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Вся «справа О. Момота» 
побудована на одній заяві 
до СБУ Дмитра Семенчука. 
Яку він не писав...

Повний абзац!

Вишгородці — проти свавілля СБУ та прокуратури!

(Закінчення на стор. 3)

Шановний Петре Олексійовичу!
Це — Дмитро Семенчук, батько двох дітей: сина 9 років 

та 5-річної донечки. Він вже біля десяти років знімає не-
велику квартиру в м. Києві, перебивається випадковими 
заробітками. Бо потрібно ж якось утримувати сім’ю. 

Так от, кілька днів тому цей чоловік, який ніколи не був 
у м. Вишгороді і ніколи не був знайомий з Вишгород-
ським міським головою Олексієм Момотом, випадково 
дізнався, що хтось, скориставшись його документами, 
від його імені, — начебто заступника директора ТОВ 
«Євробуд-77», одного із забудовників в м. Вишгороді, — 
написав заяву до СБУ про те, що, нібито, Вишгородський 
міський голова вимагає в нього хабар. Розміром в 500 
тисяч гривень. А ще вимагає невизначену кількість «ко-
мерційних» квадратних метрів в майбутній новобудові. 

Цю заяву СБУ передала до Київської обласної про-
куратури. Прокурор Київської області Є. Бондаренко, 
замість того, щоб направити її до Генеральної прокура-
тури, де її керівництво мало б визначити підслідність цієї 
справи (за законом це підслідність НАБУ), вирішив, що 
справу мають розслідувати підлеглі йому прокурори та 
слідчі. В результаті 14 квітня 2016 р. працівники Київської 
обласної прокуратури разом з працівниками Головного 
управління СБУ в м. Києві та Київській області затрима-
ли якихось людей, які, нібито, в якомусь банку готува-
лися передати О. Момоту «перший транш в 200 тисяч 
євро». Одночасно працівники СБУ прийшли в робочий 
кабінет О. Момота та, повідомивши йому, що він підо-
зрюється в отриманні хабаря, попросили його проїхати з 
ним «для проведення слідчих дій». 

А через кілька годин голова СБУ В. Грицак та проку-
рор Київської області Є. Бондаренко на своїх брифінгах 
повідомили, що «при отриманні хабаря затримано Виш-
городського міського голову О. Момота». Правда, В. Гри-
цак на весь світ повідомив, що О. Момот вимагав 1 млн. 
євро, а Є. Бондаренко, — що «спочатку хотів мільйон», 
а потім передумав, і «захотів 300 тисяч». Обоє зійшлися 
лише в тому, що «затримали О.Момота з поплічниками 
при отриманні першого траншу в 200 тисяч євро».

І В. Грицак, і Є. Бондаренко супроводжували брифін-
ги фотографіями якихось  невідомих людей, що сидять, 
лежать і стоять в наручниках, столів, завалених п’ятисо-
тенними купюрами євро, що знаходяться в невідомих ка-
бінетах, поряд з якими стоять автоматники в камуфляжі 
та балаклавах. Люди, зображені на фотографіях, були 
більше або менше схожі на О. Момота. Але це не були 
фото самого О. Момота і це не були фото його столу в 
його робочому кабінеті. 

Всі ці фотографії та зазначена неправдива інформація 
на якийсь час з’явилася на сайті СБУ, звідки пізніше була 
видалена, а на офіційному сайті Генпрокуратури України 
перебувають й посьогодні.  

В зв’язку з безпрецедентною інформаційно-наклепни-
цькою кампанією по дискредитації О. Момота у Вишго-
роді пройшли мітинги, депутати міської та районної рад 
на своїх сесіях, практично, одноголосно прийняли звер-
нення до Вас, пане Президенте, — Гаранта Конституції, 
— з проханням взяти під особистий контроль справу О. 
Момота та забезпечити беззаперечне дотримання захи-
сту прав людини; до Генеральної прокуратури України — 

Відкритий лист
Президенту України 
Петру Порошенку

Отже, всі підозри щодо дивних неспівпадінь, 
«лівих» фотографій, небувалого галасу у ЗМІ і т. 
ін. справдилися і знайшли своє пояснення: «спра-
ва Момота», яка, вочевидь, мала в очах громад-
ськості «переважити» всю недолугість і безсилля 
наших правоохоронців стосовно інших, так і не 
доведених ними до суду справ, особливо — се-
паратистів та високопоставлених корупціонерів, 
луснула, як мильна бульбашка.    

Достатньо було адвокатам О. Момота знайти 
«автора» заяви до СБУ, з чого ця вся сбеуш-
но-прокурорська маячня і почалася. Тому, що 
«автор» заяви виявився зовсім не її автором.

Дмитро Семенчук ніколи не влаштовувся на ро-
боту в ТОВ «Євробуд-77». І ніколи не писав заяви 
до СБУ про вимагання О. Момотом хабаря в 500 
тис. гривень. І, взагалі, взнав про «справу Момо-
та» випадково, з Інтернету. Про що 12 травня 2016 
р. написав пояснення до Печерського райвідділу 
міліції наступного змісту:

«Вчора, 11.05.2016 р., переглядаючи новини в 
мережі Інтернет, я дізнався про те, що мої пер-
сональні дані, а, також, можливо, документи, а, 
саме: паспорт серії КР 699870, виданий Вижни-

(Закінчення на стор. 3)
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У ВР України
Елітна 
автівка 
з невідомим 
минулим

Увага!
Виступ Я. Москаленка на Погоджувальній раді 16.05.2016 р. 

Потрібна допомога!

15 квітня 2016 року до 
Територіального сервіс-
ного центру №3241, що на 
Київщині, звернулася жи-
телька смт. Згурівка щодо 
перереєстрації автомобіля 
Volkswagen Toureg, який 
вона придбала собі за ге-
неральним дорученням.

Натомість, в даній операції 
їй було відмовлено. Під час 
огляду автомобіля судовим 
експертом МВС виявлено, 
що номер кузова транспорт-
ного засобу змінено кустар-
ним шляхом, а також но-
мерна табличка має ознаки 
підробки.

За даним фактом на місце 
події було викликано праців-
ників поліції, які для подаль-
шого розгляду справи доста-
вили транспортний засіб до 
відділення поліції.

Шановні громадяни проси-
мо звернути увагу, що перед 
придбанням автотранспорт-
ного засобу, необхідно звер-
нутися до працівників ТСЦ 
МВС для перевірки за Єди-
ним державним реєстром 
МВС та автоматизованою 
базою даних про розшуку-
вані транспортні засоби, а 
також до фахівців експерт-
ної служби МВС для огляду 
транспортного засобу, з ме-
тою звірення ідентифікацій-
них номерів та їх складових 
частин з номерами зазначе-
ними в реєстраційних доку-
ментах.

26 квітня 2016 року до 
територіального сервісно-
го центру №3242 РСЦ МВС 
в Київській області для 
отримання дублікату сві-
доцтва про реєстрацію ав-
томобіля FORD MONDEO 
звернувся житель, який є 
власником вищевказаного 
транспортного засобу.

При перевірці наданих до-
кументів та звірці ідентифіка-
ційних номерів агрегатів із 
записами в реєстраційних 
документах даного транс-
портного засобу працівника-
ми ТСЦ спільно з фахівцями 
експертної служби МВС було 
встановлено, що ідентифіка-
ційний номер двигуна зни-
щено кустарним способом, 
що підтверджується вис-
новком експертного дослід-
ження. Матеріали перевірки 
передані в Білоцерківський 
відділ поліції.

РСЦ МВС в Київській об-
ласті попереджає — бути 
уважним потрібно не тільки 
при купівлі транспортних за-
собів, але й номерних агре-
гатів, що встановлюються на 
них.

Прес-служба Регіональ-
ного сервісного центру 
МВС в Київській області

FORD MONDEO
із номером 
двигуна,
знищеним 
кустарним 
способом

Передусім хотів би відміти-
ти перші сигнали якіснішої 
співпраці роботи українсько-
го уряду з найвищим зако-
нодавчим органом. Ми біль-
ше року не бачили Міністра 
екології і зараз уже є пози-
тивні кроки роботи самого 
Міністра. Двічі він вже пра-
цював з екологічним Коміте-
том ВР і вже в середу пройде 
засідання на території Міне-
кології разом з комітетом, 
щоб відпрацювати спільні 
стратегії захисту нашої еко-
логії. До речі, як результат, 
нині вже є мораторій на ви-
рубку лісів. Хотів би також 
відмітити роботу Міністер-
ства АПК, яке також почало 
серйозну співпрацю з депу-
татським корпусом.

Якщо йти цією тенденцією, 
то нам потрібно запровади-
ти роботу закритих засідань 
голів фракцій з Прем’єр-
міністром і з необхідними 
міністрами. Згадайте нашу 
зустріч з Прем’єр-міністром 
Норвегії, який розказував те-
орію свого успіху. Вона поля-
гала у тому, що у зародку він 

усі новели відпрацьовував 
з головами фракцій парла-
менту і потім вони разом їх 
імплементували у норвезьке 
суспільство.

Сьогодні у нас працює 
місія МВФ. Ми точно знаємо, 
що тарифи на газ не місія 
МВФ встановила. Місія МВФ 
вимагає від нас збалансо-
ваного підходу до бюджету, 
щоб показати платіжоспро-
можність нашої країни. На 
жаль, влада вибрала най-
коротший шлях — залізти у 
кишені людей, піднявши їм 
тарифи і показавши таким 
чином дохідну частину на-
шого бюджету. 

Є й інші серйозні питання, 
які можна було б розглянути 
як пріоритетні. Наприклад, 
ми є державою, яка межує з 
сімома країнами. І, при цьо-
му, ми повністю втрачаємо 
транспортний і транзитний 
потенціал нашої країни. Для 
порівняння, у Німеччині наші 
вантажоперевізники платять 
16,7 євро за 100 км пробігу, 
у Польщі — 37, у Словаччині 
— 19, Угорщині —1, і навіть 
у Білорусі — 14,5 євро. Ви 
можете уявити, який транс-
портний потік йде через 
нашу країну? А що вони нам 
платять? Нуль. А які у нас 
дороги? Нульові. Можливо, 
варто було б розробити ком-
плексну програму і побуду-
вати хоча б 10 тис. км таких 
доріг? Відпрацювати програ-
му з МВФ, отримати від них 
кредит. Ці дороги працювали 
б на віддачу цього кредиту, а 
потім на український бюджет.

Будівництво такої дороги 
стало б серйозною ін’єкцією 
в економіку України. Запра-
цють асфальтні і бетоні заво-
ди, створяться робочі місця, 

запрацює будівельна гал
узь. Дохідна частина бюд-

жету почне формуватись з 
прибутку економіки, а не з 
кишень людей.

Найпростіше було підняти 
тарифи для населення. Але 
виникає інше питання: яким 
чином дохідну частину від 
тарифів контролює україн-
ський народ? Виявляється, 
левова частка прибутку від 
реалізації газу населення 
буде осідати у компанії «Укр-
газвидобування». І як люди 
це проконтролюють, хтось 
може дати відповідь? Ми 
будемо якось працювати у 
цьому напрямі, чи далі буде-
мо годувати прокладки типу 
НАК «Нафтогаз України» чи 
корупціонерів з УГД, випла-
чуючи їм мільйонні зарплати 
за фейкові красиві презен-
тації і неіснуючі виробни-
цтва? Ви просто послухайте 
їх риторику: всі українці ма-
ють платити, а лише вони 
повинні заробляти достойні 
зарплати.

Мене дивують народні де-
путати, які сьогодні йдуть на 

телеканали захищати цих 
корупціонерів і таким чином 
намагаються нашій групі 
закрити рота, що нібито ми 
хочемо очолити «Укргазви-
добування». Щоб закрити 
мені рота, потрібно пере-
стати красти. Ці люди мають 
розуміти, що вони сьогодні 
захищають тих, хто вже си-
дить на цих потоках. Вони 
створили ці потоки, вони під-
няли тарифи, вони залізли 
до кишень людей і сьогодні 
їх навіть болгаркою звідти 
випиляти не можна.

Щоб не було таких по-
милок, депутатська група 
«Воля народу» пропонує 
серйозно відпрацьовувати 
ці моменти з Кабміном і у 
зародку вирішувати, чи нам 
тарифи піднімати, чи нам до-
роги будувати, чи може ро-
звивати іншу галузь, яка сьо-
годні дасть серйозну дохідну 
частину нашого бюджету. 
Держава повинна думати, не 
як відібрати у людей гроші, а 
як заробити на реформах і 
програмах.

Наш кор.

Уважаемые жители 
нашего города 

и Вышгородского 
района!

Меня зовут Юлия Лоз-
бина. 

Вынуждена обратить-
ся к вам за помощью. 
Моему младшему сыну 
3 годика, ему постави-
ли ужасный диагноз: 
острый лейкоз.

В данный момент на-

хожусь в областной 
больнице в отделении 
онко-гематологии. Состо-
яние сына не стабиль-
ное. Температура от 35 
до 40.

Прогнозы докторов: 
химиотерапия. Сейчас 
принимаем много подго-
тавливающих капельниц 
и уколов. Лечение доро-
гостоящее. У семьи нет 
таких средств. Детей у 
меня двое, воспитываю 
сама.

Очень буду всем бла-
годарна за посильную 
помощь и поддержку.

Карта Приват-банка 
5168 7572 4250 4811 Мар-
ченко Т. В., тел. 097-628-
54-76.

Татьяна — моя подру-
га, соседка.

Карта Приват-банка 
бабушки:  4149 4978 7111 
3595, Лозбина Т.М., тел.: 
066-710-51-30

Точка зору

Стало відомо, що 24-річ-
ний житель Одеської об-
ласті, який останнім часом 
проживав в селі Нижча Ду-
бечня святкував день на-
родження свого маленького 
сина.

10-річна дівчинка прий-
шла поздоровити хлопчика. 
На той час батько дитини 
бул у стані сильного алко-
гольного сп’яніння. Чоловік 
вирішив познущатися над 
школяркою.

Він повів дівчинку до лісо-
полоси, однак дитина, пе-
релякавшись, почала пру-
чатися. Нелюдь задушив 
дівчинку, а тіло присипав 
гілками.

Сам вбивця сховався на 
території села. В неділю, 15 

Рецидивіст зізнався чому задушив дівчинку

травня, поліція його затри-
мала.

Тіло дівчинки знайшли 
на околиці села Нижча Ду-
бечня ранком 15 травня. Як 
повідомили правоохоронці, 
попередня причина смерті 
дівчинки — механічна асфік-
ція (удушення). При цьому 
на тілі жертви не было знай-

Нещодавно у ЗМІ та в соціальних мережах з’явилася 
інформація про страшне лихо, яке сталося в нашому 
районі: нелюдь задушив 10-річну дівчинку. Ще через 
кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного у 
вбивстві. Він зізнався, що хотів згвалтувати дитину.

дено слідів сексуального на-
силля.

Поліціянти затримали 
зловмисника, влаштувавши 
йому засідку.

Карина Махоніна була од-
ною з кращих вихованців 
Вишгородського районного 
Центру художньої творчості 
«Дивосвіт», займалася во-
калом студії «Соло». Була 
талановитою дівчинкою, 
розумною, вихованою, над-
звичайно позитивною і щи-
рою, завжди усміхнена, дуже 

зворушлива дитина. Всі її 
дуже любили в «Дивосвіті». 
Вона разом із сестричкою 
Радою відвідувала і заняття 
з театрального мистецтва у 
творчому об’єднанні «Різні 
Люди», але саме у вокалі 
була дуже перспективною, 
тому більше уваги йому і 
приділяла. 

Дівчатка зі студії «Соло» 
називали її «наш соловей-
ко», вона дійсно була самою 
дзвінкою в студії. Завжди їй 
раділи, вона була улюбле-
ницею в своєму колективі. 
Мама дівчаток, — Карини 
і Ради, — дуже прагнула 
развивати їхні творчі здіб-
ності, возила їх на заняття 
і репетиції, дуже пережива-
ла, вболівала за них, раділа 
кожному їх виступу на сцені.

Карина рік співала в ан-
самблі, на новорічній виставі 
цього року вперше виступа-
ла як солістка, була просто 

щаслива від цього. 
В квітні вона вперше бра-

ла участь у Всеукраїнському 
конкурсі — здобула серед 
вокалістів своєї номінації ІІ 
місце. 

17 травня мала виступа-
ти з піснею «Прошу в неба» 
на звітному концерті Центру 
творчості «Дивосвіт», дуже 
хотіла заспівати цю пісню, 
хоча вона досить серйозна 
для дитини, про війну, про 
воїнів, що гинуть. Вона дуже 
близько до серця сприймала 
такі теми. Та в цей день від-
бувся не концерт, а похорон 
Карини. 

В неділю 22 травня мала 
їхати на конкурс, та не суди-
лося. В «Дивосвіті» всіх дуже 
вразила її смерть, діти при-
несли до її портрету у фойє 
квіти, свічки, зроблені влас-
норуч янголів. Так говорять 
про неї — «наше янголятко», 
а вона дійсно була така. 

Нелюдь

Пайетт: «Луценко унаследовал ведомство, 
коррумпированное «сверху вниз»

«Мы с одобрением от-
мечаем назначения нового 
Генерального прокурора, 
и я очень рад услышать 
положительную оценку... 
Юрия Луценко, которая 
соответствует моей соб-
ственной. Луценко — па-
триот. Он явно тот, кто за-
интересован в создании 
европейской Украины. Но, 
к сожалению, он наследует 
учреждение, коррумпиро-
ванная сверху вниз. И это 
не только вопрос измене-
ния одного учреждения», 
— сказал он.

Новый Генеральный прокурор Украины Юрий 
Луценко унаследовал коррумпированное «сверху 
вниз» ведомство. Оно требует глубинной и отрасле-
вой реформы.

Об этом заявил посол США в Украине Джеф-
фри Пайетт во время инвестиционной конферен-
ции в понедельник, передает УНН со ссылкой на 
пресс-службу посольства США.

«Речь идет о офисе Гене-
рального прокурора, всей 
системе, которая требует 
глубинной и отраслевой 
реформы, которую, к при-
меру, Украина успешно 
реализовала с новой па-
трульной полицией. Это 
стало примером того, как 

можно изменить институты 
в этой стране таким обра-
зом, чтобы создать огром-
ное одобрение среди укра-
инского народа, потому что 
украинцы хотят видеть, как 
эти институты развивают-
ся, — подчеркнул Пайетт.

По его словам, одним из 
ключевых позитивных фак-
торов в отношении Укра-
ины сегодня является то, 
что «это не та страна, кото-
рая страдает от усталости 
от реформ». Он добавил, 
что видно, что украинцы 
очень хотят, чтобы рефор-
мы проходили быстро.

Как сообщал «Обозрева-
тель», вечером 12 мая Вер-
ховная Рада Украины 264 
голосами назначила ли-
дера фракции Блок Петра 
Порошенко Юрия Луценко 
генеральным прокурором.
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Повний абзац!

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

з проханням забезпечити неупе-
реджене, об’єктивне та всебічне 
проведення досудового розслі-
дування у цьому кримінальному 
провадженні, а, також, до Київсь-
кої обласної ради — щодо ініцію-
вання скликання позачергової 
сесії, на якій прокурор Київської 
області проінформував би де-
путатів Київської обласної ради 
про свою роботу, в тому числі по 
справі О. Момота. 

В той же час під Печерським 
судом, де розглядалося клопо-
тання Київської обласної проку-
ратури щодо запобіжного заходу 
О. Момоту, прийшло біля сотні 
«тітушок», які вимагали «поса-
дити О. Момота», але при цьому 
не знали де саме знаходиться 
Вишгород. І їх, шановний пане 
Президенте, адміністрація суду 
впустила до судової зали, навіть, 
до того, як туди потрапили жур-
налісти. Не кажучи вже про виш-
городців, що прийшли захистити 
свого мера!

А суддя С. Смик заарештува-
ла О. Момота на два місяці із 
можливістю внесення  застави 
в 5 мільйонів гривень(!) (обви-
нувачення просило 10), навіть, 
не вислухавши єдиного свідка, 
який, за словами прокурорів «за-
хворів». Тепер ми знаємо, що він 
не «захворів», а ні сном, ні духом 
не знав, що є заявником по цій 
справі.

Так само безпідставно, прак-
тично, не маючи жодного доказу 
належності О. Момота до, начеб-
то, вчиненого «злочину», інша 
суддя цього ж суду С. Шапутько 
відсторонила О. Момота від ви-
конання професійних обов’язків. 

А вже після того, як стало відо-
мо, що Д. Семенчук, насправді, 
ніякої заяви до СБУ не писав і 
«справа Момота» «висмоктана з 
пальця», засідання Апеляційного 
суду м. Києва по розгляду скарги 
на рішення щодо запобіжного за-
ходу не відбулося вже з причини 
«хвороби» одного із судей...

Шановний пане Президенте!   
Всім відомо, що наші правоохо-

ронні структури, судова система 
давно перетворилися на такі собі 
закриті акціонерні товариства, 
куди діти та родичі правоохорон-
ців ідуть зовсім не для того, щоб  
захищати істину і справедливість, 
а заробляти гроші. І гроші немалі 
— подивіться в яких палацах та 
маєтках живуть ці державні чи-
новники з копієчними зарплата-
ми, на яких автомобілях вони їз-
дять, на яких морях та островах 
дозволяють собі відпочивати.

Але ж працівник правоохо-
ронного органу чи представник 
Феміди — це не просто держав-
ний чиновник. Якщо на бізнес-
мена перетворюється суддя чи 
правоохоронець, який, згідно за-
кону, має особливі, надзвичайні 
і виключні повноваження — це 
особливий цинізм. І особлива за-
гроза для держави. Оскільки такі 
посадовці не просто підривають 
довіру до держави, — вони її, 
фактично, розвалюють та знищу-
ють. І будь які реформи, будь-які 

Відкритий лист
Президенту України 
Петру Порошенку

зусилля по розвитку та зміцнен-
ню країни втрачають сенс.  

Так звана «справа Момота», 
— справа, якої, в дійсності, не 
існує, оскільки вона з першого 
до останнього папірця приду-
мана, — яскраво демонструє, в 
що саме сьогодні перетворилися 
наші правоохоронні органи, зо-
крема, прокуратура, та суди. 

Бо, навіть, якщо правоохоронці 
на замовлення забудовників чи 
високопоставлених чиновників, 
які стоять за ними, не самі на-
писали заяву в СБУ від імені Д. 
Семенчука, то вони, з якоїсь при-
чини, не спромоглися або не за-
хотіли перевірити її справжність. 
Це означає, що будь-хто, будь-які 
пройдисвіти, авантюристи або 
шахраї можуть маніпулювати на-
шою правоохоронною системою. 
Це означає, що кар’єризм та 
прагнення до дешевого популіз-
му, «високі показники» будь-якою 
ціною замінили в правоохоронній 
системі професіоналізм та офі-
церску честь. Це — в кращому 
випадку. У гіршому випадку ця 
справа — банальний, примітив-
ний і цинічний «заказняк», 
«зліпивши» якого, наші правоох-
оронці, навіть, не спромоглися чи 
полінувалися більш-менш про-
фесійно підробити  докази вину-
ватості О. Момота. 

Що стосується суддів, то тут 
справа ще гірша. Бо з’ясувалося, 
що їх абсолютно не хвилює те, 
заради чого, власне, вони й існу-
ють: істина і справедливість. 

Як би там не було, шановний 
пане Президенте, і хто б не «за-
мовив» О. Момота, ми дуже до-
бре знаємо, за що саме його на-
магаються знищити: за те, що він 
протягом всієї минулої каденції 
в якості депутата Вишгородської 
міської ради виступав проти ко-
рупційних схем. І продовжив це 
робити вже на посаді міського 
голови. Лише протягом кількох 
останніх місяців міській громаді 
було повернуто біля 7 гектарів 
землі. І це був лише початок.

Безумовно, суворе покарання 
не лише виконавців, а й замов-
ників цієї брудної «справи» — на-
гальна необхідність. Однак, це 
— лише перший крок, який необ-
хідно зробити. 

Другим кроком має стати ре-
альна, а не «паперова» ре-
форма наших правоохоронних 
органів і судової системи. Без 
такої реформи всі розмови про 
будівництво нової держави, хто 
б їх не вів, — голова ВР Украї-
ни, Прем’єр-міністр чи Ви, пане 
Президент, — порожні балачки, 
за якими ховається не навмисне 
чи навмисне бажання знищення 
України як держави. І виправдан-
ням таких дій, точніше — злочин-
ної бездіяльності не може бути 
ні війна, яка, фактично, йде на 
Сході нашої країни, ні інтриги 
опозиції, ні підривна діяльність 
«п’ятої колони», ні недостатнє 
кредитування МВФ. 

Для цього потрібно лише одне 
— Ваша політична воля.

В. Борзовець,
засновник газети 

«На самом деле»

Вся «справа О. Момота» 
побудована на одній заяві
до СБУ Дмитра Семенчука. 
Яку він не писав...

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

цьким РВУ МВС України в Чер-
нівецькі області 17.06.2002 р., на 
ім’я Семенчука Дмитра Іванови-
ча, а, також, ідентифікаційний 
код 3063319918... були викори-
стані невстановленою особою 
для складання від мого імені за-
яви та відкриття кримінально-
го провадження стосовно мера 
міста Вишгород Київської об-
ласті Момота.

Проте, ніяких заяв стосовно 
мера міста Вишгород  я не писав 
і з ним особисто незнайомий. 
Прошу поліцію вжити заходів 
згідно чинного законодавства...

Додаток: нотаріально завіре-
на копія мого паспорта серія КР 
699870.

Написано власноручно.
12.05.16.

Семенчук Д. І.»
Але ж з протоколу допиту свід-

ка від 9 квітня 2016 р. (почався о 
17.00, закінчився о 18.14), який я 
бачив на столі у адвокатів О. Мо-
мота під час судового засідання, 
виходить, що слідчий в особливо 
важливих справах першого слід-
чого відділу слідчого управління 
Прокуратури Київської області 
юрист 2 класу Юрій Осюк допи-
тував саме Дмитра Семенчука! 
Дмитра Івановича Семенчука. 
То, може, це був якийсь інший 
Д. І. Семенчук? Бо ж не може 
такого бути: «слідак», та ще й 
не просто «слідак», а «важняк» 
майже півтори години допитує 
вкрай важливого свідка у мільй-
онному хабарі, самого заявника 
по справі, а цей заявник через 
місяць пише заяву до райвідділу, 
що знати нічого не знає, ніякої за-
яви нікому не писав, ніхто його не 
допитував, і, взагалі, перший раз 
чує про мера О. Момота, хабар, 
блискучу операцію СБУ та про-
куратури по затриманню чиїхось 
там поплічників в якомусь там 
банку. Ну, коротше кажучи, що 
все це — маячня сивої кобили.

Найпростіше — припустити, 
що Д. Семенчук, якого знайшли 
адвокати О. Момота, — зовсім 
не той Семенчук, якого допиту-
вав «важняк» Ю. Осюк. А інший. 
Дійсно, хіба мало бродить про-
сторами нашої Батьківщини Дми-
трів Івановичів Семенчуків? Та 
відкрийте будь-який телефонний 
довідник, там цих Семенчуків, 
як... Коротше кажучи, багато...

Але ж рік народження, панове! 
Рік народження збігається! 1983-
й. І дата народження збігається: 
14.11.1983-й. І місце народження 
співпадає: с. Коритне Чернівець-
кої області. Ні, звичайно, може 
бути, що в с. Коритному 14-го 
листопада 83-го року народили-
ся двоє хлопчиків, у батьків яких 
були однакові імена та прізвища, 
на честь чого матусі їх і назвали 
однаково — Дмитриками.

Однак, по-перше, Дмитро Се-
менчук навідріз заперечує такий 
факт. Бо він йому невідомий. А, 
по-друге... По-друге, співпадає і 
номер паспорта, і серія.

Згодьтеся, шановні читачі, од-
накові паспорти двом різним лю-
дям у нас не видають... Не буває 
такого.

Отже, залишається лише при-
пустити, що Д. Семенчук, якого 
знайшли адвокати О. Момота, і 
який ні сном, ні духом, — і є той 
самий Д. Семенчук, якого, на-
чебто, 9 квітня півтори години 
допитував «важняк» Осюк. А, на-

справді, не допитував.
Що ще можна допустити? Ну, 

наприклад, те, що у Д. Семен-
чука стався провал у пам’яті. І 
звідти випав значний шматок 
його життя. Разом з роботою в 
ТОВ «Євробуд-77», знайомством 
з О. Момотом, вимаганням Виш-
городським міським головою ха-
баря в мільйон євро, власною 
заявою до СБУ, блискучою опе-
рацією сбеушників та прокурор-
ських, просто феєричним слід-
ством по цій справі та хворобою, 
що перешкодила йому дійти до 
Печерського суду...

Або — що такий провал в 
пам’яті стався у прокурора-«важ-
няка» Ю. Осюка. Ні не провал. 
Запаморочення. Ну, наприклад, 

що 9 квітня ц. р. прийшов до Ю. 
Осюка в кабінет, безпосередньо 
у перший слідчий відділ  слідчого 
управління Прокуратури Київсь-
кої області якийсь дядько. Такий 
собі сучасний Вольф Мессінг. 
Назвавшись Д. Семенчуком та 
тицьнувши під ніс спочатку охо-
ронцю, а потім і самому юристу 2 
класу Осюку якогось зіжмаканого 
папірця замість паспорта. Після 
чого півтори години морочив про-
курору Осюку голову, густо ро-
звішуючи йому локшину на вуха. 
Після чого зник без сліду. 

Приблизно так. А чого — диви-
лися ж, мабуть, кіно про Вольфа 
Месінга, як він до самого Сталіна 
в кабінет пройшов? Повз десяток 
охоронців? Отак і наш громадя-
нин...

Ще, при бажанні, звісно, можна 
додуматись до зовсім уже екзо-
тичної версії. Такої, що вже за 
всі, так би мовити, рамки... Що 
лише в страшному сні...

Ну, що до наших правоохорон-
ців, наприклад, якимось дивом 
потрапив паспорт (чи його копія, 
чи просто паспортні дані) такого 
собі простого хлопа Д. Семенчу-
ка. І знали правоохоронці, більше 
того, — були впевнені, що цей са-
мий хлоп Д. Семенчук, затурка-
ний нелегким життям і зароблян-

ня шматка хліба, не цікавиться ні 
великою політикою, ні великими 
грошима. А, значить, вірогідність 
того, що відслідкує хто і як його 
паспорт використає, тим паче, не 
зачіпаючи його особистих інте-
ресів — нульова. От і вирішили 
вони цей паспорт примінити на-
ступним чином — зробити його 
власника заявником по одній 
резонансній кримінальній справі. 
Проти одного занадто вже, на 
думку серйозних людей, норов-
ливого і незговірливого мера. 
Сфабрикувавши проти нього «ха-
барну» справу. Не за «дякую», 
звичайно... Тим паче, що по мо-
лодості в цього мера, як з’ясува-
лося, були деякі грішки. Коротше 
кажучи, «вірняк» стовідсотковий. 

Головне — побільше галасу на-
робити. Щоб клієнт в усмерть пе-
релякався і став ручним і покір-
ним, як домашнє цуценятко...

Я не знаю, шановні читачі, яка 
з цих версій здається вам більш 
вірогідною. Зате точно знаю, що 
слідство в цій справі повинно 
продовжитися. Правда, не слід-
чим Ю. Осюком і його колегами 
з Київської облпрокуратури, а 
спеціалістами із Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури та 
Національного антикорупційного 
бюро України. Причому, суб’єк-
том злочину має бути зовсім 
не О. Момот із «поплічниками» 
(вони будуть свідками та потерпі-
лими), а працівники  СБУ, проку-
рор Ю. Осюк та всі його колеги, 
причетні до цієї справи. Разом з 
прокурором Київської області Є. 
Бондаренком. Та двома Світла-
нами — Смик та Шелудько. 

Звичайно ж, не для того, щоб 
притягти їх до відповідальності 
та відправити на нари. «Ні Боже 
мой!», — як казала моя бабуся. 
Навпаки: для того, щоб довести, 
що вони тут ні при чому. І чисті, 
як перший сніг. І білі та пухнасті, 
неначе цуценята померанського 
шпіца. І чесні, як постмайданівсь-
кі генпрокурори...   

К. Сандрюк
Від редакції
Тільки що нам повідомили, що засідання Апеляційного суду 

м. Києва, де мала розглядатися скарга О. Момота, знову пе-
ренесли. Цього разу — через хворобу одного із суддів. Після 
цього О. Момот поїхав до прокуратури Київської області і зу-
стрівся із слідчим, вимагаючи провести з ним хоч якісь слідчі 
дії. Оскільки таких жодного разу не проводилось з моменту за-
тримання. Порадившись із керівниицтвом, слідчий відмовився, 
пославшись на зайнятість. Цікаво, чим же це він так зайнятий?..
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Повний абзац!

 Замість того, щоб висловити 
депутати мовчки «проковтнули»

Подивився відеозапис звіту прокурора Київської області Є. Бондаренка на сесії Київської 
обласної ради, а, саме, — тієї його частини, де прокурор «пояснює» депутатам на підставі чого 
саме його підлеглі разом з СБУшниками затримали Вишгородського міського голову О. Момота.

Сказати, що це «пояснення» неприємно вразило — нічого не сказати. Зрештою, нічого іншого 
я й не очікував. А от реакція депутатів... Також вразила і не менш неприємно. Колишній голова 
облради Олександр Качний, наприклад, замість того, щоб поцікавитися у Є. Бондаренка под-
робицями дивовижного затримання О. Момота, поставив запитання... голові Вишгородської 
райдержадміністрації О. Горгану, який із сесійної трибуни розкритикував дії правоохоронців. 
Причому, запитання дуже цікаве (цитую): «Скажіть будь ласка, от ви третій раз по цьому питан-
ню виступаєте, чому, зрозуміло, ви тільки що розповіли нам чому, скажіть будь-ласка, а що, у 
вас єсть якась підозра підозра що йде необ’єктивне слідство? Що третій раз ми заслуховуємо 
ваш виступ з акцентом на це питання?..».

Існує тип спеціальних «вірнопідданських» запитань, які ставляться не стільки для того, щоб 
почути на них відповідь, скільки з тією метою, щоб ті, кому потрібно, оцінили та запам’ятали 
твою «правильну» позицію. І згадали про тебе коли потрібно. Як раніше казали: «...Цього това-
риша на цю посаду можна призначати. Не підведе. Твердий ленінець...». 

Справді, ну, який сенс було за-
питувати у О. Горгана чи є у нього 
сумніви щодо слідства по справі 
О. Момота, якщо він, як зауважив 
сам О. Качний, втретє говорив 
про це депутатам? Причому — 
лише про це? Одне з двох: або 
О. Качний, навіть, з третього разу 
так нічого і не зрозумів, або за-
дав своє запитання, щоб просто 
«засвітитися» перед депутатами 
і прокурором області. 

Як саме О. Горган О. Качному 
відповів можна прочитати нижче. 
Однак, я б на його місці, чесно 
кажучи, відповів би трохи інакше. 
Ну, приблизно так.

«Мені дуже жаль, Олександре 
Сталіноленовичу, що ви після 
трьох виступів, у яких я дуже де-
тально відповідав саме на це пи-
тання, знову його задаєте. Це оз-
начає, що ви або мене зовсім не 
слухали, або слухали і не чули, 
що я казав, або і слухали, і чули 
все сказане, але, з якоїсь причи-
ни, так нічого і не зрозуміли. 

Отже, ви цікавитесь, чи в мене 
є якась підозра щодо необ’єктив-
ності слідства?

Так, вона в мене є. Вона, ця пі-
дозра, з’явилася із самого почат-
ку, 14-го квітня, того самого дня, 
коли затримали О. Момота. І з 
кожним днем, скажу я вам, вона, 
ця підозра, зміцнювалася і, як це 
не дивно, продовжує зміцнювати-
ся, а не навпаки.   

Підозра щодо самого факту ви-
никнення цієї справи з’явилася в 
мене вже через кілька годин піс-
ля затримання О. Момота в його 
кабінеті. Після того, як його ввіч-
ливо попросили проїхати з ними 
для проведення слідчих дій кіль-
ка представників СБУ і він спокій-
но згодився це зробити. Коли я 
зайшов на офіційні сайти СБУ та 
Генеральної прокуратури, прочи-
тав офіційні повідомлення щодо 
затримання О. Момота, а, також, 
ознайомився з фотографіями, які 
були там розміщені. Які, начебто, 
мали якийсь стосунок до цього 
затримання. Справа в тому, що 
переважна більшість цих фото-
графій, — на яких затримані, в 
наручниках і без них стоять, ле-
жать чи сидять на фоні якихось 
столів, завалених пачками євро 
поряд з автоматниками в камуф-
ляжі в якихось кабінетах, — не 
мали жодного відношення до О. 
Момота, його кабінету та стола, 
який там знаходиться. З іншо-
го боку, на фотографіях, де був 
зображений Олексій, не було ні 
столів з грішми, ні автоматників, 
ні наручників. 

«Працівниками прокуратури 
Київської області спільно зі спів-
робітниками Головного управ-
ління СБУ в м. Києві та Київській 
області, — було зазначено на 
сайті Генпрокуратури, — затри-

Є. Бондаренко: ...Стосовно Момота. В засобах 
масової інформації багато коментаріїв, багато не-
розуміння щодо того,  чому в Момота не було ви-
лучено коштів, ви всі це бачите, вилучено кошти у 
зовсім іншої особи, і чому з цього приводу Момот 
не був затриманий. Також, багато людей прово-
дять паралелі з його принциповістю,  з його бо-
ротьбою з незаконними земельними оборудками, 
незаконним будівництвом і таке інше. 

Я вам хочу нагадати деякі кілька фактів, які були 
в минулому році. Перша справа, якщо ви пам’я-
таєте, якщо не пам’ятаєте, я вам можу про неї 
сказати, це — затримання прокурорів Подільского 
району при отриманні хабаря 150 тисяч доларів. 
Це було здійснено нами, прокуратурою Київсь-
кої області. До чого я веду, я вам зараз поясню. 
Посадова особа прокуратури Подільского району 
вимагав кошти, але отримав їх через свого посе-
редника, через свого товариша. 

Є схема отримання неправомірної вигоди. Че-
рез посередника, через банківські рахунки, через 
надання будь-яких інших послуг. Це не обов’язко-
во... Якщо особа не бере, це воно не каже, що лю-
дина винна,не винна чи щось інше. Це вже зібрані 
докази в справі доводять чи спростовують її вину. 

Також, я можу нагадати ще один приклад, це 
— затримання чотирьох працівників фіскальної 
служби при отриманні чотирьох мільйонів гривень 
неправомірної вигоди. Також це було зроблено 
прокуратурою Київської області. Так само була 
одна особа затримана, три інші не було затрима-

па. Сьогодні відбулася передача 
першого етапу, 200 тисяч євро, 
в понеділок повинен був відбу-
тися другий етап. Тобто, сто 
тисяч євро. Але, не чекаючи дру-
гого етапу, нами було прийняте 
рішення про затримання вказа-
них осіб безпосередньо після пе-
редачі сьогодні 200 тисяч євро... 
В чому відбувалось вимагання 
хабаря? Досить цікавий факт. 
Це... З боку мера це погодження 
документів щодо будівельної... 
щодо будівництва будинків, це 
надання дозволів на підключен-
ня мереж, тобто... комунікацій, 
електроенергії, а, також, за 
те, що громадськість..., певні 

но, оскільки вони приймали участь у переговорах  
про застосовки схем, скажем так,  у наданні тих 
послуг, за які один з них отримав і повинен був 
розділити ці кошти.

Така ж сама ситуація... я детально не знаю, але 
мені так здається, і з Корнійцем було. Пам’ятає-
мо всі справу брильянтових прокурорів... І така ж 
сама ситуація у нас з Момотом. 

Стосовно оприлюднення відеозапису задоку-
ментування данного злочину. Я вам скажу від-
верто всім: поки не буде вирішено питання про 
передачу цієї справи до НАБУ, до того часу не 
буде вирішено питання про оприлюднення цих ві-
дезаписів. Оскільки, якщо буде вирішено питання 
керівництвом Генеральної прокуратури про пере-
дачу цієї справи до НАБУ, то слідчі, які її будуть 
розслідувать, ну... їм може зашкодити це... Це 
перше питання. Інше питання — ми всі бачили, 
що у місті Вишгороді багато людей підтримують 
Момота. Я розумію, що молода людина, тільки 
що прийшов на посаду, скажем так, на нього були 
величезні надії людей, які за нього голосували... І 
тому, скажем так, висвітлювати ці відеозаписи — 
я вважаю, дуже ще рано. І, оскільки я в цій справі 
є особистим прокурором, я жодній особі не дам 
дозволу, поки вона не буде... вирішено питання 
про передачу справи до НАБУ, або, ну, коли його 
адвокати отримають можливість ознайомитися з 
матеріалами кримінального провадження... Якщо 
в них буде таке бажання, вони самі вам всі ті ма-
теріали покажуть...       

мано мера м. Вишгород, який 
разом зі спільниками вимагав від 
представника будівельної фірми 
неправомірну вигоду у сумі 300 
тис євро, а також приміщен-
ня розміром 4 тис м² у новобу-
дові...».

Ці, по суті, «підставні» фото-
графії  означали, що, з одного 
боку,  у правоохоронців немає 
інших фотографій, справжніх, які 
б дійсно доводили факт отриман-
ня О. Момотом хабаря, з іншо-
го боку, — що їм дуже хотілося, 
щоб суспільство повірило, що О. 
Момот є хабарником. Адже це я, 
який знає О. Момота особисто, 
можу одразу визначити, що на 
числених фотографіях з гроши-
ма, наручниками та автоматни-
ками зображений не О. Момот. 
А люди, які Олексія не знають? 
Вони однозначно повірять, що це 
і є О. Момот!

Так от, пояснюю вам, шановні 
депутати, і вам, шановний Євге-
не Вікторовичу: це є не що інше, 
як умисне й ціленаправлене вве-
дення в оману суспільства з ме-
тою дискредитації Олексія Момо-
та як посадової особи місцевого 
самоврядування! З метою умис-
ного формування негативної, 
упередженої, і, цілком можли-
во, — хибної громадської думки 
щодо Олексія Момота. Бо те, що 
він злочинець в суді ще не дове-
дено. Це — лише ваше припу-
щення. Отже, по суті, це — злов-
живання службовим становищем 
керівними особами СБУ та ГПУ. 
Якими б високими цілями це не 
пояснювалось. Навіть, якщо О. 
Момот і взяв хабара. Навіть, 
якщо у правоохоронців є якісь 
докази, які не можна оприлюдню-
вати. Навіть, якщо вони впевнені, 
що Олексій злочинець. Н

іхто їм не давав права до рі-
шення суду вводити в оману су-
спільство таким диким способом 
— оприлюдненням «іллюстра-
тивних» знімків без пояснення, 
що вони лише — «іллюстратив-
ні».  

Так от, шановний Євгене Вікто-
ровичу, я дуже здивований, що в 
сьогоднішній промові ви так і не 
пояснили навіщо ви разом з Ге-
неральною прокуратурою Украї-
ни ввели в оману суспільство? 
З якою метою? Чому, фактично, 
допустили зловживання службо-
вими повноваженнями, службо-
вим становищем? 

Ще більше я здивований тим, 
чому це не цікавить і не хвилює 
моїх колег-депутатів. Вони що — 
вважають такі дії правоохоронців 
нормою? Якщо це так, то я не ро-
зумію що вони роблять в цьому 
залі і навіщо люди обирали їх де-
путатами. 

Втім, повернемося до підозри, 
про яку мене запитав Олександр 

Сталіноленович.
Так от, ще більше підозра, — 

до самого факту виникнення цієї 
справи, — виникла в мене піс-
ля перегляду брифінгів Голови 
СБУ В. Грицака та присутнього 
тут прокурора Київської області 
Євгена Вікторовича Бондаренка. 
Процитую Євгена Вікторовича:

«Спочатку вони вимагали 
мільйон євро, після цього їхні ам-
біції та апетити, скажем так, 
знизилися до трьохсот тисяч 
євро, і були розбиті на два ета-

громадяни, скажем так, псевдо-
активісти не будуть перешкод-
жати здійсненню будівництва 
у... багатоповерхових будівель. 
Тобто, не будуть ламати забо-
ри, не будуть створювати ат-
мосферу... соціальну напругу..., 
і, скажем так, закроють глаза 
на те, що відбувається будівни-
цтво...».       

Я трохи знайомий із ситуацією 
по пров. Прожекторному, де від-
бувається це будівництво, та 
знаю яка будівельна документа-

ція є у забудовника, де саме і як 
саме він її отримав, а, також, яке 
відношення до цієї документації 
має Вишгородський міськвикон-
ком взагалі та міський голова О. 
Момот зокрема. Так от, шановні 
депутати, те, в чому Євген Вік-
торович на брифінгу звинуватив 
Олексія Момота, м’яко кажучи, 
— купи не тримається. А якщо не 
м’яко — повна маячня. Тому, що 
Вишгородський міськвиконком 
ніякого відношення не має до 
дозвільних документів на будів-
ництво по пров. Прожекторному, 
які, начебто, міг видати або не ви-
дати міський голова. Ці докумен-
ти були отримані в ДАБІ області. 

Повний пакет. Що стосується 
«перешкоджанню активістами» 
по команді мера... Знаєте, мені 
це просто смішно: повз увагу про-
куратури і СБУ пройшов факт от-
римання дозвільних документів 
на будівництво на головах живих 
людей, у яких є право власності 
на свої будівлі, але вони дуже 
стурбовані  тим, що такому бу-
дівництву можуть перешкоджа-
ти активісти і мер вимагає за це 
хабар! Ну, тоді покажіть нам цю 
армію мера, цих «тітушок», яких 

Цей матеріал був написаний до того, як адвокати О. Момота знайшли Д. Семенчука і з’ясува-
ли, що він не має жодного відношення до «справи Момота». Однак, це нічого не міняє... 
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недовіру прокурору Євгену Бондаренку,
його «звіт» про затримання О. Момота

О. Качний — О. Горгану: «Скажіть будь ласка, от ви третій 
раз по цьому питанню виступаєте, чому, зрозуміло, ви тіль-
ки що розповіли нам чому, скажіть будь-ласка, а що, у вас 
єсть якась підозра що йде необ’єктивне слідство? Що третій 
раз ми заслуховуємо ваш виступ з акцентом на це питання? 
Скажіть, будь ласка, є у вас якась тут підозра чи як, скажіть, 
будь ласка? 

О. Горган — О. Качному: 
«Безумовно. Є підозра тому, що 
я можу вам можу обгрунтувати в 
чому вона полягає. Дуже корот-
ко. Чинний кримінальний про-
цесуальний кодекс, чинний, він 
чітко, однозначно і безальтер-
нативно вказує, що дана справа 
— це підслідність Національ-
ного антикорупційного бюро. 
Крапка. Тут немає сумнівів і 
немає питань для обговорен-
ня. Сума шкоди більша, ніж 500 
розмірів мінімальної заробітної 
плати, суб’єкт злочину — поса-
дова особа органів місцевого 
самоврядування. Криміналь-
но-процесуальний кодекс не 
дає варіантів, він вказує, що є 
заборона передавати справу ін-
шим органам слідства. Заборо-
на! Крапка! Однак, сьогодні цю 
справу до цього часу в себе має 

прокуратура області. Проте, ми 
почули сьогодні від прокурора 
області, що справа буде пере-
дана до Національного антико-
рупційного бюро. Принаймні, ця 
процедура зараз обговорюєть-
ся, вона є в роботі. Що, в прин-
ципі, я думаю, всіх присутніх 
влаштувало...».    

Викрики з залу: 
— Суд є!
— Суд сказав, що так можна!
О. Горган: «Суд розглядав 

клопотання про санкцію! Однак, 
під час розгляду клопотання 
про санкцію сторона захисту 
дала відвід прокурорам як, на-
чебто, неналежній стороні об-
винувачення. Однак, рішення 
Печерський суд прийняв саме 
по призначенню санкції. В по-
дальшому це питання буде об-
говорюватись...».

він під виглядом «громадських 
активістів» може посилати шан-
тажувати чесних будівельників! 
Де вона, ця армія бандитів, яка 
допомагає О. Момоту збагачува-
тися? Хто нею керує? Хто її утри-
мує? Може це ті самі люди, які 
прийшли до Печерського суду  з 
плакатами «Эх, Леха, Леха, мне 
без тебя так плохо!» та подібним 
ідіотизмом, вимагаючи «посади-
ти» О. Момота? 

Тепер щодо суми хабара і, від-
повідно, питання чому цим «зло-
чином» почала займатися і до 
цих пір займається прокуратура, 
а не Національне антикрупцій-
не бюро. Знову нагадаю фразу, 

яку сказав Євген Вікторович на 
брифінгу 14 квітня: «Спочат-
ку вони вимагали мільйон євро, 
після цього їхні амбіції та апе-
тити, скажем так, знизилися 
до трьохсот тисяч євро, і були 
розбиті на два етапа...».

А вже через кілька днів і сам 
Євген Вікторович в інтерв’ю те-
леканалам, і представники про-
куратури в Печерському суді, і 
заступник Євгена Вікторовича 
Ярослав Бендик на засіданні 
Підкомітету з питань контролю 
за дотриманням законодавства у 
сфері боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією органа-
ми державної влади та місце-
вого самоврядування Комітету 
ВР України з питань боротьби з 
організованою злочинністю і ко-
рупцією, пояснюючи чому цією 
справою займається Київська 

обласна прокуратура, а не НАБУ, 
говорили зовсім інше. Причому 
— прямо протилежне. А, саме, 
— що вони взяли цю справу до 
розгляду, оскільки в заяві до СБУ, 
яку їм передали, було зазначено, 
що О. Момот, начебто, збираєть-
ся отримати хабар в 500 тис. грн. 
разом з невідомою кількістю «ко-
мерційних» квадратних метрів. А 
компетенція НАБУ починається 
з 650 тисяч гривень. А вже потім 
їм, начебто, стало відомо, що 
сумма хабара набагато більша...

Отже, давайте глянемо на си-
туацію із цим самим, начебто, 
«хабарем» у розвитку: спочат-
ку заява про 500 тисяч гривень, 

потім — мільон євро, далі — 300 
тисяч євро, потім — 200 тисяч 
євро... Причому документальне 
підтвердження, правда, у вигляді 
заяви, де йдеться про можливий 
хабар лише на 500 тисяч грн. А 
от мене цікавить: звідки право-
охоронці взяли мільйон? Існує 
запис, — аудіо, відео, — щодо 
цього мільйону? І чому б це О. 
Момот так різко зменшив апетит, 
як каже Євген Вікторович, — со-
ромно стало так багато просити 
чи що?    

А, може, все набагато прості-
ше: щоб «крутити» справу по-
трібно була заява на суму до 650 
тисяч, мільон євро з’явився, щоб 
«наповал вбити» громадськість, 
а перший транш в 200 тисяч — 
щоб якось повернутися до реалій 
життя? 

Отже Олександре Сталіноле-

новичу, ви запитуєте мене про 
підозру щодо необ’єктивності 
слідства. А я пояснюю вам, що в 
мене викликав підозру сам факт 
виникнення цієї справи. Фактич-
но, на порожньому місті. Також, 
викликає підозру поведінка дуже 
багатьох чиновників, причетних 
до неї. Включаючи, наприклад, 
Печерський суд, як відомо, са-
мий справедливий суд у світі. 
Ви знаєте, шановні колеги, що 
«тітушок», які прийшли під суд 
з образливими плакатами на 
адресу Олексія Момота і які по-
няття не мали хто він такий і де 
знаходиться Вишгород, невели-
кими групами запускали у примі-

щення суду не лише тоді, коли 
туди не впускали прихильників 
О. Момота з Вишгорода, а, на-
віть, журналістів? Лише вдумай-
теся, наскільки могутніми мають 
бути в цих тітушок покровителі, 
якщо «в курсі» були, навіть, ад-
міністративні співробітники суду? 
Чого ж тоді дивуватися, що суддя 
Світлана Смик не лише не задо-
вольнила клопотання адвокатів 
О. Момота щодо прокурорів, як 
неналежної сторони обвинува-
чення, а заарештувала О. Момо-
та без показів єдиного свідка, що, 
раптом, «захворів», фактично, 
повіривши на слово прокурорам, 
які, зову ж таки, лише уявіть, при-
думали заставу в 10 млн грн!

І після всього цього в мене ма-
ють бути відсутні сумніви щодо 
об’єктивності слідства? Причому 
тут, взагалі, слідство? В мене є 
глибока впевненість у відверто 
замовному характері цієї спра-
ви, про що свідчить, парактично, 

кожна її хвилина, — від затри-
мання О. Момота, до рішення 
сумнозвісної судді Печерського 
суду С. Шапутько про відсторо-
нення його від обов’язків місько-
го голови! Яке тут, взагалі, може 
бути слідство? Що саме тут роз-
слідувати? 

Євген Вікторович тут згадав 
якийсь відеозапис, який, начеб-
то, свідчить про вину Олексія 
Момота. Якщо такий в природі 
існує, в чому в мене є величезні 
сумніви, виникає питання: а чому 
про цей відеозапис, навіть, натя-
ку не було на обох брифінгах 14 
квітня? Чому про нього не було 
жодного слова сказано у судо-

вому засіданні, коли обиралася 
міра запобіжного заходу? Адже, 
саме такий відеозапис міг стати 
єдиною вагомою підставою для 
арешту Олексія Момота. І більше 
нічого! Ніяких заяв ніяких свідків 
про злочинні наміри! Лише віде-
озапис! Або, хоча б, аудіозапис!

А як розуміти погрози Євгена 
Вікторовича, який нам тут роз-
казує, що нікому не покаже ці 
відеозаписи поки не буде вирі-
шено питання про передачу цієї 
справи до НАБУ? Бо, мовляв, 
це може нашкодити слідчим. Я 
вибачаюся, що саме може наш-
кодити вашим слідчим, Євгене 
Вікторовичу? І як саме? «Тітуш-
ки» О. Момота почнуть на них по-
лювати? Чи сам О. Момот, влас-
норуч почне їх переслідувати? А 
чому ж, шановний Євгене Вікто-
ровичу, ви так не переймалися 
долею самого Олексія Момота, 
коли навесь світ розповідали, як 
«пов’язали» хабарника у власно-

му кабінеті? І демонстрували при 
цьому якісь дивні фото, які до О. 
Момота не мають жодного відно-
шення? Це йому ніяк не зашкоди-
ло? Ну, уявіть собі на хвилинку, 
що суд, наприклад, виправдає 
О. Момота. Якого ви уже на весь 
світ оголосили злочинцем і ха-
барником? Як ви з В. Грицаком 
будете вести себе в цій ситуації? 
Знову зберете брифінги і вибачи-
тесь перед Олексієм? Хотілося б 
вірити...

І останнє. Щодо паралелей між 
справою О. Момота та іншими 
резонансними справами, якими 
Є. Бондаренко сьогодні із сесій-
ної трибуни намагався нас пере-
конати у винуватості О. Момота. 

Так от, жодні паралелі, на моє 
тверде переконання, тут недопу-
стимі. Те, що злочинці і хабарни-
ки сьогодні порозумнішали і, при 
можливості, діють через посеред-
ників, зовсім не означає, що не 
може бути підставних посеред-
ників і замовних справ. Тим паче, 
це ніяк не можна прив’язувати до 
О. Момота і використовувати як 
аргумент проти нього.

Потрібні докази. Доказів поки 
що ніхто не бачив. Євген Вікто-
рович розказує, що вони, нібито, 
є, але він їх нікому не покаже, 
доки не буде вирішено питання 
про передачу справи до НАБУ. 
А на засіданні Підкомітету з пи-
тань контролю за дотриманням 
законодавства у сфері боротьби 
з організованою злочинністю і 
корупцією органами державної 
влади та місцевого самовряду-
вання Комітету ВР України з пи-
тань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією пред-
ставник  Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури заявляє, 
що НАБУ — «не вигрібна яма» і 
не збирається виправляти чужі 
помилки. Отже, справа, вихо-
дить, може «зависнути» в повітрі, 
між двома відомствами. Що, між 
іншим, дуже зручно для Київської 
облпрокуратури у тому випадку, 
якщо ніякого відеодокументуван-
ня злочину, нібито, вчиненого О. 
Момотом, не існує. З тієї простої 
причини, що не існує самого зло-
чину...

А Вам, шановний Олександре 
Сталіноленовичу, вся ця історія  
не здається підозрілою? Від по-
чатку до кінця? Якщо не здаєть-
ся, то я щиро заздрю вашій наїв-
ності і довірливості. Якщо справа, 
звичайно, лише в них...».

Однак, це я так відповів би О. 
Качному. О. Горган сказав лише 
те, що сказав. 

Дякувати і на тому:  інші депу-
тати від Вишгородського району 
взагалі промовчали...

В. Борзовець 
Від редакції
Сьогодні по Вишгороду гуляють чутки про те, що захисники О. Момота, начебто, намагаються 

спустити справу О. Момота «на гальмах». І, що, начебто, стоїть за цим народний депутат і «по-
кровитель» Вишгородського міського голови Я. Москаленко, який «посадив» О. Момота в це 
крісло і який з ним «в долі». Бо, мовляв, для цього О. Момота туди й посадив.

  Ми не будемо бити себе лопатками в груди й писати, що це повна нісенитниця: деякі «просу-
нуті» районні і міські «активісти» тут же зинуватять нас у тому, що ми теж «куплені» Я. Моска-
ленком, О. Момотом і К°.

Ми просто звертаємося до вас, шановні читачі, з проханням: будь ласка, задумайтесь, кому 
саме вигідно в цій ситуації спустити цю справу «на гальмах». О. Момоту, якого на весь світ 
звинуватили в хабарі, і який в такому випадку у свідомості мільйонів людей так і залишить-
ся хабарником, чи правоохоронцям, багато з яких, у випадку визнання судом невинуватості О. 
Момота, мають бути звільнені з посад, а то й потраплять за грати. Якщо, звичайно, потраплять, 
враховуючи таких представників української Феміди, як С. Смик та С. Шапутько. 

Як на нас, то тут і думати нема чого: ясно, що такий сценарій вигідний виключно правоохо-
ронцям. Але, в той же час, їм ще вигідніше представити ситуацію таким чином, що це потрібно 
самому О. Момоту. Тоді вони вийдуть сухими з води. І не лише не понесуть жодного покарання 
за свій злочин, а ще й будуть вважатися героями, які постраждали за свою «безкомпромісну 
боротьбу» із корупцією. 

Хитро? Хитро. Видно, що цю операцію планували і продовжують «вести» люди не дурні. У 
всякому випадку — точно не Є. Бондаренко і його підлеглі...
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                        Середа 25 травня 2016 року
УТ-1

ICTV

Інтер

К-1
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СТБ
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УТ-1

ICTV
Інтер

К-1

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

1+1 

Вівторок 24 травня 2016 року

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вічне
09.15 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
09.50 Д/с «Візит до Кореї»
10.25 Д/с «Смачні подорожі»
10.55 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
11.30 Чоловічий клуб. Спорт
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 Мультфільм
14.15 Суспільний університет
15.10 Х/ф «Сон»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Міняю жінку - 4»
13.55 «Сімейні мелодрами - 4»
15.45 «Найкращий ресторан»

17.10 Т/с «Роксолана - 3»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма» 
22.00 «Гроші»

06.05 Д/ф Пригоди детектива»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Тільки не відпу-
скай мене»
14.20 «Судові справи»
15.15 «Сімейний суд»
16.15 «Жди меня»
18.05, 19.05  «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Я повернуся»
22.40 Т/с «Одну тебе кохаю»

08.52 Х/ф «Не для дівчаток»
10.50 Х/ф «Чаклунка» 16+
12.45 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.15 Ревізор
23.00 Страсті за ревізором

06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя»
10.10 Х/ф «З привітом, Козано-
стра»

12.10 «Битва екстрасенсів 14»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
22.35 «Детектор брехні 9»

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10.00 Без гальм!
10.35 М і Ж
11.15 Дивитись усім!
11.35, 13.20 Х/ф «Жага золота»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.20 Х/ф «Паркер»
16.40 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри-2» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна Україна
21.25 Свобода слова
00.10 Х/ф «Теорія змови» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35, 23.15 «Жарт за жартом»
11.45 Х/ф «Пригоди Елек-
троніка»
15.25, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Табір іде в небо»
18.10 Х/ф «Російське поле»

21.30 Х/с «Розслідування 
Мердока»
00.15 «Моя правда»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»
06.50 «Вайпаут»
08.40, 19.00, 23.30 «ДжеДАІ»
09.00 «Українські сенсації»
10.00 Х/ф «Пророцтво Судного 
дня» 
11.50 Т/с «Скорпіон» 
13.30 «Top Gear»
15.30 Д/п «Помста природи»
18.30, 23.00 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00, 00.00 Т/с «Ласко» 
21.00 Х/ф «Шах і мат» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210: Нове поколін-
ня» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»

21.00 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Як позбутися хлоп-
ця за 10 днів» 

05.20 Т/с «Запороги»
09.25 «Кримінальні справи»
10.20, 17.15 Т/с «Детективи» 
12.00 Х/ф «Ати - бати, йшли 
солдати...»
13.40, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 
5.0 - 4» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.35 
«Свідок»
15.35 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
13.20 Т/с «Відьми Іст-Енду» 
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Візит до Кореї»
10.25 Д/с «Смачні подорожі»
10.55 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
11.30 Чоловічий клуб
12.05 «План на завтра» 
12.30 Prime time 
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.00 Фольк-music
16.05 Путівник прочанина
16.25 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
19.30 ДебатиPRO
21.50 Війна і мир

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

15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана - 3»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма» 
22.00 «На ножах 2»

06.05, 11.30, 12.25 Д/с «Слідство 
вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Одну тебе кохаю»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Я повернуся»

05.57 М/с «Кунг-фу Панда»
07.15 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
10.55 Т/с «Щасливі разом»
16.25, 19.00, 19.50 Від пацанки 
до панянки
23.05 Х/ф «Синевір» 16+

06.45, 16.00 «Все буде добре!»

08.40 «Зіркове життя»
09.40 «Битва екстрасенсів 14»
11.45 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Небо у вогні» 16+
11.05, 13.20 Х/ф «В останній 
момент» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
16.45 Т/с «Танці маріонеток» 
17.40 Т/с «Володимирська, 15» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Х/ф «Поліцейська ака-
демія-3» 
23.35 Х/ф «Захисник» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.00 «Жарт за жартом»
12.00, 23.15 «Моя правда»
12.55 Х/ф «Табір іде в небо»

14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Російське поле»
18.10 Х/ф «За два кроки від 
«Раю»
21.30 Х/с «Розслідування Мер-
дока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.30 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Десятка найкращих»
11.20 Д/п «Помста природи»
12.10 Т/с «Скорпіон» 
13.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14.45 Т/с «Загублений світ»
16.35 Х/ф «Широко крокуючи» 
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00, 00.00 Т/с «Ласко» 
21.00 Х/ф «»Веселі» канікули» 

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

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

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Т/с «Банкірші»
13.40, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.30 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 -10.05 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
13.20 Т/с «Відьми Іст-Енду» 
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Теорія зради

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 ДебатиPRO
11.00 Засідання Кабміну
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
15.10 Віктор Павлик. Концертна 
програма
17.10 Т/с «Таксі»
19.35 Д/ф «Степан Бандера» 
20.30 Книга ua
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст

06.00,16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.30 «Чистоnews 2016»

21.00 Т/с «Відьма» 
22.00 «Міняю жінку»

06.10, 11.30, 12.25 Д/с «Слідство 
вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Одну тебе 
кохаю»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Я повернуся»

07.32, 22.55 Х/ф «Вмерти моло-
дим»
09.35, 22.00 Київ вдень і вночі
10.40 Х/ф «Мачуха»
13.00 Х/ф «Місто Ембер: Втеча»
15.00 Х/ф «Гаррі Поттер»

06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя»
09.15 «Битва екстрасенсів»
11.20 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти - 
5. Фінал»

06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50, 16.45 Т/с «Танці маріоне-
ток» 
10.50, 13.20 Х/ф «Теорія змови» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
17.40 Т/с «Володимирська, 15» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф «22 кулі. Безсмертний» 
23.55 Х/ф «Скажені перегони» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.10, 23.15 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Розплата»
13.25, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.15 Х/ф «Старша сестра»
17.05 Х/ф «Особливо важливе 

завдання»
21.30 Х/с «Розслідування Мер-
дока»
00.05 «Жарт за жартом»

06.00 Д/п «Помста природи»
08.10, 19.00, 23.30 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Десятка найкращих 
- 3»
11.20 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»»
14.50, 00.50 Т/с «Загублений 
світ»
16.40 Х/ф «Експедиція до пекла» 
19.20 «Люстратор 7,62»
20.00, 00.00 Т/с «Ласко»

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

07.05 Х/ф «Капітан Немо»

Телепрограмма
№8(287), пятница, 20 мая 2016 г.6

  

06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00, 02.00 Події
09.15, 04.00 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Багаття на 
снігу» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попе-
реду»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Парк юрського 
періоду» 

06.00 Х/ф «Острів скарбів»
07.30 Євромакс
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Земля ведмедів
12.15, 05.25 Rock Time 
13.20 «Модні історії»
14.00, 22.00 Дика Австралія
15.20, 17.45 Чудеса природи
16.00, 21.40 Океан-ВЕТ
18.10 «Таке спортивне життя»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона
19.50 Д/ф «Щоденники війни: 
день за днем»
21.00 Дивовижний світ
21.20 DW- новини
23.10 Левиний рик

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Т/с «Банкірші»
13.40, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї» 
14.00, 19.00 «Свідок»
15.30 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти 
черепашки ніндзя» (1)
07.35 М/с «Чаґінгтон» (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» (1)11.00 Т/с «Усі жінки 
- відьми» 
13.20 Т/с «Відьми Іст-Енду» 
14.10 М/ф «Як козаки...» 
16.15, 22.00 Х/ф «Арктичний 
вибух» 
18.00 Х/ф «Ніколи не здавайся» 
20.00 Х/ф «Залишені» 

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 15.00, 19.00 Події

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

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

07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.25 Х/ф «Петрович»
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попе-
реду»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

07.10, 21.20 DW- новини
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
війни: день за днем»
12.20 Дивовижний світ
13.10, 17.45 Чудеса природи
14.00, 22.10 Дика Австралія
15.40, 23.10 Левиний рик
18.15, 05.35 «Цивілізація 
Incognita»
18.40 В гостях у Дмитра Гор-
дона. 
21.00 Незаймана планета
21.40 Глобал - 3000
00.00 Натхнення

2+2

                                        
Порада

06.00 Агенти справедливості
07.00, 19.00,  Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.05 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.25 Х/ф «Готель для 
Попелюшки»
16.00 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45  «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попе-
реду»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

06.00 Х/ф «У синього моря»
07.10, 21.20, 05.45 DW- новини
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
війни: день за днем»
12.20, 21.00 Дивовижний світ
13.10, 17.45 Чудеса природи
13.45 «Будьте здорові!»
14.10, 22.10 Дика Австралія
15.40, 23.10 Левиний рик
18.45 В гостях у Дмитра Гордона

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

Японці, які славляться 
своїм довголіттям, по-
чинають день зі склянки 
води натще, і така звич-
ка має досить розумне 
обґрунтування. Багато до-
сліджень підтверджують 
факт користі цього ран-
кового ритуалу: завдяки 
питтю води на порожній 
шлунок запускаються ме-
таболічні процеси і змі-
цнюється організм. Крім 
того, саме стакан води 
натще після пробудження 
може допомогти в ліку-
ванні багатьох хронічних 
захворювань

Від чого можна позбути-
ся за допомогою випитого 
склянки води натще?

На думку вчених, всього 
пара склянок води, випитих 

зранку, здатні надавати від-
чутний вплив на роботу ор-
ганізму:

— Прискорюється обмін 
речовин;

— Організм очищається 
від шлаків і токсинів;

— Шлунково-кишковий 
тракт готується до роботи;

— Усувається зайва вага;
— Баланс рідини в ор-

ганізмі відновлюється.
Але переваги звички пити 

воду натще на цьому не 
закінчуються. Згідно з ре-
зультатами численних до-
сліджень, такий ранковий 
ритуал здатний не тільки на-
давати загальнозміцнюючу 
дію на організм, але і спри-
яти якнайшвидшому лікуван-
ню захворювань. Так, вода, 
випита натщесерце сприяє 

поліпшенню стану при го-
ловних болях, болях у тілі, 
епілепсії, тахікардії, діабету і 
багатьох інших недугах.

Як варто пити воду 
натще з метою лікування: 
4 правила

Правило №1. Пийте тіль-
ки чисту і некип’ячену воду. 
Пам’ятайте, соки, молоко, 
кава, чай та інші напої в ліку-
ванні не допоможуть.

Правило №2. Пити воду 
потрібно на порожній шлу-
нок. Після того, як Ви випи-
ли вранці покладену порцію 
води, утримайтеся від спо-
живання їжі хоча б на 45 хви-
лин.

Правило №3. Пийте теплу 
воду, її температура не по-
винна бути нижче ніж 25-40 
градусів так як холодна вода 

дратує шлунок.
Правило №4. Пийте воду 

натщесерце невеликими ко-
втками. Випийте спочатку 
один стакан, а по закінченні 
5-10 хвилин випийте другий.

Як довго потрібно пити 
воду натще в лікувальних 
цілях?

Тривалість лікування зале-
жить від викорінювати захво-
рювання. Так, завдяки регу-
лярному споживанню води 
натще можна полегшити 
симптоми і навіть позбавити-
ся від наступних недуг:

— Часті запори — 10-15 
днів;

— Гастрит — 10 днів;
— Високий тиск — 30-45 

днів.
Інгредієнти, які посилять 

цілющі властивості води: 

Якщо споживання прісної 
води натще щоранку вас не 
особливо приваблює, ви мо-
жете наділити її смаком ли-
мона або меду.

Лимон. Вода з лимоном 
виводить токсини з організ-
му, очищає кров і шкіру, до-
помагає боротися з хворо-
бами серця і з простудними 
захворюваннями. Все, що 
потрібно - видавити в склян-
ку в воду половину лимону 
або помістити скибочки ци-
труса прямо в стакан.

Мед. Випивайте склянку 
води натщесерце і заїдай-
те його ложечкою меду. Це 
прекрасна профілактика 
простудних захворювань, а 
також завдяки меду можливо 
поліпшити стан шкіри і заря-
дитися енергією.

Кращий спосіб запустити організм зранку
Перед тим як приступа-

ти до лікування і пити воду 
натще з лимоном або медом, 
порадьтеся з лікарем.
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Візит до Кореї»
10.25 Вікно в Америку
10.55 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. 
16.35 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
19.35 Д/ф «Степан Бандера» 
20.35 Люструвати не можна 
залишити
21.50 «Схеми» 
22.15 Переселенці

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Міняю жінку»

13.55 «Сімейні мелодрами6»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма» 

06.05, 11.30, 12.25 Д/с «Слідство 
вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15»Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Одну тебе кохаю»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Я повернуся»

06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17, 11.05, 11.40 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
12.05 Т/с «Не родись вродлива»
17.40, 19.00, 20.30 Суперінтуїція
22.55 Х/ф «Мачуха»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

11.20 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 
тіла»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.45 Т/с «Танці маріонеток»
11.00 Х/ф «Поліцейська ака-
демія-3» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.25 Т/с «Відділ 44» 
17.40 Т/с «Володимирська, 15» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф «Поліцейська академія» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.45, 23.15 «Жарт за жартом»
11.50, 00.20 «Моя правда»
12.40 Х/ф «Мій молодший брат»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Сплячий лев»
17.40 Х/ф «Дежа Вю»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 02.25 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.30 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Інженерні імперії»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.15 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»»
14.45 Т/с «Загублений світ»
16.35 Х/ф «Мамонт» 
20.00 Т/с «Ласко» 
21.00 Х/ф « Кривавий політ» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 00.45 Т/с «90210: Нове 
покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»

 06.00 Підсумки
08.40 Золотий гусак
09.15 Мистецький пульс Америки
09.45 Як це?
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мері Поппінс
11.20 Казки Лірника Сашка
11.35 М/с «Казки Андерсена»
13.30 Х/ф «Дім для відпочинку»
15.30 Музична премія 
16.40 Чоловічий клуб
17.20 Д/с «Обличчя Америки»
18.25 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Ріо-2016
21.55 Переселенці

06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Світське життя»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Т/с «Відьма» 
13.35 «Голос країни 6»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал 
2016»

18.30 «Розсміши коміка 7»
20.15 «Українські сенсації»
23.15 Х/ф «План втечі» 

06.30, 20.00 «Подробиці»
07.15 Х/ф «Пригоди Тома Сойєра»
11.45 Т/с «Я повернуся»
18.00, 20.30 Т/с «Братські зв’язки»
22.30 Х/ф «Гувернантка»
00.25 Х/ф «Мамо, я льотчика лю-
блю»

06.45 М/ф «Хоронитель Місяця»
08.15 Дешево і сердито
09.30 Ревізор
12.15 Страсті за ревізором
14.40 Від пацанки до панянки
17.05 Х/ф «Аферисти Дік і Джейн 
розважаються» 
18.55 Х/ф «Маска» 16+
21.00 Х/ф «Син маски»
22.50 Х/ф «Скаути проти зомбі»

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно»
09.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Зірковий шлях
10.00 Х/ф «Петрович»
12.00, 15.20 Т/с «Коли минуле по-
переду»
17.45, 20.00 Т/с «Мій коханий геній»
22.10 Х/ф «Рідна людина»

06.00, 07.50 DW- новини
06.10 Х/ф «Увесь я»
09.50, 21.00 Д/ф «Щоденники вій-
ни»
11.00 «Шеф-кухар країни» 
11.50 Х/ф «Відпустка без кінця»
14.00 Чудеса природи
15.30 Левиний рик
17.00 Концерт «У нас є все…»
19.00 «Тарапунька»
20.00 «Euro show» 
22.10 Х/ф «Дивніше, ніж в раю»

13.30 «На ножах 2»
14.45 Х/ф «Кадри» 
16.55 «Сватики»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6. Фінал»
00.30 «Світське життя»

06.25 Х/ф «Пригоди Тома Сой-
єра»
07.40 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.00 Х/ф «Ласкаво просимо»
13.20 Т/с «Братські зв’язки»
17.15, 21.30 Т/с «Гордіїв вузол»
20.00 «Подробиці тижня»
22.30 Д/ф «Життя - не казка»
23.30 Х/ф «Любов на асфальті»

07.55 Х/ф «Місто Ембер: Втеча»
09.52 Х/ф «Учень Мерліна» 
13.15 Х/ф «Аферисти Дік і Джейн 
розважаються» 
15.10 Х/ф «Син маски»
17.00 Х/ф «Маска» 
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
21.00 Х/ф «Клич: з пультом по 

життю» 
23.00 Х/ф «Лиховісні мерці» 

06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдані»
11.10 Х/ф «Бабине літо»
15.00 «Я соромлюсь свого тіла 3»
17.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21.00 «Один за всіх»
22.15 «Детектор брехні 9»

06.35 М/с «Скубі-Ду»
07.15 Зірка YouTube
09.00 Дивитись усім!
10.00 Без гальм
10.40 М і Ж
11.00, 13.00 Х/ф «Ковбої проти 
прибульців» 
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Шерлок Холмс»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «2012» 
23.40 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.05 «Жарт за жартом»
11.05 «Невідома версія. Брильян-
това рука»
11.55 Х/ф «За вітриною універ-
магу»
13.30 Х/ф «Хід конем»
15.00 Х/с «Катерина»
22.00 «Невідома версія. Бережися 
автомобіля»
22.50 Х/ф «Американський 
дідусь»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Люстратор. Спецпроект»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Ток-шоу «Хоробрі серця»
16.40 Х/ф « Післязавтра»
19.15 Х/ф «Шостий день» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 Х/ф «Загублені у лісі» 
11.25 Х/ф «Пригоди Бейлі»
13.15 «Орел і Решка»
19.00 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Кохання та інші 
неприємності» 
22.50 «КВН»

06.10 Х/ф «Казка про жінку та 
чоловіка»
07.55 Х/ф «Мамо, я льотчика 
люблю»
09.40 Т/с «Агентство НЛС» 
13.25 Х/ф «Сім днів до весілля»
15.15 «Розсміши коміка»
17.10 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Лінія захисту» 
22.35 Х/ф «Великий вибух» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя» 
06.20 М/с «Дора-мандрівниця» 
07.30 Байдиківка
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08.15 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.00 Путівник прочанина
09.20 Д/с «Китай на кінчику язика»
10.15 Гра долі
10.45 Мистецькі історії
10.55 Спогади
11.30 Х/ф «Захар Беркут»
13.40 Театральні сезони
14.15 Фольк-music
15.45 Дорога до Ріо-2016
17.25 Український корт
17.55 Д/с «Обличчя Америки»
19.00 Т/с «Мафіоза»
21.00, 05.30 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40 Історія музики 
23.00 Паспортний сервіс

06.15 «Однокласники»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН
11.00, 12.15 «Світ навиворіт 6»

08.25 М/с «Смішарики. Пін-код» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.45 М/с «Лис Микита» 
14.45 Країна У
00.15 Одна за всіх

05.50, 19.00 Події тижня 
07.15 Події
08.05 Т/с «Мій коханий геній»
11.50 Т/с «Коли минуле попереду»
17.10 Х/ф «Шукайте маму»
20.20 Футбол. 
22.30 Т/с «Провінційна муза»

06.25 Х/ф «Відпустка без кінця»
07.50 Натхнення
09.50 Д/ф «Щоденники війни»
11.00 «Будьте здорові!»
11.30 Х/ф «Увесь я»
14.00 Чудеса природи
15.30 Земля ведмедів
16.20 Концерт «VALEVSKAYA 
LIVE»
18.45 «Світські хроніки»
19.20 «Кумири»
19.30 Євромакс
20.00 Концерт «Україна - моя 
родина»

К-1

УТ-1

18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Х/ф «Казка про жінку та 
чоловіка»
13.10, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти чере-
пашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс» 
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30 Х/ф «Рідна людина»
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попереду»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
війни»
12.20, 21.00 Незаймана планета
13.10 Чудеса природи
14.00, 22.10 Дика Австралія
14.50 Teen-клуб
15.40, 23.10 Левиний рик
17.45 «Соціальний статус»
18.10 «Цивілізація Incognita»
18.40 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»

13.05 «Холостяк - 6»
16.15 «МастерШеф Діти»
19.00 Х/ф «Бабине літо»
22.45 Х/ф «Мандрівка у зако-
ханість»

06.00 Х/ф «Американський ніндзя» 
07.50 Lабіринт. Містика поруч
09.50 Секретний фронт
10.50 Антизомбі
12.45 Факти. День
13.05 Інсайдер
14.05 Х/ф «Ковбої проти прибуль-
ців» 
16.35 Х/ф «Стукач» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсум-
ки
20.10 Х/ф «Шерлок Холмс» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.25 «Жарт за жартом»
11.40 «Бережися автомобіля»
12.20 Х/ф «Сплячий лев»
13.45 Х/ф «Варчина земля»

18.05 Х/ф «Хід конем»
19.30 Х/ф «Слухати у відсіках»
22.00 «Брильянтова рука»
22.50 Х/ф «Людина з Ріо»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.00 «Вайпаут»
11.50 «Top Gear»
14.00 Т/с «Скорпіон» 
15.40 Х/ф «Шостий день» 
17.50 Х/ф «Самоволка» 
19.55 Х/ф « Подвійний удар»
22.00 Х/ф «Шість куль» 
00.10 Х/ф «Королівство вікінгів» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.15 Х/ф «Пригоди Бейлі: Загу-
блене цуценя»
12.00 Х/ф «Загублені у лісі» 
13.45 «КВН»
15.40 «Розсміши коміка»

17.15, 22.00 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
23.00 Х/ф «Король вечірок 3» 

07.10 Т/с «Запороги»
11.30 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00, 02.20 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Вихід» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя» 
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівни-
ця» 
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» 
11.40 М/ф «Чарівний горох» 
11.50 М/с «Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 
13.00 М/с «Лис Микита» 
18.00 М/ф «Родина Крудс» 
19.45 Х/ф «Шпигун по сусідству»
21.30 Х/ф «Ніколи не здавайся» 
23.30 Дайош молодьож!
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.50 Д/с «Візит до Кореї»
10.25 Мистецький пульс Америки
10.55 Чоловічий клуб. 
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» 
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.35 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Д/ф «Степан Бандера» 
20.30 План на завтра» 
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторанм»
17.10 Т/с «Роксолана»

20.20 «Сватики «
21.45 «Світське життя»
22.45 «Вечірній Київ 2014»

06.10, 11.30, 12.25 Д/с «Слідство 
вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Одну тебе кохаю»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.30 «Сімейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Талановитий містер 
Ріплі»

05.42 М/с «Кунг-фу Панда»
07.02 Т/с «Друзі»
08.15, 11.00 Серця трьох 3
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
18.50 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф «Пригоди Аладдіна»
22.55 Суперінтуїція

05.45, 18.30, 00.00 Т/с «Коли ми 
вдома»

06.10 «Зіркове життя»
08.00 Х/ф «Доглядальниця»
09.50 Х/ф «Швидка допомога»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «Холостяк - 6»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.45 Т/с «Танці» 
11.00 Х/ф «Поліцейська ака-
демія» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.25 Т/с «Відділ 44» 
17.40 Т/с «Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф «Стукач»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.00, 23.15 «Жарт за жартом»
10.50, 00.25 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Дежа Вю»
13.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.30 Х/ф «Особливе завдання»
18.05 Х/ф «За вітриною універ-

магу»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»

06.00 Мульт- фільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Інженерні імперії. 
Наполеон.»
10.15 Д/п «Інженерні імперії. 
В’єтнам.»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.15 «Відеобімба»
13.45 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»»
14.40 Т/с «Загублений світ»
16.30 Х/ф « Кривавий політ» 
20.00 Х/ф « Післязавтра»
22.25 Х/ф «Королівство вікінгів» 

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»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

06.45 Х/ф «Мамо, я льотчика 
люблю»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.30 Х/ф «Чорта з два» 
13.15, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0» 
14.00, 19.00, 23.15»Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 -10.05 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Віталька
18.15 Х/ф «Шпигун по сусідству» 
20.00 М/ф «Родина Крудс» 
21.45 Х/ф «Залишені» 
23.45 Т/с «Світлофор» 
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06.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.20 Т/с «Провінційна 
муза»
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45, 03.30  «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 
попереду»
23.00 Події дня

07.00, 21.20 DW- новини
07.20, 21.40 «Відлуння»
07.50 «Будьте здорові!»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
війни»
12.15, 21.00 Незаймана планета
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 22.10 Дика Австралія
15.40, 23.10 Левиний рик
17.45 Чудеса природи
18.15 «Таке спортивне життя»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона. 
00.00 «Еротична спека»

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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Вітаємо, Україно!

Це — не просто перемога. Це — перемога добра і справедливості!
Понятно, шо сегодня никто о другом 

говорить не будет, кроме как про Ев-
робачення. Так шо и нам придется от-
ложить воскресный отдых ненадолго, 
для написания короткой энцыклики. Но 
то таке — Джамочка потрудилась на 
славу, и Слава на нее потрудится.

В Ракостане щас стоит свынячий 
визг по поводу того, что песенный кон-
курс политизирован. Я уже предвижу 
разоблачения Киселева «совпадение — 
не думаю», угрозы Жириновского сдви-
нуть земную ось и отмену результа-
тов конкурса в Басманном суде. Я с 
этим даже спорить не буду, шо кон-
курс политизирован — просто спрошу: 
а кто его, блин, политизировал? Кто 
эти загадочные люди, оравшие двад-
цать лет под просмотр музыкального 
конкурса: «Роися вперде!», «Таги-и-
ил!» и «Спартак — чемпион», махав-
шие флагами с балконов и разбивавшие 
бутылки стекломоя о свои тупые го-
ловы возле телевизоров?

Кто бурановских бабошек в распис-
ных панталонах присылал на песенный 
контест профессиональных исполни-
телей, а? И с какой целью? Порадовать 
слушателей деревенской самодеятель-
ностью што ли? Кто дважды одного и 
того же Билана засылал, усилив конь-
ками и антикварной скрипкой, и бил-
ся в пене от радости, когда со второй 
подачи получилось?

В одной из прошлых лекций мы рас-
сказывали, что в Европах к своему Ев-
ровидению относятся довольно ровно. 
Для них это шо то типа «Бердичев 
мае талант» — нейтральная вечер-
няя тележвачка, вся ценность которой 
заключается в том, что она проходит 
раз в год, а значит, ее праймтаймо-
вое вэлью выше обычного телесериала 
— как чемпионат мира по футболу 
ценится выше хоккейного, потому что 
реже происходит.

Если Франция выиграет Е-вижн, 
там ни одного фейерверка не будет, а 
на следующее утро все об этом забу-
дут. Зато Россия впадет в двухнедель-
ный запой, и не исключено, что победи-
теля наградят званием Героя России и 
назначат министром культуры. Я не 
знаю чем там с азербайджанским по-
бедителем закончилось — думаю, шо 
его вообще обожествили.

В Европе никакой политики на 
зонг-контесте нет. Политика у них 
расположена на другой кнопке телеви-
зора. В Европе «Евровидение» — это 
те-ле-пе-ре-да-ча. Патрисия Каас, 
когда приехала на «Евровидение», по-
ходу вообще не поняла куда попала, и 
почему нельзя спеть больше одной 
песни. И правильно — где грандиозная 
Каас, и где этот региональное теле-
шоу. Патрушка спела, получила цве-
ты, и уехала дальше гастролировать, 
потому шо она сама по себе больше 
Евровидения, и чисто по массе не мо-
жет крутиться вокруг него.

Именно постсовок превратил кон-
курс телекомпаний EBU в аналог боя 
Поветкина с Годзиллой — и во главе 
этого психоза были те самые кацапы, 
которые сейчас жалуются на полити-
зацию конкурса.

Так вот. Именно политизация кон-
курса показала, что на Россию все ло-
жили хрен именно политически, а не 
художественно (хоть и в художествен-
ном исполнении), и как бы Лазарев не 
спел, даже если бы даже сам дух ка-
страта Фаринелли явился ему подпе-
вать, а Моцарт подыгрывать на бара-
бане Страдивари, победила бы все равно 
Украина.

Они же хотели в политику, а не в 
ноты — ну так хавайте.

Резюмирую.
Не фиг искусство и фан превращать 

в политическую истерию. Иначе — ло-
вите гол от Шевченко за три минуты 
до конца матча, и идите в раздевалку 
пить стекломой от горя, закусывая 
репой, разделанной на газете с заго-
ловком «Бей хохлов, спасай Россию».

Вместо того чтобы просто полу-
чать удовольствие от игры.

*   *   *
Прекрасно то, что Джа сама напи-

сала свою песню, а Лазареву его но-
мер купили за границей у иностран-
ных композиторов. В общем-то, это 
известная российская фигня — купить 
в кредит немецкий «Мерседес» и напи-
сать на нем «Трофей» и «На Берлин!»

И совсем уж прекрасно, что Украи-
на выдала России 12 баллов — больше, 
чем они нам. Мы снисходительные по-
бедители и оккупантами тоже будем 
внимательными и заботливыми.

Ну, а то, что наша девочка была пре-
красна и удивительна, это само собой. 
Лично мне до одного места, какое она 
заняла бы место (опа, опять тавто-
логия) — ее люблю не за ее места, то 
есть за ее места тоже... да шож я кос-
ноязычный такой сегодня?

Все, я обещал что энцыклика будет 
короткой.

Всем велено радостно джамалить до 
завтрашнего утра. В баре все джама-
лы со льдом и перцем за счет заведе-
ния. Да что я говорю — три джамалы 
в литровую кружку каждому! Джама-
лизируйте с радостью, браття-пано-
ве. 

Бир девлет – бир миллет, Крым – 
Украина, Джамала лучшая, а кацапы 
идут на фиг.

Ja! Ja! Ja!
Look Gorky

Увы, Сирожа, так вышло. Если шо 
— попробуем пробить тебе полити-
ческое убежище в Украине. Смотри, 
в Ракостане е@анутых достаточно, 
можешь стать пятой колонной за то 
шо занял аж третье место. Кацапы, 
как известно, перфекционисты в от-
ношении чужих достижений — это они 
себе лично не могут унитаз помыть 
и прокладку в кране поменять, а от 
футболистов и певцов требуют не-
пременно первых мест, потому что 
Раисся в целом Великая, хотя элемен-
ты, ее составляющие, ходят в сортир 
на улице.

Джа 
обожа, 
або Ибо

ПЕРЕКЛАД ПІСНІ «1944» 
УКРАЇНСЬКОЮ

Коли приходять незнайомці...
Вони приходять у ваш дім,
Вони вбивають вас усіх і кажуть:
«Ми не винні... не винні».

Де ваш розум? —
людство плаче, —
Ви думаєте, що ви — боги,
але всі вмирають,
не ковтайте мою душу,
наші душі.

Я не могла провести свою молодість там,
тому що ви забрали мій світ,
Я не могла провести свою молодість там,
тому що ви забрали мій світ.

Ми могли б побудувати майбутнє,
В якому люди вільно
живуть і люблять,
Найщасливіші часи.

Де ваші серця?
Людство, вставай!
Ви думаєте, ви — боги?
Але люди помирають,
Не ковтайте мою душу,
Наші душі.

Я не могла провести свою молодість там,
тому що ви забрали мій світ.
Я не могла провести свою молодість там,
тому що ви забрали мій світ.

У мене не було Вітчизни...

«Євробачення-2017» має бути наскрізь 
просякнуте темою кримських татар і Кри-
му. Незалежно від того, чи півострів за-
лишатиметься на той час окупованим, чи 
вже ні.

«Євробачення» завершилося, Джама-
ла перемогла. Але насправді все тільки 
починається. Для України. Для Джамали. 
Для кримських татар. І мова не лише про 
святкування та зустріч переможниці в ае-
ропорту. Радше про той шлях, на котрий 
стане тема окупованого півострову після 
цієї перемоги.

Зараз той випадок, коли звитяга Джа-
мали – велика радість для всієї країни. І 
немає особливого значення, чи ви є фа-
натом від подібних конкурсів, чи до сма-
ку вам пісні, котрі там виконуються, і чи 
ви більше тішитесь поразці представника 
Росії, ніж перемозі кримської татарки й 
українки Джамали. І, відповідно, тому, як 
зараз почуває себе агресор, отримавши 
гучного ляпаса.

Її виграш важливий також не лише тим, 
що світ почув справжній голос Криму, а 
й тим, що чутиме його все частіше. Це 
та чергова нагода, котру підкидає доля і 
котрою просто життєво необхідно скори-
статися. І Джамала неодмінно це зробить.

Це можливість постійно нагадувати 
світові про незаконну окупацію Криму. Про 
трагедію кримськотатарського народу, 
про порушення прав киримли (киримли – 
самоназва кримськотатарського народу 
– ред.) в анексованому Росією півострові. 
Це зацікавлення світу темою кримськота-
тарської культури. Самобутньої, потужної, 
представниця якої впевнено обійшла усіх 
конкурентів на одному з найвідоміших 
пісенних конкурсів.

Отримавши статус переможниці «Єв-
робачення», Джамала стане своєрідним 
послом кримських татар, до котрого до-
слухатимуться в найвищих світових ка-
бінетах. Тому це неабиякий виклик для 
співачки, і неабиякий шанс для її народу.

Звитяга Джамали також стимулювати-
ме українську владу, традиційно пасивну 
в кримському питанні. Їй уже не вдасться 
так легко втікати від зобов’язань, дове-
деться створити стратегію, бути рішучі-

шою.
І «Євробачення-2017», котре прийма-

тиме Україна, так само має бути наскрізь 
просякнуте темою кримських татар і Кри-
му. Незалежно від того, чи півострів за-
лишатиметься на той час окупованим, чи 
вже ні. Не можна пропустити цю хвилю 
зацікавлення світу. Її потрібно постійно 
підживлювати. Завше нагадувати про зло-
чин Росії та про сильний народ, котрий не 
зламати ні депортаціями, ні анексіями, ні 
залякуваннями. Перемога Джамали це 
наочно підтверджує.

Назарій Заноз 

Перемога 
Джамали — 
не лише поразка 
агресора


