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Зі святом!
Дорогі вишгородці!

Від щирого серця вітаю 
вас з днем народження на-
шого улюбленого міста!

Вишгород — місто на-
шої з вами долі, місто 
великого минулого, твор-
чого сьогодення і прекрас-
ного майбутнього. Це наш 
спільний дім, в якому нам 
випало щастя жити, пра-
цювати, втілювати свої 
мрії.

В історії нашої Батьків-
щини Вишгород зіграв ве-
личезну роль. Його засну-
вання княгинею Ольгою 
у часи Київської Русі по-
клало початок одного із 
етапів української держав-
ності. А вже у ХХ столітті 
завдяки будівництву ГЕС 
місто стало одним із цен-
трів індустріального про-
гресу. На берегах Дніпра 
кувалася енергетична міць 
нашої країни. 

Кожного дня вишгородці 
прославляють рідне мі-
сто своєю самовідданою 
працею, науковими та 
культурними здобутка-
ми. Спільно ми зробимо 
все, що задумали і доб’є-
мося успіхів у розвитку та 
процвітання нашої малої 
батьківщини.

Бажаю всім миру, міцно-
го здоров’я, благополуччя 
та впевненості у завтраш-
ньому дні! І нехай береже 
вас Бог!

Народний 
депутат України

Ярослав Москаленко

(Закінчення на стор. 5)

Повний абзац!
БПП та «Батьківщина» проти Фонду комунального 
майна: війна за справедливість чи за «хлібне» місце? 

(Закінчення. Початок 
в №№18(297) та 19(298)

З точки зору депутата ВР

ЩЕ РАЗ ПРО КОНФЛІКТ. 
КОРОТКО

Отже, підіб’ємо підсумки цієї 
сумної історії.

Між районним Фондом кому-
нального майна та комунальним 
закладом «Вишгородська ЦРЛ» 
виник конфлікт. На рівному місті. 
Власне, ніякого конфлікту не 

було, а була звичайна робота, 
яку одна із сторін, а, саме — КЗ 
«Вишгородська ЦРЛ» виконала 
недобросовісно. І керівництво 
цього комунального закладу кон-
флікт умисно спровокувало. Або 
— штучно створило. Щоб відве-
сти від себе удар і звинуватити 
у власних промахах Фонд кому-
нального майна. Хоча, на мою 
думку, Фонд комунального май-

на зробив все, що мав зробити: 
вчасно попередив орендаря — І. 
Білоцьку, — оголосив і провів 
конкурс, підписав Договір оренди 
з переможцем. 

Керівництво КЗ «Вишгородсь-
ка ЦРЛ», незважаючи на те, що 
йшлося про їх приміщення, їх 
орендарів і їх гроші, зробило 
вигляд, що всі ці заходи їх не сто-
суються. Що вони нічого не зна-

ли, не знають і знати не хочуть. 
Що Фонд сам, без їх втручання 
мав би розібратися і з конкурсом, 
і з колишнім орендарем, який в 
цьому конкурсі брав участь, про-
грав, але звільнити приміщення 
не бажає, і з усіма іншими про-
блемами. І, врешті-решт, прине-
сти керівнику КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» і покласти йому на стіл До-
говір оренди з новим орендарем.

А раз керівники Фонду все це 
не зробили і не викинули І. Біло-
цьку з Димерської лікарні, зна-
чить, вони у всьому самі й винні...

Ви знаєте, шановні читачі, чи-
сто теоретично, тут, в принципі, 
можна було б і подискутувати. 
Про те, де починаються і закінчу-
ються права та обов’язки Фонду 
комунального майна, а де по-

,Я. Москаленко: «Ми дамо шанс потрапити 
у великий теніс кожному школяру Вишгородщини» 

На 2-му пленарному засіданні 15-ї сесії міської ради, яке відбуло-
ся 13-го вересня ц. р., були розглянуті, зокрема, питання про надан-
ня дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок О. Колганову та О. Герасимович. Для 
депутата райради І. Побідаш це стало приводом у виступі на сесії 
знову згадати про проблеми КП райради «Навчально-спортивна 
база», яку вона «рятувала» протягом півторарічного керівництва 
районою радою та звично «затаврувати ганьбою» народного де-
путата Я. Москаленка.

Причому тут Я. Москаленко, запитаєте ви? Відповідаю: тому, що 
саме він почав будівництво по сусідству із КП «Навчально-спор-

тивна база» сучасного спортивно-розважального тенісного клубу. 
Це і спонукало І. Побідаш згадала і про Я. Москаленка, який «нажи-
вається на побудованих стадіонах», і про С. Ареф’єва, який «вже 
відпатрав шматок бази разом з будиночками...».   

Незважаючи на «полум’яний» виступ І. Побідаш, переважна біль-
шість депутатів міської ради проголосувала за те, щоб біля теніс-
ного клубу, все таки, з’явився сучасний паркінг (саме під нього 
були виділені земельні ділянки, про які йдеться). 

В той же час, ми вирішили зустрітися із самим народним депута-
том для того, щоб почути його думку з приводу цієї ситуації.   
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День містаУ ВР України

Соціологія

Партія «Батьківщина» 
продовжує залишатися 
найпопулярнішою політ-
силою в Україні, а її лідер 
Ю. Тимошенко — найбільш 
рейтинговим політиком. 

Про це свідчить резуль-
тати опитування, прове-
деного в кінці літа 2016 
року соціологічною групою 
«Рейтинг» у всіх регіонах 
України (крім окупованої 
частини Донбасу і Криму). 
Було опитано 2000 респон-
дентів віком від 18 років і 
старші. Помилка репрезен-
тативності дослідження не 
перевищує 2,2%. 

Згідно даних соціологів, у 

Рада підтримала 
законопроект 
про ринок 
електроенергії

Верховна Рада підтри-
мала у першому читанні 
законопроект про ринок 
електричної енергії Украї-
ни. За відповідне рішен-
ня проголосували 237 на-
родних депутатів.

Представляючи доку-
мент, міністр енергетики 
Ігор Насалик повідомив, 
що законопроект поєднує 
та вирішує три найваж-
ливіші завдання: 1) удоско-
налює державну політику 
в електроенергетиці; 2) ім-
плементує вимоги Третього 
енергетичного пакету ЄС; 
3) удосконалює структуру 
та функціонування ринку 
передбаченого діючим за-
коном 663.

Проект закону перед-
бачає організацію ринку 
електроенергії з наступних 
складових: двосторонні 
договори; ринок «на добу 
наперед»; внутрішньодо-
бовий ринок; балансуючий 
ринок; ринок допоміжних 
послуг.

Крім того передбачаєть-
ся доповнення переліку 
учасників ринку новим 
учасником — трейдером, 
яким може бути будь-який 
суб’єкт господарювання, 
що здійснює купівлю елек-
троенергії з метою її пере-
продажу, крім продажу спо-
живачу.

Проектом закону вво-
диться система спеціаль-
них обов’язків для забезпе-
чення загальносуспільних 
інтересів у процесі функ-
ціонування ринку електрое-
нергії, до яких відносяться: 
купівля електроенергії за 
«зеленим» тарифом; на-
дання універсальних по-
слуг; виконання функцій 
постачальника «останньої» 
надії; сплата компенсацій-
них платежів.

Також передбачається 
повне виконання вимог 
Третього енергетичного 
пакету ЄС щодо юридич-
ного та організаційного ві-
докремлення діяльності з 
розподілу та передачі елек-
тричної енергії від інших 
видів діяльності, що є умо-
вою для запровадження 
економічної конкуренції на 
ринку електроенергії.

Крім того передбачаєть-
ся запровадження певно-
го періоду (до 24 місяців 
з дати набрання чинності 
цим законом), впродовж 
якого мають бути створені 
необхідні технічні, організа-
ційні, економічні та норма-
тивно-правові передумови 
для запровадження та зла-
годженого функціонування 
ринку електроенергії Украї-
ни.

Економічна правда

Олександр Мазурчак: «НКРЕКП затверджує 
тарифи навмання — без належного обґрунтування

«Наш край» вимагає прозоро та публічно перегляну-
ти тарифи усіх без винятку теплопостачальників. Про 
це заявив сьогодні співголова партії Олександр Мазур-
чак. Відповідне звернення з вимогою надати пояснен-
ня щодо формування тарифів на тепло та їхнєвибірко-
ве зменшення для окремих компаній — постачальників 
послуг було направлено до НКРЕКП.

За його словами, перегляд 
тарифів НКРЕКП буквально 
за два місяці після підви-
щення є свідченням їхньої 
непрозорості та необґрунто-
ваності.

«Схоже на те, що НКРЕКП 
затверджує тарифи навман-
ня — без належного обґрун-
тування. Тому ми вимагаємо 
прозоро та публічно перегля-
нути тарифи усіх без винят-
ку постачальників тепла та 
гарячої води», — зазначив 
Олександр Мазурчак.

Співголова «Нашого краю» 
наголосив, що протягом двох 

останніх місяців на ринку 
енергоносіїв не відбулося 
жодних відчутних змін, які 
могли б вплинути на вартість 
тепла та гарячої води. 
«Поміж причин перегляду 
тарифів НКРЕКП назвав про-
ведену на цих підприємствах 
реконструкцію. Проте — це 
плановий процес й про неї 
мало бути відомо на момент 
затвердження тарифів», — 
повідомив він.

У партії «і Іаш край» напо-
лягають на тому, щоб Націо-
нальна комісія, яка здійснює 
державне регулювання у 

24 вересня ми з вами відзначаємо 1070-річчя з Дня народження 
нашого славетного міста. 

Сьогодні нам з вами є чим пишатися: тисячолітніми історични-
ми традиціями, яскравими особистостями, мальовничою природою, 
сучасним архітектурним обличчям вулиць і скверів та іншими при-
надами древнього і завжди юного Вишгорода. 

Я від щирого серця хочу вам подякувати за високе почуття патріо-
тизму, любов і священне ставлення до рідного міста. У нас є всі ду-
ховні та людські ресурси, а головне — бажання зробити все можливе, 
щоб життя вишгородців відповідало найвищим соціальним стандар-
там. Ми варті того, щоб жити заможно і комфортно.

Запрошую вас 24 вересня взяти участь у святкуванні Дня міста, 
яке розпочнеться о 10-й годині ранку на площі Т. Шевченка.

З Днем міста, шановні друзі!
Міський голова Олексій МОМОТ 

Невже виживемо?

Лідер настроїв — Ю. Тимошенко і «Батьківщина» 

ВР Украины приняла закон о Нацкомиссии 
по энергетике и коммунальным тарифам 

Как пояснила, представ-
ляя законопроект, народ-
ный депутат от «Блока 
Петра Порошенко», заме-
ститель председателя Ко-
митета по вопросам то-
пливно-энергетического 
комплекса, ядерной поли-
тики и ядерной безопасно-
сти Ольга Белькова, под-
готовленный к повторному 
второму чтении законопро-
ект является компромисс-
ным.

В частности, по словам 
депутата, основным спор-
ным пунктом при подготов-
ке документа к рассмотре-
нию был вопрос условий 
ротации состава НКРЭКУ: 
одновременной смены со-
става комиссии или посте-
пенной смены ее членов на 
протяжении полутора года.

По итогам обсуждения 
было принято решение о 
поэтапной ротации членов 
НКРЭКУ в течении 18 ме-
сяцев.

Перед голосованием 

Верховная Рада приняла во втором чтении проект 
закон о Национальной комиссии, осуществляющей 
государственное регулирование в сфере энергетики 
и коммунальных услуг. За соответствующий законо-
проект проголосовали 250 нардепов при необходи-
мых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

депутаты поддержали по-
правку в законопроект, со-
гласно которой в состав 
конкурсной комиссии по 
отбору членов НКРЭКУ 
войдут два члена по пред-
ложению президента, 
два – по предложению 
Верховной Рады по пред-
ставлению комитетов по 
вопросам энергетики и 
жилищно-коммунальных 
услуг, а также один член 
по предложению Кабмина 
(по представлению Минэ-
нергоугля). Отметим, что 
комитет Рады по вопросам 
ТЭК и глава Минэнергоугля 
представляют выходцы из 
«Блока Петра Порошенко».

Читайте также: ЕБРР 
призвал Раду принять за-
кон о Нацкомиссии регули-
рования энергетики и ком-
мунальных услуг

В пояснительной записке 
к законопроекту авторы по-
ясняют, что одной из задач 
закона является создание 
предпосылок постоянства 

государственного регули-
рующего воздействия на 
деятельность субъектов 
естественных монополий в 
сфере энергетики. Предпо-
лагается, что это позволит 
избежать резких колебаний 
в условиях хозяйствования 
субъектов, деятельность 
которых регулируется ко-
миссия, сделает такую дея-
тельность прогнозируемой 
на более длительный срок.

Законопроект состоит из 
четырех разделов, статья-
ми которых устанавливают-
ся особенности организа-
ции деятельности НКРЭКУ, 
ее функции и полномочия, 
порядок подготовки реше-
ний, особенности осущест-
вления контроля на рынках 
энергетики и коммуналь-
ных услуг.

В частности, законом 

установлено, что НКРЭКУ 
осуществляет государ-
ственное регулирование, 
мониторинг и контроль за 
деятельностью субъектов 
хозяйствования в сфере 
энергетики и коммуналь-
ных услуг.

В сфере энергетики 
Нацкомиссия будет регу-
лировать деятельность по 
производству, передаче, 
распределению, постав-
ке электрической энергии, 
деятельности по транспор-
тировке, распределению, 
хранению (закачка, отбо-
ра), оказание услуг уста-
новки LNG, поставки при-
родного газа, деятельности 
по транспортировке нефти, 
нефтепродуктов и других 
веществ трубопроводным 
транспортом.

В сфере коммунальных 

услуг НКРЭКУ будет ре-
гулировать деятельность 
по производству тепловой 
энергии, транспортировке 
ее магистральными и мест-
ными тепловыми сетями, 
деятельность в сфере цен-
трализованного водоснаб-
жения и водоотведения, а 
также в сферах переработ-
ки и захоронения бытовых 
отходов.

«Принятие проекта Зако-
на Украины «О Националь-
ной комиссии, осущест-
вляющей государственное 
регулирование в сферах 
энергетики и коммуналь-
ных услуг» будет способ-
ствовать укреплению пози-
ций независимости органа 
государственного регули-
рования в сферах энерге-
тики и коммунальных услуг, 
а также выполнению Укра-
иной своих обязательств 
перед Энергетическим 
Сообществом взятых по 
Протоколу о присоедине-
нии Украины к Энергетиче-
скому Сообществу», - го-
ворится в пояснительной 
записке.

Как сообщал БизнесЦен-
зор, в Европейском Союзе 
призвали Раду принять за-
кон о НКРЭКУ, что является 
условием предоставления 
второго транша на макро-
финансовой помощи ЕС в 
размере 600 млн евро. 

«Наш край» вимагає...

сферах енергетики та ко-
мунальних послуг, надала 
українцям вичерпну інфор-
мацію про формування та-
рифів.

Минулого тижня НКРЕКП 
ухвалила рішення про змен-
шення з 1 вересня тарифів 
на опалювання та гаряче 
водопостачання для частини 
споживачів у м. Києві (Дарни-
цький район), Чернігові, Чер-
касах та Сумах.

Так, знижки будуть дія-
ти для споживачів ЕІАТ 
«Черкаське хімволокно», 
КПТМ «Черкаситеплокому-
ненерго» ЧМР, ТОВ «ЄВ-
РО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ 
«Сумитеплоенерго», ПАТ 
«Сумське машинобудівне 
науково-виробниче об’єд-
нання» та ТОВ фірма «Тех-
Нова».

«Батьківщина» переможе на парламентських, а Юлія 
Тимошенко — на президентських виборах, якщо вони 
відбудуться найближчим часом.

разі проведення найближ-
чим часом дострокових 
парламентських виборів 
перше місце на них зайня-
ла б партія «Батьківщина» 
— за неї готові віддати го-
лоси 18,3% тих, хто прий-
де голосувати і визначив-
ся з вибором. Далі йдуть: 
Опозиційний блок (12,6%), 
Самопоміч (11,0%), Ра-
дикальна партія (11,0%), 
Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» (9,1%), 
Свобода (5,6%). Решта 
партій отримали б менше 
5% і до майбутнього парла-
менту не потрапили.

У разі проведення поза-

чергових президентських 
виборів, переможцем на 
них стане Юлія Тимошенко 
— її підтримали б 17,7% ви-
борців (серед тих, хто має 
намір голосувати і визна-
чився з вибором). Друге 
місце у Ю.Бойка — 11,5%, 
а на третьому — П.По-
рошенко, у якого 10,7%. 
За ними йдуть О.Ляшко 
(9,8%), А.Садовий (8,9%) 
та А.Гриценко (7,5%). 

Соціологи також відзна-
чають, що протягом 2016 
року електоральна під-
тримка Юлії Тимошенко 
зросла майже у півтора 
рази — з 13 до 18%, тоді як 
рейтинг Петра Порошенка 
за цей же період зменшив-
ся вдвічі (з 23 до 11%).



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

Общество 3№20(299), пятница, 23 сентября 2016 г. 

Точка зору

Особо отмечу, что христиане принципиально 
пропагандировали лидера в отсутствие лидера 
(по крайней мере, во плоти на Земле), поэтому 
пропаганда никак не могла считаться обычной 
избирательной кампанией, как у царя Давида, 
или, допустим, Януковича. Продвигался не сам 
кандидат во власть, а сопутствующие товары 
и услуги — от крещения с соборованием, до 
военно-исторических экскурсий к сарацинам и 
возможности поцеловать сушеную ногу.

Естественно, такую цяцю первые три тради-
ционные ветви власти не могли оставить без 
внимания, и периодически пытались прибрать 
ее к рукам. При этом медиа теряли функции 
власти, потому шо власть на то и власть, что 
служит исключительно себе, а не бегает у 
старухи на посылках. Например, «Урядовий 
Кур’єр» ни разу не Четвертая Власть, хоть и 
состоит из одних указов и распоряжений. А вот 
какой-нибудь желтый «Бульвар» — вполне, по-
тому что хоть и пишет всякую фигню, но исклю-
чительно по своему выбору.

Так что окончательно сформировалась Фо 
Эстейт в эпоху демократических масс-медиа, 
когда они вломилась буквально в каждый дом 
и мозг, при этом не обязываясь обслуживать 
государство, кроме как в режиме «на отстань» 
и за хорошие деньги.

Все, хватит истории для бэкграунда, перей-
дем к сьогоденню.

*  *  *
Меня расстроил пост журналистки Татьяны 

Даниленко о том, что все блогеры — бляди, 
неизвестно где путавшиеся до судьбоносного 
2013 года, мешают работать нормальным жур-
налистам, которые для этого учились десять 
лет и обладают сверхскиллами, модными гад-
жетами, бюджетами, единственно правильным 
пониманием мира и «стандартами ВВС». Еще 
более расстроила реакция Татьяны на заме-
чание Антона Сененко, что все обстоит не-
много не так. Татьяна отложила на секундочку 
«стандарты ВВС», надела блогерские прики-
ды и в лучших традициях соцсетей забанила 
хрен-пойми-кого, который десять-лет-не-учил-
ся.

Я трохи знаю Антона, и в некоторой степени 
считаю его позором блогерского мира, посколь-
ку решительно послать на фиг долбо...ба, кото-
рый в этом срочно нуждается, он не способен в 
силу воспитания. Сененко один из крупнейших 
популяризаторов науки в Украине (кстати, это 
ответ на вопрос Даниленко — чем он зани-
мался десять лет?) Но давайте не будем тут 
петь осанны и дифирамбы Антону, а перейдем 
к циничной сути Четвертой Власти — Антон 
это человек, который имеет консолидировано 
больше просмотров в месяц, чем Даниленко. 
И если спросить у пересичного громадянына, 
более-менее погруженного в медийную сфе-
ру «Кто такой Антон Сененко?» — ответ будет 
расплывчатый, но верно ориентированный по 
вектору: «Что-то связанное с наукой?»

Если спросить — кто такая Даниленко, бо-
юсь, вас ожидает разброс мнений от «фиг его 
знает» (потому что говорящие головы в теле-
визоре имен для обывателя не имеют, если 
только не связаны с развлечением и разда-
чей призов в студии) до смутных ассоциаций 
с депутатами, Панамой и экстрадицией. И не 
дай бог гуглить чем занималась сама Татьяна 
«до 2013 года?», потому шо ситуация, из не-
прилично смешной станет просто неприлично 
неприличной.

Офигительно иллюстрирует интеллектуаль-
ный уровень «десять-лет-учившейся» отече-
ственной журналистики, например, 52-часовой 
марафон в прямом эфире. Жаль, мэтры не до-
шли до перекусывания рельс в этере, танцев 
на выживание и поедания галушек на время и 
живых червей на длину. Вот это было бы круто!

Я ни в коей мере не собираюсь лезть, как 
Татьяна, в чужую личную жизнь — но мне ре-
ально непонятно, почему в представлении Да-
ниленко именно блогеры — бляди (а дословно 
«повії»). Потому что, насколько мне известно, 
блядь — это та, которая работает за деньги, 
и меняет партнеров по работе. Ни Антон, ни 

инцестуальности всех ветвей власти в Нене. И 
шо в этом заповедном бассейне с шампанским 
давно уже все перетрахались круговоротом и 
крестоцветом — воры и прокуроры, депута-
ты и комбаты, артисты и журналисты, так что 
хрен поймешь — чьи конкретно ноги и руки из 
шампанской пены торчат? Спильнота должна 
внимательно наблюдать — начнут ли жители 
аквариума выкидывать оттуда лишние рты, 
или полезут из него откручивать вентиль крана 
с шампанским на дополнительную мощность? 
Но то, шо реакция обитателей бассейна все 
чаще сводится к рычанию на чужих из водое-
ма, сигнализирует что шампаньола в нем-таки 
пересыхает, и это радостная новость.

Тераз все, бо время на лекцию ограничено, 

в городском парке.
Да мы вообще не работаем, бабуся, мы про-

сто так гуляем, из интереса. Это ты интересо-
валась мужчинками всю жизнь исключительно 
за деньги, а мы — из любви, молодости, весны 
и живого интереса.

*  *  *
Весь бюджет моего «медиахолдинга», для 

понимания, составляет 30 (тридцать) USD в 
год. При этом на меня в РФ уголовные дела за-
водят и блокируют контент, а медийные рахиты 
не способны со своими бюджетами-гаджетами 
даже накрыть тусклым подобием Четвертой 
Власти оккупированные территории. И каж-
дый пацан, рисующий там баллоном на бетоне 
«Путин Ху...ло» — намного более четвертов-
ластен, чем многие профессионалы. Которые 
в итоге будут вызывать интерес и злорадство 
аудитории только после поджога — даже если 
это будет новая театральная постановка «Опе-
рации «Ы», где ограбление склада заказыва-
ет его же начальник. Как новый год в дурдоме 
— сгорела елка и актовый зал, а всем весело! 
Причем народу уже реально пофиг какой ка-
нал будут жечь, патриотический или сепара-
тистский — жги всех, Господи! Там, у Себя, 
разберешься.

Я понимаю, что уходить из власти, даже если 
ее номер аж «четыре», никому не хочется. Од-
нако — никто и не спрашивает. Все, паравоз 
ауфидерзеен. Жмур в деле налицо, лежит на 
каталке, осталось или закопать его, или даль-
ше нюхать. Почитайте обзоры по западным 
медиа, сокращение папьемашей и телепи...
даторов там уже определившийся тренд, доля 
деск- и моб-информирования на общей кар-
тушке графика заставляет медийных каракул 
писать новые бумажки, чтобы продолжать за-
рабатывать старые. У нас же не так, по свиде-
тельству высокопрофессиональных экспертов:

«Свіжі рейтинги свідчать про те, що ство-
рення синтетичних інформаційних полів у со-
цмережах і сотні тисяч доларів на ботів — як 
мертвому припарка, якщо в тебе немає каналу 
«Інтер»» (с)

Украина, берегущая свою постсовковую 
«техническую девственность», возможно не в 
курсе глобальных перемен (у нас и кримплен 
с каучуком входил в моду, когда его в мире пе-
рестали производить) но остальной мир это не 
заботит. Ангел протрубил, и дальше его не ин-
тересует — услышали вы его или нет. Глухим 
при потопе достанутся деревья пониже. 

Просто кое-кто не умеет создавать инфор-
мационные поля, хотя и учился этому десять 
лет. И пытается впарить отсталым медийным 
потребителям древний кримплен и каучук под 
видом безальтернативного информационного 
будущего, ссылаясь на «свежесть рейтингов» 
в несвежей среде. Но пусть они расскажут это 
боссам «Гардиан» и «Таймс», выгоняющим с 
работы журналистов с рекомендацией «заве-
дите лучше блог». 

Блогер, в отличие от телепи...дящей головы 
на зарплате, как правило, имеет цельный кон-
цепт и собственный контент (не путайте, пан-
ство), и несет за все личную ответственность 
в виде постоянной угрозы медийной смерти. 
Тут, сука, не пошустеришь туда-сюда через 
границу. И выживанию при таком раскладе 
надо учиться не десять лет, а начинать сразу 
после рождения, и там уже как фартанет. Так 
шо собачьи поучения как правильно гавкать и 
прилично вести себя на цепи волку аж нияк не 
нужны. Жизнь покажет — кто правильно слу-
жил, а кто неправильно охотился.

Надо и медийных обозников приучить к это-
му. Что власть надо заслуживать, а не обслу-
живать. Иначе они пойдут туда, куда пошли 
книжники, фарисеи и прочие саддукеи, кото-
рые когда-то считали себя важными персо-
нами в Иерусалиме, и гоняли с улюлюканьем 
немногочисленных подписчиков одной ма-
лозначимой медийной фигуры.

А то, что они не знают — кто такой Антон Се-
ненко, говорит что они вообще ни фига не зна-
ют о мире, который собираются распедаливать 
другим людям кроме распечатанного КАПСЛО-
КОМ и положенного перед носом за пять минут 
до эфира. И мне, как большинству людей не-
понятно — зачем на обучение элементарному 
чтению вслух с листка требуется целых десять 
лет? Программа по социальной реабилитации 
дизлексиков и аутистов, что ли?

Так и скажите, тогда мы их, по крайней мере, 
будем жалеть, а не презирать.

*  *  *
Авторское примечание. 
Некоторые описанные в статье персонажи 

не имеют отношения к реальности. Хотя, как 
ни странно, присутствуют в ней физически.

Все, я выпил из графина и кончил.

Look Gorky

кто-то еще из ведущих собственные страницы 
в сетях, под это определение не подходит — 
в отличие от журналистов, многие из которых 
вписываются в этот параметр как яблочко в 
корзиночку. 

Я стараюсь не переходить на личности, если 
не имею дело с кацапом (субъектность и лич-
ность которого для меня вызывает сомнения, 
как субъектность и личность термита). И всег-
да стараюсь беречь и уважать людей по сю 
сторону окопов. Но мне тоже не сильно прият-
но числится со всей блогерской мишпухой в ка-
тегории «блядей» — я до 2013 года, как мини-
мум, не сожительствовал с коррупционером и 
вором, не менял его на более перспективного 
депутата, и не получал деньги за озвучивание 
чужих мыслей. И я, безусловно, согласен, что 
в 2008 году наивная и симпатичная девушка не 
могла знать, что через 4 (четыре) года ее из-
бранник стырит из казны 1 (один) 000 000 000 
(миллиард) USD (американских долларов) в 
нацпроектах под руководством «клятого Яну-
ковоща» (легитимнейшего президента Украи-
ны).

Все ошибаются, а любовь зла, и стыд на том, 
кто подумает об этом дурно.

Но примерно так же и я до 2013 года понятия 
не имел, что Россия с оружием нападет на мою 
Украину. О чем, походу, должны были волать 
и лупить в колокола все журналисты, обла-
датели темнейших инсайдов и нострадамусы 
эфиров, оповещая меня, темного и дурного 
— вместо проведения интеллектуальных ма-
рафонов «кто первый уснет в прямом эфире». 
Походу, тогда не нашлось рекламодателя под 
этот информационный кейс — и я не вменяю 
это в вину журналистам.

Вот только на фиг не надо теперь вперять-
ся в меня пылающими очами, и пытать: «А что 
ты делал до эпохи исторического материализ-
ма?» Да то же что и вы, журналисты — фигней 
страдал и рельсы на потеху публике перекусы-
вал. Только не за зарплату или содержание, а 
«на потребу своей черной души». (с)Капитан 
Джек Воробей. Есть еще вопросы по медийно-
му блядству?

Если есть — выйдите на улицу, и спросите 
у десяти прохожих: с какой профессией у вас 
больше ассоциируется слово «блядь» — с бло-
гером или журналистом? Первое удивление 
будет от предсказуемости результата, а второе 
— от того, что обыватели считают блогеров 
блядями, исключительно путая их с журнали-
стами.

Так шо не надо драться за право первым 
стоять у знамени свободы, красуясь на фоне 
исторической баталии. Не хотите быть Чет-
вертой властью, желаете обслуживать власть 
номером поважнее, так знайте свое место, и 
не выпендривайтесь. Место полковой шлюхи 
— в обозе, а не под знаменем. И утешение ее 
в том, что всякий труд у нас в почете.

Где вы были «до 2013 года»? Освещали со-
бытия в «стандарте ВВС», лишенном личной 
оценки, как кукла половых признаков? Потому 
что не знали — кто будет покупателем матери-
ала, и старались не замацать нейтральную за-
готовку, годную на все боки, отпечатками паль-
цев? Кому они нужны теперь, эти заготовки?

Все, давайте отпустим нашу Таню с миром 
— она не виновата, что в ней, как в капле воды 
из древней восточной притчи, внезапно на 
мгновение отразился весь мир современной 
журналистики. И давайте в будущем не зада-
вать друг другу заведомо ппридурковатых и 
ошеломительных личных вопросов, рискуя 
получить не менее придурковатые и ошеломи-
тельные личные ответы. 

Чтобы поставить точку в этом разделе лек-
ции, напомню, что Кафедра уже говорила об 

а о «стандартах ВВС» таки нужен отдельный 
чаптер.

*  *  *
Как я неоднократно говорил, меня раздража-

ют попытки продать пробник «божьей росы», 
даже не пытаясь при этом незаметно застег-
нуть ширинку. Все эти «стандарты ВВС» у нас 
являются чем-то типа дресс-кода на деревен-
ском «венском бале», куда пригласили съе-
мочную группу из областного телевидения. 
Когда единственный костюм Евгения Онегина, 
позаимствованный в сельском ДК, используют 
для прохода в клуб по очереди, передавая его 
следующему «джынтальмену» через окно туа-
лета, выходящего во двор. Приличия типа со-
блюдены, а в помещение клуба журналисты не 
пойдут, потому шо администрация за сохран-
ность личных вещей и здоровья ответственно-
сти не несет.

Стандарты ВВС не касаются тем, однознач-
но маркированных в обществе как «зиро толе-
ранс». Попробуйте поднять «объективно» тему 
о национальном оттенке наркобизнеса, или об 
особенностях женского мышления — вас съе-
дят вместе с говном и стандартами ВВС. 

Все эти «стандарты ВВС» в наших условиях 
— элементарное хеджирование рисков медий-
щиками. Когда медийная секс-работница не 
знает, кто больше нравится клиенту — блон-
динка или брюнетка? — и на всякий случай 
бреется налысо и покупает набор париков. В 
конце концов, производственная ценность со-
трудницы борделя находится между ног, а не 
на голове.

Никаких на фиг стандартов ВВС во время 
отражения агрессии быть не может. «Привет, 
Ганс! — Привет, Иван. — Что нового на вашем 
участке фронта, Ганс? — Нас обстреливают, 
Иван. А на вашем? — Ведем обстрел, хаха! 
Ганс?.. — Ну, вы и шутник, Иван! До встречи! 
— До встречи, Ганс, берегите себя!» Стандар-
ты ВВС созданы на Западе, для Запада, и ни-
когда они не будут работать против создателей 
— по крайней мере, когда Запад осознает угро-
зу для себя как реальную. Реальных же угроз 
наши медийщики для себя в «войнушке», судя 
по всему, не видят, наоборот — это основной 
поставщик информационных поводов и воз-
можность продавать один товар два раза на 
обе стороны.

Это не считая прямого вреда, причиняемо-
го «объективными журналистами», который 
выявляется при вскрытии каждого очередного 
почтового сундука Пандоры Егоровны. Оста-
лось только дождаться следующего фонтана 
с говном, чтобы убедиться — блядство это не 
только профессия, но и призвание.

Именно поэтому я расцениваю поучения 
блогеров профессиональными журналистами 
на тему «вы не умеете работать», как мораль-
ную проповедь отставной бордельмаман отно-
сительно длины юбок у гимназисток, гуляющих 

Жмурналистика, або 
Ироды Четвертовластники

Все хотят во власть. Причем хотят не персонально, и даже не семейно, а корпоративно 
и целыми профсоюзами. Так в мире, кроме законодательной, исполнительной и судебной, 
нарисовалась Fourth Estate — масс-медиа, на «пятую власть» целятся коммуникации с 
профсоюзами по очереди, на «шестую» гражданские нефоры, и мы еще вполне можем 
дожить до сорок шестой власти сукновалов и сто тридцать четвертой пастижоров.

Раньше было проще, власть была одна, держалась вождем и символизировалась дуби-
ной. Но потом, как всегда, пришли евреи и все испортили — создав параллельную, духов-
ную власть. Илия свергал царей, Саул назначал, Иона кормил рыб, Иов сидел на гноище, а 
Иеремия плакал, на все это дело глядя.

В итоге властей в Жыдопалестине развелось столько, что депутата одной из них при-
шлось приколотить к кресту, абы уменьшить количество ветвей власти. Тем не менее, пар-
тия его уцелела, и впоследствии практически вытеснила оставшихся на арене конкурен-
тов из мировой истории — кроме, собственно, ориджинал евреев, которые «как всегда», 
успели убежать. Именно это можно считать презентацией Четвертой Власти (в далеком 
приближении), потому что действовала партия Джизеса не силой, как Прокуратор, и не 
деньгами, как Синедрион, а исключительно информацией.
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Я. Москаленко: «Ми дамо шанс 
потрапити у великий теніс 
кожному школяру Вишгородщини» 

З точки зору депутата ВР

— Отже, Ярославе Миколайо-
вичу, попереджуючи появлен-
ня приватних маєтків перед 
ворітьми КП «Навчально-спор-
тивна база», ви вирішили ви-
купити ці три ділянки...

— Так. Справа в тому, що з 
появою в цьому місці приват-
них помешкань у КП «Навчаль-
но-спортивна база» дійсно могли 
б виникнути серйозні проблеми. 
Це — по-перше. По-друге, я вва-
жав, що тут, на імпровізованому 
футбольному полі, яке існувало 
тут довгі роки, і на якому місцеві 
дітлахи звикли ганяти м’яча, ну, 
ніяк не можуть бути побудовані 
приватні маєтки. Не вистачало 
нам ще забудовувати футбольні 
поля, хоча б і імпровізовані...

— Але ви ж не думали два 
роки тому, коли за свої кошти 
викуповували ці ділянки, що 
будете будувати тут тенісний 
клуб? Чи вже думали?

— Ні, тоді ще про це не думав.  
Головне завдання було — просто 
зберегти ділянку від приватної 
забудови... Та й не до таких думок 
було за керівництва районною 
радою І. Побідаш... Наслухав-
шись її звинувачень, ми, чесно 
кажучи, навіть пропонували їй 
подарувати ці ділянки районній 
раді. В. Наливайко тоді приніс їй 
в кабінет два держакти на землю. 
Вона спочатку, начебто, зраділа, 
а наступного дня повідомила, що 
їй ці акти непотрібні, оскільки там 
проходить високовольтна ЛЕП 
і будувати там нічого не можна. 
Отакий «конструктив»...

— Але ж там дійсно прохо-
дить високовольтна лінія. Як 
же ви збираєтесь будувати там 
тенісні корти? Тим паче, якісь 
супутні спортивні та соціальні 
об’єкти?

— Просто сховаємо її під зем-
лю. Розумієте, було б бажання 
щось робити. А якщо звертати 
увагу на проблеми, які заважа-
ють роботі, і на цій підставі нічого 
не робити, все одними розмова-
ми і закінчиться. 

— А це можливо зробити 
на окремій ділянці? Я маю на 
увазі замість ЛЕП прокласти 
кабель?

— Технологічно — цілком. Хоча 
коштувати це буде недешево.

— До речі, я подивився віде-
озапис виступу І. Побідаш на 
сесії. Вона знову згадала і про 
стадіони, які ви побудували в 
Лютежі і Демидові, на яких, як 
вона зауважила, заміть діток 
бігають «пузаті дядьки», і про 
Арєф’єва, який «відпатрав 

шматок від бази разом з буди-
ночками»... 

— Ви знаєте, мені особливо 
прикро за Сергія Ареф’єва. Він 
взагалі до цього будівництва нія-
ким боком. Тенісний клуб будую 
я. А про «вкрадені» ним ділянки 
я вже чую не один рік і мені вся 
ця маячня, чесно кажучи, набри-
дла...  

— Та і ми вже не раз про це 
писали...

— Я пам’ятаю... Ось в мене 
документи, які С. Ареф’єв мені 
передав — технічні паспорти на 
два будиночки, які він купив, і на 
земельну ділянку, яку придбав. 
Він не має ніякого відношення 
до тих земельних ділянок, які в 
2003 році були відрізані від бази 
водних видів спорту. Він купив два 
будинка, які були приватизовані... 
Є прізвища — це Ковалевича 
дружина і така собі Чурмантаєва, 
здається... Люди, які працювали 
колись в Засухи. І дві земельні 
ділянки купив. І коли він тут брав 
дозвільну документацію, щоб по-
чати будівництво, просив мене 
допомогти, я його теж попросив, 
щоб він побудував два будиночки 
для дітей. Він побудував, хоча міг 
би цього не робити. І Ірина Ми-
колаївна це добре знає... Вона 
сама, будучи головою райради, 
просила в мене гроші кожний 
місяць, щоб «закрити» зарплату 
охороні. І я помагав. Потім сказав 
— ви щось вирішуйте, бо я ж не 
можу постійно утримувати кому-
нальне підприємство... 

Щодо стадіонів в Лютежі, Деми-
дові та Нових Петрівцях. Я давно  
пропонував подарувати їх місце-
вим громадам, лише вони брати 
їх не хочуть. Бо потрібно буде їх 
утримувати. А утримувати один 
стадіон коштує приблизно 100 
тис. гривень. Мені простіше його  
віддати громаді і заплатити, там, 
наприклад, тисячу гривень за 
тренування, ну, нехай це буде 20 
тренувань, двадцять тисяч. Але 
ж не 100!

А з цих трьох стадіонів пере-
даний місцевій громаді лише 
стадіон в Нових Петрівцях. Але 
там наперед була така домов-
леність: я будую, село бере на 
баланс...

Щодо Демидівського стадіону, 

на якому, начебто, не займають-
ся діти, включаючи «діназівців». 
Займаються, але не кожного дня, 
оскільки основне травяне поле 
призначене для проведення зма-
гань. Це — перше. Друге — діти 
Вишгородського району трену-
ються безкоштовно. Третє, по 
штучному полю шкільного стадіо-
ну. Ірина Миколаївна прекрасно 
знає, як саме виглядав цей шкіль-
ний стадіон до того, як я, будучи 
першим заступником губернато-
ра, наполіг на його реконструкції  
і знайшов на це кошти. 

— А в Лютежі і Нових Пертів-
цях є штучні поля? 

— Звичайно.
— Вони теж побудовані за 

бюджетні кошти?
— За мої власні.
— Знаєте, давайте, в такому 

випадку, детальніше розбере-
мося з принципами, на яких 
функціонує дитячий спорт. 
Раніше він був безкоштовний. 
Я, наприклад, з другого і до де-
сятого класу відвідував спор-
тивну школу. Безкоштовно...

— Про це вже можна забути. За 
все потрібно платити. До речі, це 
розуміють і самі батьки. Це видно 
на прикладі того ж «Діназу». Кіль-
ка років тому батьки самі висту-
пили з ініціативою збирати якісь 
кошти на підтримку футбольного 
клубу, хоча ніхто їх до цього не 
примушував. На мені — форма, 
транспорт, утримання стадіонів. 
А от, наприклад, із закордонними 
поїздками, — на змагання, відпо-
чинок, — у нас така домовленість: 
до кожної гривні, покладену бать-
ками, я додаю одну свою. Прин-
цип солідарності. Причому, куди 
і як їхати, як тренуватися, в яких 
змаганнях брати участь, вирішу-
ють самі батьки.

— Іншими словами, ви на по-
будованих вами стадіонах не 
заробляєте, як вже не один рік 
переконує всіх І. Побідаш?

— Я вже казав — не заро-
бляю, а втрачаю. Просто візміть 
і вивчіть всі фінансові витрати, 
наприклад, на утримання того ж 
«Діназу». І опублікуйте.

— Обов’язково. Підготую з 
цього приводу окремий ма-
теріал. З усіма цифрами рос-
ходів і доходів. Але це означає, 

що подібна схема не може бути 
використана, як системна і по-
всюдна. Я маю на увазі спів-
робітництво держави і бізнесу 
в дитячому спорті. Бо будь-я-
кий бізнесмен рахує гроші і не 
буде працювати собі на збиток. 

— Ну, можна ж заробляти гро-
ші, скажімо, на одному, а за ра-
хунок цього допускати збитки на 
іншому, наприклад, дитячому 
спорті...

— І, все одно, це — швидше 
виключення, а не правило. Бо 
для цього потрібно дві речі: 
достатньо великі доходи і, так 
би мовити, «ідейну» зацікав-
ленність в дитячому спорті. 

— Згоден. 
— А серед наших бізнес-

менів, з різних причин, таких 
«ідейних» не так багато. Інша 
справа — Центр вітрильного 
спорту на Київському водос-
ховищі, який ви задумали по-

будувати на земельній ділянці, 
орендованій ТОВ «Фінбоу-Дне-
пр»...

— Так, там все має бути зба-
лансованіше. Я маю на увазі при-
ватні та державні інтереси. Чем-
піон світу Родіон Лука отримує 
від нас можливість заробляти ко-
шти, тренуючи спортсменів і про-
сто матеріально забезпечених 
людей, а за це він зобов’язується 
певну кількість часу безкоштовно 
передавати свою майстерність 
дітям району. 

— І при цьому ви, все одно, 
маєте позитивний баланс біз-
несу — за рахунок супутніх ро-
зважальних, торгових об’єктів, 
готельного бізнесу і т. ін. Пра-
вильно?

— Ну, приблизно так. Потрібно 
додати лише іміджеві плюси та-
кого об’єкту і вигоду, яку отримає 
від цього район. Це — дуже важ-
ливо.

— Звісно. Як я розумію, при-
близно така ж сама схема буде 
втілена в Тенісному клубі, який 
ви почали будувати?

— Так.
— До речі, а чому виникла 

необхідність в двох додатко-
вих ділянках для цього будів-
ництва?

— Коли місцевою архітектурою 
були видані технічні умови для 
будівництва, з’ясувалося, що на 
викуплені мною ділянки ділянки 
тенісний клуб по європейським 
стандартам не поміщається. І 
потрібно в двох місцях земельну 
ділянку трішечки розширити. А 
я хочу, щоб все було по закону, 
згідно будівельним нормам. До 
речі, проект контролює архітек-
тор Вишгородського району, а ро-
бить архітектурне бюро. 

— Для організації спортив-
но-масової роботи в майбут-
ньому Центрі вітрильного 
спорту на Київському водосхо-
вищі у вас є Родіон Лука. А хто 
буде займатися цією роботою 
в Тенісному клубі?

— Уже займаються. Відомі 
тенісисти батько і син Калгано-
ви. Точніше, вже займається бу-
дівництвом батько — колишній  
Генеральний директор Федера-
ції тенісу. Син — майстер спор-
ту міжнародного класу, закінчив 

Іспанії академію, отримав вищу 
освіту. Година роботи цього хлоп-
ця коштує 40 доларів... 

Розумієте, найбільше досяг-
нення — не Центр вітрильного 
спорту або Тенісний клуб побу-
дувати, а затягнути в цей Центр 
Родіона Луку, а в клуб — такого 
Калганова. Які будуть всю свою 
майстреність передавати дітям.

Так от, Калганов-молодший — 
відомий на всю Європу майстер. 
І він іде сюди на якіхось півстав-
ки в ДЮСШ, і ми організуємо 
урок тенісу для наших дітей, і 
цей хлопець буде якісь ази цим 
дітям давати. Це дорогого стоїть. 
А вже потім ті діти, які захочуть 
професійно займатися тенісом, 
прийдуть і запишуться в секцію.

В Бучі цілий рік працює урок 
тенісу. І українські майстри з 
цими дітьми займаються... 

— А як все це буде організо-
вано? Адже у нас лише в місті 
три школи. І десятки — в рай-
оні.

— Дійсно, в Бучі простіше, там 
лише три школи. Але, я думаю, 
організувати все можна. Було б 
бажання. Наприклад, це може 
бути одна школа в день... Тут 
справа не в кількості, а в знайом-
стві з цим видом спорту в прин-
ципі. Бо це — можливість, шанс. 
І ми такий шанс, — потрапити у 
великий теніс, — дамо кожному 
школяру Вишгородщини... Для 
мене це вкрай важливо, бо я 
тут живу. Розумієте, в мене були 
варіанти. Віталій Кличко, у них 
в Києві є база на Трухановому 
острові, 5 гектарів, пропонував 
мені — іди, будуй в мене. Ніяких 
проблем:  договір оренди на 49 
років, всі дозволи, вода, світло 
є, лише будуй. Але я принципово 
хочу тут побудувати. Бо у киян є 
куди піти вчитися, там набагато 
більше можливостей. Тому я, вся 
наша команда, прийняли таке рі-
шення.   

— Зрозуміло. Але в цьому 
контексті виникає питання 
щодо ваших сусідів — того са-
мого КП «Навчально-спортив-
на база». Рада загалом та О. 
Дзюба зокрема сподівається, 
що зараз, після того, як рахун-
ки підприємства розморозили,  
справи там підуть вгору. Без 
всяких інвесторів і співробіт-
ницитва з бізнесом. Ви в це 
вірите?

— Ні. В району просто немає 
коштів, щоб її утримувати.

— А про інвесторів депутати, 
навіть, чути не хочуть...

— В них просто немає іншого 
виходу. Ситуація дуже проста: 
потрібно вкласти кошти для того, 
щоб це підприємство почало 
приносити прибуток, який дозво-
ляв би його, хоча б, утримувати. 
Питання: де взяти кошти? При-
чому, не малі: як мінімум, десять 
мільйонів. Кошти може дати або 
район, або приватний інвестор. 
Але просто так інвестор теж їх не 
дасть... Він щось за це захоче. І 
тут треба обговорювати варіанти.

— Проблема в тому, що депу-
тати до варіантів не доходять. 
В мене складається враження, 
що їх відлякує саме словоспо-
лучення «приватний інвестор».  
Як синонім слова «злодій»...

— Це абсолютно неправильно. 
Я не бачу іншого шляху розвитку 
дитячого спорту в нинішній ситу-
ації розвитку, ніж співробітництво 
держави і бізнесу. 

— Дякую за інтерв’ю.
Записав В. Борзовець

...Але для початку нагадаю читачам історію земельної ділянки, на якій, власне, будується теніс-
ний клуб. Тим паче, що два роки тому я власноруч цю історію досліджував. Це — та сама ділянка, 
про яку наша газета написала 27 червня 2014 р. (№10(226) в матеріалі «Сегодня на территорию 
КП Вышгородского райсовета «Навчально-спортивна база» не проехать: на дороге огромная 
яма. А завтра дорогу сюда могли закрыть частные владения...».

Отже, про що мова? У 2009 р. тодішні керівники міста вирішили «роздерибанити» прибережну 
захисну смугу дачного масиву «Дніпро» загалом і СТ «Дніпро-8» зокрема. По дуже простій схемі: 
домовившись із керівниками окремих садових товариств (в СТ «Дніпро-8» це була така собі Г. 
Чечета), які самовільно «включили» всіх претендентів на земельні ділянки до «своїх» садових 
товариств. Таким чином, ті змогли отримати землю без виготовлення техдокументації.  Проголо-
сували за виділення земельних ділянок «ручні» депутати міськради.

Так от: дві земельні ділянки перед воротами КП райради «Навчально-спортивна база» в 2009 та 
в 2010 р.р. отримали, якраз, новоспечені «члени СТ «Дніпро-8» кияни В. Трікіша та П. Черноусов. 
Третю — один із вишгородських районних чиновників.

...А в 2011-му керівники Вишгорода вирішили прибрати до рук все, що залишилося на дачному 
масиві «Дніпро», розробивши детальний план його «розбудови». І запустили туди газету «Виш-
город», перед якою поставили завдання «ідеологічно підготувати» народ. Ну, щоб особливо не 
пручався. 

2 липня 2011 р. газета «Вишгород» в №27(815) в статті «Садівниче товариство «Дніпро-8» на-
писала: «Нинішнє футбольне поле (імпровізоване, перед ворітьми КП «НСБ» — авт.), за задумом 
правління «СТ «Дніпро»8», стане комплексним спортивним майданчиком». 

Уявляєте рівень цинізму: «роздерибанивши» два роки тому футбольне поле, і знаючи, що не-
вдовзі тут виростуть круті палаци, обіцяти «лохам»-читачам, що на цьому місці ось-ось з’явить-
ся «комплексний дитячий майданчик»!



ії

 

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

5
Вышгородщина

№20(299), пятница, 23 сентября 2016 г.

(Закінчення. 
Початок на стор-х 1)

,

 

БПП та «Батьківщина» проти Фонду комунального 
майна: війна за справедливість чи за «хлібне» місце?  
чинаються і закінчуються права 
та обов’язки КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ». Якби не рахунки за орен-
ду, виставлені КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» І. Білоцькій:

1) за травень — 18 травня 2016 
р. (а мав бути виставлений лише 
у червні), за червень — 7 черв-
ня (а мав би бути виставлений у 
липні);

 2) з посиланням на підста-
ву — Договір оренди №13 від 
17.06.2013 року, який закінчився 
ще 30 квітня 2016 р.   

Ну, звичайно ж, тут теж вину-
ватий Фонд комунального май-
на. По-перше, — тому, що не 
роз’яснив керівникам КЗ «Виш-
городська ЦРЛ», що договори 
оренди у орендарів мають вла-
стивості закінчуватися, по-друге, 
— що не повідомив письмово І. 
Клюзко про те, що договір орен-
ди з І. Білоцькою теж закінчив-
ся, по-третє, — що не навчив: в 
офіційних документах не можна 
посилатися на угоди, які втрати-
ли юридичну силу або ще її не 
набрали, по-четверте, — що не 
втовкмачив: наперед рахунки за 
оренду виставляти не варто, та 
ще й у такій делікатній ситуації, 
по-четверте... Цей перелік можна 
продовжувати безкінечно. 

Але, вибачте, це ж смішно. Є 
речі, які керівник підприємства та 
його підлеглі повинні знати з тієї 
простої причини, що без такого 
знання вони просто не можуть 
якісно виконувати свої обов’язки. 

Та мова, навіть, не про це. Як 
кажуть, все буває. Ну, добре, чо-
гось керівник не знає, бо раніше 
з цим не стикався. Дійсно, все 
знати неможливо. Але тим і має 
відрізнятися людина, якій довіря-
ють керувати підприємством (за-
кладом), та ще й комунальним, 
від такої, якій цього не довіряють, 
що вона, ця людина, повинна 
вміти й бажати не соромитися 
вчитися тому, чого ще не вміє, як 
то кажуть, «на ходу».  Саме вчи-
тися, а не звинувачувати у влас-
них помилках інших. Тому, що не-
визнання власних помилок — це 
шлях в нікуди.

Але, ви знаєте, шановні читачі, 
і з цим можна було б змиритися. 
Ну, такий характер. Хоче людина 
бути завжди права. Є такі гро-
мадяни: у них всі кругом у всьо-
му завжди винуваті. Навіть — у 
їх власних помилках. Погано, 
звичайно, але може бути й гір-
ше... Якби не оті злощасні інші 
орендарі, яким КЗ «Вишгородсь-
ка ЦРЛ» за кілька місяців вза-
галі не виставляла рахунки за 
орендну плату. 

Ви ж пам’ятаєте: в 1 півріччі 
2016 р. орендодавець, — КЗ 
«Вишгородська ЦРЛ», — своїм 
орендарям ПАТ «Державний 
ощадний банк «Україна», ТОВ 
«Рецепти життя», ТОВ «Нова 
діагностика» та ФОП Батишкін 
А. О. не нарахував жодної ко-
пійки орендної платні. Тоді як з 
ПАТ «Державний ощадний банк 
«Україна» (350 грн.) договір орен-
ди  був підписаний 10.05.2016 
р., з ТОВ «Рецепти життя» (30 
тис. грн.) — 18.04.2016 р., з ТОВ 
«Нова діагностика» (1600 грн.) та 
ФОП А. Батишкіним (90 грн.) — 

Головний редактор українського тижневика «Дзеркало 
тижня»  Юлія Мостова:

«Найбільша проблема України зараз — навіть не ко-
рупція, а професійна деградація. Скрізь. Від спецслужб і 
медицини до освіти, держуправління і журналістики...».

23.05.2016 р.
Та і це можна було б, якось, 

зрозуміти (час на адаптацію, ре-
монт і т. ін.), але не виправдати. 
Оскільки такі речі може собі до-
зволити приватний підприємець, 
але ніяк не керівник комунально-
го підприємства. Якби — не отой 
злощасний «обрізаний» звіт про 

оренду нерухомого майна за пер-
ше півріччя 2016 р. від 18 червня.  
Бо якщо керівники КЗ «Виш-
городська ЦРЛ» подають «об-
різаний» звіт, це означає, що 
вони прекрасно розуміють, що 
порушили закон. Що повний 
звіт з «нулями» за орендну 
плату подавати неможна. 

Ну, а тепер здогадайтеся, ша-
новні читачі, при такій «політиці» 
— потрібний керівнику КЗ «Виш-
городська ЦРЛ» принциповий і 
чесний Фонд комунального май-
на? Який вимагає повні, а не «об-
різані» звіти, не хоче за когось 
«вирішувати питання», і вказує 
на юридичну безграмотність? 
Правильно, не потрібний.

Однак, і це, як з’ясувалося, не 
найгірше. 

...І ПРО РЕАКЦІЮ 
РАЙОННОЇ РАДИ

Найгіршим виявилося те, що 
такий Фонд комунального майна  
не потрібний нашій районній раді. 
Бо замість того, щоб підтрима-
ти в цій ситуації керівництво 
Фонду, «апаратчики» районної 
ради, мабуть, з благословення 
її керівництва, почали справж-
нє цькуваня працівників Фон-
ду. 

А найсмішнішим при цьому ви-
явилося те, що прийоми і методи 
цих апаратних працівників мало 
чим відрізнялися від прийомів і 
методів, які використовував в кон-
флікті з Фондом КЗ «Вишгород-
ська ЦРЛ» (див. минулий номер). 
Ну, точнісінько у відповідності з 
українською приказкою «Яке їха-
ло, таке й здибало!». Згадаймо, 
лише, посилання КЗ «Вишгород-
ська ЦРЛ» в платіжках, виставле-
них І. Білоцькій, на Договір орен-
ди №13 від 17.06.2013 року, який 
закінчився ще 30 квітня 2016 
р. та посилання А. Потапенка в 
листі про необхідність надання 
Фондом комунального майна по-
садових інструкцій від 1.08.2016 
р. на Положення про Фонд кому-
нального майна Вишгородського 
району, яке ще не набрало чин-
ності. 

І в першому, і в другому випад-
ках — елементарна юридична 
безграмотність... Як кажуть, було 
б смішно, якби не було так сум-
но... 

НАЙБІЛЬША ПРОБЛЕМА —
ПРОФЕСІЙНА ДЕГРАДАЦІЯ?
То, може права була головред 

тижневика «Дзеркало тижня» 
Юлія Мостова, коли заявила не-
давно в інтерв’ю журналу «Новое 
время», що найбільша проблема 
України зараз — навіть не коруп-
ція, а професійна деградація?

І — може достатньо вже в ка-
дровій політиці керуватися саме 
політичними інтересами і 
політичною доцільністю, а не 
професійними якостями? Бо, що 
не кажіть, а я дуже сумніваюся, 
що в цьому випадку, — «реор-
ганізації» Фонду комунального 
майна, — керівництво районної 

ради керувалося саме професій-
ними якостями працівників фон-
ду. В першу чергу — його керів-
ника Л. Кордон та її заступника С. 
Рудича.  

Я нічого не можу сказати про 
тільки що призначеного остан-
ньою сесією райради нового 
керівника Фонду, радника голо-
ви ради Ю. Деркача. Можливо, 
що він якось покращить роботу 
«реорганізованого» Фонду кому-
нального майна. Однак, насто-
рожують дві речі. Перша — що 
саме Ю. Деркач разом з началь-
ником відділу з юридичного за-
безпечення та нормативно-пра-
вової роботи райради К. Сірченко 
та головним спеціалістом цього ж 
відділу К. Кулешовою виконува-
ли всю «брудну» роботу, метою 
якої була, фактично, розправа 
з Фондом комунального майна 
району. Друге: на сесії районної 
ради, де розглядалося питання 
призначення Ю. Деркача голо-
вою Фонду, я з його виступу так і 
не зрозумів що саме і як саме він 
зібрався покращувати. Я впевне-
ний, що цього не зрозуміла і біль-
шість депутатів. 

В такому випадку виникає 
те саме знамените питання М. 
Жванецького (вибачте за «мову 
окупанта»): «Так из-за чего, соб-
ственно?!». Через що, власне, з 
якої такої причини зчинився весь 
цей рейвах з «реорганізацією» 
районного фонду комунального 
майна? 

«ИЗ-ЗА ЧЕГО, СОБСТВЕННО?»
Може цей фонд працював 

вкрай непрофесійно і розвалив 
всю роботу по управлінню кому-
нальним майном в районі? Тоді 
де аналіз його роботи, кричущі 
факти непрофесійності, доведені 
до депутатського корпусу та всіх 
мешканців району? Особисто я 
не чув і не бачив такого аналізу 

і таких фактів. Може, тому, що їх 
не існує в природі?

Чи, може керівники цього 
Фонду були помічені в корупції, 
розпродавали направо і наліво 
народне майно та займалися 
здирництвом, вступали в злочин-
ні змови з орендарями, брали 
хабарі? То чому про це нікому не-
відомо? Де порушені криміналь-
ні справи, викривальні сюжети 
в теленовинах, бадьорі рапорти 
наших правоохоронців, так ласих 
до піару? Теж немає.

То хто, де й коли аналізував 
роботу Фонду? Хто саме дійшов 
висновку, що старе Положен-
ня — погане і потрібно написати 
нове (було «управляти майном», 
стало «виконувати функції та 
завдання з управління...»(!), хто 
і на якій підставі вирішив, що 
«оновлений» Фонд буде працю-
вати краще і ефективніше?

Можливо, наші депутати вирі-
шили, що Фонд є відповідальним 
за те, що комунальні підприєм-
ства ради десятки років пра-
цюють через пень-колоду? Тоді 
чому ці депутати місяць тому за-
блокували пропозицію О. Дзюби 
щодо аудиторської перевірки ко-
мунальних підприємств, послав-
шись на те, що на це немає ко-
штів? Де логіка? 

ДО РЕЧІ, ПРО О. ДЗЮБУ...
До речі, про О. Дзюбу. Я назвав 

цей матеріал «БПП та «Батьків-
щина» проти Фонду комуналь-
ного майна: війна за справед-
ливість чи за «хлібне» місце?» 
не лише тому, що смішні листи 
на адресу Фонду підписувалися 
представником «Батьківщини» А. 
Потапенком, як я розумію, з мов-
чазної згоди представника БПП Р. 
Кириченка. А й тому, що постійна 
комісія райради з питань кому-
нальної власності, розвитку про-
мисловості, підприємництва та 
інфраструктури під керівництвом 
О. Дзюби «погодила штатний 
розпис Фонду комунального 
майна Вишгородського району 
від 01.10.2016 року згідно з до-
датком, що додається». Чим, до 
речі, реально перевищила свої 
повноваження. Та мова не про 
це. Особисто мене цікавить: чим 
керувався, взагалі-то, наскільки 
мені відомо, достатньо тверезо 
мислячий і принциповий депу-
тат О. Дзюба, коли погоджував 
із своєю комісією новий штатний 
розпис Фонду? Чому його не за-
цікавило чим, власне, обгрунто-

вується необхідність «реоргані-
зації» Фонду? Чи О. Дзюбу тішить 
будь-яка реорганізація будь-чого 
заради самої реорганізації? Як 
кажуть, радує сам процес? «Рух 
— все, мета — ніщо!», як наголо-
шував у свій час лідер 2-го Інтер-
націоналу Е. Бернштейн, чи як? 
Чи, навпаки, О. Дзюба добре ро-
зумів мету такої реорганізації:

1) потішити самолюбство го-
ловного «бппшника» І. Клюзко;

2) «пристроїти» на посаду рад-
ника голови райради Ю. Деркача;

3) отримати більш-менш керо-
ваний, практично, «кишенько-
вий» Фонд комунального майна. 

До речі, якщо це все, чого доби-
валися «реформатори», тоді це 
— ще півбіди. Але все може бути 
набагато гірше, якщо це — лише 
програма-мінімум. А програмо-
ю-максимум і основною метою 
наших депутатів та керівників 
райради є безсовісний «дери-
бан» (за допомогою нового 
Фонду) майна та землі, які ще 
перебувають у спільній влас-
ності територіальних громад 
району.  

...ТА ПРО ІНШИХ ДЕПУТАТІВ
Як відомо, у нашій районній 

раді, окрім БПП «Солідарність» 
та «Батьківщини», є ще шість 
фракцій: «Наш край» (В. Саве-
нок, О. Приходько, О. Таран, О. 
Мартиненко, В. Духота, О. Тара-
сенко); ВО «Свобода» (О. Кри-
венко, Т. Помаз, М. Клованич, К. 
Олексій); «Громадянська пози-
ція» (І. Побідаш, Р. Манія, В. Бер-
надін, В. Степанечко); Радикаль-
на партія О. Ляшка (В. Дерпак, 
В. Кисіль, М. Ганіцька, І. Бихов-
ченко); «Воля» (В. Яковенко, В. 
Головаченко, О. Санніков); «Нові 
обличчя» (Ю. Мельниченко, М. 
Сапон).

Ну, добре, у членів БПП та 
«Батьківщини» не виникло жод-
них питань щодо необхідності 
«реорганізації» Фонду комуналь-
ного майна через партійно-корпо-
ративну солідарність. Припусти-
мо. А що ж члени інших фракцій? 
У них таких питань не виникло 
уже через депутатсько-корпора-
тивну солідарність, чи як? Про 
все домовилися наперед під час 
чергового «вечора відпочинку» в 
ресторані «Галс»? А як же тоді ін-
тереси виборців? 

Чи вони закінчуються там і тоді, 
де і коли  починаються інтереси 
депутатів?

В. Борзовець 

Від редакції
Зізнаємося чесно: нам було не дуже приємно спостерігати, як півроку тому С. Рудич, який на 

минулорічних місцевих виборах балотувався до районної ради від політичної партії «Громадян-
ська позиція», захищав команду І. Побідаш, «рятуючу» КП «Навчально-спортивна база». Нам, 
також, добре відомо, що Л. Кордон працювала заступником голови Вишгородської РДА «при 
Януковичі» і була депутатом райради минулого скликання від «регіоналів». 

Але ні перше, ні друге не може і не повинно бути підставою для того, щоб «реорганізовувати» 
Фонд комунального майна лише для того, щоб позбавитися цих двох керівників. Справжніх про-
фесіоналів, між іншим, яких і у апараті райради, і в райдержадміністрації залишилося не так уже 
й багато. На превеликий жаль. 

Між іншим, «регіонали» кадрову політику проводили набагато розумніше, ніж представники 
нинішньої влади. При тому, що вони саджали в керівні крісла синів, доньок, кумів, сватів, друзів 
дитинства і т. ін., вони, також, зверталися й до професіоналів. Правда, ставлячи при цьому одну 
умову — вступ до ПР. Нинішня влада, як бачимо, взагалі ніяких умов не ставить. А просто «за-
чищає поле», звільняюячи для «своїх» керівні крісла і особливо не переймаючись при цьому 
законністю засобів, прийомів та методів.

...До речі, в зв’язку з конфліктом, про який йдеться. По району ходять плітки про те, що, нібито, 
Ю. Деркач є «смотрящим» від народного депутата країни Я. Москаленка і «реорганізація» Фонду 
проводиться з його особистого «благословення». Офіційно заявляємо: це — повна нісенітниця. 
Наскільки нам відомо, Я. Москаленко з Ю. Деркачем, навіть, не знайомі...

Повний абзац!
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Вівторок 27 вересня 2016 року

06.00, 18.40, 21.00 Новини
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 План на завтра» 
10.30 Український корт
10.55 Д/ф «Новий Орлеан»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспільний університет
14.50 Фольк-music
16.00 Твій дім
16.30, 17.30 Орегонський путівник
17.00 Вікно в Америку
18.00 Книга ua
19.25, 21.45, 22.45 З перших вуст
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Яскраві моменти Ріо-2016

06.00, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.15 Т/с «Уламки щастя» 
20.30 «Чистоnews 2016»

21.00 Т/с «Свати - 6»
22.00 «Гроші»

06.10, 13.10, 14.20 Д/п «Слідство 
вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Сільський романс»
16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Друге життя»
23.00 Т/с «Закохані жінки» 

05.47 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.07 Х/ф «Янгол-охоронець» 
09.50 Х/ф «Ковбої проти прибуль-
ців» 
12.10 Х/ф «Люди в чорному 3» 
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55, 18.30 «За живе!»
12.10 Х/ф «Дочка»

14.05 «Слідство ведуть екстрасен-
си»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

06.50 Факти тижня
09.15 Надзвичайні новини.
09.50 Х/ф «Десять негренят»
12.30, 13.20 Х/ф «Термінова 
доставка» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Х/ф «13-й район. Це-
гляні маєтки» 
16.50 Х/ф «Падіння Лондона» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Пес-2» 
22.25 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.10, 00.30 «Моя правда»
12.00, 23.25 «Криве дзеркало»
12.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25 Х/ф «Добрий ранок!»
18.05 Х/ф «Висота»
21.30 Х/с «Пригоди Шерлока 
Холмса»

06.00 Мультфільми
06.35, 08.30 «Нове Шалене відео»
07.05 «Top Gear»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
09.50 «Облом.UA.»
11.00 «Реал-Бодрит»
12.00 «Українські сенсації»
13.00 «Дембель»
13.55 «Люстратор 7,62»
15.50 «Секретні матеріали»
18.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Спіймати і вбити» 
22.00 Т/с «Моссад» 

05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 «Топ-модель по-російськи»
10.20 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел і Решка. 
16.00 «Файна Юкрайна»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Європа»

23.50 Т/с «Сонна Лощина» 

05.00 Х/ф «Екстрасенс»
07.25 Х/ф «Відпустка за власний 
рахунок»
10.00 «Кримінальні справи»
10.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.55 Х/ф «Сім старих і одна 
дівчина»
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Служба розслідувань» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Батьківщина - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
12.10, 17.55, 23.00 Панянка-селянка
13.30, 20.00 Одного разу під 
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»

06.50 Ранок з Україною

06.00,  21.00 Новини
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 Уряд на зв’язку з громадянами
10.30, 19.30 Про головне
11.20 Війна і мир
12.00 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний університет
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ у 
ВР УКРАЇНИ
18.00 Д/ф «Ангел помсти»
19.25, 21.45, 22.45 З перших вуст
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30 Яскраві моменти Ріо-2016
21.50 Т/с «Епоха честі»
23.00 Підсумки

06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.30, 00.00 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати»
22.00 «Життя без обману 2016»

06.05, 11.15, 12.25, 14.20 Д/п «Слідство 
вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Друге життя»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.00 Т/с «Закохані жінки» 

05.10 Дорослі як діти
06.05, 18.00 Абзац
07.05, 08.20 Kids Time
07.07 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.22 Т/с «Спецзагін Кобра»
10.25 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Половинки 2
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Любов на виживання

07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.00, 18.30 «За живе!»
11.20 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф»
23.55 Т/с «Коли ми вдома»

05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Патруль. Самооборона
11.05, 13.20 Х/ф «Десять негренят»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.25, 16.20, 21.40 Т/с «Пес-2» 
16.50 Т/с «Острів непотрібних людей» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ міста 
янголів» 
00.50 Т/с «Комісар Рекс»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.00, 00.15 «Моя правда»

10.50, 23.25 «Криве дзеркало»
11.50 Х/ф «Шістнадцята весна»
13.20, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.10 Х/ф «Старий знайомий»
17.20 Х/ф «Бережіть жінок»
21.30 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.25, 01.45 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Літаки Другої світової війни»»
12.40 «Відеобімба»
14.00, 22.00 Т/с «Моссад» 
14.55 Х/ф «Пригоди Посейдона»
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Лицарі неба» 
23.55 Х/ф»Підірване сонце» 

05.00 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 «Топ-модель по-російськи»
10.20 «Орел і Решка. Шопінг»

12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

05.10 Х/ф «Добрі наміри»
06.45 Х/ф «Ніагара»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.35, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15, 03.35 «Свідок»
15.25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Батьківщина - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
10.45 Х/ф «Король повітря:»
12.10, 17.55, 23.00 Панянка-селянка
13.30, 20.00 Одного разу під Полтавою

06.00, 21.00 Новини
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 Наші гроші
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Засідання Кабміну України
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі хазяїн?
14.00 Суспільний університет
14.50 Світло
15.40 Гра долі
16.10 Мистецькі історії
16.30 Д/ф «Дороги в Мемфіс»
17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Світ
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 21.45, 22.45 З перших вуст
20.00 Переселенці
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Яскраві моменти Ріо-2016
21.50 Т/с «Епоха честі»

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

14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.15 Т/с «Уламки щастя» 
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Свати - 6»
22.00 «Поверніть мені красу 2»

06.05, 11.15, 12.25, 14.20 Д/п «Слідство 
вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Друге життя»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.00 Т/с «Закохані жінки» 

07.07 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.27 Т/с «Спецзагін Кобра»
10.30 Т/с «Моя прекрасна нянька»
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00, 21.55 Хто зверху?
20.55 Київ вдень і вночі
23.55 Х/ф «Похмурі небеса» 

06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.45, 18.30 «За живе!»
12.00 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50, 16.50 Т/с «Острів непотрібних 
людей» 
11.45, 13.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ міста 
янголів» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.25, 16.20, 21.40 Т/с «Пес-2» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Нестримні» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.45, 23.25 «Моя правда»
10.25 «Криве дзеркало»
11.25 Х/ф «Справи серцеві»

13.00 Х/ф «Старий знайомий»
15.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
17.00 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
18.10 Х/ф «П’ять хвилин страху»
21.30 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.25 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Літаки Другої світової війни»»
12.40 «Відеобімба»
13.50 Х/ф»Підірване сонце» 
15.40, 22.00 Т/с «Моссад» 
16.35 Х/ф «Лицарі неба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф «Кінець гри» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.20 «Топ-модель по-російськи»
10.20 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.00 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»

07.00, 19.00 Події
09.15, 03.00 Зірковий шлях
10.50, 05.10 Реальна містика
11.50 Х/ф «Зворотний квиток»
13.45, 15.30 Т/с «Господиня великого 
міста»
18.00 Т/с «Співачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Королева бандитів» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Мумія 2: Повернення» 

06.00 «Таке спортивне життя. Ганна 
Різатдінова»
06.25 Відлуння
06.55 Зоопарки світу
08.00, 17.40, 18.35, 22.00 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.45, 16.15 Мова тварин
14.40, 22.05 Довідник дикої природи
17.45 Дороги до прекрасного
18.15 «Іпостасі спорту»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 «Всесвіт Анатолія Пілецького»
23.05 Сили природи

18.00 «Розсміши коміка»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»

05.30 Х/ф «Олеся»
07.10 Х/ф «Тримайся, козаче!»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.35, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Батьківщина - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
11.00 Х/ф «Нове вбрання короля»
12.10, 17.55, 23.00 Панянка-селянка
13.30, 20.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН
06.00, 10.50, 05.10 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00 Т/с «Співачка» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА 
«Бешикташ» - «Динамо»

06.00 «Таке спортивне життя. 
06.30 «Відлуння»
07.00 Довідник дикої природи
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.50 «Соціальній статус: ваша пенсія»
14.50, 23.05 Сили природи
16.15, 21.00 Сироти дикої природи
17.45 Дороги до прекрасного
18.15, 04.25 «Цивілізація Incognita»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.40 Глобал - 3000
22.10 Пригоди Остіна Стівенса

2+2

Оголошення

15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
21.00 Т/с «Кухня»

06.00, 10.50, 05.10 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00, 04.10 Т/с «Співачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Королева бандитів» 

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30, 16.15 Мова тварин
07.00, 22.10 Довідник дикої природи
08.00, 15.40, 18.35, 21.30 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.45 «Будьте здорові!»
13.55 Дороги до прекрасного
14.50, 23.10 Сили природи
17.45 «Соціальній статус: ваша пенсія»
18.20, 04.50 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.05 Сироти дикої природи

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

                                              Продаю 
земельну
 ділянку

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

Тел.: 
(098)981-14-77

* * *

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

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

(098)981-14-77

Посміхніться
                                                                                      

6 Телепрограмма
№20(299), пятница, 23 сентября 2016 г.

К-1

   Безкоштовна медицина у нас починається з 
платних бахіл.
   А платна медицина — з безкоштовних бахіл.

 * * *
   Сказала чоловікові, що хочу бути його най-
кращим другом. Після чого він відкрив банку 
пива і став розповідати мені, як йому набрид-
ло сімейне життя.

* * *
   Граф викликає кухаря:
   — Любий, завтра приїжджає моя теща.
   — Розумію, сер.
   — Ось список її улюблених страв.
   — Так сер.
 Якщо ви приготуєте хоча б одне з них, будете 
негайно звільнені ...

* * *
   — Скажи, Яша, коли у тебе післяобідній від-
починок?
   — Вона спить з години до двох.
   — Хто вона?
   — Дружина.
   — Я тебе хіба питаю про дружину?
   — Ні, але коли вона спить, у мене відпочинок!



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

  Четвер 29 вересня 2016 року

 

  

  П’ятниця 30 вересня 2016 року

Субота 1 жовтня 2016 року

УТ-1

ICTV
Інтер

К-1

Новий

СТБ

1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 2 жовтня 2016 року

2+2

06.00, 18.15 Новини
09.15 Д/ф «Примара Бабиного 
Яру»
10.00, 13.30 Перша студія
10.30 Про головне
11.25 Розсекречена історія
12.30 Слідство. Інфо
14.00 Суспільний університет
15.20 Надвечір’я. Долі
16.05 Спогади
16.40 Бабин Яр. Без права на 
існування
16.55 Проект «Золота роза»
17.35 Д/ф «Ангел помсти»
18.30 75-ті РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ 
БАБИНОГО ЯРУ. 
20.00 Prime time з Мирославою 
Гонгадзе
20.30 «Схеми» 
21.45, 22.45 З перших вуст
21.50 Т/с «Епоха честі»

06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь (укр)»
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку «
14.10 «Сліпа»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Х/ф «Царство небесне» 
23.00 «Право на владу 2016»

06.05, 11.15, 12.25, 14.20 Д/п «Слід-
ство вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Друге життя»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
23.00 Х/ф «Список Шиндлера» 

08.05 Х/ф «Страховик» 
10.20 Х/ф «Тінь»
12.30 Х/ф «Розплата» 
14.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Любов на виживання
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Х/ф «Номер 44»

06.40, 16.00 «Все буде добре!»

08.40 «Все буде смачно!»
10.35, 18.30 «За живе!»
11.50 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі»
00.10 «Один за всіх»

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.50 Т/с «Острів непотрібних 
людей» 
11.55, 13.20 Х/ф «Нестримні» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.25, 16.20, 21.40 Т/с «Пес-2» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Нестримні-2» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.50, 23.25 «Моя правда»
11.40 Х/ф «У бору брусниця» 
14.25, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.15 Х/ф «Справи серцеві»
17.55 Х/ф «Доля людини»

21.30 Х/с «Пригоди Шерлока 
Холмса»

06.00 Мультфільми
06.25, 09.20 Д/п «Помста природи»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
10.00 Д/п «Вердикт історії»
12.30, 23.00 «Праведники світу»
13.55 Х/ф «Підірване сонце» 
15.45, 22.00 Т/с «Моссад» 
16.40 Х/ф «Кінець гри» 
20.00 Х/ф «Загін порятунку» 

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.50, 16.15 «Орел і Решка»
15.15 «Орел і решка»
19.00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

05.05 Х/ф «Мільйони Ферфакса»
06.45 Х/ф «Погань»

06.00 Підсумки
06.15 У просторі буття
07.50, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 М/с «Мандрівники в часі»
10.05 Як це?
10.25 Хто в домі хазяїн?
10.55 Хочу бути
11.20 Школа Мері Поппінс
11.35 Казки Лірника Сашка
11.45 Суспільний університет
13.00 Мистецький пульс Америки
13.40 Д/ф «Дороги в Мемфіс»
14.40 Д/с «Нью-Йорк»
16.45 Гандбол. «Динамо-Бухарест» (Ру-
мунія) - «Мотор» (Запоріжжя)
18.40 Х/ф «Шопен. Бажання кохати»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Яскраві моменти Ріо-2016
21.50 Розсекречена історія

06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Х/ф «Століття Якова»
15.10 «Юрмаліто з Кварталом 95»
18.30 «Розсміши коміка «
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Ліга сміху. Юрмала»
23.20 Х/ф «Невдаха із Каунт-Каунті»

06.30 «Жди меня. Украина»
08.00, 20.00, 00.30 «Подробиці»
09.00 Х/ф «Артист із Коханівки»
10.30 Х/ф «Чотири нуль на користь Та-
нечки»
12.15 Х/ф «Дорога Олена Сергіївна»
14.15 Х/ф «Обміняйтесь обручками»
16.15 Х/ф «Вибір моєї матусі»
18.10, 20.30 Х/ф «Кохання з випробу-
вальним терміном»
22.30 «Добрий вечір на Інтері»
23.30 «Навколо М»

06.27 Хто зверху-5
08.25 Ревізор
11.25 Страсті за ревізором
14.10 Любов на виживання
16.05 М/ф «Іван Царевич і сірий вовк 2» 
17.45 Х/ф «Хоббіт» 

14.30 Х/ф «Джек Гантер» 
20.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Світлофор» 

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 05.20 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с «Королева бандитів» 
17.00, 19.40 Т/с «Хірургія. Терапія лю-
бов’ю»
21.50 Х/ф «Щаслива 
23.45 Реальна містика
02.20 Т/с «C.S.I» 

06.10 Х/ф «Мрія»
09.50 «Шеф-кухар країни» 
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.20, 15.55 «Цивілізація Incognita»
13.50 Дороги до прекрасного
15.00 Пригоди Остіна Стівенса
16.10 «Відверто про музику»
17.00 Концерт В.Дороша
20.05 Сили природи
21.00 Концерт О.Чубаревої 
22.50 Х/ф «Дике серце»

13.20 «Життя без обману 2016»
14.40 «Поверніть мені красу 2»
16.00 Т/с «Свати»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 3»
23.25 «Аргумент кiно»

07.00 М/с «Пригоди капітана Врунгеля»
07.40 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.00 «Навколо М»
13.00 Х/ф «Тільки повернись»
15.00 Х/ф «Кохання з випробувальним 
терміном»
18.40, 21.30 Т/с «Зимове танго»
20.00, «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Обміняйтесь обручками»

06.52 Т/с «Пригоди Мерліна»
11.25 Х/ф «Хоббіт» 
21.00 Х/ф «Оз: Великий і жахливий»
23.20 Х/ф «Бабадук»

06.30 «ВусоЛапоХвіст»
07.35, 10.50 «Х-Фактор»

09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
12.40 «МастерШеф - 6»
19.00 «Битва екстрасенсів 16»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Давай поговоримо про секс»

08.45 Дивитись усім!
10.30 Без гальм
10.55, 13.00 Х/ф «Тринадцять днів» 
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Команда «А» 
16.15 Х/ф «Три ікси» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Три ікси-2. Новий рівень» 
22.20 Х/ф «Призначення / Патруль 
часу» 1

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.50 «Невідома версія. За двома 
зайцями»
11.40 Х/ф «Вантаж без маркування»
13.20 Х/ф «Слухати у відсіках»
15.40 Х/ф «Без року тиждень»
17.00 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса»
22.00 Х/ф «Невідома версія. Королева 
Бензоколонки»

22.50 Х/ф «Градус чорного Місяця»
00.30 Х/ф «Де третій король?»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маскі-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео по-україн-
ськи»
08.20 «Облом.UA»
09.00 Бушидо
10.35, 16.00 «Роби бізнес»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Люстратор. Спецпроект»
13.00 «Секретні матеріали»
13.50 10 тур ЧУ з футболу «Волинь» - 
«Карпати»
16.25 Х/ф «Ларго Вінч: Змова в Бірмі» 
19.20 10 тур ЧУ з футболу «Динамо» 
- «Зірка»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.25 Х/ф «Любий Джон» 
11.30 Х/ф «Пригоди Бейлі: Ніч у 
Коутауні»
13.15 «Орел і Решка. На краю світу»
18.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
19.10, 01.00 «Вечірній квартал»

21.00 Х/ф «Дюплекс» 
22.45 «КВН»

05.15 «Правда життя. Професії»
06.20 Х/ф «Беремо все на себе»
07.50 Х/ф «Я оголошую вам війну» 
09.30 Т/с «Життя, якого не було» 
12.50 «Розсміши коміка»
13.45 Т/с «Великі почуття» 
14.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
16.35 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Черговий ангел - 2» 
22.40 Х/ф «Відкрите море» 
00.25 Х/ф «П’ятниця 13-е» 

06.00, 10.10 М/с «Дора-мандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
11.05 М/с «Елвін і бурундуки»
11.25 М/ф «Ведмеді-сусіди. На 
порятунок!»
13.10 Х/ф «Паралельні світи»
15.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою

06.00 Світ православ’я
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
09.00 Х/ф «Шопен. Бажання кохати»
11.35 М/с «Мандрівники в часі»
12.30 Театральні сезони
12.55 Мистецькі історії
13.10 Спогади
13.35 Гра долі
14.30 Фольк-music
15.40 Д/ф «Простір толерантності»
16.00 Твій дім-2
16.30 Т/с «Епоха честі»
20.10 Подорожні
21.00 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Книга ua
22.30 Класики світової літератури

06.10 Х/ф «Невдаха із Каунт-Каунті»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт»
12.20 «Українські сенсації»

20.35 Країна У

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Щаслива 
11.10 Т/с «Хірургія. Терапія любов’ю»
15.10 Х/ф «Паперові квіти»
17.10, 20.00 Т/с «Зведена сестра»
19.00 Події тижня 
22.00 Х/ф «Жила-була любов»
23.50 Реальна містика

07.50 «Натхнення»
09.50 «Відверто про музику»
11.00 Концерт В.Дороша «Осінь»
13.55 «Шеф-кухар країни» 
15.00 Пригоди Остіна Стівенса
16.25, 21.35 Зоопарки світу
17.00 Концерт М.Поплавського 
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
22.05 Х/ф «Герой сім’ї»

К-1

УТ-1

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.35, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Гаваї 5.0 - 4» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Батьківщина - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі»
07.35, 09.45 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
10.15 М/с «Козаки. Футбол»
11.30 М/с «Пригоди Котигорошка»
12.40 М/с «Лис Микита»
18.00 Х/ф «Ніколи не здавайся» 
20.00 Х/ф «Паралельні світи»
21.55 Х/ф «Крихітка на мільйон 
доларів» 

06.00, 10.50 Реальна містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 

18.00 Т/с «Співачка» 
19.45 Футбол. «Шахтар» - «Брага»
22.00, 23.30 Т/с «C.S.I» 

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 Глобал - 3000
07.00, 22.10 Пригоди Остіна 
Стівенса
07.55, 15.40, 18.30, 21.25 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.50, 17.45 Дороги до прекрасного
14.45, 23.05 Сили природи
16.15, 21.00 Сироти дикої природи
18.15, 04.30 «Цивілізація Incognita»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.40 «Відлуння»

06.30 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми вдома»
12.45 «Зважені та щасливі»
16.10 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор»
22.05 «Танцюють всі!-9»
00.55 «Слідство ведуть екстрасенси»

06.05, 04.55 М/ф «Скубі-Ду»
06.30 Стоп-10
08.20 Більше ніж правда
09.15 Секретний фронт
10.15 Антизомбі
11.10 Громадянська оборона
12.10, 13.00 Інсайдер
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Тринадцять днів» 
16.15 Х/ф «Нестримні-3» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Три ікси» 
22.35 Х/ф «Команда «А» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.05 «Невідома версія. Королева Бензо-
колонки»
11.55 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
13.10 Х/ф «Інспектор карного розшуку»
14.50 Х/ф «Людина в прохідному дворі»
19.30 Х/ф «Слухати у відсіках»
22.00 «Невідома версія. За двома зайця-
ми»
22.50 Х/ф «Вантаж без маркування»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маскі-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
09.00 «Облом.UA»
10.00 «Вайпаут»
12.20 «Top Gear»
13.25 Х/ф «40 днів та ночей» 
15.10 Х/ф «Помста безодні»
17.00 Х/ф «Ларго Вінч. Початок» 
19.20 10 тур ЧУ з футболу «Дніпро» - 
«Олександрія»
21.25 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан» 
23.20 Х/ф «Залізний кулак» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.10 Х/ф «Пригоди Бейлі»
11.00 Х/ф «Любий Джон» 
13.00 «Кохання з першого погляду»
14.00 Х/ф «Один день» 
16.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Сонна Лощина» 

05.55 Х/ф «Кармелюк»
11.30, 03.15 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00, 02.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «Ати - бати, йшли солдати...»
21.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
23.00 Х/ф «Розшукується герой» 

06.00, 10.10 М/с «Дора-мандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
11.05 М/с «Елвін і бурундуки»
11.30 М/с «Козаки. Футбол»
11.55 Країна У
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06.00, 18.40, 21.00 Новини
09.15 Т/с «Таксі»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.30 Док.фільм
12.00 Prime time з Мирославою 
Гонгадзе
12.30 «Схеми» 
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний університет
14.50, 03.50 Віра. Надія. Любов
15.50 Театральні сезони
16.30, 03.05 Д/ф «На порозі історії»
17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 З перших вуст
19.30 Про головне
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» 
21.30 Яскраві моменти Ріо-2016
21.50 Війна і мир

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку»
14.10 «Сліпа»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.15 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Х/ф «Століття Якова» 

06.05, 11.15, 12.25, 14.20 Д/п «Слідство 
вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Друге життя»
14.45 «Судові справи»
15.45 «Сімейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.15 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Тільки повернись»

06.55, 08.15 Kids Time
06.57 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.17 Т/с «Спецзагін Кобра»
09.15, 22.40 Половинки-2
11.15, 21.40 Київ вдень і вночі
15.15, 19.00 Супермодель по-україн-
ськи-3
00.30 Х/ф «Страховик» 

06.10 «Зіркове життя. Біс в ребро»
07.10 «Зіркове життя. Обережно - 

ревнощі!»
08.10 Х/ф «З привітом, Козаностра»
10.05 Х/ф «Холодне серце»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.55, 01.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.00, 22.50 «Танцюють всі!»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.50 Т/с «Острів непотрібних 
людей» 
11.55, 13.20 Х/ф «Нестримні-2» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44» 
15.25, 16.20 Т/с «Пес-2» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Х/ф «Нестримні-3» 
23.55 Т/с «Комісар Рекс»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Ти пам’ятаєш»
12.50 Х/ф «Доля людини»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25 Х/ф «П’ять хвилин страху»

18.05 Х/ф «Інспектор карного розшуку»
21.30 Х/с «Пригоди Шерлока Холмса»
23.25 Х/ф «Заручниця»

06.00 Мультфіль- ми
06.25, 09.20 Д/п «Помста природи»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00 «Секретні матеріали»
10.00 Д/п «Вердикт історії»
12.30 «Праведники світу»
13.55 Х/ф «Помста безодні»
15.45 Т/с «Моссад» 
16.40 Х/ф «Загін порятунку» 
19.20 Х/ф «Ларго Вінч: Початок» 
21.25 Х/ф «Ларго Вінч: Змова в Бірмі» 
23.40 Х/ф «Королівство гладіаторів» 

05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.50 «Орел і Решка»
15.15 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
17.10 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
22.00 Х/ф «Один день» 

05.35 Х/ф «Тихі береги»
07.00 Х/ф «Беремо все на себе»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 «Страх у твоєму домі»
13.35, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
« 
14.00, 19.00, 23.15, 02.35 «Свідок»
15.25 Т/с «Гаваї 5.0» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
11.00 М/с «Як козаки...»
15.35 М/с «Козаки. Футбол»
16.50 М/с «Пригоди Котигорошка «
18.00 Х/ф «Джек Гантер» 
23.30 Х/ф «Крихітка на мільйон 
доларів» 

06.00, 10.50 Реальна містика
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною

Новий

Інтер
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НТН 09.15, 04.45 Зірковий шлях
11.50 Т/с «Колір черемшини»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
16.00 Х/ф «Жила-була любов»
18.00 Т/с «Співачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Паперові квіти»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 
Стівенса
07.55, 15.35, 18.30, 21.25 «По-
года»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
13.45, 17.45 Дороги до прекрас-
ного
14.40, 23.05 Сили природи
16.15 Сироти дикої природи
18.10 «Цивілізація Incognita»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Мова тварин
21.40 «Відлуння»
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   — Алло! Это бесплат-
ная доставка овощей?
   — Да.
   — Доставьте меня из 
бара домой, пожалуйста! 
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Глібівка

Реклама

Паралімпіада-2016
Україна посіла третє місце 
в медальному заліку 
Паралімпіади-2016

Подарунок селу 
на Різдво Пресвятої 
Богородиці

21 вересня всі православ-
ні християни святкують Різ-
дво́ Пресвято́ї Богоро́диці, 
або Малу́ Пречи́сту. Це — свя-
то на честь Богородиці Діви 
Марії, матері Ісуса Христа. У 
цей день підкреслюється, що 
Божа Мати є великою правед-
ницею, помічницею і заступни-
цею людей, покровителькою 
сільського господарства, яка 
народженням Христа зробила 
перший крок до вічного спасін-
ня усіх людей.

Саме до цього свята керів-
ники Глібівки приурочили від-
криття одноіменного храму та 
День села. 

...Єдина сільська церква в 
Глібівці була зруйнована ще на 
початку 60-х. Храм, про який 
йдеться, бізнесмен Юрій Євту-
шенко почав будувати на початку 
2000-х, коли поселився у Глібівці. 

— Мене люди обрали головою 
в 2006-му, — розповів сільський 
голова Микола Ворон. — Тоді 
вже існував фундамент храму 
та почали зводитися стіни. Ми 
допомогли Юрію привести в по-
рядок документацію на земельну 
ділянку та будівництво. І, взагалі, 
допомагали, чим могли... 

На освячення престолу та хра-
му до Глібівки завітало чимало 
гостей: народний депутат Украї-
ни Ярослав Москаленко, перший 
заступник голови Вишгородсь-
кої РДА В. Савенок, Патріарший 
намісник, митрополит Переяс-
лав-Хмельницкий і Білоцерківсь-
кий Єпифаній, багато інших го-
стей.

...А після урочистостей глібів-
ці  разом з гостями відсвяткува-
ли день села, який розпочався 
щедро накритими столами та 
духмяною кашою, а закінчився 
концертом в сільському клубі. 
Концерт підготували художній 
керівник Альона Ушакова та ди-
ректор клубу Віктор Пустовий. 
Зате учасниками концерту стало 
мало не півсела — від школярів 
молодших класів до досвічених 
сільських артистів.

...Отже, тепер у Глібівці є свій 
храм. І немає ніякого сумніву, що   
кожний житель села знайде до 
нього свою дорогу.

В. Борзовець

17 вересня став останнім 
днем XV Літніх Паралімпій-
ських ігор для української 
збірної. Паралімпійці з України 
вибороли за цей день 11 на-
город, зберігши третє місце в 
медальному заліку «Ріо-2016».

Українська паралімпійська 
збірна завершила свої виступи 
на XV Літніх Паралімпійських 
іграх у Ріо-де-Жанейро. Субо-
та, 17 вересня, стала останнім, 
десятим, днем, коли виступа-
ли українські паралімпійці. Як 
повідомляє сайт Національного 
комітету спорту інвалідів Украї-
ни, цього дня у змаганнях взяли 
участь 40 українських паралім-
пійців. Результатом стало здоб-
уття 11 нагород - трьох золотих, 
чотирьох срібних та чотирьох 
бронзових медалей. 

«Золото» для України вибо-
роли плавці. Так, Єлизавета 
Мерешко виявилася першою 
на дистанції 100 метрів вільним 
стилем у класі S6, показавши ре-
зультат 1:11.40, що став світовим 
рекордом та її особистим рекор-
дом. Разом з нею на п’єдестал 
піднялася і Вікторія Савцова, яка 
взяла «срібло».

Найкращим став плавець Мак-
сим Веракса на дистанції 50 ме-

трів вільним стилем у класі S12. 
Серед плавчинь на спині у класі 
S13 українка Анна Стеценко ви-
явилася непереможною на дис-
танції 100 метрів.

Станом на ранок неділі, 18 
вересня, в командному заліку 
українська збірна посідає третє 
місце, здобувши загалом 117 ме-
далей — 41 золоту, 37 срібних та 
39 бронзових. Попереду збірна 
Китаю (105, 81, 51) та Велико-
британії (64, 39, 44). Незначно 
відстає від української команди 
збірна США, що має у своєму ак-
тиві 40 золотих, 42 срібних та 30 
бронзових нагород. На п’ятому 
місці Австралія з 79 нагородами 
(21, 29, 29), за нею Німеччина за 
57 медалями (18, 25, 14).

На 18 вересня, останній день 
Паралімпіади «Ріо-2016», запла-
новані ще кілька розіграшів ком-
плектів нагород, у яких українські 
паралімпійці участі не братимуть.

На знімку: Єлизавета Мереш-
ко

Анекдоти
   Как ни крути, но лучший шкаф 
для одежды  это стул.

* * *
    Кредитная карта — это так 
практично! 
   И в долг никому не даешь, и 
мимо нищих проходишь с чистой 
совестью. 

                        * * * 
— Привет, давно не виделись! Что, 
твой обалдуй все еще в школу 
ходит или уже в институт? 
   — В школу. 
   — Да ну, в какой класс? 
   — 8, 9 и 10. 
   — Что, сразу в три? 
   — Да, он там историю преподает. 


