було 
проведене ними як неуповнова-
женим органом.

Чому так?
Тому, що ще на час подачі за-

яви і проведення першочергових 
слідчих дій, задовго до затри-
мання Момота та оголошення 
йому підозри, слідчим та про-
курорам прокуратури Київської 
області було достовірно відомо, 
що сума хабара, який пропону-
вався Момоту (перевищує 750 
тис. грн.), що згідно КПК є зло-
чином, підслідним детективам 
НАБ України.

Тому фактично всі зібрані до-

кази є недопустимими в силу ч. 
3 ст. 87 КПК України, оскільки 
зібрані неуповноваженим орга-
ном! 
Справа Момота — це не єдиний 
випадок, коли інші правоохоронні 
органи починають та розсліду-
ють непідслідні їм провадження. 
Але в результаті це може при-
вести до того, коли винні особи, 
які дійсно вчинили злочин за на-
явності матеріальних доказів, 
можуть уникнути відповідаль-
ності через порушення слід-
ством процесуальних положень 
кодексу.

І виправдувальний вирок суду в 
результаті, буде повністю від-
повідати вимогам Закону. Цього 
допускати не можна за жодних 
обставин!!!».

Отже, Н. Холодницький, начеб-
то, стурбований, в першу чергу 
тим, щоб перемогла справед-
ливість і корупціонер не уникнув 
покарання. 

Проблема, про яку говорить 
головний прокурорський борець 
з корупцією, дійсно існує: в силу 
особливостей менталітету наших 
прокурорів, вони дійсно хапають-

ся не за свої справи, а потім суди 
визнають зібрані ними докази 
недійсними і злочинці залиша-
ються на волі.  Тільки,— от біда, 
— випадку з О. Момотом ця ситу-
ація стосується лише чисто фор-
мально. 

Я на місті Н. Холодницького 
сказав би ще про третій тренд, 
найбільш загрозливий для су-
спільства. Коли корумпованим 
правоохоронцям наплювати не 
лише на підсудність, а, взагалі, 
на Закон, і вони або «ліплять» 
справи на замовлення на порож-
ньому місці, або цинічно «хоро-
нять» реальні кримінальні спра-
ви, «відмазуючи» за гроші чи по 
«дзвінку» злочинців.

Що реально мав би зроби-
ти Н. Холодницький, вивчивши 
«справу» О. Момота, а, тим паче, 
дізнавшись про рішення Апеля-
ційного суду М. Києва та підстави 
для цього рішення? 

Негайно ініціювати порушен-
ня кримінальної справи проти  
злочинного угрупування, яке 
діє в правоохоронних органах 
Київської області (а, можли-
во, і за її межами), члени яко-
го розробили і реалізували цю 
операцію. Тому, що мова тут 
іде не про «окремі помилки», а 
про кричущий кримінал з боку 
правоохоронців: фальсифіка-
цію тяжкого кримінального 
злочину! І — розслідувати цей  
злочин силами НАБУ, задіявши 
для цього всі наявні законні за-
соби та можливості.

Що замість цього зробив Н. Хо-
лодницький?    

Під дуже правдоподібним, але, 
тим не менше, надуманим приво-
дом повернув фальшиву «спра-
ву» злочинцям, які її й придума-
ли. Для того, щоб вони й далі з 
нею самостійно «розбиралися». 
Фактично, благословивши про-
довження ними злочину. При 
цьому, на моє тверде переконан-
ня, сам здійснив злочин. Тому, 
що те, що він зробив, не можна 
кваліфікувати інакше як зло-
чинна бездіяльність.

Я жодної хвилини не сумніваю-
ся, що сам Н. Холодницький пре-
красно все це розуміє. І зробив 
те, що зробив, цілком свідомо. 
От, якби ще взнати: він сам приду-
мав таким хитрим способом «ря-
тувати» молодших «братів-про-
курорів» чи йому порадили це 
зробити «старші товариші»? На-
приклад, новий Генпрокурор Ю. 
Луценко?

Щодо блогера Лізи Богуцької, 
то просив би її, якщо вже вона бе-
реться за коментарі до будь-якої 
конкретної ситуації, не зупиня-
тися на півдорозі, а розставляти 
всі крапки над «і». Бо загальними 
лозунгами, абстрактними закли-
ками і звинуваченнями «за всю 
Одесу» ми вже всі ситі по горло. 

Давайте називати конкретні 
імена конкретних винуватціві в 
конкретних ситуаціях. А вони 
нехай потім пояснюють суспіль-
ству чому саме допустили те чи 
інше правопорушення або вчи-
нили той чи інший злочин. Самі 
придумали чи хтось змусив. Чим-
саме погрожували чи що саме за 
це обіцяли. 

В. Борзовець

Справа О. Момота
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для учасників АТО землі немає, 
а для депутатів є?! Ви особисто 
знаєте скільки сімей загиблих 
прописано в м. Вишгород? А ін-
валідів?! Скажіть мені пожалу-
ста, ви депутатів поздоровляєте 
з днем народження, виділяючи 
їм землю?! А де пацанов земля, 
альо, ребята?!  

Далі вже важко було зрозуміти 
що саме вигукували з своїх міс-
ць «атошники». Єдине, що дуже 
добре відчувалося — це те, що 
у цих викриках було дуже багато 
і образи, і болю, і, навіть, нена-
висті до тих, хто не хоче їх зро-
зуміти і віддати належне. 

Звичайно, весь цей час у повітрі  
висіло запитання, яке прямо 
ніким не формулювалося, однак 
потребувало відповіді: хто голов-
ніший, хто важливіший в цій залі 
і, взагалі, в цьому житті — вони, 
«атошники», які пройшли бруд 
і кров, і які бачили смерть в об-
личчя, чи чистенькі, надушені та 
напудрені депутати? Зрозуміло, 
що «атошники» відповідали на 
це питання по-своєму. Депутати 
— по-своєму. Це були різні світи, 
різне світосприйняття і різні світо-
гляди. Єдиною людиною, яка ці 
світи об’єднувала, був Ю. Горо-
диський, який мовчки стояв біля 
мікрофону і, мабуть, вирішував 
для себе, з ким він. Чи — хто йому 
ближче. Ця, без перебільшення, 
драматична пауза продовжува-
лася, поки до «атошників» мало 
не підбіг О. Баланюк, — мабуть, 
пояснити, що вони, депутати, все 
розуміють, але «нічого не можуть 
зробити», потім підійшли М. Ма-
каренко та О. Клавдієнко, — з 
тією ж метою. Здавалося, ще тро-
хи — і почнеться бійка, настільки 
були підвищені тони з обох боків. 
Вже навіть чулося «Пошли, вы-
йдем, я тебе объясню!». Але — 
обійшлося... 

Врешті-решт, до «атошників» 
підійшов і сам Ю. Городиський. 
Після чого, повернувшись до мі-
крофону, сказав:

— Шановні колеги, друзі! До-
звольте мені відповісти на всі пи-
тання, які прозвучали з приводу 
землі депутатам, землі «атошни-
кам» і так далі. Мене звати Юрій 
Городиський, я голова комісії з 
питань регулювання земельних 
відносин, учасник АТО, боєць ба-
тальйону «Січ», рік був в Пісках і 
Авдіївці, це з приводу ЛНР, ДНР і 
так далі. Так от, я скажу, що, прак-
тично, жодних питань ні зараз, ні 
на минулій сесії не виноситься з 
приводу нових земельних діля-
нок. Люди, які роками мали свої 
будинки, із 60-х років, 50-х, 30-х 
і так далі, в зв’язку з відсутністю 
плану зонування, довгий час не 
могли отримати майнові права 
на земельні ділянки під своїм 
будинком, під своїм городом, які 
вони обробляли роками, деся-
тиліттями. Від діда-прадіда... Це 
зараз іде. З приводу спірних пи-
тань, комісія дає негативні вис-
новки, знімаємо з розгляду сесії 
або виносимо на розгляд сесії із 
негативним висновком. Я такий 
самий боєць, як і ви, я не отри-
мав жодної земельної ділянки. З 
приводу виділення нових земель-
них ділянок ви в курсі, Денис, 
навіть, в курсі, що робота ведеть-
ся! Є там проблема з КМДА і з 
Києво-Святошинським лісгоспом, 
які ми намагаємося подолати. Чи 
вважаєте ви, що людям не треба 
узаконити свої земельні ділянки 

під своїми будинками тому, що 
в нас немає нової землі? Давай-
те ми прийдемо до людини, в 
якої від діда залишився будинок, 
яка хоче узаконити свою зем-
лю, і скажемо, що ні, ми не дамо 
цієї земельної ділянки, бо в нас 
«атошники».          

Але тут Ю. Городиському від 
«атошників» посипалися претен-
зії щодо виділення земель рай-
держадміністрацією і йому дове-
лось пояснювати, що міськрада 
до земель району не має ніякого 
відношення. Щодо міста, то Ю. 
Городиський ще раз підкреслив, 
що «зараз ведеться робота з 
Київсько-Святошинським лісго-
спом, у якого є в користуванні ці-
лий масив «Лісова поляна».  

Однак, «атошників» така від-
повідь не задовольнила.

Наведу слова лише одного з 
них:

— Шановні депутати! Шанов-
ні бізнесмени! Шановні депута-
ти-бізнесмени, скажіть, пожа-
луйста, дайте відповідь на то... 
Пацани прийшли з першої війни, 
з другої, з третьої, з четвертої... 
Хто з хлопців міста Вишгорода 
получив землю? Потом, шанов-
ній пані задали вопрос скільки 
єсть сімей загиблих у Вишгороді? 
На шо вона не отвітила. Мож-
ливо, ви не знаєте скільки єсть! 
Скільки єсть інвалідов! Просто у 
вас єсть порядок денний — все 
красіво. Коли до вас приходиш у 
кабінет і ви розказуєте — сидиш 
щасливий. Виходиш з кабінету 
і понімаєш, що ти лох. Так воно 
єсть на самом деле. То есть, за-
тягується процес. Можна дать 
землю... Допустім, там, Коваль 
чи не Коваль... Коваль маладєц, 
мужик розкрутився, занімається 
бізнесом там... Дайте інваліду! 
Дайте хлопцю, який прийшов з 
АТО, він у його цю землю купить. 
А так... Два годо пройшло, як я 
прийшов з АТО! Два года!

Д. Париж продовжив:
— Прикол в тому, що ви каже-

те, що в місті Вишгороді землі 
нема, но ми бачимо, що вона є!.. 
У мене таке ощущеніє, що мене 
хтось розводить! Я що, не знаю 
що відбувається? 

У відповідь Ю. Городиський 
запросив Д. Парижа на засідан-
ня «земельної» комісії. Тоді Д. 
Париж запропонував включити 
в комісію кілька «атошників» без 
права голосу.

— Нема питань! — тут же від-
реагував Ю. Городиський і поста-
вив на голосування питання про 
створення дорадчого органу при 
депутатській комісії. Депутати це 
рішення підтримали. 

До дорадчого органу при зе-
мельній комісії за пропозиції 
учасників АТО включили Ігоря 
Стрєліна, Василя Прудиуса, Ан-
дрія Григоренка, Максима Турко, 
Сергія Кірієнка (координатором), 
Артура Радченка, Дениса Пари-
жа, Олександра Талалая, Ірину 
Шугайло та Генадія Демінського.

Після цього було оголошено пе-
рерву, під час якої Т. Бражнікова, 
О. Рачинський та Ю. Городиський 
з кількома членами «земельної 
комісії» та депутатами зустрілися 
з «атошниками» в малій залі для 
засідань. Тут все було набагато 
спокійніше: Т. Бражнікова кілька 
разів подякувала «атошникам» 
за те, що  вони їй «відкрили очі 
на це питання, оскільки вона як 
секретар ради і голова опікунсь-
кої ради, займалася зовсім інши-
ми проблемами». Також, разом з 

Ю. Городиським і О. Рачинським 
пояснила учасникам АТО що таке 
«мовчазна згода» і чому кожна 
заява громадянина повинна бути 
обов’ язково розглянута на сесії 
міської ради. Окрім того, запро-
понувала, окрім переговорів з 
КМДА та Київрадою щодо «Лісо-
вої галявини», ропочати процес 
переговорів з головою правління 
ПАТ «Укргідроенерго».

О. Рачинський пояснив, що 
керівництво ПАТ «Укргідроенер-
го» написало заяву до міськради 
щодо надання дозволу на розроб-
ку проекту на 168 га. «Це — дам-
ба, — зауважив він, — гідротех-
нічні споруди та захисна дамба з 
лісовими насадженнями (по пра-
ву сторону дороги на Десну). Там 
знаходяться підземні комунікації, 
які сполучають Київське водосхо-

вище з Обвідним каналом. Мож-
ливо, там можна буде отримати 
якісь площі під садівництво, там, 
де відсутні підземні комунікації». 
Зустрітися з керівництвом ПАТ 
«Укргідроенерго» О. Рачинський 
запропонував разом учасника-
ми АТО. Однак, як зауважила Т. 
Бражнікова, ці перемовини мо-
жуть нічим і не закінчитися, якщо 
виділити землю під садівництво 
не буде технічної можливості...

Ю. Городиський ще раз під-
креслив, що ніяких нових ділянок 
нікому не виділяється і запросив 
«атошників» виїздити на місця 
разом з членами комісії, щоб все 
було чесно та прозоро.

І тут Д. Париж знову згадав про 
земельну ділянку на розі вули-
ць Шолуденка та Межигірського 
Спаса, підкресливши, що це нова 
ділянка. .

Відповідь Ю. Городиського (до-
слівно):

— З’їздимо подивимось. Я його 
не готував..., ми не розглядаємо 
це питання... Ми його перенесли 
на друге пленарне засідання сес-
сії, ми так само з вами поїдемо і 
подивимося!

ОТЖЕ, ЩО ВІДБУЛОСЯ?
Під час зустрічі керівників місь-

кради та депутатів з учасниками 
АТО, коли Ю. Городиський, Т. 
Бражнікова та О. Рачинський гур-
том, «на пальцях» пояснювали 
«атошникам», що таке «мовчаз-
на згода», між Д. Парижем та Ю. 
Городиським стався дуже показо-
вий діалог (цитую): 

Д. Париж:
«...— Щоб ви розуміли суть 

сьогоднішнього... ізвіняюсь за 
вираженіє кіпіша. Тобто, ми ро-
зумієм... ті, хто вникають у цей 
процес... Да, що є закони, є, там, 
мовчазна згода і так далі... Що 
депутату треба проголосува-
ти. Але 90 відсотків учасників 
АТО не те що не розуміють, а 
й не хотять... І мають право не 
хотіти це робити!».

Ю. Городиський:
« — ...І ваш обов’язок поясни-

ти їм ці всі нюанси...».
Д. Париж:
« — Наш обов’язок — доби-

тись виконання всіх пунктів За-
кону України «Про статус вете-
ранів війни». Ми ж не вимагаємо 
нічого протизаконного...»

Ю. Городиський:
« — Я для цього і прийшов, і, 

власне, й зайнявся цією робо-

тою... Саме для цього. В першу 
чергу».  

По-перше, щодо того мають чи 
не мають право учасники АТО  не 
вникати в деталі роботи органу 
місцевого самоврядування, який 
вони ж самі і сформували на ви-
борах. Звичайно, вони мають на 
це право і можуть цього не роби-
ти. В принципі, вони й на вибори 
мають право не ходити. І, взагалі, 
не брати ніякої участі в суспіль-
но-політичному житті міста, рай-
ону, області і країни. Обгрунто-
вуючи це тим, що вони свій борг 
Батьківщині вже віддали на полі 
бою. Теоретично, з точки зору, 
так би мовити, високої моралі, 
це правильно. А от з практичної 
точки зору... Хотілося б нагадати 
Д. Парижу в якій саме країні ми 
живемо. Це не та країна, керів-
ництво якої керується принци-
пами високої моралі. Це, навіть, 
не країна, влада якої взагалі до-
тримується якихось моральних 
принципів. Все набагато гірше: як 
і двадцять, і десять, і пять років 
тому нами керують у переважній 
більшості відверто беспринципні 
і цинічні люди, які звикли жити 
подвійним життям і яким, по ве-
ликому рахунку, плювати і на 
закони, і на народ. Те, що вони 
перед тим, як потрапити у вла-
ду, — починаючи від кандидата 
в Президенти і закінчуючи канди-
датом в депутати сільської ради, 
— з легкістю роздають обіцянки, 
як показує життя, зовсім не свід-
чить про те, що вони ці обіцянки 
збираються виконувати. 

Те, що простим хлопцям, яких 
посилають на війну, яку назива-

ють «АТО», уже наобіцяли, про-
довжують обіцяти і, навіть, за-
кріпили ці обіцянки законодавчо, 
зовсім не означає, що вони «ав-
томатом» все це отримають. 

Народ, люди все це розуміють.  
І цей народ, шановний Денисе, 
зовсім не сподівається на те, що 
колишні бійці АТО, повернувшись 
з війни, будуть спочивати на лав-
рах в очікуванні того, що вдячна 
влада закидає їх грошима, квар-
тирами і земельними ділянками. 
Бо прекрасно розуміє: нічого цьо-
го не буде. Народ, люди чекають 
зовсім іншого: що колишні бійці 
допоможуть, нарешті, навести 
порядок в цій країні. Що вони пі-
дуть до влади і у владу. Що вони, 
якраз, почнуть «вникати в нюан-
си» і розбиратися. І не будуть при 
цьому терпіти брехні, несправед-

ливості і подвійної моралі. 
Ви вважаєте, що зможете про-

сто так добитися виконання всіх  
пунктів Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни»? Сподіває-
тесь, що вам просто так вдасться 
забрати своє, зароблене кров’ю, 
і все — а там «хоч трава не ро-
сти»? Особисто я дуже в цьому 
сумніваюся. 

Для того, щоб поміняти став-
лення до вас влади, доведеться 
поміняти саму владу. Адже спра-
ва зовсім не в вас, бійцях АТО. 
Справа в тому, що ставлення до 
вас — це, так би мовити, частина 
ставлення влади до народу вза-
галі. Отже, справа зовсім не в вас 
— справа у брехливій і цинічній 
владі. 

Якби, шановний Денисе, ви це 
розуміли, ви б почали приходити 
на сесії міської та районної вла-
ди та цікавитись чим саме займа-
ються депутати набагато раніше 
— ще в 2014 та в 2015 роках. Я 
нагадаю, що саме на цих сесіях 
ви, учасники АТО почули б і по-
бачили.

Взяти, наприклад, тих самих 
міських депутатів. Якби ви прий-
шли на будь-яку сесію міської 
ради до 25 жовтня 2015 року, ви 
б змогли подивитися в очі депу-
татам минулого скликання. І за-
питати в них куди поділася виш-
городська земля, якої зараз не 
вистачає, навіть, для того, щоб 
надати сім’ям хлопців, що загину-
ли на війні та бійцям-інвалідам, 
які повернулися звідти каліками.

До речі, це були ті самі депута-
ти, які прийшли у владу 31 жовт-
ня 2010 р., — саме за їх каденції 

Терпець у учасників АТО урвався 
депутатів де їх земля. На жаль, 

Зустріч керівництва міської ради та депутатів з учасниками АТО в малому залі для засідань
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і вони вирішили запитати у міських 
сталося це лише на третьому році війни...

у проектах «земельних» рішень 
міськради з’явилося дуже цікаве 
формулювання «земельна ділян-
ка на території міської ради». Так, 
що вони, ці депутати, навіть не 
знали місцезнаходження земель-
них ділянок, за які голосують.

Нагадую.
28 жовтня 2011 р. на 2-му пле-

нарному засіданні 7-ї сесії місь-
кради земельні ділянки на тери-
торії міста отримали 178 людей. 
96 з них отримали по 10 соток 
під житлове будівництво «на те-
риторії Вишгородської міськра-
ди»; 40 чоловік — по тих же 10 
соток під житлове будівництво за 
рахунок земель ТОВ «Центуріон 
Трейд»; 11 чоловік — по 12 со-
ток для ведення садівництва «на 
території Вишгородської міськра-
ди»; нарешті, 13 людей — по 30 

соток для ведення особистого  
селянського господарства, знову 
ж, таки, «на території Вишгород-
ської міськради». Ви думаєте, 
це були вишгородці, в тому чис-
лі ветерани війни, інваліди, ба-
гатодітні сім’ї, які стояли в черзі 
на отримання земельної ділянки 
багато років? Помиляєтесь. Це 
були підставні особи, за якими 
ховався хто завгодно — від сто-
личних правоохоронців, суддів та 
високопоставлених чиновників 
до самих депутатів Вишгород-
ської міської ради. Між іншим, 
26 земельних ділянок опинили-
ся у власності 13 сімей (близькі 
родичі отримали по 2 ділянки). 
Мало того: частина цих грома-
дян опинилася в списку тих, хто 
отримав ділянки в нормативних 
межах прибережної захисної 
смуги Київського водосховища, 
яка в цьому місці, з врахуванням 
крутизни схилів, у відповідності 
з  ч. 2 ст. 60 Земельного кодек-
су України, подвоюється і має 
не 100, а 200 метрів від урізу 
води. Причому, земельні ділянки 
були виділені під житлове будів-
ництво, в той час, як Генпланом 
міста ця територія призначалася 
для облаштування регіонального 
багатофункціонального спортив-
ного комплексу.

26 липня 2013 р. на 24-й сесії 
міськради дозволи на розробку 
проекту землеустрою для від-
ведення земельних ділянок у 

власність отримали 83 громадя-
нина.  Більшість депутатів прого-
лосували за цей проект рішення. 
Пізніше з’ясувалося, что 67 з цих 
83-х громадян отримали ділянки, 
фактично, на тілі дамби Київсь-
кого водосховища, в забороненій 
та контрольованій зоні дамби, в 
нормативних межах прибережної 
захисної смуги Київського водос-
ховища.

Деякі прізвища в цьому списку 
зустрічалися, навіть, тричі (Бар-
тош, Максимов), деякі — двічі 
Шашлюк, Глушаков, Галицький, 
Синяков, Евтушенко, Терещен-
ко). Ми, надрукувавши це рі-
шення, звернулися до депутатів 
з вимогою створити тимчасову 
депутатську комісію з цього при-
воду, яка розібралася б хто саме 
ці люди і чим заслужили земельні 

ділянки. Реакція була, практично, 
нульовою: відреагував один де-
путат О. Момот, який звернувся 
до суду з цього приводу.

27 грудня 2013 р. (у розпал 
Революції гідності) на 28-й сесії 
міськради депутати затверджу-
ють документацію по землеу-
строю по 74-м земельним ділян-
кам. І знову в цьому списку 
зустрічаються по два-три одна-
кові прізвища, причому тих гро-
мадян, хто вже отримував землю 
раніше. 32 громадянина з цього 
списку отримали земельні ділян-
ки на території яхт-клубу «Енер-
гетик». Не сумніваюся, що серед 
них були і депутати міської ради.

Останній грандіозний земель-
ний «дерибан» колишнім керів-
ництвом міськради та цими де-
путатами  планувався  вже під 
час війни, влітку 2014-го. Вони 
придумали разом із затверджен-
ням детального плану території 
масиву «Дніпро», «спланувати» і 
«дикий» міський пляж, розташо-
ваний одразу за дамбою Київсь-
кої ГЕС на невеликому намивно-
му півострові. Ця територія вже 
була поділена на 92 ділянки «під 
садівництво». Цього не сталося 
лише завдяки тому, що на сесію 
міськради прийшли справжні го-
сподарі цієї землі — жителі Виш-
города, а, також, кияни, які могли 
б постраждати від цієї оборудки.

Я не пам’ятаю, шановний Де-
нисе, щоб Ви з Вашими побра-

тимами піднімали особливий 
«кіпіш»  на сесії чи на громадсь-
ких слуханнях з цього приводу. 

А от якби Ви там побували і 
запитали керівників міськради 
та депутатів, які протягом років 
безсоромно розкрадали виш-
городську землю, чому вони це 
робили, можливо, ті з них, котрі 
завжди радо тягнули руки за ви-
ділення на підставних осіб гек-
тарів «на території міської ради», 
восени 2015-го побоялися б зно-
ву лізти у владу. А замість них 
люди проголосували б за когось 
із вас...

Так що Ю. Городиський від-
повів Вам абсолютно правильно: 
« — ...І ваш обов’язок пояснити 
їм ці всі нюанси...».

І не лише пояснити, а цими 
«нюансами» зацікавити. А ще 

пояснити, що війна для них не 
закінчилася. Вона продовжуєть-
ся. І ворог, який сьогодні про-
тистоїть їм, набагато хитріший, 
підступніший і небезпечніший за 
озброєних Росією до зубів сепа-
ратистів і російських найманців. 

ЩОДО МІСЬКРАДИ
Коли я дивився відео зустрічі 

керівництва міськвиконкому та 
депутатів з «атошниками», біль-
ше всього почувався незручно 
коли Т. Бражнікова дякувала 
останнім за те, що вони «від-
крили їй очі на цю проблему». 
Ну, як же так, шановна Тетяно 
Олексіїївно! Ви що, не знали чи 
не знаєте, що в країні йде війна, 
де люди гинуть, потрапляють в 
полон, зникають безвісти, повер-
таються додому інвалідами? Чи 
Ви не здогадувалися про те, що 
вишгородці теж в цій війні беруть 
участь? Чи, може, ви ніколи не 
чули, як Президент з Прем’єром 
давали вказівки представникам 
місцевого самоврядування за-
безпечити кожного учасника АТО 
(не кажучи вже про сім’ї загиблих 
воїнів та інвалідів) квартирами та 
земельними ділянками? Чи Ви 
вважаєте, що вишгордці, які бра-
ли участь в АТО, сім’ї загиблих та 
інваліди цих земельних ділянок 
не потребують?

І що означає «я займалася ін-
шими проблемами»? Невже в 
нас існують більші проблеми, ніж 

проблеми людей, які місяць, кіль-
ка місяців чи рік провели в око-
пах, під кулями та снарядами? 
Або проблеми сімей, де батько, 
чоловік, син загинув на війні? Чи 
проблема інваліда, який втратив 
працездатність через війну? Не-
вже Ви, друга особа в міській раді 
цього не розумієте?

Щодо питання хлопців чи знає-
те ви скільки загиблих в АТО є в 
місті, скільки інвалідів і т. ін., на 
яке Ви не відповіли. Чесне сло-
во, на Вашому місті, враховуючи 
ті величезні кошти, які депутати 
виділяють газеті «Вишгород», 
я змусив би її обох керівників 
замість того, щоб друкувати 
фотографії депутатів, місько-
го голови та його заступників в 
кожному номері, публікувати фо-
тографії учасників АТО. Особли-

во загиблих. На першій сторінці. 
В кожному номері.    

До речі, про газету, яку ви дру-
куєте накладом в 11 тис. екзем-
лярів і яка, чесно кажучи, не «тяг-
не» й на три.

Ось як ця газета відобразила 
конфлікт, про який йдеться:

«...На засідання прийшло 
близько десяти учасників АТО. 
Вони вимагали вирішити пи-
тання із законним виділенням їм 
земельних ділянок. Спілкування 
проходило на підвищених тонах. 
І навіть слова т. в. о. Вишгород-
ського міського голови Тетяни 
Бражнікової про те. що питан-
ня про видачу земельних ділянок 
немає у порядку денному сесії, не 
понизили градус розмови.

Зрештою, десятьох військо-
вослужбовців включили до до-
радчої ради при депутатській 
земельній комісії. Тетяна Браж-
нікова запропонувала зробити 
перерву та по спілкуватись із 
бійцями АТО».

Я розумію, що, як казав один 
мій знайомий відповідальний се-
кретар, і «Війну і мир» Л. Толсто-
го можна скоротити до розмірів 
газетної замітки, і від цього цей 
роман лише виграє. Але ж існу-
ють якісь пріоритети. Звичайно, 
набагато веселіше й безпечніше 
в кожному номері писати про ЦТ 
«Джерело», публікувати історичні 
розвідки та творчі доробки місце-
вих літераторів, ніж аналізувати 
болючі проблеми міста. Але ще ж 
є така річ, як межі пристойності. 

Так от, відсутність таких меж 
— це коли на першій сторінці 
офіційного міського видання ре-
дакція дає 10 рядків про найбо-
лючішу проблему міста, яку на 
сесії обговорюють дві години, 
а саме — відсутність землі для 
учасників АТО, а майже всю дру-
гу сторінку цього ж номера зай-
мають откровення депутатів, які 
цю землю розікрали, про те, як їм 
з ініціатором і організатором цьо-
го пограбування добре жилося... 

ПРОДОВЖЕННЯ СЕСІЇ
Депутати затвердили доходи 

міськбюджету за 3 місяці 2016 
р., а саме: 

—  по загальному фонду у сумі    
18 млн. 910 тис. 700 грн.;

— по спецфонду у сумі 1 млн. 
284 тис. 700. грн., в тому числі 
бюджет розвитку у сумі 1 млн. 
173 тис. грн.  

Затвердили видатки міськбюд-
жету за 3 місяці  2016 р. за тимча-
совою класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів, 
а саме: 

— по загальному фонду у сумі   
10 млн. 095 тис. 200 грн.;

— по спецфонду у сумі 674 тис. 
500 грн., в т. ч. бюджет розвитку у 
сумі 216 тис. 700 грн. 

Сесія внесла зміни до Про-
грами розвитку житлово-кому-
нального господарства КПЖ 
і КГ та благоустрою міста на 
2016 р., затвердженої рішенням 
Вишгородської міської ради 
№3/4 від 25.12.2015 р. «Про за-
твердження міських програм 
розвитку на 2016 рік».

Зокрема, в частині того, що 
виконання робіт по благоустрою 
здійснює КП «Благоустрій-Виш-
город» міськради з залученням 
інших підприємств та організацій 
інших форм власності, замість КП 
ЖКГ міськради, а також із назви 
Програми вилучили слова «КПЖ 
і КГ».

Також, залишок кошторису за-
гального фонду міськбюджету — 
на «Благоустрій міст, сіл, селищ», 
КП ЖКГ, «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (уста-
новам, організаціям», у розмірі 1 
млн 950 тис. грн. передбачити 
на  Благоустрій міст, сіл, селищ», 
КП «Благоустрій-Вишгород», 
«Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, ор-
ганізаціям)», у розмірі 1 млн 950 
тис.   грн.

Залишок кошторису загального 
фонду міськбюджету — на «Жит-
лово-експлуатаційне господар-
ство», КПЖ і КГ — на «Субсидії 
та поточні трансферти підприєм-
ствам (установам, організаціям», 
у розмірі 57 тис. грн. передбачи-
ти на «Житлово-експлуатаційне 
господарство», КП «Управляюча 
компанія» міськради — на «Суб-
сидії та поточні трансферти під-
приємствам (установам, органі-
заціям» у розмірі 57 тис. грн. 

Також, було вирішено:
— внести зміни до Програ-

ми «Теплий під’їзд».., головним 
розпорядником коштів та вико-
навцем програми визначити місь-
краду;

— зменшити видатки спецфон-
ду міськбюджету: 

— на «Благоустрій міст, сіл, се-
лищ», Вишгородська міська рада 
«Придбання обладнання і пред-
метів довгострокового користу-
вання» — 1 млн. 300 тис. грн.; 

та відповідно збільшити видат-
ки спецфонду міськбюджету: 

— на «Капітальний ремонт жит-
лового фонду місцевих органів 
влади», «Капітальний ремонт 
житлового фонду (приміщень)» + 
1 млн. 300 тис. грн.;

— враховуючи лист від голов-
ного лікаря Вишгородської ЦРБ 
від 16.05.2016 р. №740, виділити 
з міськбюджету кошти на прид-
бання медобладнання на суму 
200 тис. грн. (бюджет розвитку) 
та лікарських засобів на суму 50 
тис. грн. (загальний фонд). 

Спрямувати вільний залишок 
коштів загального фонду міськ-
бюджету у сумі 250 тис. грн., та 
установити профіцит загального 
фонду міського бюджету у сумі 
200 тис. грн., напрямком викори-
стання якого визначити передачу 
коштів із загального фонду міськ-
бюджету до спецфонду (бюджету 
розвитку).

Здійснити фінансування з місь-
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Вівторок 21 червня 2016 року

06.25, 23.25 Золотий гусак
09.10 Путівник прочанина
09.25 Х/ф «Святий Філіпп. Я 
вибираю рай»
14.15 Д/ф «Юрій Рибчинський. 
Слова і музика»
15.20 Д/ф «Голівуд над Дніпром. 
Сни з Атлантиди»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
17.55 Д/ф «Харків 41-43»
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.00, 05.30 Новини
21.50 Подорожні
23.50 Від першої особи

07.15 «ТСН-Тиждень»
08.45, 14.00 Х/ф «Подвійне 
життя»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.20 Т/с «Наші пані у Варшаві»
00.10 Х/ф «Ларрі Краун»

06.10, 05.25 «Слідство вели...» 
Леонідом Каневським»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Батьківський 
інстинкт» 
13.30 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.05  «Стосується кож-
ного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Одеса-мама» 
23.40 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 

06.20 Х/ф «Володар перснів» 
13.30 Т/с «Останній із Магікян»
19.00 Дешево й сердито
20.10 Ревізор
23.10 Страсті за ревізором

06.10, 15.55 «Все буде добре!»
08.10 «Зіркове життя»
10.05 Х/ф «Баламут»
11.55 Х/ф «Тариф на кохання»
13.45, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-5»
22.35 «Вагітна у 16»
23.35 «Доньки-матері»

05.50 М/с «Том і Джері у дитин-

стві»
06.10, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Без гальм!
10.25 М і Ж
10.45 Х/ф «Містер Крутий» 
12.30, 13.15 Х/ф «Година пік» 
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «Флот МакХейла» 
16.55 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
18.45 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна Україна
21.10 Т/с «Володимирська, 15» 
22.05 Т/с «Демони» 
23.05 Х/ф «Дівчина з тату дра-
кона» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20 «Смішні люди»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Дике серце»
14.00, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.50 Х/ф «У квадраті 45»
17.05 Х/ф «Бережіть жінок»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати 
Кристі»
23.15 «Бенефіс Юхима Шифри-
на»

06.00 Мультфільми
07.00 Т/с «Кирило і Мефодій» 
11.10 Х/ф «Помпеї» 

14.55 Т/с «Доставити будь-якою 
ціною» 
18.40 Х/ф «Бунт» 
20.30 Х/ф «Мисливець проти 
Чужого» 
22.00 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» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
15.00 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.15 «Звана вечеря»
21.00 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Король вечірок» 

09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
12.05 Х/ф «Щиро ваш...»
13.45, 21.30 Т/с «CSI» 
15.20 Т/с «Гаваї 5.0 - 4» 
19.00, 03.40 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.15 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/ф «Рухай час»
11.35 Х/ф «Загадай бажання»
13.20 Рятівники
18.50 Одного разу в Одесі
23.00 Віталька

06.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
07.50 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Солдат Іван Бровкін»
10.45 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»
12.40, 15.25 Т/с «Бабуся при 
надії» 
15.00, 19.00, 01.30 Події
17.00, 19.45 Т/с «Проїзний 
квиток» 
21.50 Футбол. Євро 2016. Сло-
ваччина - Англія
00.00 Великий футбол Євро 
2016

06.25 Х/ф «Чекай мене»
09.50, 16.00, 23.00 НЛО: секретні 
архіви
11.10, 20.00 Забутий Мундіаль
13.30 Дика планета
14.00 Сім історичних чудес 
України. 

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Дорога до Ріо-2016
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Д/ф «Голівуд над Дніпром»
11.55 Перша студія
12.35 Prime time з Мирославою 
Гонгадзе
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Мультфільм «Друзі-янголи»
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
15.00 Фольк-music
16.20 Путівник прочанина
16.35 Х/ф «Аничка»
18.05 Час-Ч
18.15, Новини. Світ
18.55 Про головне
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Наші гроші
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової літератури
23.00 Підсумки

06.00,  16.45, 19.30, 23.15 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 Т/с «Свати - 3»
21.20 Т/с «Наші пані у Варшаві»

06.05, 11.05, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.40 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 «Одеса-мама» 

06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/c «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Останній із Магікян»
13.50 Т/с «Щасливі разом»
16.40, 19.00, 20.00 Від пацанки до 
панянки
22.05 Х/ф «Тупий і ще тупіше» 

06.50, 15.55 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя»
09.50 «Вагітна у 16»
10.50 «Доньки-матері»
11.50 «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»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Т/с «Чужі крила»
11.45, 13.20 Х/ф «Флот МакХейла»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
16.45 Т/с «Викрадення богині» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.25 Т/с «Демони» 
23.25 Х/ф «Сволота» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35 «Смішні люди»
12.35, 23.15 «Моя правда»

13.25 Х/ф «За власним бажанням»
14.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.40 Х/ф «Слід в океані»
18.10 Х/ф «Я оголошую вам війну» 
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.25 «Top Gear»
08.35, 19.00 «ДжеДАІ»
08.55 «Українські сенсації»
09.55, 23.30 «Секретні матеріали»
11.25 Т/с «Скорпіон» 
13.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.50 Т/с «Загублений світ»
16.40 Х/ф «Знак-2: Спокута» 
18.30, 23.00 «Спецкор»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Повернення Геркулеса» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

05.20 Т/с «Агентство НЛС» 
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 «Свідок»
15.15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 
00.45 Т/с «Тунель» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами»
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50 Одного разу під Полтавою
00.00 Х/ф «ТойХтоПройшовКрізьВо-
гонь»

06.00, 11.00 Реальна містика
07.00, 21.00 Події

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.20 Д/ф «Харків 41-43. Життя як воно є»
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
14.55 Подорожні
15.45 Д/ф «Київ. Початок війни»
16.40 Д/ф «Я там був не з власної волі»
18.15 Новини. 
18.55 Про головне
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Книга ua
21.50 Слідство. Інфо
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 «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»
14.10 «Сімейні мелодрами»
15.10 «Як створювався серіал «Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.30 «Українські сенсації»

21.10 Х/ф «Моя любов»

06.05, 05.25 «Слідство вели»
07.00 Марафон «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте»
11.00, 12.25 Х/ф «В бій ідуть тільки 
«старики»
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
13.20, 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 «Одеса-мама» 
23.40 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 

06.02 М/c «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Останній із Магікян»
13.50 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 18.55, 20.00 Хто зверху
22.00 Х/ф «Супернянь» 

06.35, 15.55 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя»
10.25 «Україна має талант!-7»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-5»

22.35 «Давай поговоримо про секс»
00.40 «Один за всіх»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45, 16.45 Т/с «Викрадення богині»
11.45, 13.20 Х/ф «Сволота» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.25 Т/с «Демони» 16+
23.20 Х/ф «Сорокоп’ятка»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.30, 23.15 «Моя правда»
13.10 Х/ф «Ти пам’ятаєш»
14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Дівчинка з міста»
17.50 Х/ф «Доля людини»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мульт- фільми
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»

09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Підземні міста»
10.15 Д/п «Секрети таємних товариств»
11.10 Д/п «Помста природи»
11.35 Х/ф «Знак-2: Спокута» 
13.25 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.20 Т/с «Загублений світ»
16.10 Х/ф «Здійнятися над Сонцем» 
19.20 «Люстратор 7,62»
20.00 Т/с «Доставити будь-якою ціною» 
00.50 Т/с «Олімп» 

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.35 Х/ф «Пам’ятай ім’я своє»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 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 «Гаваї 5.0 - 5» 
19.30, 04.55 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

  

15.00 Коли природа наносить 
удар у відповідь
17.00 Концерт Ніни Матвієнко 
21.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
00.00 «Еротична спека» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.45 Т/с «Та, що говорить з привидами»
14.25 Х/ф «Злодій та його учитель»
15.30 Х/ф «Залізний Ганс»
17.10 М/ф «Чарівний горох»
17.20 М/с «Пригоди Котигорошка та його 
друзів»
18.30 М/с «Як козаки...»
22.00 Х/ф «ТойХтоПройшовКрізьВогонь»

06.00, 16.00 Т/с «Лікарська таємниця»
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф «Дружина Штірліца» 
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Євро 2016. Італія - Ірландія
00.00 Великий футбол Євро 2016

Enter-фильм
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НТН

05.45 Х/ф «О 6-й годині вечора після 
війни»
07.10, 21.20, 05.35 DW- новини
07.30 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 22.10 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.10 Дика планета
14.00, 23.20 Тисяча днів планети
15.00 «Цивілізація Incognita»
15.40 Пеле: король футболу
17.45 «Донбас: перезавантаження»
18.10 Сім чудес України. Батурин
18.50 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Криштіану Рональду: португальсь-
кий геній
21.40 Глобал - 3000

2+2

Оголошення

07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф «Четвер 12»
16.00, 05.20 Т/с «Лікарська таємниця»
18.00, 04.35 Т/с «Катина любов»
18.50  Євро 2016. Україна - Польща
21.50  Євро 2016. Хорватія - Іспанія
00.00 Великий футбол Євро 2016

06.00 Х/ф «Славний малий»
07.10, 21.20, 05.35 DW- новини
07.30 Teen-клуб
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 22.10 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.30 Коли природа наносить удар у 
відповідь
13.30 «Будьте здорові!»
14.00, 23.20 Тисяча днів планети
15.10 «Цивілізація Incognita»
15.40 «МАН: молоді, амбітні, наполег-
ливі?»
16.30 «Калинове здоров’я»
17.45 Дика планета
18.10 Сім історичних чудес України. 
18.50 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Пеле: король футболу
21.00 Океан-ВЕТ
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

                                           

                                           

                                               Помітив, що жінка тіль-
ки тоді слухає чоловіка 
уважно, коли він розмов-
ляє по телефону з іншою 
жінкою.

   Ах, червень — початок 
літа. Море, пляж, кругом на-
род. Помріяла дві хвилини. 
І далі  продовжила полоти  
города.

* * *
   Почали ремонт в стилі 
«хай-тек», продовжили в 
стилі «хай-так», закінчи-
ли в стилі «хрін з ним» ...

* * *
   — Кредити можна отрима-
ти?
   — Ні. 
   — Безвізовий режим мож-
на? 
   — Ні. 
   — Експорт сільгосппродук-
ції можна? 
   — Ні. 
   —- А що можна? Ми ж єв-
ропейці тепер! 
   — Можете провести гей-па-
рад. 

Дорогі медичні працівники!

   Ваша праця завжди потрібна людям, 
адже ви стоїте на варті здоров’я наро-
ду, повертаєте надію людям, допома-
гаєте зціленню хворих.
  Тож у день професійного свята прий-
міть найщиріші слова вітання і поба-
жання щастя, здоров’я, благополуччя 
вам і вашим родинам. Хай у вашому 
домі завжди панують мир і злагода, 
у серці — доброта, а у справах — му-
дрість та виваженість.    

Колектив редакції 
газети «На самом деле»

6 Телепрограмма
№12(291), пятница, 17 июня 2016 г.



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

  Четвер 23 червня 2016 року

 

  

  П’ятниця 24 червня 2016 року

Субота 25 червня 2016 року

УТ-1
ICTV

Інтер

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 26 червня 2016 року

2+2

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.45 Від першої особи
09.55 Д/с «Клуб пригод»
10.30 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
13.55 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.30, 01.55 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Prime time 
21.50 «Схеми» 
22.15 Переселенці
22.40 З перших вуст
23.00 Підсумки

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 «Як створювався серіал 
«Роксолана»

17.10 Т/с «Роксолана»
20.30 «Українські сенсації»
21.25 Х/ф «Кардіограма любові»
23.15, 00.15 «Право на владу»

06.05, 11.05, 12.25, «Слідство вели
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 23.35 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 «Одеса-мама» 

06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/c «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 «Ельдорадо»

06.15, 15.55 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя»
10.10 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
13.40 «Україна має талант!-7»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 «Слідство ведуть екстрасен-
си»

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
10.00, 16.45 Т/с «Викрадення богині» 
11.55, 13.20 Х/ф «Сорокоп’ятка»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.30 Т/с «Демони» 
23.30 Х/ф «Обитель зла» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.30, 23.15 «Моя правда»
13.10 Х/ф «Дівчинка з міста»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Доля людини»
18.10 Х/ф «Мачуха»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»
00.05 Х/ф «Два гусари»

06.00 Мультфільми
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00, 19.20, 23.30 «Секретні ма-
теріали»

09.20 Д/п «Підземні міста. Париж»
10.15 Д/п «Спецпідрозділ рейн-
джерів»
11.10 Х/ф «Здійнятися над Сонцем» 
13.40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.35 Х/ф «Повітряний міст»
20.00 Х/ф «Рукопашний бій» 
22.00, 00.50 Т/с «Олімп» 

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.55 Х/ф «Хазяїн тайги»
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 «Гаваї 5.0 - 5» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс»

06.00 Підсумки
08.35 Золотий гусак
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Мистецький пульс Америки
09.35 Як це?
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.25 Хочу бути
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 Казки Лірника Сашка
11.15 М/ф «Друзі-янголи»
13.20 Х/ф «Будинок для відпочинку»
17.05 Д/с «Вудро Вілсон»
18.30 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.35 Дорога до Ріо-2016
22.00 Х/ф «Віолончель»
22.40 Мегалот
22.45 Альтернативна музика. 
23.00 Територія закону

07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 Т/с «Наші пані у Варшаві»

15.35, 21.15 «Вечірній квартал»
17.30, 18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.30 Х/ф «Кримінальне чтиво»

06.30, 20.00 «Подробиці»
07.35 М/ф «Зачарований хлопчик»
08.15, 03.30 Х/ф «Балада про солдата»
10.05, 04.55 Х/ф «Доля людини»
12.10 Т/с «Одеса-мама» 
16.40 Концерт «Валерій Меладзе»
18.05, 20.30 Х/ф «Два Івани»
22.25 Х/ф «Ти будеш моєю»

06.10, 08.05 Kids Time
06.12 М/c «Пінгвіни Мадагаскару»
08.07 Дешево й сердито
09.35 Ревізор
12.35 Страсті за ревізором
14.45 Від пацанки до панянки
16.55 М/ф «Круті яйця»
18.55 М/ф «Напруж звивини»
21.00 Х/ф «Шанхайські лицарі»
23.15 Х/ф «Будинок з паранормальними 
явищами» 

Сек» 
18.00 Х/ф «Учень чаклуна»
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф «Президент Лінкольн: Мисли-
вець на вампірів» 

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Зірковий шлях
09.10 Х/ф «Солдат Іван Бровкін»
11.00 Х/ф «Дружина Штірліца» 
13.00, 15.20 Т/с «Проїзний квиток» 
17.10, 19.40 Т/с «Кохання без зайвих слів» 
21.50 Футбол. Євро 2016. 1/8 фіналу
00.00 Великий футбол Євро 2016

07.50 DW- новини
09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої світо-
вої війни»
11.00 «Шеф-кухар країни» 
11.50 Х/ф «Відпустка без кінця»
14.00 «Перша Сумська: 25 років лідерства»
15.15 «П’єр Рішар. Блазень чи король?»
16.20 Чудеса природи
17.00 Концерт М.Поплавського 
20.00 НЛО: секретні архіви
21.00 Незаймана планета

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.55 «Козаки. Футбол»
10.05 ТСН
11.00, 11.55, 13.00, 13.55, 14.55, 16.15 «Світ 
навиворіт»
17.20, 18.25 Т/с «Свати»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Знахарка»

06.45 «Подробиці»
07.15 М/ф «Як козаки...»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.05 Т/с «Одеса-мама» 
18.15, 21.30 Т/с «Сільський романс» 
20.00 «Подробиці тижня»
23.15 Х/ф «Два Івани»

05.50, 09.05 Kids Time
05.52 М/c «Дракони: Вершники Олуха»
09.07 Х/ф «Лабіринт» 
12.50 М/ф «Круті яйця»
14.50 Х/ф «Напруж звивини»
16.55 Х/ф «Шанхайські лицарі»
19.00 Х/ф «Куленепробивний» 
21.00 Х/ф «Чорний лицар»
22.50 Х/ф «Будинок з паранормальними 

явищами» 

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 Х/ф «Любов не ділиться на два»
15.10 «Містичні історії-5»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.55 «Я соромлюсь свого тіла»

07.05 Провокатор
07.55 Зірка YouTube
09.50 Дивитись усім!
10.50 Без гальм
11.30 М і Ж
11.50, 13.00 Х/ф «Трон. Спадок» 
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Танго и Кеш» 
16.40 Х/ф «Перевізник-3» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Гонщик» 16+
22.50 Х/ф «Прибрати Картера»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.55 «Юхим Шифрин - Легко треба жити»

11.30 «Вечори на хуторі біля Диканьки»
12.25 Х/ф «Трембіта»
14.00 Х/ф «Два капітани»
22.00 «Невідома версія. Королева Бензо-
колонки»
22.45 «Петросян запрошує...»
23.25 Х/ф «Будинок на дюнах»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
09.00 Бокс. 
11.00 «Люстратор 7.62»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Д/п «Люстратор. Дебальцеве»
15.25 Ток-шоу «Хоробрі серця»
16.25 Х/ф «Люди - Ікс» 
18.35 Х/ф «Пограбування казино» 
20.30 Х/ф «13-й район» 
22.15 Х/ф «Королівство гладіаторів» 

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

09.50 Х/ф «Мільйон на Різдво»
11.45 Х/ф «Сон Ліппеля»
13.40 «Орел і Решка»
19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Випадковий чоловік»
22.45 «КВН»

05.50 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздів»
07.40 Х/ф «Повернення «Святого Луки»
09.20 Т/с «Головний калібр» 
12.45 «Савант»
13.00 «Розсміши коміка»
15.00 Х/ф «Дівчина без адреси»
16.40 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Охоронець» 
22.10 Х/ф «Дев’ять життів» 
00.00 Х/ф «Вантажівка-привид»

06.00 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті»
11.35 Х/ф «Золота гуска»
13.20 М/ф «Ігорь»
14.45 Країна У

06.00 Світ православ’я
06.45 Крок до зірок
07.35 Світ on line
08.00 Золотий гусак
08.20 Смакота
09.00 Путівник прочанина
09.30 Д/с «Китай на кінчику язика»
10.25 Гра долі
11.10 Мистецькі історії
11.50 Спогади
12.25 Х/ф «Пропала грамота»
13.50 Театральні сезони
14.35 Фольк-music
15.55 Дорога до Ріо-2016
16.30 Український корт
17.05 Д/с «Вудро Вілсон»
18.40 Т/с «Мафіоза»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола

06.15 «Однокласники»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»

23.45 Т/с «Світлофор» 

05.50, 19.00 Події тижня 
06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.30 Х/ф «Іван Бровкін на цілині»
11.25 Х/ф «Четвер 12»
13.10 Т/с «Дочки-матері»
17.00, 20.00 Т/с «Мати-мачуха»
21.50 Футбол. Євро 2016. 1/8 фіналу

06.20 Х/ф «Відпустка без кінця»
09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої світової 
війни»
11.00 «Будьте здорові!»
11.25 Х/ф «Моє останнє танго»
14.20 Teen-клуб
15.50 НЛО: секретні архіви
16.50 Вечір пам’яті Миколи Мозгового 
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 «Шеф-кухар країни» 
21.35 Євромакс
22.00 Х/ф «Остання любов містера» 

К-1

УТ-1

11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.45 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами»
14.25 Х/ф «Золота гуска»
16.10 М/ф «Як козаки наречених 
виручали»
16.40 М/с «Лис Микита»
22.00 Х/ф «Мисливець на вампірів»

06.00, 16.00 Т/с «Лікарська таємниця»
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф «Соло на саксо-
фоні» 
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дочки-матері»

05.45 Х/ф «Веселка»
07.10, 21.20, 05.40 DW- новини
07.30 Глобал - 3000
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 22.10 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.00 «Донбас: перезавантаження»
13.50, 23.20 Тисяча днів планети
14.45 Teen-клуб
15.40 Криштіану Рональду: порту-

гальський геній
17.45 Чудеса природи
18.10 Сім чудес України. Х
18.50 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Девід Бекхем: стійкість

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Самвел і Полівода у Львові»
13.10 Х/ф «Весілля у Малинівці»
15.05 Х/ф «Мріяти не шкідливо»
17.00 Х/ф «Я щаслива»
19.00 Х/ф «Любов не ділиться на два»
22.50 «Давай поговоримо про секс»

06.40 Кримінальна Україна
07.35 Секретний фронт
09.35 Антизомбі
10.35 Громадянська оборона
11.35 Інсайдер
12.35, 13.00 Т/с «Демони» 
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Танго и Кеш» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
20.10 Х/ф «Перевізник-3» 
22.10 Х/ф «Людина-вовк» 
00.10 Х/ф «Обитель зла-2» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми

07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35 «Петросян запрошує...»
11.15 «Королева Бензоколонки»
12.00 Х/ф «Старий знайомий»
13.30 Х/ф «Мачуха»
15.00 Х/ф «Угрюм-ріка»
20.30 Х/ф «Трембіта»
22.05 «Вечори на хуторі біля Диканьки»
23.00 «Юхим Шифрин - Легко треба жити»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.05 «Вайпаут»
11.55 «Top Gear»
14.00 Х/ф «Робокоп» 
17.45 Х/ф «Острів МакКінсі»
19.35 Х/ф «13-й район» 
21.10 Х/ф «Пограбування казино» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Х/ф «Сон Ліппеля»

11.00 Х/ф «Мільйон на Різдво»
12.50 «КВН»
16.15 «Розсміши коміка»
17.20, 22.00 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Красуня та чудовисько» 

05.15 Х/ф «Хазяїн тайги»
06.40 Х/ф «Грачі»
08.20 Х/ф «Через Гобі та Хінган»
11.30, 03.20 «Речовий доказ»
14.50 Т/с «Детективи» 
19.00, 02.35 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Король клітки» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі»
11.50 М/ф «Ігорь»
13.15 Х/ф «Злодій та його учитель»
14.20 Х/ф «Залізний Ганс»
16.00 Х/ф «Неймовірні пригоди Адель Блан-
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
10.30 Чоловічий клуб
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» 
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
16.30 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
19.40 Т/с «Травма»
20.30 План на завтра» з Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

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»
20.20 «Сватики»
22.20 «Світське життя»

23.20 «Вечірній Київ»

06.05, 11.05, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» )
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Двоє» 

06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/c «Кунг-фу Панда»
07.25 Т/с «Друзі»
10.15 Серця трьох 3
19.00 Х/ф «Повінь»
21.00 Х/ф «Хвиля» 
23.05 Суперінтуїція

05.45, 18.30, 00.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.45 «Зіркове життя»
07.40 Х/ф «Весілля у Малинівці»
09.35 Х/ф «Не можу сказати «прощавай»
11.15 Х/ф «Мати й мачуха»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 Х/ф «Мріяти не шкідливо»

22.35 Х/ф «Я щаслива»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.45 Т/с «Викрадення богині» 
12.10, 13.20 Х/ф «Трон. Спадок»
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.05 Т/с «На трьох»
23.35 Х/ф «Обитель зла» 

5.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Смішні люди»
11.55, 23.15 «Моя правда»
12.45 Х/ф «Слід в океані»
14.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.00 Х/ф «Старий знайомий»
17.30 Х/ф «Повернення Василя Борт-
нікова»
21.30 Х/с «Міс Марпл Агати Кристі»
00.05 Х/ф «Бий першим, Фредді!»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»

08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Нью-Йорк»
10.15 Д/п «Військова еліта»
12.10 «Відеобімба»
13.40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.35 Т/с «Загублений світ»
16.25 Х/ф «Рукопашний бій» 
20.00 Х/ф «Люди - Ікс» 
22.10 Х/ф «Королівство гладіаторів» 
23.55 Х/ф «Без правил 3» 

06.00 «Свати біля плити»
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 «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»

06.35 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздів»

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 «Гаваї 5.0 - 5» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 
00.50 Т/с «Тунель» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами»
15.15 Казки У17.10 Віталька
18.05 Х/ф «Неймовірні пригоди Адель 
Блан-Сек» 
20.00 Х/ф «Учень чаклуна»
22.00 Х/ф «Джек - переможець велетнів» 
23.45 Т/с «Світлофор» 

06.00 Т/с «Лікарська таємниця»

Новий

Інтер

1+1 
СТБ
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НТН

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Т/с «Недолуга невістка» 
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ляльки» 

05.50 Х/ф «Машенька»
07.00, 21.20, 05.35 DW- новини
07.20, 21.40 «Відлуння»
07.50 «Будьте здорові!»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 22.10 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.15 Океан-ВЕТ
13.10, 17.45 Чудеса природи
14.00, 23.20 Тисяча днів планети
15.40 Девід Бекхем: стійкість
18.10 Teen-клуб
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
20.00 «Сніг, що не розтане ніколи»
21.00 Незаймана планета

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ

                                              —  Ой, знаєте, я відчуваю, 
шо з роками чоловіки все 
більше цікавляться мною!
   — Сара, це лікарі ...

* * *
   Дружина з кухні кричить чо-
ловікові: 
   — Милий, тобі сподобається 
таке блюдо: «Добірні шматки 
оленини і козулі під легким 
ананасовим соусом в диво-
вижному прозорому бульйоні 
з цесарки»? 
   — О-о-о, кохана! Ти це нам    
зараз приготуєш? 
   — Ні, це я прочитала напис 
на консервній банці котячого 
корму.

* * *
 Найкраще зберігаються 
зіпсовані відносини.
 * * * 
  Віддам всю дурь з голови мо-
лодим і зеленим! Заберіть , а 
то у мене вже вік не той. .

Телепрограмма   7№12(291), пятница, 17 июня 2016 г.
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 4-5)

кого бюджету загального фонду:
— «Інші субвенції» та «Поточні 

трансферти органам державно-
го управління інших рівнів» + 50 
тис.  грн. (у червні ).

Здійснити фінансування з місь-
кбюджету спецфонду:

— «Інші субвенції» та «Ка-
пітальні трансферти органам 
державного управління інших 
рівнів» + 200 тис. грн.(у червні ).

Внести відповідні зміни до до-
датку 5 рішення міськради №3/5 
від 25.12.2015 р. «Про Вишгород-
ський міський бюджет на 2016 
рік».

Затвердити з врахуванням вне-
сених змін :

доходи міського бюджету у сумі 
61 млн. 801 тис. 200 грн., в т.ч.:

— доходи загального фонду у 
сумі 56 млн. 29 тис. 700  грн.;

— доходи спецфонду у сумі 5 
млн. 771 тис. 500 грн.

Загальний обсяг видатків у сумі 
67 тис. 770 тис. 075 грн., в т.ч.:

— видатки загального фонду у 
сумі 46 млн. 528 тис. 575 грн.;

— видатки спецфонду у сумі 21  
млн. 241 тис. 500 грн.

Використано коштів вільно-
го залишку 5 млн. 828 тис. 875 
грн., та залишок коштів бюджету 
розвитку — 140 тис. грн.

Депутати, здійснили пере-
розподіл кошторисних при-
значень в межах запланова-
них асигнувань по загальному 
фонду бюджетної установи на 
2016 р. та затвердили їх вико-
ристання за кодами економіч-
ної класифікації.

ВМЦ ХЕТУМ «Джерело»
Були внесені зміни до річно-

го розпису бюджету, кошторису, 
помісячного розпису асигнувань 
та помісячного плану асигнувань 
загального фонду, а саме: 

«Нарахування на оплату пра-
ці»: — 88 тис. грн.; 

«Заробітна плата»: + 88 тис.  

грн.
«Оплата послуг, крім комуналь-

них»: — 10 000 тис. грн. 
«Видатки на відрядження»: + 

10 тис. грн.
КЗК ВТК  «Клерико»  

Були внесені зміни до річно-
го розпису бюджету, кошторису, 
помісячного розпису асигнувань 
та помісячного плану асигнувань 
загального фонду, а саме: 

«Нарахування на оплату пра-
ці»: — 16 тис. грн. 

«Заробітна плата»: +16 тис.
грн.

Вишгородський МКДНЗ 
(ясла-садок) «Ластівка»

«Предмети, матеріали, облад-
нання та інвентар»: —  400 грн.

«Інші видатки»: + 400 грн.
Сесія доповнила розділ ІІІ 

Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств на-
селення м. Вишгорода у 2016 
р., затвердженої рішенням 
міськради №3/4 від 25.12.2015 
р. абзацем наступного змісту:

«Передбачена цим розділом 
матеріальна допомога у вигляді 
надання грошових коштів за 
будь-яким із її видів надається 
громадянину протягом бюд-
жетного року одноразово і ста-
новить 1 500 гривень.

Для розгляду питання про 
отримання такої допомоги гро-
мадянин має подати до вико-
навчого комітету наступні до-
кументи:

— заява про надання ма-
теріальної допомоги із обґрун-
туванням підстав для її надання;

— копія паспорта та довідки 
про присвоєння ідентифікацій-
ного номера;

— акт депутата про обсте-
ження матеріально-побутових 
умов проживання з обґрунтуван-
ням підстав надання матеріаль-
ної допомоги;

— копія документа (посвідчен-
ня) про підтвердження соціаль-
ного статусу (за наявності)».

11 сесія міської ради

Депутати встановили спеці-
а лістам (державним реєстра-
торам) відділу державної ре-
єстрації міськради винагороду 
за сумлінне виконання повно-
важень з державної реєстрації 
у розмірі, визначеному ст. 37 
Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» та 
затвердили порядок такої ви-
плати.

Згідно з ним, державний 
реєстратор «має право на от-
римання щомісячної та/або од-
норазової винагороди відповідно 
до результатів роботи у розмірі 
від 10% до 20% адміністра-
тивного збору, але за умови, 
що загальна сума преміювання 
на відділ не перевищуватиме 
50% адміністративного збо-
ру», «одноразова винагорода 
може виплачуватися спеціалі-
сту (державному реєстрато-
ру)... не частіше одного разу на 
рік», «спеціалісту (державному 
реєстратору), до якого засто-
совано заходи дисциплінарного 
стягнення, протягом дії дисци-
плінарного стягнення щомісяч-
на винагорода не виплачуєть-
ся», «у разі коли протягом року 
до спеціаліста (державного 
реєстратора) застосовувалися 
заходи дисциплінарного стяг-
нення, одноразова винагорода 
не виплачується».

.Сесія затвердила зміни до 
Розподільчого балансу КПЖ 
і КГ міськради, затверджено-
го рішенням міськради від 
28.04.2016 р. №10/3.

Депутати створили комісію з 
проведення інвестиційних кон-
курсів щодо будівництва, ре-
конструкції об’єктів житлово-
го, нежитлового призначення 
та соціальної інфраструктури 
м. Вишгород, а, також, затвер-
дили її склад (див. нижче).

В. Борзовець

       

 Терпець у учасників АТО урвався і вони 
вирішили запитати у міських депутатів 
де їх земля. На жаль, сталося це лише 
на третьому році війни... 

Склад 
комісії з підготовки та проведення інвестиційного  конкурсу 

щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового 
призначення та соціальної інфраструктури м. Вишгород

Рачинський Олексій Сергійович — заступник Вишгородського міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Іванов Трохим Сергійович — заступник Вишгородського міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих органів ради заступник голови комісії;

Карпенко Ольга Іванівна — начальник юридичного відділу виконавчого коміте-
ту Вишгородської міської ради, секретар комісії;

Свистун Ігор Іванович — заступник Вишгородського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради;

Нездоровий Сергій Володимирович — начальник відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Вишгородської міської ради;

Білий Олексій Іванович — представник громадської організації «Вишгород-наш 
дім»;

Колодій Олександр Миколайович — представник громадської організації «Пра-
возахисний центр «Ідея»;

Чебан Георгій Васильович — директор Вишгородського міського комунально-
го підприємства «Водоканал»;

Білоусов Олексій Володимирович — представник громадської організації 
«Асоціація експертів будівельної галузі Київщини».
   
        Т.в.о. міського голови    Т. Бражнікова

ЗАТВЕРДЖЕНО
додаток до рішення 
Вишгородської міської ради
від 03 червня 2016 року № 

З святом!

Від редакції
Що стосується суті пробле-

ми. Вже згадані 92 ділянки, 
які вже були заплановані під 
садівництво на намивному 
півострові тіла дамби Київсь-
кої ГЕС влітку 2014 р., якби не 
помінялася влада у Вишго-
роді, раніше чи пізніше, опи-
нилися б у руках «потрібних» 
садоводів. 

Дуже хотілося б, щоб, хоча 
б, половина з них потрапила в 
руки сімей загиблих учасників 
АТО, інвалідів цієї війни, хлоп-
ців, які воювали.   

Що-що, а «закривати» подіб-
ні «питання» представники ко-
лишньої влади міста вміли.

Побачимо, чи зможуть цю 
проблему вирішити сьогодніш-
ні керівники міста. Чи обіцян-
ки щодо соціального захисту 
учасників АТО так і залишать-
ся лише гарними передвибор-
ними обіцянками.  

Свята Трійця є одним з основних 
християнських свят. Його прийнято 
святкувати на 50-й день після Вели-
кодня. У православній релігії цей день 
потрапляє в число дванадесятих свят, 
які звеличують Святу Трійцю. В народі 
свято Святої Трійці прийнято називати 
П’ятидесятницею.

Після того як Ісус Христос вознісся 
на небеса, прийшов десятий день – 
п’ятдесятий день після Воскресіння 
Христового. Єврейський народ свят-
кував цей великий день Святої Трійці 
в пам’ять про Синайському законодавстві. Апостоли, Божа 
Матір і учні Христа перебували в цей час в одній світлиці в 
Єрусалимі.

Сторінки історії розповідають 
нам про це дивовижному і ве-
лике свято Святої Трійці, але як 
же нам визначити якого числа 
Трійця буде в 2016 році? Деякі 
джерела є достовірні факти, які 
говорять про те, що святкуван-
ня Трійці припадає на 19 червня 
2016 року.

В цей день всі православні 
люди прикрашають свій буди-
нок зеленню, гілочками берези, 
готують святковий стіл і кличуть 
гостей.

Будь-яке свято, будь це релі-
гійний, державний або сімейний 
має певні традиції, яких дуже 
часто дотримуються кілька по-
колінь.

Трійця — це своєрідний сим-
вол повернення до життя. У це 
прекрасне свято оживає вся при-
рода розквітає та наповнюється 
яскравими фарбами і ваблячими 
ароматами.

Як підготуватися до свята?
До свята Трійці необхідно го-

тується заздалегідь. 
Для початку потрібно прибра-

тися в будинку, звільнити його 
від речей, особливо від тих, які 
можуть вам нагадати неприємні 
моменти в житті. 

Напередодні цього важливого 
свята бажано прикрасити свою 
обитель свіжими зеленими гілка-
ми — за давніми традиціями, це 
можуть бути гілки берези, дуба, 
клена. Можна також створювати 
чудові букети з польових квітів, 
один з яких потрібно взяти до 
церкви. 

Як відомо всім християнам, 
трійця в 2016 році, як і в будь-я-
кому іншому, буде припадати на 
неділю, тому уся родина зби-
рається разом, приходять рідні 
люди, так як це свято єднає лю-
дей і закликає до їх взаєморо-
зуміння.

Обряди, які прийнято 
дотримуватися на Трійцю

Одним з найбільш відомих і 
поширених обрядів є пускання 
вінків по воді, хоча є і багато ін-
ших не менш відомих обрядів.

Багато християни знають про 
те, що Трійця 2016 буде знамену-
ватися збиранням зелені в церк-
ві, такі дії зазвичай проробляють 
знахарі, для того, щоб зварити 
дивно-цілющий відвар і вилікува-
ти важкі хвороби.

Тим, хто хоче отримати вели-
чезне багатство, необхідно зірва-
ти гілку золототисячника, схова-
ти за пазуху і вистояти службу в 
церкві. Після цього з гілкою заз-
вичай паряться в лазні, щоб при-
вернути до себе багато грошей.

Люди, у яких є свій сад і город, 
намагаються очистити їх від різ-
ного роду бур’янів. Вони вири-
вають з корінням бур’янисті рос-
лини і встромляють їх верхівкою 
в землю, тоді вважається, що ці 
бур’яни більше не будуть засмі-
чувати їх земельні ділянки.

Ось перелік далеко не всіх об-
рядів, які прийнято дотримувати-
ся у це велике свято, а головне 
його потрібно завжди шанувати 
і святкувати, не дивлячись ні на 
що.

Свято
Святої
Трійці


