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Нові Петрівці

І. Дунайському, звичайно, потрібно 
допомогти. І подякувати. 
Але ще більше допомогти, мабуть,  
потрібно міськраді з райрадою...

Складається враження, 
що попри всі обіцянки і роз-
мови про прозорість, від-
критість і доступність нашої 
нової влади, вона до них не 
зовсім прагне. Точніше — 
зовсім не прагне.    

...Пам’ятаю, на одній із 
перших сесій О. Момот, 
виступаючи перед депу-
татами, зауважив: «От по-
дивіться, тут чотири чи, 
навіть, п’ять камер, все фік-
сується, отже, можна буде 
перевірити...». Дійсно, те, 
що відбувалося на перших 
сесіях, фіксувалося кіль-
кома відеокамерами, одна 
з яких була, навіть, «офі-
ційною» і розміщалася на 
столі президії. Останні сесії 
фіксує одна відеокамера — 
І. Дунайського. Яку, як ви-
являється, він орендує.  

Яким чином вишгород-
цю, який працює і який не 
має можливості годинами 
просиджувати на сесіях, 
дізнатися що саме там від-
бувалося? Хто з депутатів 
і як саме мотивує своє го-
лосування «за» чи «про-
ти» того чи іншого проекту 
рішення? Чим саме аргу-
ментує свою позицію? Як 
це не дивно, ні з газети 
«Вишгород», на утримання 
якої витрачається більше 
мільйону гривень на рік, ні 
з газети «Слово», яка щой-
но відправилась у «вільне 
плавання», він цього не 
дізнається.  Це — не їхній 
«формат». Залишаються 
представники свідомої гро-
мадськості типу нашої газе-
ти та І. Дунайського. 

Є свята, під час святкування яких стає особливо 
соромно за державу. Таким святом для мене завжди 
був День Конституції України. Тому, що, насправді, 
як ми вже неодноразово підкреслювали на сторінках 
нашої газети, Конституція України була і, на жаль, за-
лишається більше декларацією про наміри, а не ре-
ально діючим Головним Законом України прямої дії. 

Саме тому напередодні цього дня і в зв’язку з не-
давнім скандалом, який виник на першому пленар-
ному засіданні 11-ої сесії  міської ради щодо відсут-
ності землі для «атошників», ми вирішили дослідити 
як нашими місцевими радами захищаються права 
учасників АТО та сімей загиблих хлопців, які живуть 
на території району. Оскільки, якщо вже порушують-
ся права цих людей, то що вже вести мову про інших 
громадян?     

Розпочати ми вирішии 
з найбільшого села рай-
ону — Нових Петрівець, 
колишнього «села Януко-
вича». В першу чергу тому, 
що головної проблеми м. 
Вишгорода, — відсутності 
вільних земель, — там в 
принципі не може існува-
ти. Справа в тому, що всі 
ми дуже добре пам’ятаємо 
29-ту сесію Вишгородської 
районної ради минулого 
скликання, яка відбулася 
22 серпня 2013 року. Про-
екти рішення №8 та №9 цієї 
сесії називались, відповід-
но, «Про затвердження 
проекту із землеустрою 
щодо встановлення (змі-
ни) межі адміністратив-
но-територіальної оди-
ниці села Нові Петрівці 
Вишгородського рай-
ону Київської області» 
та «Про встановлення 

(зміну) меж села Нові 
Петрівці Вишгородсько-
го району Київської об-
ласті». А проголосувавши 
за них, депутати збільшили 
площу села Нові Петрівці 
більше, ніж на 1166 гекта-
ри, затвердивши територію 
цього села загальною пло-
щею в 2105,5447 га. 

Знаючи, наскільки, з од-
ного боку, безгосподарно, 
а з іншого — несправед-
ливо райдержадміністрації 
ставилися до земельних 
угідь за межами населених 
пунктів, часто роздаючи її 
«потрібним» людям через 

підставних осіб, ми, дійс-
но, зраділи цьому рішенню 
депутатів. І були впевнені, 
що Новопетрівський сіль-
ський голова Р. Старень-
кий зробить все можливе 
для того, щоб збільшення 
площі села було викори-
тане виключно на користь 
громади. Навіть репортаж з 
сесії районної ради назва-
ли «Новые Петровцы уве-
личились вдвое. Поздрав-
ляем!».

...Однак, почавши вивча-
ти ситуацію з виділенням 

земельних ділянок «атош-
никам», одразу звернули 
увагу на матеріал «Боло-
то для Героїв?» Катерини 
Зайченко, який вийшов 25 
травня 2016 р. на «Україн-
ській правді». 

«Поки у Нових Петрів-
цях Вишгородського рай-
ону Київської області зво-
дять  багатоповерхові 
житлові комплекси та 
гектарами продають зем-
лі сільськогосподарського 
призначення, — наголошує 
автор, — учасникам АТО 
виділяють ділянки, розта-

 

«Село Януковича»

Допомагати чимось нашій 
газеті — це вже «нефор-
мат» влади, як колишньої, 
так і нинішньої. Ми вже до 
цього звикли. Тоді, шановні 
керівники міськвиконкому, 
допоможіть, хоча б, І. Ду-
найському. Який, дійсно, 
витрачає власні сили і час 
на те, щоб працювати за 
ваших журналістів... 

Щодо сесій районної 
ради, то вони, взагалі, ніко-
го не цікавлять. І ніхто їх не 
записує. Про сайт райради 
ми вже якось згадували: 
там сам чорт ногу зломить. 

Отже, звертаємося до 
голови РДА О. Горгана. 

Шановний Олександре Лю-
бомировичу! Просимо Вас: 
допоможіть, будь ласка, 
міськраді відновити офіцій-
ні відеозаписи сесій, а рай-
раді — розпочати цю добру 
справу, а, заодно, нала-
годити роботу офіційного 
сайту. Ми точно знаємо, що 
Ви в цьому розбираєтесь...

А то відчуваєш себе не 
жителем райцентру, від 
якого до Києва їхати десять 
хвилин, а злиднем з якоїсь 
Богом забутої Зачепилівки. 
До якої добратися можна, 
хіба що, кіньми, та й то 
лише в добру погоду.

В. Борзовець

Живемо «по-новому»?

Шановні земляки!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Конституції України!
Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення на-

шої незалежності, навіки закарбувало волю народу України жити у власній су-
веренній державі. Цей пам’ятний день відкрив перед нами шлях до розвитку і 
зміцнення правової європейської країни.

Однак демократичний розвиток ніколи не був легким. А нашій країні — особ-
ливо непросто, адже, ствердивши соборність та свободу більш ніж два десятки 
років тому, сьогодні ми змушені доводити своє право бути самостійними, від-
стоювати права і свободи у неоголошеній та підступній війні з агресором.

Тож маємо набратися терпіння і віри. Мусимо зробити все від нас залежне, 
щоб наступні покоління українців пишалися тим, що живуть на рідній землі!

У цей урочистий день щиросердно бажаю добра і миру, міцного здоров’я й 
родинного затишку, стійкості та витримки —– усім українцям і особливо нашим 
бійцям, які зі зброєю в руках зараз боронять кордони нашої країни, захищають 
усіх нас та наші родини, майбутнє рідної України!

Нехай це свято додає наснаги та впевненості у власних силах і в нашій спіль-
ній перемозі!

       Народний депутат України    Ярослав Москаленко

З Днем Конституції!
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Моя міліція...

Вистачає...Чи не пізно?

 Суд зобов’язав Генпрокуратуру 
розпочати розслідування щодо офшорів 

В. Нуланд: 
Порошенко 
та Обама 
зустрінуться 
на саміті НАТО

Україна-США 
Журналісти 
дізналися, 
яка зарплата 
у голови НБУ

«После Майдана власть в МВД захватили те, кого 
нельзя было подпускать на пушечный выстрел»

Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД
Команда Авакова начала «работу» в МВД с уничтожения инфор-

мации о своем криминальном прошлом.
О впечатлениях от нынешней ситуации с полицией Тиждень 

говорил с Валерием Куром — легендой украинского уголовного 
розыска, человеком, который создавал криминальную разведку и 
УБОП.

— Реформа МВД забуксовала. 
Прежде всего потому, что она, наи-
более востребованная обществом, 
была отдана в руки непрофессио-
налов и финансово-промышлен-
ных групп, которые не должны 
иметь к ней никакого отношения. 
Хуже всего, что сейчас ею очень 
часто занимаются те, кто был объ-
ектом разработок со стороны тех 
же правоохранительных структур. 
И поверьте, речь идет вовсе не о 
политических преследованиях, а 
о банальном криминале и теневой 
экономике.

Сейчас полностью разрушена 
система оперативной работы МВД. 
И это худшее, что могло произой-
ти, ведь реально борются, «копа-
ются» в уголовной грязи именно 
оперативники. Это произошло по-
тому, что специалисты, которые 
имели хоть немного совести и 
желание работать, ушли, а оста-
лись в основном плохие. С одной 
стороны, очень правильным яв-
ляется стремление изменить всю 
систему, которая была направлена 
только на то, чтобы для галочки за-
крывать дела, на выбивание пыт-
ками показаний из подозреваемых 
и на то, чтобы оборотни в погонах 
и дальше чувствовали себя хозя-
евами. А с другой — вместо ре-
альной работы все начали с поли-
тиканства и игры на телекамеры. 
Выступления на телевизионных 
шоу не могут заменить настоящих 
действий.

Надо понимать, что каждый, кто 
хочет работать в новой полиции, 
должен быть проверен оператив-
ным путем, а не только через атте-
стацию. Оперативная работа, как и 
деньги, любит тишину. Чем больше 
красивых увольнений или задер-
жаний на камеру, следовательно, 

тем хуже ситуация. Десятилетия-
ми проверки сотрудников прово-
дились скрыто: был наработан так 
называемый механизм кадрового 
обеспечения, который действовал 
при всех режимах и властях. Всег-
да были специальные сотрудники 
с опытом оперативной работы и 
знанием кадровых вопросов.

Во время приема кандидата 
на работу в органы МВД они про-
водили полную проверку его по 
всем базам правоохранительных 
структур, а также по оперативным 
учетам, скрытую проверку по ме-
сту жительства с использованием 
всего комплекса мероприятий. При 
необходимости это и прослушива-
ние, и скрытое проникновение в 
жилище, и проверка через неглас-
ных агентов, и просмотр контактов, 
и тому подобное. Зачем это сей-
час? Понятно: чтобы проверить 
честность человека на первом же 
этапе приема. Вот уверяет канди-
дат в полицию, что он никогда не 
проходил по уголовным делам или 
никогда не был судим, или, мол, 
никогда не был в этом казино и 
тому подобное. А потом негласная 
проверка показывает, что в ту же 
ночь он идет в это казино и встре-
чается с какими-то бандитами. Ну 
и как его брать на работу в органы?

Что мы имеем сейчас? Приходит 
человек устраиваться на работу, 
ему дают анкету для заполнения 
с простейшими вопросами: здесь 
может обмануть даже ребенок. 
«Были ли вы на Майдане?», «Как 
вы относитесь к происходящему?» 
— это все хорошо, но совершен-
но недостаточно. Я помню, как 
готовил буквально со школы тех, 
кто должен был работать в крими-
нальной разведке. Тогда их годами 
проверяли, а сейчас вся проверка 

происходит за несколько часов, по-
этому и не стоит удивляться коли-
честву мусора в органах.

Выбрали красивую публичную 
форму, которая очень напоминает 
времена маккартизма в США, ког-
да там публично боролись с совет-
ской агентурой среди местных ле-
вых. Да, у нас в полиции, как в свое 
время и в Штатах, очень много 
оборотней. Однако только публич-
ностью и простым собеседовани-
ем на аттестационной комиссии 
их не заставишь раскрыться. Мно-
гие мои знакомые и экс-коллеги, 
которые сейчас работают в этих 
комиссиях, постоянно жалуются, 
мол, опять прозевали: сидел пе-
ред нами такой вежливый и хоро-
шо одетый, а потом, когда реально 
проверили, оказалось, что он кор-
рупционер и еще и наркоман.

На увы, после Майдана власть в 
МВД захватили те, кого туда нель-
зя было подпускать на пушечный 
выстрел. И я уверенно утверждаю, 
что там до сих пор находится мно-
жество лиц, которые были объек-
том разработок той же милиции. 
Как поставить руководить челове-
ка, который сначала вместе с Кер-
несом натворил кучу бед, а потом 
просто в удобный момент перешел 
в другой политический лагерь?

Неудивительно, что его коман-
да начала с подчистки картотек и 
уничтожения УБОПа — истребили 
горы информации из «Скорпио-

на» (специальная, секретная база 
данных МВД с ограниченным допу-
ском, созданная УБОП. В эту базу 
данных заносилась оперативная 
информация о всех известных кри-
минальных фактах, в том числе 
агентурные сообщения — Ред.). 
Говорят, там куча уродов, — так 
убери одним приказом все руко-
водство, зачем орган трогать? Это 
как с ГАИ: ладно, вы ее отменили, 
но все равно создали патрульную 
полицию с теми же функциями.

То есть пошли изменения назва-
ний, а не людей. Нынешний ми-
нистр фактически оставил почти 
все руководящее звено МВД, хотя 
именно его и нужно было убирать в 
первую очередь — рыба же всегда 
гниет с головы! Так же работает и 
система, когда на себя за денеж-
ное вознаграждение «берут» чу-
жие преступления. А те, кто кон-
кретно работал с криминалитетом 
и держал «общак», до сих пор на 
должностях.

Люди вроде братьев Констан-
тиновских, которых журналисты 
обвиняют в причастности к органи-
зованной преступной группировке 
под прозвищем «братья Карамазо-
вы», и которые сидят в парламенте 
в своей политической партии «На-
родный фронт». Задача этой ко-
манды — просто заработать день-
ги и потом скакнуть еще дальше в 
своей политической карьере. Все, 
к сожалению, из-за этой коман-
ды возвращается на круги своя: 
клановость, политизированность 
органов, снова торгуют генераль-
скими званиями, уже появились 
свои «приближенные» и личная 
«элита»...

О грузинской команде скажу: 
пользы от них точно больше, чем 
вреда. Да, они зашли в МВД как в 
темную комнату, ничего не зная и 
не понимая. Поэтому все то старое 
руководство очень быстро смог-
ло окружить их своими агентами 
влияния, и то такими отбросами, 
что знающие люди типа меня за 

головы хватаются: им втюхали в 
советники людей, которые когда-то 
были в бандах. Грузинская коман-
да, уверен, имеет самые искрен-
ние намерения, однако их окружи-
ли тем, кем «надо». К тому же, чем 
больше они здесь будут работать, 
тем больше станут обрастать «до-
говорняками», «бизнесом», «ре-
шалово», то есть, станут похожими 
на нашу политическую элиту.

Однако они все равно ненавист-
ны как для старой системы, так и 
для команды нынешнего министра 
Авакова. Я согласен с их тактикой: 
полностью уничтожить старое и 
создать «с улицы» новое. Как они 
это сделали с патрульной службой, 
хотя здесь есть проблема того, что 
работать некому. И преступность 
нас просто накрыла. И дальше, в 
оперативной и следственной рабо-
те, нужны кадры, которых тоже нет. 
Никто не занимается их подготов-
кой, передачей опыта и т. д. 

Знаю, что за эти слова на меня 
обидятся и друзья-ветераны МВД, 
и еще кое-кто, но все-таки грузи-
нам я доверяю в двести раз боль-
ше, чем любому нашему чинов-
нику. Вообще считаю, что нам в 
правоохранительную систему надо 
как можно больше экспатов с иной 
ментальностью.

Выход в том, чтобы активно 
заняться подготовкой молодых 
кадров, то есть в системе акаде-
мического образования правоох-
ранителей. Надо воспитывать но-
вое поколение, потому что старую 
систему так просто не уничтожить, 
если не иметь на место каждого 
уволенного подонка своего нор-
мального кандидата. Так же нужно 
создать нормальную центральную 
аттестационную комиссию, где ру-
ководителем поставить морально 
высокого и авторитетного чело-
века, а заместителем — честного 
милиционера: такие есть и среди 
нынешних, и среди бывших со-
трудников. Которые знают все и 
обо всех, их не обманешь. И нуж-
но, конечно, заменить министра: 
на этой должности должен быть 
честный человек, а не представи-
тель теневого бизнеса, привыкший 
работать только с таких позиций.

Богдан Буткевич, 
Тиждень.UA

Президент України Петро По-
рошенко та глава США Барак 
Обама мають намір зустрітися 
у Варшаві під час саміту НАТО. 
Про це заявила помічник держ-
секретаря США у справах Єв-
ропи і Євразії Вікторія Нуланд, 
пише «Інтерфакс-Україна». 

«Ми хочемо відчути атмосферу 
напередодні зустрічі наших пре-
зидентів, — нашого і вашого, — у 
Варшаві на саміті», — заявила 
вона під час зустрічі із спікером 
Верховної Ради Андрієм Парубієм. 

Відбудеться саміт Альянсу 8-9 
липня. 

Нагадаємо, Нуланд вже вдруге 
цього місця прибула до Києва. У неї 
вже відбулася розмова з міністром 
закордонних справ Павлом Клім-
кіним та спікером Вр Андрієм Па-
рубієм. Надвечір можлива розмова 
з кимось з керівників Адміністрації 
президента. 

А завтра, 23 червня, Нуланд 
вирушає до Москви на зустріч із 
помічником Володимира Путіна 
Владиславом Сурковим.

Директор департаменту пер-
соналу Національного банку 
Роман Борисенко на запит про 
розмір заробітної плати керів-
ництва банківського регулятора 
України відповів, що за станом 
на кінець квітня поточного року 
розмір зарплати глави НБУ 
Валерія Гонтарєвої становив 
163 000 гривень. Про це пишуть 
економічні видання України.

У документі також зазначені за-
робітні плати заступників голови 
Нацбанку, яких на даний момент 
5. Щомісяця заступники Гонтарєвої 
отримують по 150 000 гривень.

На сьогоднішній день у голови 
регулятора ще немає першого за-
ступника, проте згідно з докумен-
том його зарплата не відрізняється 
від зарплат інших заступників.

Олександра Тищенко

«…Нам із командою вдалося 
добитися рішення суду, який зо-
бов’язав Генеральну прокуратуру 
розпочати розслідування причет-
ності високопоставлених пред-
ставників влади до бізнес-діяль-
ності, зокрема до використання 
ними для цього офшорів», — на-
писав Наливайченко на сторінці у 
Facebook.

За його словами, згідно з ухва-

Голова громадської організації «Антикорупційний рух», колиш-
ній голова СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що Печерський 
районний суд Києва задовольнив його скаргу на бездіяльність Ге-
неральної прокуратури України та зобов’язав відкрити криміналь-
не провадження щодо офшорів.

леним судом рішенням, Генпроку-
ратура зобов’язана зареєструвати 
його заяву та внести до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
відомості про кримінальне право-
порушення.

Наливайченко нагадав, що ще 
в серпні 2015 року він вимагав від 
Генпрокуратури розпочати розслі-
дування причетності депутатів від 
«БПП» до діяльності зареєстро-

ваної на Британських Віргінсь-
ких островах офшорної компанії 
Intraco Management Ltd.

Він додав, що 16 травня ц. р.  до-
датково передав до НАБУ, Генпро-
куратури і парламентського коміте-
ту з питань запобігання та протидії 
корупції нові заяви про скоєння 
кримінального правопорушення, 
вимагаючи розслідувати діяльність 
ще двох пов’язаних з Intraco оф-
шорів — Kitromi Limited та Vincenz 
Limited. 

Він також опублікував фотокопію 
відповідної постанови суду від 22 
червня.

Белый дом вызвал Яценюка на ковер 
для отчета о реформировании Украины

С 27 по 30 июня в графике по-
литика десяток встреч с бывшими 
американскими коллегами, дискус-
сии по поводу запланированных 
Киевом реформ и обсуждение кон-
солидации мирового сообщества 
для противодействия агрессии 
Кремля.

В будущий понедельник бывший премьер-министр Украины Ар-
сений Яценюк по приглашению Белого Дома отправится в Вашинг-
тон, сообщает УКРОП со ссылкой на dialog.ua

Как сообщила пресс-секретарь 
политика Ольга Лаппо, поездка 
Яценюка в США была иницимро-
вана Белым домом. 

Ожидается, что стороны обсудят 
заложенные Кабмином Яценюка 
реформы и уделят внимание во-
просу вооруженного конфликта на 

востоке Украины.
В программе Яценюка много 

встреч с американскими чиновни-
ками. 

Так, бывший глава Кабмина 
встретится с министрами торгов-
ли США, финансов, сенаторами 
и первым заместителем исполни-
тельного директора Международ-
ного валютного фонда Дэвидом 
Липтоном.

Феміда
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Нових земельних ділянок нікому виділено не було. 
А сумнівні рішення депутати не підтримали

11 сесія міської ради

10 червня ц. р. відбулося друге пленарне засідання 11-ї сесії 
міськради, на якому депутати розглянули більше 40 проектів рі-
шень. У переважній більшості це були рішення, які стосувалися 
оформлення земельних ділянок  юридичним та фізичним осо-
бам під городами, що оброблялися громадянами протягом де-
сятків років, а, також, під вже існуючими будівлями, — офісами, 
будинками та гаражами. 

З метою економії газетної площі, ми скомпонували ці рішення, 
не дотримуючись хронології їх прийняття. 

ПРИЙНЯЛИ 
У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
Від ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» — 

об’єкти інженерної інфраструкту-
ри (зовнішня мережа — теплома-
гістральний трубопровід): 

— від ТК-50 до ТК-58, вартість 
мережі — 1 млн. 352 тис. 029 грн. 
68 коп. з ПДВ;

— від ТК-58 до ІТП житлового 
будинку №3, вартість мережі — 3 
млн. 243 тис. 213 грн. 46 коп.  з 
ПДВ;

— від ВТ-3 до ІТП житлового 
будинку №4  (вартість мережі — 
857 тис. 178 грн. 55 коп з ПДВ.

НАДАЛИ ДОЗВОЛИ 
НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Для будівництва та обслу-

говування житлового будин-
ку, господарських будівель та 
споруд:

— гр. БЛИЗНЮКУ Валерію Во-
лодимировичу, орієнтовною пло-
щею 0,1000 га, яка розташована 
по вул. Ягідна;

— гр. ЄВДОЩУК Надії Ва-
силівні, орієнтовною площею 
0,1000 га, яка розташована по 
вул. С. Палія;

— гр. КЛОВАНИЧ Наталії Ва-
силівні, орієнтовною площею 
0,0600 га, яка розташована по  
вул. С. Палія;

— гр. ТАРАС Валентині Михай-
лівні, площею 0,0629 га на  вул. 
Глібова, 17;

— гр. ШКІЛЬНОМУ Анатолію 
Олександровичу, площею 0,0710 
га на вул. С. Палія, 13;

— гр. ШКІЛЬНОМУ Сергію Іва-
новичу, орієнтовною площею 
0,1000 га по вул. Шкільна, 51; 

— гр. БЕРЕЖАНСЬКОМУ Во-
лодимиру Леонідовичу 1/2 зе-
мельної ділянки в спільну частко-
ву власність з гр. ОНИЩЕНКОМ 
Романом Івановичем від загаль-
ної площі 0,1000 га по  вул. П. 
Калнишевського, 6;

— гр. ОНИЩЕНКУ Роману Іва-
новичу 1/2 земельної ділянки в 
спільну часткову власність з гр. 
БЕРЕЖАНСЬКИМ Володимиром 
Леонідовичем від загальної пло-
щі 0,1000 га по вул. П. Калнишев-
ського, 6;

— гр. БРИГІНСЬКІЙ Ользі Гри-
горівні, 1/4 земельної ділянки в 
спільну часткову власність з гр. 
КОПИЛОВОЮ Галиною Григорів-
ною, гр. ГРИНЕНКОМ Анатолієм 
Григоровичем, гр. ГРИНЕНКО 
Ольгою Михайлівною, гр. ГРИ-
НЕНКОМ Ігорем Миколайови-
чем та гр. ГРИНЕНКОМ Віталієм 
Миколайовичем, від орієнтовної 
площі 0,1000 га по вул. Межигір-
ського Спасу, 47 (так само гр-м 
КОПИЛОВІЙ Галині Григорівні, 
ГРИНЕНКУ Анатолію Григоро-
вичу, а ГРИНЕНКО Ользі Ми-
хайлівні ГРИНЕНКУ Ігорю Мико-
лайовичу та ГРИНЕНКУ Віталію 
Миколайовичу — 1/12).

Для ведення особистого се-
лянського господарства:

— гр. ВЕДРИНСЬКІЙ Ользі Пе-
трівні,  площею 0,0402 га по вул. 
Ватутіна, 31;

— гр. КЛОЧОК Світлані Ва-
силівні, площею 0,0626 га по вул. 
Межигірського Спасу, 69-Г;

— гр. Копатєвій Інні Леонідівні,  
орієнтовною площею 0,0750 га  
по вул. П. Калнишевського;

— гр. КОСТЮКОВІЙ Надії Фе-
дорівні, орієнтовною площею 
0,1200 га в районі завода «Ка-
рат»;

— гр. ЛЯСОТІ Петру Дмитрови-
чу, орієнтовною площею 0,1000 
га у  мікрорайоні ГАЕС;

—  гр. ПЕТЕНКУ Валерію Олек-
сандровичу, орієнтовною пло-
щею 0,0900 га в районі масиву 
«Дніпро»;

— гр. РУДОЛЬ Галині Мусіївні, 
орієнтовною площею 0,0500 га 
на вул. Набережна;

— гр. СИДОРЧУКУ Дмитру Ан-
тоновичу, орієнтовною площею 
0,1000 га у мікрорайоні ГАЕС;

— гр. СОКОЛОВІЙ Марії 
Іванівні,  площею 0,1410 га у мі-
крорайоні Дідовиця;

— гр. ШКІЛЬНОМУ Сергію Іва-
новичу орієнтовною площею 
0,0616 га по вул. Шкільна, 51;

— гр. БЕРЕЖАНСЬКОМУ Во-
лодимиру Леонідовичу,  площею 
0,0741 га по вул. П. Калнишевсь-
кого;

— гр. ОНИЩЕНКУ Роману Іва-
новичу, площею 0,0741 га по вул. 
П. Калнишевського;

Для гаражного будівництва:
— гр. ЗАГОРУЛЬКО Тетяні 

Григорівні орієнтовною площею 
0,0040 га по  вул. Кургузова, 9-Б, 
Кооператив Індивідуальних Га-
ражів «Гідромеханізатор», гараж-
ний бокс № 274;.

— гр. КАЦІМОН Наталії Іванівні, 
площею 0,0035 га, яка розташо-
вана по вул. Кургузова, ГБК «Ве-
теран», гаражний бокс 213;

— гр. МЕЛЬНИЧЕНКУ Олек-
сандру Феодосійовичу,  площею 
0,0033 га, яка розташована на  
вул. Кургузова, ГБК «Ветеран», 
гаражний бокс 224;

— гр. САХНУ Руслану Ана-
толійовичу,  орієнтовною площею 
0,0023 га на  вул. Межигірського 
Спасу, 71-Б, гаражно-експлуата-
ційний кооператив «Екран», га-
ражний бокс № 222;

— гр. СНИТКО Вікторії Іванівні,  
орієнтовною площею 0,0039 га, 
на вул. Київська, 7-А, коопера-
тив з експлуатації колективних 
гаражів-стоянок для автотранс-
порту індивідуальних власників 
«Київський», гаражний бокс 
№117;.

— гр. ХАРСІЦІ Олександру 
Анатолійовичу, орієнтовною пло-
щею 0,0100 га на вул. Кургузова, 
гаражний бокс 7, «ГК «Гідроме-
ханізатор-2»;

— гр. ЧЕРЕДНИЧЕНКУ Ана-
толію Миколайовичу, орієнтов-

ною площею 0,0040 га по вул. 
Кургузова, 7, гаражний бокс 1;

— гр. ЧЕРЕДНИЧЕНКУ Миколі 
Семеновичу, орієнтовною пло-
щею 0,0040 га по вул. Кургузова, 
7, гаражний бокс 5;

— гр. ДУБОВИКУ Валерію Вік-
торовичу,  орієнтовною площею 
0,0100 га по вул. Межигірського 
Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст»;

— гр. СІРИК Мирославі Ва-
силівні, орієнтовною площею 
0,0100 га по вул. Межигірського 
Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст»;

— гр. ДУБОВИКУ Сергію Вік-
торовичу,  орієнтовною площею 
0,0100 га по вул. Межигірського 
Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст»;

— гр. ЗАЇЦІ Ліні Олександрівні,  
орієнтовною площею 0,0100 га 
для гаражного будівництва по 
вул. Межигірського Спасу, 91, 
ГБК «Автомобіліст»;

— гр. ГРИНЕНКУ Сергію Мико-
лайовичу, орієнтовною площею 
0,0100 га по вул. Межигірського 
Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст»;

— гр. СЛИНЧУКУ Євгену Бо-
рисовичу, орієнтовною площею 
0,0100 га по вул. Межигірського 
Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст»;

— гр. БАЛИКУ Віталію Іванови-
чу, орієнтовною площею 0,0100 
га по вул. Межигірського Спасу, 
91, ГБК «Автомобіліст»;

— гр. СЕРДЮКУ Дмитру Олек-
сандровичу, орієнтовною пло-
щею 0,0100 по вул. Межигірсько-
го Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст»;

— гр. БОДНАРЧУК Катерині 
Віталіївні, площею 0,0064 га, 
кооператив з експлуатації ко-
лективних гаражів-стоянок для 
автотранспорту індивідуаль-
них власників «Київський», вул. 
Київська, 7-А, гаражний бокс № 
124;

— гр. ПАТЛАЙ Марії Михай-
лівні,  орієнтовною площею 
0,0025 га, кооператив з експлу-
атації колективних гаражів-сто-
янок для автотранспорту індиві-
дуальних власників «Київський», 
вул. Київська, 7-А, гаражний бокс 
№ 27;

— гр. РВАЧОВІЙ Лідії Мико-
лаївні, площею 0,0028 га, коопе-
ратив з експлуатації колективних 
гаражів-стоянок для автотранс-
порту індивідуальних власників 
«Київський», гаражний бокс № 
83;

— гр. ПОКАТИЛО Миколі 
Станіславовичу, орієнтовною 
площею 0,0035 га, кооператив 
з експлуатації колективних га-
ражів-стоянок для автотранс-
порту індивідуальних власників 
«Київський», гаражний бокс №1-
а;

— гр. ГРИГОРЕНКУ Володими-
ру Терентійовичу,  орієнтовною 
площею 0,0030 га, кооператив 
з експлуатації колективних га-
ражів-стоянок для автотранс-
порту індивідуальних власників 
«Київський», гаражний бокс №36;

— гр. КОВАЛЕНКУ Олександру 
Петровичу,  орієнтовною площею 
0,0045 га,  кооператив з експлу-
атації колективних гаражів-сто-
янок для автотранспорту індиві-
дуальних власників «Київський», 
гаражний бокс № 131;

— гр. ВИГОВСЬКОМУ Валерію 
Павловичу, орієнтовною площею 
0,0046 га,  кооператив з експлу-

атації колективних гаражів-сто-
янок для автотранспорту індиві-
дуальних власників «Київський», 
гаражний бокс № 103;

— гр. БОНДАРЕНКУ Миколі 
Борисовичу, площею 0,0030 га,  
кооператив з експлуатації ко-
лективних гаражів-стоянок для 
автотранспорту індивідуальних 
власників «Київський», гаражний 
бокс № 88;

— гр. ГРЕБЕНЮКУ  Миколі Пе-
тровичу, орієнтовною площею 
0,0070 га, кооператив з експлу-
атації колективних гаражів-сто-
янок для автотранспорту індиві-
дуальних власників «Київський», 
гаражний бокс № 126;

БУЛИ ВНЕСЕНІ 
ЗМІНИ В РІШЕННЯ:

 — до п.1 рішення міськради 
№8/21 від 25.03.2016 р. «Про 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки у 
власність гр. Підлісному Ю.Б.» 
та викладено п.1 даного рішення 
в наступній редакції: «1. Надати 
дозвіл гр. ПІДЛІСНОМУ Юрію 
Борисовичу на розробку проек-
ту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслугову-
вання жилого будинку, господар-
ських будівель та споруд, пло-
щею 0,0650 га, яка розташована 
у м. Вишгороді, вул. Максимови-
ча, 1, Вишгородського району, 
Київської області».

— до п.1 рішення міськради 
№6/18 від 06.03.2007 року «Про 
передачу земельних ділянок у 
приватну власність громадянам» 
та викласти п.5 даного рішення в 
наступній редакції: «5. Мигашко 
Миколі Миколайовичу, земельну 
ділянку площею 0,0900 га для 
будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, госпо-
дарських будівель та споруд і 
0,1042 га для ведення особи-
стого селянського господар-
ства по пров. Дніпровському, 
12 відповідно до поданої заяви                                                                          
та договору дарування. Про-
живає у м. Вишгороді по пров. 
Дніпровському, 12».

— до п. 2.1 договору оренди 
земельної ділянки, укладеного 
14 червня 2011 р. між міськрадою 
та КП «Координаційний центр з 
будівництва та земельних питань 
Вишгородської міської ради», 
та викласти замість «кадастро-
вий номер 32 218 101 00 01 167 
0151»  — «кадастровий номер 32 
218 101 00 01 177 0156». 

— до п.1 рішення міськради 
№8/32 від 25.03.2016 р. «Про 
затвердження проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. 
Антонюк С.Б.» та викласти п.1 
даного рішення в наступній ре-
дакції: «1. Затвердити проект 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та переда-
ти у  власність гр. АНТОНЮК 
Світлані Борисівні земельну 
ділянку площею 0,0965 га для 
ведення особистого селянсь-
кого господарства, яка розта-
шована у м. Вишгороді, вул. Ва-
тутіна, 51 (кадастровий номер 
3221810100:01:225:0153), за 
умови дотримання земельного, 
містобудівного законодавства 

та виконання вимог, викладених 
у пунктах 2-6 даного рішення.».

— до п.1 рішення міськради 
№8/38 від 25.03.2016 року «Про 
затвердження проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. 
Панченку В.Б.» та викласти п.1 
даного рішення в наступній ре-
дакції: «1. Затвердити проект 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та переда-
ти у  власність гр. ПАНЧЕНКУ 
Віктору Борисовичу земельну 
ділянку площею 0,0900 га для ве-
дення особистого селянського 
господарства, яка розташова-
на у м. Вишгород, вул. Ватуті-
на, 51-а (кадастровий номер 
3221810100:01:225:0152), за 
умови дотримання земельного, 
містобудівного законодавства 
та виконання вимог, викладених 
у пунктах 2-6 даного рішення.».

БУЛИ НАДАНІ ДОЗВОЛИ
— ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАС-

НИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 
БУДИНКУ «ВІКТОРІЯ 2010» — на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність для обслуго-
вування багатоквартирного жит-
лового будинку, площею 0,5469 
га на пл. Т. Шевченка, 3;

— КП «БЛАГОУСТРІЙ-ВИШГО-
РОД» — на розробку технічної 
документації щодо інвентаризації 
земельної ділянки під існуючим 
кладовищем;

— Обслуговуючому коопе-
ративу «Масив забудовників 
«Лісовий» на передачу в субо-
ренду терміном на 1 (один) рік 
ПАТ «Київобленерго» земель-
ної ділянки (кадастровий номер 
3221810100:03:263:0150) пло-
щею 0,0050 га, яка знаходиться 
в оренді кооперативу згідно до-
говору оренди землі №427 від 
27.11.2014 р., під розміщення 
трансформаторної підстанції для 
обслуговування ОК «Масив забу-
довників «Лісовий».

БУЛИ ЗАТВЕРДЖЕНІ 
ПРОЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ТА ПЕРЕДАНІ У ВЛАСНІСТЬ
— гр. БЄЛЯНСЬКІЙ Надії 

Максимівні площею 0,0030 
га (кадастровий номер 
3221810100:01:181:6001) для 
колективного гаражного будів-
ництва, КІГ «Гідромеханізатор», 
вул. Кургузова, 9-Б, бокс №142;

—  гр. БОРИСЕНКУ Володи-
миру Анатолійовичу площею 
0,0033 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0508) для га-
ражного будівництва в межах м. 
Вишгород, ГБК «Ветеран» по вул. 
Кургузова, бокс № 42;

— гр. ДЕГТЯРЕНКУ Віктору 
Михайловичу площею 0,0802 
га для ведення особистого се-
лянського господарства по вул. 
Шолуденка (кадастровий номер 
3221810100:01:018:0158);

— гр. ЗОЗУЛІ Юрію Воло-
димировичу площею 0,0023 
га (кадастровий номер 
3221810100:01:192:6001) для 
колективного гаражного будівни-
цтва в межах м. Вишгород, КІГ 
«Гідроенергетик», пров. Квітне-
вий, бокс № 9.

Наш кор. 
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Нові Петрівці

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

шовані у справжньому болоті.
На сесії Новопетрівської сіль-

ської ради 27 квітня були прий-
няті рішення про затвердження 
проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 
вісьмом учасникам АТО. Площа 
кожної з них — 0,12 га.

Також сільська рада змінила 
цільове призначення цих ділянок 
з «ведення особистого селян-
ського господарства» на «для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарсь-
ких будівель та споруд».

Здавалося б, ці рішення до-
зволять захисникам отримати 
гарантовані законом земельні 
ділянки та звести на них свої бу-
динки. Однак, не все так просто 
у Нових Петрівцях.

Річ у тім, що усі ці ділянки 
розташовані поруч, на одно-
му масиві, який є болотом. При 
тому, щоб побачити, що це бо-
лотяна місцевість, навіть не 
обов’язково їхати у Нові Петрів-
ці. Це добре видно навіть на ка-
дастровій карті, яка є у вільному 
доступі (див. стор.1 — авт.).

Теоретично, з такою ситуа-
цією можна було би змиритися, 
якби в селі дійсно не було інших 
земельних ділянок. Однак це не 

про Нові Петрівці.
Так, в іншій частині села, де 

немає болота, розпочинається 
будівництво багатоповерхових 
житлових будинків. На цьому 
ж масиві, який у 2013 році був 
включений до меж села Нові Пе-
трівці, ділянка площею 1,5536 га 
належить депутату Київської 
обласної ради від Опозиційного 
блоку Буковському Роману Воло-
димировичу.

Право власності на цю ділян-
ку зареєстровано за Буковським 
у липні 2015 року для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства.

Ще дві ділянки площею по 
1,4842 га кожна на цьому ж ма-

«Село Януковича»
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меж села Нові Петрівці у серпні 
2013 року.

У серпні 2014 року сільська 
рада прийняла рішення «Про 
оформлення права комунальної 
власності на земельні ділянки, 
що увійшли в межі села Нові Пе-
трівці» нібито з метою забезпе-
чення жителів села — учасників 
Антитерористичної операції 
земельними ділянками.

У тексті документу йдеться 
про необхідність інвентаризації 
земель, що увійшли до меж села, 
а також необхідність оскар-
ження рішень органів державної 
влади, на підставі яких земельні 
ділянки тоді ще державної влас-
ності були передані у власність 

Нагадаю, що на цьому ж ма-
сиві сільський голова Нових 
Петрівців Родіон Старенький 
намагається відібрати у людей 
земельні ділянки, які були їм пе-
редані з державної власності 
Управлінням Держземагент-
ства у Київській області ще до 
того, як ці землі увійшли до меж 
села.

При чому, аргументує такі дії 
нібито необхідністю забезпечи-
ти земельними ділянками учас-
ників АТО. 

Поки ж тривають судові про-
цеси, якісь ділки без жодних до-
корів сумління уже продають 
спірні ділянки через інтернет і 
закликають купувати квартири 

у багатоповерхівках, які мають 
звести на цій самій території.

Невже голова Новопетрівської 
сільської ради Родіон Старень-
кий настільки «загрався», що 
вже встиг оспорювані земельні 
ділянки, на які у людей є всі доку-
менти, перепродати по декілька 
разів — і забудовнику — компанії 
«Профрембуд», і невідомим осо-
бам, які ведуть активний про-
даж земельних ділянок «під бу-
дівництво багатоповерхівок»?

І все це відбувається навколо 
земель сільськогосподарського 
призначення, на продаж яких в 
Україні діє мораторій!

Після збільшення території 
села у 2013 році у Нових Пе-
трівцях почали відбуватись 
різні події — у людей стали не-
законно відбирати їхні ділянки, 
на які є держакти, в інтернеті 
з’явились оголошення про про-
даж гектарами землі сільсько-
господарського призначення, на 
сільськогосподарських землях 
розпочинається будівництво 
багатоповерхівок, депутат 
Київської обласної ради та чо-
ловік секретаря сільської ради 
обзавелись земельними ділянка-
ми площею по 1,5 гектара кож-
на. Тільки ось для учасників АТО 
знову землі обмаль. Усе, на що 

спромоглися чиновники на чолі 
з сільським головою — це виді-
лити для вісьмох воїнів по 12 со-
ток у болоті.

Надзвичайно прикро, що на-
віть через два роки війни чинов-
ники так і не навчилися пова-
жати наших захисників. Людей, 
які ціною свого здоров’я, а то й 
життя бережуть спокій у мир-
них містах і селах.

Особливо цинічно, коли ці 
чиновники ще й прикривають 
учасниками АТО свої оборудки 
з десятками гектарів родючих 
сільскогосподарських земель, а 
воякам відводять по 12 соток 
на болоті.

До речі, на цьому ж масиві, який 
був включений до меж Нових Пе-
трівців майже три роки тому, і 
є землями сільськогосподарсь-
кого призначення, якісь сприт-
ні ділки активно продають зе-
мельні ділянки різних розмірів 
— від декількох соток до 10 га. 
Такі оголошення ширяться в ме-
режі Інтернет. 

Коли ми зателефонували про-
давцям, нам повідомили, що зем-
ля продається під будівництво і 
навіть запропонували допомог-
ти змінити цільове призначення 
за додаткову плату.

На цій самій території уже 
планується будівництво ново-
го житлового комплексу з 60 
багатоповерхівок «Нью Сіті» 
(забудовник — «Профрембуд», 
який пов’язують із депутатом 
Київської обласної ради від «Опо-
зиційного блоку» Романом Бу-
ковським)».

Отже, в серпні 2013 р. площа 
с. Нові Петрівці збільшилася на 
1166 гектарів. На наше глибо-
ке переконання, мешканці села 
мають право знати, як сільський 
голова з сільськими депутатами 
розпорядився кожною соткою з 
цього величезного масиву. Адже, 
якщо така собі брокер Тетяна 
продає 10 гектарів з них, то хтось 
же їй доручив їх продати. А саме 
— власник. Хто він? Звідки в ньо-
го 10 гектарів? Хто ще отримав 
землю з цих 1166 га і на яких під-
ставах? Для того, щоб це з’ясува-
ти, ми направили Р. Старенькому 
наступний запит. 

В. Борзовець

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

На підставі ст. 40 Конституції України, ЗУ «Про інформацію» а також ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації», прошу надати повний перелік фізичних та 
юридичних осіб, яким з 22 серпня 2013 р. по сьогоднішній день були безко-
штовно надані, передані в орену або продані земельні ділянки, розташовані в 
межах земельного масиву площею 1166 га, який було введено в межі с. Нові 
Петрівці рішенням 29-ї сесії Вишгородської районної ради минулого скликання 
22 серпня 2013 р.  

Прошу звернути увагу на:
а) положення ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким вста-

новлено, що «не може бути обмежено доступ до інформації про користування 
чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій від-
повідних документів».

б) положення п. 6 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким 
закріплено обов’язок розпорядника інформації «надавати достовірну, точну та 
повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктив-
ність наданої інформації.

в) встановлені у ч. 2 ст. 15 та ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформа-
ції» строки, відведені для надання такої інформації, а також відповідальність 
за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановле-
ну статтею 24 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Усю витребувану мною інформацію прошу надіслати на електронну пошту 
за адресою nasamomdele@ uкг.пеt та в письмовому вигляді на адресу: м. 
Вишгород, буд. 6-Б, оф.98. 

Сільському голові с. Нові Петрівці
Старенькому Р. М.  
засновника газети «На самом деле»
Борзовця Віталія Володимировича

сиві належать чоловіку секре-
таря Новопетрівської сільської 
ради Костюку Сергію Миколай-
овичу. Ця земля з’явилась у чо-
ловіка секретаря сільради у січні 
та липні 2014 року.

Підкреслю, що ділянки, які на-
лежать панам Костюку та Бу-
ковському, знаходяться на те-
риторії, що була включена до 

чи користування.
Як бачимо, інвентаризацію 

землі провели успішно. Власни-
ками понад 3,5 га, які увійшли до 
меж села і мали бути проінвен-
таризовані, є депутат Київської 
обласної ради від Опозиційного 
блоку Роман Буковський та чо-
ловік секретаря сільської ради 
Нових Петрівців Сергій Костюк.
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Вышгородщина

№13(292), пятница, 24 июня 2016 г.

 Отже, хто вони, найталановитіші IT-ішники нашого 
району? І скільки вже відрахували у бюджет району?

Програма Winner OS 

З інтерв’ю О. Горгана «Життя ставить нагальні питання і вимагає 
їх вирішення. 100 днів голови РДА – робота на результат» (газета 
«Слово» від №28(4995) від 18 липня 2015 р.):

«...За 100 днів вдалося вивести район у публічну площину. Вишгород-
щина заробляє репутацію та демонструє свій рекреаційний потен-
ціал, готуються програми розвитку ІТ-галузі району. 

За 100 днів ми започаткували новий напрямок — це розвиток інфор-
маційних технологій у Вишгородському районі. З вересня розпочинає-
мо фінальну стадію. Ця програма Winner OS. Її суть у тому, що люди-
на навіть без спеціальної освіти за 4 місяці може отримати навики 
програмування, які забезпечать їй місячний дохід близько 10 тис. грн. 
Для Вишгородського району — це виклик, це нові можливості. У пер-
шу чергу, для вимушено переселених осіб. Ми розраховуємо цим по-
кращити становище демобілізованих бійців АТО та безробітних. Буде 
проведено конкурс, і з найталановитішими будуть працювати вже не 
дистанційно, а індивідуально. Будуть відбиратися учні десятих класів. 
Це найоптимальніший вік, для того, щоб виявити талановиту мо-
лодь. Ключова концепція розвитку Вишгородського району вкладаєть-
ся у два слова: Вишгородський район — екологічний та інноваційний. 
Саме розвиток ІТ-сфери підпадає одразу під дві позиції. Розвиток га-
лузі спрямований на розвиток концепції району як екологічного так і 
інноваційного. Тому що робочі місця створені в ІТ-галузі — усі еколо-
гічні. Люди мають змогу дистанційно працювати, вони не створюють 
техногенного навантаження...».

З інтерв’ю О. Горгана «Район заполонять IT-ішники», (газета «На 
самом деле» № №26(269) від 18 вересня 2015 р.):

«...Після вивчення даних про Вишгородський район, я дійшов виснов-
ку, що району потрібно розвивати ту галузь економіки, яка буде ство-
рювати велику кількість робочих місць. А ще люди працюватимуть, не 
виїжджаючи з місця постійного проживання (тобто людям подобаєть-
ся, де вони живуть, тому нам потрібно давати робочі місця саме там). 
Важливий момент: Вишгородщина має колосальний рекреаційний по-
тенціал, отже, це повинні бути екологічні робочі місця. Головне — це 
мають бути перспективні робочі місця. Ми повинні спрогнозувати, що 
ця робота не зникне з часом. Отже, ІТ галузь повністю задовольняє ці 
потреби. 

— Так що корисного від напливу програмістів, або як їх ще нази-
вають айтішників, матиме Вишгород і район? 

— По-перше, айтішники багаті люди. Вони заробляють дуже до-
бре, оскільки їхні замовники — це заможні люди, в тому числі з інших 
країн світу. А заробляючи кошти в районі, вони сплачують податки 
тут. Район матиме висококваліфікованих спеціалістів з високим рів-
нем заробітної плати. Друге — це відповідальні, свідомі люди. Ті, хто 
задіяні в інтелектуальній сфері, зазвичай законослухняні і відповідаль-
ні громадяни. Район отримує відповідальних членів нашої громади, які, 
дбаючи про свою роботу, будуть вимогливо ставитися до довкілля, 
до влади, вони будуть активними громадянами. І третє — люди зви-
кають покращувати все, до чого вони беруться. Вони швидко і легко 
пропишуть програму, аби презентувати ту чи іншу сильну сторону 
Вишгородського району. Отже, інформаційними технологіями ці люди 
будуть насичувати інфраструктуру району, робити її більш конку-
рентною, привертатимуть увагу до нашого району. 

За словами Олександра Горгана, цей проект для РДА взагалі нічого 
не коштував. Всі витрати покрив Ярослав Москаленко. Суму назвати 
відмовився, посилаючись на комерційну таємницю: 

— Проект дуже дорогий. Адже спочатку мова йшла про навчання 
тільки групи у 30 чоловік. Але переговоривши з Ярославом Миколай-
овичем, вирішили розширитися. Компанія «GO IT», яка займеться 
практичним навчанням майбутніх фахівців, поділиться своїм інте-
лектуальним капіталом. Це безпрецедентний випадок, коли надбання 
компанії купує благодійник, одна фізична особа, і віддає всім бажаючим! 
Це колосальні кошти! Мені здається, що це перша і єдина в Україні 
програма безкоштовного дистанційного навчання ІТ-спеціальності. 

— Коли Ви очікуєте на перші результати? 
— У березні ми матимемо перші відрахування у бюджет району! 

Як? Від діяльності наших айтішників. Я запевняю, що ця програма 
пройде успішно. Без сумніву. І ми будемо нарощувати темп, тому що 
наше завдання — це зробити наш район екологічним та інноваційним. 
Завдання влади і громади. І в цьому ми — єдині».

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

На підставі ст. 40 Конституції України, ЗУ «Про інформацію» а також ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації», прошу надати прізвища основної групи слу-
хачів програми WinnerOS та аналіз її складу: вік, місце проживання, кількість 
учасників АТО, безробітних і т. ін., а, також, суму відрахувань у бюджет району 
її членами з березня 2016 р.  

Прошу звернути увагу на:
а) положення ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким вста-

новлено, що «не може бути обмежено доступ до інформації про користування 
чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій від-
повідних документів».

б) положення п. 6 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким 
закріплено обов’язок розпорядника інформації «надавати достовірну, точну та 
повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктив-
ність наданої інформації.

в) встановлені у ч. 2 ст. 15 та ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформа-
ції» строки, відведені для надання такої інформації, а також відповідальність 
за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановле-
ну статтею 24 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Усю витребувану мною інформацію прошу надіслати на електронну пошту 
за адресою nasamomdele@ uкг.пеt та в письмовому вигляді на адресу: м. 
Вишгород, буд. 6-Б, оф.98. 

21.06.2016 р.   Засновник газети «На самом деле»         В. В. Борзовець

Голові Вишгородської районної
державної адміністрації
Горгану О. Л.  
засновника газети «На самом деле»
Борзовця Віталія Володимировича

Сьогодні зранку голова Вишгородської райдержадміністрації Олек-
сандр Горган вручив випускнику програми розвитку ІТ галузі WinnerOS 
Миколі Загорному сертифікат про успішне завершення навчання за 
програмою.
Микола один із 30 щасливчиків, яким випала нагода навчатися без-
коштовно. Це був урочистий момент, який став результатом плідної 
праці юнака та відкрив перед ним нові перспективи професіонально-
го росту. Адже ІТ-спеціаліст - одна з найперспективніших професій 
сьогодення.
Нагадаємо, що на початку квітня відбулось основне вручення сер-
тифікатів першого етапу програми, на якому 18 учасників з 30 вже 
отримали сертифікати про успішне завершення курсу. Решта випуск-
ників отримають сертифікати за підсумками здачі іспиту.

Олександр Горган поделился фото Вишгородська районна 
державна адміністрація
18 мая

Вишгородська районна державна адміністрація
18 мая

Наскільки нам відомо, у деяких селах нашого району й по сьогодні немає Інтернету. В деяких 
— є, але працює він дуже погано. Незважаючи на те, що з найвіддаленішої від столиці точки 
району до метро Героїв Дніпра їхати — максимум годину...

Отже, коли новий очільник Вишгородської райдержадміністрації Олександр Горган через три 
місяці після призначення Президентом України на цю посаду оголосив, що він започатковує 
«новий напрямок — розвиток інформаційних технологій у Вишгородському районі», якось по-
тепліло на душі. «Значить, відеокамера в кабінеті — це не просто піар, а перший крок до нового 
високотехнологічного життя району», — вирішили ми. І попросили нашого кореспондента О. 
Авраменко поспілкуватися з О. Горганом на цю тему. І 18 вересня 2015 р. надрукували її над-
звичайно цікаве інтерв’ю з головою Вишгородської РДА, яке називалось «Район заполонять 
IT-ішники». 

Трохи раніше — 18 липня вийшло велике інтерв’ю О. Горгана в газеті «Слово» в зв’язку з 
тим, що виповнилось 100 днів його роботи, в якому цьому питанню теж було приділено немало 
уваги. Матеріал називався «Життя ставить нагальні питання і вимагає їх вирішення. 100 днів 
голови РДА — робота на результат». 

В обох інтерв’ю змальовувались просто дивовижні перспективи, які очікують наш район 
після започаткування програм розвитку ІТ-галузі. В усіх напрямках, — від створення великої 
кількості робочих місць до значного поповнення бюджету району...  

Безумовно, інтерв’ю в обох  га-
зетах люди прочитали, послуха-
ли інтерв’ю на районному радіо. 
Найбільш просунуті громадяни 
ознайомилися ще й з постами 
О. Горгана з цього приводу на 
Facebook. Багато хто вирішив 
взяти участь у програмі Winner 
OS, яка стартувала у вересні.

Моя знайома розповіла про 
те, як це спробував зробити і 
її син-десятикласник, хлопець, 
який мало не з пелюшок «пото-
варишував» з комп’ютером.  

«Спочатку він зареєструвався, 
а через кілька днів йому прийшла 
відповідь, що «Ваша заявка на 
курс Frontend принята». Йому за-
пропонували пройти трирівневі 
тести. Тести виявилися елемен-
тарними... Після проходження те-
стів син чекав, що йому повідом-
лять результат і з ним зв’яжеться 
менеджер. Так було вказано в 
листі. Однак, час ішов, а з сином 
ніхто не зв’язувався і нічого йому 
не повідомляв. 

Тоді я зателефонувала по 
номеру, вказаному в листі, і за-
питала в чому справа. Мені від-
повіли «не хвилюйтеся, все буде 
нормально». І через кілька днів  
на електронну пошту надіслали  
листа з повідомленням про те, 
«що ми переходимо до заключ-
ного етапу відбору студентів до 
програми WinnerOS. Просимо 
заповнити форму-підтвердження 
наміру брати участь у Програмі 
WinnerOS». 

Син форму-підтвердження 
заповнив. В той же час, запитав 
в кого можна взнати результат 
тестів. Замість відповіді  йому 
надійшов лист про те, що «про-
цес прийому заявок та відбо-
ру кандидатів завершено», що 
«програма WinnerOS за під-
тримки Вишгородської ОДА дає 
можливість на безкоштовній ос-
нові пройти дистанційний курс 
навчання з Frontend-розробки 
(HTML/CSS/JavaScript)», що 
«най складніший етап відбору 
кандидатів вже позаду» і «основ-
ну группу вже сформовано, але 
в тебе є можливість самостій-
но пройти курс та досягти своєї 
мети, ми з радістю допоможемо 
тобі у цьому і запезпечимо всім 
необхідним, тому ти отримаєш 
доступ до всіх матеріалів та лек-
цій». Неозброєним оком було 
видно, що всі надіслані листи 
«універсальні», які «автоматом» 
надсилаються всім підряд. Отже, 
ніякого індивідуального підходу 
тут не було... А далі син почав 
«проходити курс», але подивив-

шись кілька занять, сказав, що 
все це йому давно відомо і втра-
тив до цієї програми будь-яку 

цікавість. Отак наша участь у цій 
програмі і завершилась...».

Приблизно те ж саме відбу-

лося і з кількома моїми іншими 
знайомими. 

...Якось так співпало, що про-
грама WinnerOS стартувала 1 
жовтня 2015 р., а, саме, — рівно 
за три тижні до виборів у місцеві 
ради. Цілком можливо, що це до-
помогло О. Горгану стати депута-
том Київської обласної ради. Але 
ж, разом з тим, все таки, хотілося 
б зрозуміти як, взагалі, розвива-
ються інформаційні технології у 
Вишгородському районі. 

Взяти ту ж «основну групу» з 
30 щасливчиків. Хто вони? Скіль-
ки з них школярів, учасників АТО, 
та безробітних? Скільки вишго-
родців, а скільки жителів сіл та 

селищ району? Чим вони займа-
ються зараз? Скільки вже відра-
хували від своїх доходів у бюд-
жет району? 

І, нарешті, в чому саме, окрім 
створення цієї групи, прояв-
ляється розвиток інформацій-
них технологій у Вишгородсько-
му районі? Бо, якщо судити по 
якості роботи офіційного сайту 
районної ради, або якості роботи  
електронних систем голосування 
Вишгородських міської та район-
ної рад, інформаційні технології в 
нас розвиваються гірше нікуди... 

Дуже хотілося б отримати від-
повіді на всі ці питання.

В. Борзовець   



                            Понеділок 27 червня 2016 року
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Вівторок 28 червня 2016 року

06.25 Золотий гусак
09.00 Д/ф «До запитання»
09.55 Перша студія
10.40 Д/ф «Шлях до волі»
11.50 План на завтра» 
12.35 Концерт»Пісня України» 
14.30 Д/ф «Смолоскип»
15.40 Д/ф «Капелани»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Перша студія. 
17.55 «Декомунізація»
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.00 Новини
21.50 Подорожні
23.05 Концерт «Лише у нас, в 
Україні»

06.40 «Шість кадрів»
07.00 «ТСН-Тиждень»
08.30 Х/ф «Знахарка» 
12.30 Х/ф «Ключі від щастя»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Свати»
21.20 Т/с «Чудо»
23.15 Х/ф «Персонаж» 

07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» 
11.05, 12.25 Х/ф «Ти будеш 
моєю»
13.25, 14.20 Концерт «В.Меладзе. 
Небеса»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»

07.50 Х/ф «Куленепробивний»
09.50 Т/с «СуперМакс»
19.00 Дешево і сердито
21.25 Суперінтуїція
00.50 Х/ф «Люблю твою дружи-
ну» 

07.05, 15.55 «Все буде добре!»
09.05 «Зіркове життя»
11.55 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай»
13.45, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-7»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»

06.35 Факти тижня

08.30 Х/ф «Чорнильне серце»
10.30 Х/ф «Поросятко Бейб»
12.05, 13.10 Х/ф «Бейб: Поросят-
ко у місті»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Прибрати Картера» 
16.20 Х/ф «Гонщик» 
18.45 Факти. 
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Кримінальна Україна
21.10 Т/с «Володимирська, 15» 
22.05 Х/ф «Підривник» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Вірні друзі»
11.10 Х/ф «Табір йде в небо»
13.00 Х/ф «Похмур-ріка»
18.30 Х/ф «Застава в горах»
20.15 Х/ф «Операція «Святий 
Януарій»
22.05 «Весілля в Малинівці»

06.00 Мультфільми
06.30 «Top Gear»
08.40, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00 Х/ф «Робокоп» 
12.45 «Українські сенсації»
13.45 «Люстратор 7,62»
14.45 «Люстратор. Спецпроект»
15.45, 23.30 «Секретні матеріа-
ли»

18.30, 23.00 «Спецкор»
19.30 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Слід смерті» 
22.00 Т/с «Олімп» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.45 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 Х/ф «Випадковий чоловік»
23.45 «КВН»

05.05 Т/с «Охоронець» 
08.45 «Савант»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
12.05 Х/ф «Дівчина без адреси»
13.45, 21.30 Т/с «CSI» 
15.20, 00.45 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19.00, 23.15 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
11.00 М/с «Лис Микита»
14.15, 23.00 Віталька
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 
22.00 Одного разу під Полтавою
17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.25 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Світлофор»

06.50, 05.20 Зірковий шлях
08.40, 15.25 Т/с «Єдиний мій 
гріх» 
15.00, 19.00, 01.30 Події
17.00, 19.45 Т/с «Право на 
любов»
21.50 Футбол. Євро 2016. 1/8 
фіналу
00.00 Великий футбол Євро 
2016

06.00, 06.00, 13.50, 21.00 DW- 
новини
06.20 Х/ф «Сунична галявина»
07.55, 14.55, 16.55 «Погода»
09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
11.15 Х/ф «Увесь я»
15.00 Незаймана планета
16.00 НЛО: секретні архіви

06.25 Золотий гусак
09.00 Д/ф «Василь Симоненко. 
Тиша і грім»
10.00 Урочисте засідання ВР 
України з нагоди Дня Конституції 
України
11.35 Д/ф «Наші найперші»
12.25 «Єднаймося!». Концерт 
14.00 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
14.30 Prime time 
15.05 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.30 Х/ф «Пропала грамота»
18.55 Про головне. 
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Наші гроші
21.00, 01.20 Новини
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової літератури
23.05 Концерт «Лише у нас, в 
Україні»

06.00 Х/ф «Година пік» 
08.00, 19.30 ТСН
09.00, 03.15 Х/ф «Екіпаж»
12.00 Х/ф «Ключі від щастя»
20.15 Т/с «Свати»
21.20 Т/с «Чудо»

23.15 Х/ф «Французький поцілу-
нок» 

06.10, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» 
13.35, 14.20, 16.15 Т/с «Сільський 
романс»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»

06.00, 08.45 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
08.47 М/ф «Гладіатори Рима»
10.40 Х/ф «Чорний лицар»
12.35 Х/ф «Погоня»
14.20 Х/ф «Красуня в наручни-
ках» 
16.15, 00.10 Х/ф «Назад на 
Землю»
17.55 Х/ф «Останній бойскаут» 
20.00 Від пацанки до панянки
22.00 Х/ф «Цілуючи дівчат» 

06.40, 15.55 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя»

09.40 «Вагітна у 16»
10.40 «Доньки-матері»
11.35 «Україна має талант!-7»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю»

06.30 Ранок у великому місті
08.45, 19.20 Надзвичайні новини
09.00 Т/с «Викрадення богині» 
10.55 Х/ф «Чорнильне серце»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Поросятко Бейб»
15.00 Х/ф «Бейб: Поросятко у 
місті»
16.50 Т/с «Спецзагін «Шторм» 
18.45 Факти. Вечір
21.05 Т/с «Володимирська, 15» 
22.05 Т/с «Демони» 
23.05 Х/ф «Молитва за гетьмана 
Мазепу» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.50 «Весілля в Малинівці»
10.45 Х/ф «Операція «Святий 

Януарій»
12.30 Х/ф «Два капітани»
20.15 Х/ф «Манія величності»
22.05 «Вірні друзі»
22.45 Х/ф «Остання реліквія»

06.00 Мультфільми
06.25, 00.50 «Нове Шалене 
відео»
07.35 Х/ф «Іван Сила»
09.20 Х/ф «Острів МакКінсі»
11.20 Т/с «Спецназ. Рейд у 
пустелю» 
16.15 Т/с «Вуличний боєць: кулак 
вбивці» 
19.15 Т/с «Гвардія»
23.00 Т/с «1920. Війна та кохан-
ня» 

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 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» 

05.05 «Правда життя. Професії»
06.05 Х/ф «Легенда про княгиню 
Ольгу»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.35 Т/с «Детективи» 
12.00 «Страх у твоєму домі»
13.45, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
15.40 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.15 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
11.00 М/с «Лис Микита»
14.15, 23.00 Віталька
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 
22.00 Одного разу під Полтавою
17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.25 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Світлофор»

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
11.00 Засідання Кабміну України
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Мультфільм «Друзі-янголи»
13.55 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.05 Вечір поета Володимира 
Матвієнка
15.40 Д/ф «Срібна Земля»
17.10 Т/с «Таксі»
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.40 Т/с «Травма»
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 «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»
13.45, 14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 3»

21.20 Т/с «Чудо»

06.10, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 
13.20, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»

06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
08.30 Т/с «СуперМакс»
11.40 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Від пацанки до панянки
22.05 Х/ф «І прийшов павук» 
00.05 Х/ф «Цілуючи дівчат» 

07.15, 15.55 «Все буде добре!»
09.20 «Зіркове життя»
11.15 «Україна має талант!-7»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-7»
22.35 «Давай поговоримо про секс 2»
00.30 «Один за всіх»

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.45 Т/с «Спецзагін «Шторм» 
12.00, 13.20 Х/ф «Підривник» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.20 Т/с «Демони» 
23.20 Х/ф «Універсальний солдат» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.20, 23.15 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Ось така музика...»
12.40 Х/ф «Тривай, тривай, чарівно-
сте...»
14.15, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.05 Х/ф «Застава в горах»
17.50 Х/ф «Пам’ятай ім’я своє»

21.30 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35, 00.55 «Нове Шалене відео»
07.35 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00, 23.30 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Помста природи»
09.55 Т/с «Гвардія»
13.40 Т/с «Вуличний боєць: кулак 
вбивці» 
16.40 Х/ф «Слід смерті» 
19.20 «Люстратор 7,62»
20.00 Х/ф «Динаміт» 
22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
00.00 Т/с «1920. Війна та кохання» 

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 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»

17.00 Концер В.Павліка 
18.35 «Цивілізація Incognita»
20.00 «Тарапунька: аншлаг дов-
жиною в життя»
21.10 Х/ф «Дивовижні пригоди 
Мері Брайант»
00.50 «Еротична спека» 

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

05.05, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
07.05 Х/ф «Загадка Ендхауза»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
15.15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 
23.45 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під Полтавою

06.00, 11.00 Реальна містика

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Т/с «Мати і мачуха»
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Мій капітан» 
01.20 Т/с «C.S.I» 

06.20 Х/ф «Підкидьок»
07.35 Євромакс
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.30, 15.35 НЛО: секретні архіви
13.30 «Будьте здорові!»
14.10 Коли природа наносить удар у 
відповідь
17.45 Дика планета
18.10 Сім чудес України. Олесько
18.30 «Іпостасі спорту»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Незаймана планета
21.20, 05.40 DW- новини
21.40 Глобал - 3000
22.10 Левиний рик

2+2

Оголошення

06.10, 15.00, 19.00 Події
07.00, 02.20 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Четвер 12»
11.00, 15.25, 20.00 Т/с «Шлях в 
порожнечу»
00.00 Музична платформа

06.10 Х/ф «Увесь я»
07.50, 21.00 DW- новини
08.00, 13.00, 15.55 «Погода»
09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
11.15 Х/ф «Сунична галявина»
13.50 Сім чудес України. Київська 
фортеця
15.00 Коли природа наносить 
удар у відповідь
16.00 НЛО: секретні архіви
17.00 Концерт В.Павліка «Освід-
чення»
20.00 «В’ячеслав Хурсенко. Політ 
білого журавля»
21.10 Концерт М.Поплавського 
«Україна - моя родина»

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

                                           

                                           

Шановні наші читачі!
   Вітаємо вас із Днем Конституції України!
Нехай демократичні засади, що були закрі-
плені цим надзвичайно важливим документом 
стануть реаліями нашого сьогодення, а дух 
законності прийде до серця кожному громадя-
нину нашої держави. Давайте сподіватися у 
краще майбутнє та разом створювати нову 
європейську державу.

        Колектив редакції газети «На самом деле»

Привітання

      — Мила, чим це від тебе 
так чудово пахне?
   — Духами, які ти мені вчо-
ра подарував!
    — Я тобі не дарував духи!
   — Дарував, дарував! По-
дивися в гаманці!

* * *
   Чоловік робить 90% з того, 
що обіцяв.
   Жінка робить 90% з того, 
що обіцяла не робити.

* * *
Ох... Коли я згадую про неї, 
голову відвідують безглузді 
думки, серце починається 
радісно битися, на обличчі 
з`являється якась надія і 
дурнувата посмішка, а очі 
світяться щастям...
   — Оооо, і хто ж вона???
   — П’ятниця!

Телепрограмма6 №13(292), пятница, 24 июня 2016 г.
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  П’ятниця 1 липня 2016 року

Субота 2 липня 2016 року

УТ-1

ICTVІнтер

К-1Новий

СТБ1+1 

УТ-1 Інтер

Новий

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм
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Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 3 липня 2016 року

2+2

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
09.55 Д/с «Клуб пригод»
10.30 Вікно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Війна і мир
12.10 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.30 Світло
17.15 Д/ф «Нью-Йоркський вок-
зал Гранд Сентрал»
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Люструвати не можна 
залишити
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
22.25 З перших вуст
22.40 Класики світової літератури
23.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»

13.45, 14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.15 Т/с «Свати»
21.20 Т/с «Чудо»
23.15 «Право на владу»

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш» 
13.20, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»

06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с «Кунг-фу Панда»
07.27 Т/с «Друзі»
09.15 Т/с «СуперМакс»
12.35 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Від пацанки до панянки
22.10 Х/ф «Параноя» 

06.40, 15.55 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя»
09.40 «Врятуйте нашу сім’ю - 3»
12.50 «Україна має талант! Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 01.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-7 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.50 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 
11.55, 13.20 Х/ф «Універсальний 
солдат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Володимирська, 15» 
22.20 Т/с «Демони» 
23.15 Х/ф «Кіборг» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35, 23.15 «Моя правда»
11.25 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
13.15 Х/ф «Остання реліквія»
14.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.40 Х/ф «Ідеальний чоловік»
18.20 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
21.30 Х/с «Місс Марпл Агати 

Кристі»

06.00 Мультфільми
00.55 «Нове Шалене відео»
07.35, 12.30 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Т/с «Спецназ. Рейд у 
пустелю» 
14.15 «Відеобімба»
15.45, 22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.30 Х/ф «Динаміт» 
20.00 Х/ф «Небезпечне занурен-
ня» 
00.00 Т/с «1920. Війна та кохання» 

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 00.45 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00 Підсумки
06.20 На слуху
08.35, 23.40 Золотий гусак
09.00 Мистецький пульс Америки
09.35 Як це?
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.25 Хочу бути
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 Казки Лірника Сашка
11.30 Мультфільм «Друзі-янголи»
12.30 Х/ф «Маленька Фадетта»
15.30 Д/с «Вудро Вілсон» 
17.15 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.25 Дорога до Ріо-2016
22.00  Х/ф «Скажи кукурудза»
22.25 Альтернативна музика
22.40 Мегалот

06.00 «Сватики»
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 Т/с «Чудо»
15.05, 21.15 «Вечірній квартал»
17.30, 18.30 «Розсміши коміка 6»
20.15 «Українські сенсації»
23.20 Х/ф заходу до світанку» 

07.00 М/ф «Таємниця третьої плане-
ти»
07.40, 02.45 Х/ф «Альошкіна любов»
09.30 Х/ф «Екіпаж»
12.30, 04.10 Х/ф «Приборкання норов-
ливого»
14.20, 01.20 Х/ф «Люблю. 9 березня»
16.00 Х/ф «Хроніки зради» 
18.00 Х/ф «Погана сусідка»
20.00, 00.50, 05.35 «Подробиці»
20.30 «Ювілейний вечір Валерія та Ко-
стянтина Меладзе»

06.10, 08.25 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.27 Дешево і сердито
10.00 Хто зверху
14.00 Т/с «СашаТаня» 
17.00 Х/ф «Мармадюк»
18.50 Х/ф «Не жартуйте з Зоханом» 
21.00 Х/ф «Диктатор» 
22.40 Х/ф «Останній бойскаут» 

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Пригоди Самвела та Поливоди 
у Дземброні»

21.05 Одного разу під Полтавою
23.40 Т/с «Світлофор»

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 05.30 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Шлях в порожнечу»
15.20 Т/с «Право на любов»
19.50 Х/ф «Наречена мого нарече-
ного» 
21.50 Футбол. Євро 2016. 

09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
11.00 «Шеф-кухар країни» 
11.50 Х/ф «Осіння соната»
14.20 Сім природних чудес України. 
15.30 Дика планета
16.00 Секрети акул
17.00 Концерт дуету «Світязь»
20.00 «Euroshow» 
21.00 Х/ф «Рокко та його брати»
00.20 «Вихідний, після опівночі»

15.00 Т/с «Свати»
19.30 «ТСН-Тиждень
21.00 Х/ф «Несподівана радість» 

06.45 «Великий бокс. Володимир 
Кличко - Тайсон Ф’юрі»
08.10 «уДачний проект»
09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.00 Х/ф «Погана сусідка»
14.10 «Ювілейний вечір Валерія та 
Костянтина Меладзе»
16.10 Х/ф «Торкнутися неба» 
18.00, 21.30 Т/с «Краплина світла» 
20.00 «Подробиці тижня»
23.10 Х/ф «Хроніки зради» 

05.52 М/с «Дракони: Вершники Олуха»
09.27 М/с «Кіт у чоботах»
14.20 Х/ф «Мармадюк»
16.10 М/ф «Що могло бути гірше»
18.00 Х/ф «Диктатор» 
19.45 Х/ф «Інтерв’ю» 
22.00 Х/ф «Секс-відео» 
23.55 Х/ф «Красуня в наручниках» 

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдані»
11.10 Х/ф «Час щастя»
15.10 «Містичні історії»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла 2»

07.35 Зірка YouTube
09.20 Дивитись усім!
10.15 Без гальм
10.50 М і Ж
11.15, 13.00 Х/ф «Останній самурай» 
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Гудзонський яструб» 
16.35 Х/ф «Меркурій у небезпеці» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Хітмен» 
22.15 Х/ф «Напад на 13-й відділок»

09.50 «Карнавальна ніч»
10.35 Х/ф «Альошчине кохання»

12.05 Х/ф «Повернення «Святого Луки»
13.40 Х/ф «Чорний принц»
15.20 Х/ф «Версія полковника Зоріна»
17.00 Х/ф «Шлях в пекло»
20.00 Х/ф «Діжа Вю»
22.00 «Невідома версія. Гусарська 
балада»
22.45 Х/ф «Безіменна зірка»

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 Д/п «Дембель»
16.00 Х/ф «Люди - Ікс: Перший клас» 
18.25 Х/ф «Перстень Нібелунгів»
22.05 Х/ф «Діамантові пси» 

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

10.10 Х/ф «Джек та бобове стебло»
12.00 М/с «Міа та я»
13.20 «Орел і Решка»
19.10 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Супер 8» 
23.00 «КВН»

06.20 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста»
07.55 Х/ф «Чорний принц»
09.35 Т/с «Головний калібр» 
13.00 «Розсміши коміка»
15.00 Х/ф «Не журись!»
16.45 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Охоронець» 
22.15 Х/ф «Недоторкані» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті»
11.35 М/ф «Біонікл: Відродження 
легенди»
12.50 Х/ф «Бунтарка»
14.50 Країна У
23.50 Т/с «Світлофор»

08.35 Золотий гусак
09.10 Гра долі
09.40 Мистецькі історії
09.55 Спогади
10.30 Театральні сезони
11.20 Фольк-music
12.55 Чемпіонат Європи. 
15.40 Чоловічий клуб
16.20 Д/с «Вудро Вілсон» 
17.55, 18.50, 19.50 Т/с «Мафіоза»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервіс

06.00 «Сватики»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.55 «Козаки. Футбол «
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт»
12.00 Т/с «Чудо»

06.50 Події
07.30, 02.20 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Шлях в порожнечу»
14.40 Т/с «Мій капітан» 
19.00 Події тижня 
20.00 Х/ф «Там, де є щастя для мене» 
21.50 Футбол. Євро 2016. 

05.55 Сім природних чудес України. 
06.10 Х/ф «Осіння соната»
07.50 Натхнення
09.50, 19.00 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
11.00 «Будьте здорові!»
11.20 Х/ф «Вік любові»
14.00 Teen-клуб
15.00 Тисяча днів планети
16.00 НЛО: секретні архіви
17.00 Концерт дуету «Світязь»
20.10 «Цивілізація Incognita»
20.35 «Кумири»
20.45 «Світські хроніки»
21.10 «Шеф-кухар країни» 
21.45 Євромакс
22.10 Х/ф «Батько-хазяїн» 

К-1

УТ-1

06.40 Х/ф «Зупинився потяг»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 00.50 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 
19.30, 04.55 Т/с «Кулагін та 
партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

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

06.00, 11.00, 05.20 Реальна 
містика
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Т/с «Єдиний мій гріх» 
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Євро 2016

05.50 Х/ф «Цирк»
07.20, 21.20, 05.40 DW- новини
07.35 Глобал - 3000
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.15, 21.00 Незаймана планета
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
14.50 Teen-клуб
15.40, 22.10 Левиний рик
18.10 Сім чудес України
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»

13.05 Х/ф «Максим Перепелиця»
15.00 Х/ф «Дружина за контрактом»
16.55 Х/ф «Вечірня казка»
19.00 Х/ф «Час щастя»
21.05 Х/ф «Час щастя»
23.00 «Давай поговоримо про секс»

05.15 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06.00 Стоп-10
07.00 Провокатор
07.50 Кримінальна Україна
08.50 Секретний фронт
10.45 Антизомбі
11.45 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.00 Інсайдер
14.00 Т/с «Демони» 
16.50 Х/ф «Важка мішень» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Меркурій у небезпеці» 
22.15 Х/ф «Гудзонський яструб» 
00.10 Х/ф «Ворог ще ближче» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.45 «Невідома версія. Гусарська ба-
лада»
11.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан»

13.20 Х/ф «Безіменна зірка»
15.40 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
17.00 Х/ф «Повернення «Святого 
Луки»
18.45 Х/ф «Версія полковника Зоріна»
20.25 Х/ф «В останню чергу»
22.00 «Невідома версія. Карнавальна 
ніч»
22.45 Х/ф «Ми - ваші діти»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.05 «Вайпаут»
11.55 «Top Gear»
14.00 Х/ф «Робокоп: Розплавлення» 
15.50 Х/ф «Робокоп: воскресіння»
17.45 Х/ф «Сталінград»
20.45 Х/ф «План пограбування» 
22.00 Х/ф «Доберман» 

05.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 М/с «Міа та я»
11.20 Х/ф «Джек та бобове стебло»

13.10 «КВН»
15.20 «Розсміши коміка»
17.10, 22.00 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
23.00 Т/с «Красуня та чудовисько» 

06.10 Х/ф «Слухати у відсіках»
08.40 Х/ф «Наприкінці ночі»
11.30, 03.15 «Речовий доказ»
14.50 Т/с «Детективи» 
19.00, 02.35 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Обитель диявола» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 
місті»
11.35 М/с «Маша і Ведмідь»
12.20 М/ф «Біонікл: Відродження ле-
генди»
13.40 Х/ф «Бунтарка»
15.35 Х/ф «Знову ти» 
17.30 Х/ф «Одного разу в Римі» 
19.00 Х/ф «За бортом»
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06.35, 23.25 Золотий гусак
09.55 Д/с «Клуб пригод»
10.30 Д/с «Китай на кінчику язика»
11.25 Український корт
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» 
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Мультфільм «Друзі-янголи»
13.55 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.30 Гра долі
17.10  «Європейський прорив-2016».
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Віолончель»
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

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

23.20 «Вечірній Київ»

06.10, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 
13.20, 14.20 «Судові справи»
15.40, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Інтердів-
чинка» 

06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с «Кунг-фу Панда»
07.25 Т/с «Друзі»
08.20 Т/с «СуперМакс»
11.40, 20.00 Від пацанки до 
панянки
19.00 Т/с «СашаТаня»
22.00 Х/ф «Астрал» 
00.05 Х/ф «10000 років до нашої ери» 

06.25 «Зіркове життя»
07.20 Х/ф «Максим Перепелиця»

09.15 Х/ф «Молода дружина»
11.15 Х/ф «Мати й 
мачуха»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/ф «Дружина за контрактом»
22.35 Х/ф «Вечірня казка»

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.55, 16.50 Т/с «Спецзагін «Шторм»
11.45, 13.10 Х/ф «Ворог ще ближче» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.00 Скетчком «На трьох»
23.25 Х/ф «Важка мішень» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.30, 23.15 «Моя 
правда»
11.20 Х/ф «Карусель»

12.50 Х/ф «Ідеальний чоловік»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Пам’ятай ім’я своє»
18.10 Х/ф «Альошчине кохання»
21.30 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 11.05, 02.10 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні 
матеріали»
09.20 Т/с «Спецназ. Рейд у пустелю» 
14.05 «Відеобімба»
15.40 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.40 Х/ф «Небезпечне занурення» 
20.00 Х/ф «Люди - Ікс: Перший клас» 
22.25 Х/ф «Діамантові пси» 

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, 01.10 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

06.50 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні 
справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.30 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 00.50 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарів-
ниць»
11.00 Т/с «Усі 
жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що 

Новий

Інтер

1+1 
СТБ
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говорить з привидами»
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Віталька
18.05 Х/ф «Знову ти» 
20.00 Х/ф «Одного разу в Римі» 
21.30 Х/ф «За бортом»
23.45 Т/с «Світлофор»

06.00, 11.00 Реальна 
містика
07.00,  19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.45 Зірковий шлях
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Т/с «Єдиний мій гріх» 
18.00 Т/с «Катина любов»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Євро 2016. 

05.50 Х/ф «Запорожець за Дунаєм»
07.00, 21.20 DW- новини
07.20, 21.40 «Відлуння»
07.50 «Будьте здорові!»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.15 Незаймана планета

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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Точка зору Будьмо!

Лише ми унікальні.
Федерація футболу і «Ди-

намо» — власність Сур-
кісів, «Шахтар» - Ахметова, 
«Дніпро» — Коломойсько-
го, і далі за списком...

Футбольні судді давно 
перетворились на суддів 
звичайних — хто заплатив 
— той і правий..

Дитячі футбольні школи, 
яких ще років двадцять 
тому було десятки тисяч, 
зникли.. 

Шкільні футбольні май-
данчики приватизовані, ді-
тей туди не пускають..

Для того, щоб відвести 
дитину в школу «динамо», 
треба продати машину, а 
щоб дитина попала в одну 
з дитячих команд «дина-
мо» — продати хату.

Іх не цікавить ані талант 
дитини, ані здібності. Лише 
гроші. Якщо в батька немає 
грошей — в дитини немає 
таланту..

Це не мої слова, мої діти 
захоплюються іншими ви-
дами спорту. Це думки мого 
товариша, син якого довго 
намагався грати у футбол в 
Києві.. Поки батько не від-
правив його в Німеччину, 
де хлопчик вже дійсно по-
чав грати, хоча й не в Бун-
деслізі поки що.

Я не уявляю гравця збір-
ної Уельсу, який потрапив у 
команду, бо його батько чи 
власник клубу заплатив за 
це голові федерації футбо-
лу Уельсу ...

Бо це в світі нонсенс.
У світі, але не в нас.

Скажіть мені, який тре-
нер випустить на поле 
гравця лише тому, що той 
колекціонує футболки і 
встановлює особистий ре-
корд участі в національній 
збірній?

Не хочу звинувачувати 
Фоменка, бо насправді він 
нічого в нашій команді не 
вирішував і не вирішує. 
Власники клубів просто 
поділили квоти. Мені 5 міс-
ць, тобі 4, а йому 2. 

Ви звернули увагу поряд 
з ким сидів на матчі Поро-
шенко і його зграя? 

Суркіс — от хто володіє 
нашим футболом. Його 
присутність поряд з пре-
зидентом на вчорашньому 
матчі — подія знакова.

Вже домовились! 
Нічого не зміниться.
Суркіс сидів на матчах 

поряд з Кравчуком ( разом 
з яким вкрав у Києва Дина-
мо), потім поряд з Кучмою, 
Бщенком, Януковичем... 
Тепер поряд з Порошен-
ком.

Фукс сидів за царя, сидів 
за Керннського, сидів за 
червоних.. Десь так.

Я заздрю Аргентині.
Бо там люблять футбол. 
Навіть тим бідним дітям з 

дитячих притулків заздрю, 
бо в них хоча б є шанс..

У наших дітей цього шан-
су немає... 

Поки футболом во-
лодіють Суркіс, Ахметов, 
Коломойський і інші люби-
телі «гри в шашки».

Андрій Боєчко

Ще трохи 
про футбольну 
зраду

Але почну з початку кінця.
Кілька років тому був на матчі «Бока Хуніорс - Рівер 

Плейт» в Буенос-Айресі. Гранди аргентинського фут-
болу. Одна команда належить громаді, інша олігарху. 
В першій грають хлопці з вулиці і дитячих будинків, 
в другій - «золота молодь». І в одної, і в іншої є свої 
вболівальники, і іх мільйони.. В збірній Аргентини 
також є і ті, і інші..

І всі в тій збірній викладаються по повній. 
В Аргентині є багато команд, які належать грома-

дам. Команд народних.
Таких команд багато і в Німеччині, Англії, Іспанії, 

усюди в світі. 

1. Загартовує
Незважаючи на всі по-

боювання, морозиво реко-
мендують навіть лікарі-о-
толарингологи. Звичайно, 
їсти його потрібно неве-
ликими шматочками, а не 
відкушуючи цілими брила-
ми. Таке локальне загар-
товування горла — відмін-
ний спосіб уникнути літніх 
і підготуватися до осінніх 
застуд. Але пам’ятайте, го-
ловне — помірність. Їжте 
невеликими шматочками 
і не по п’ять штук за один 
раз.

2. Знижує вагу
Здивовані? Ну і дарем-

но. Про вплив морозива 
на вагу розповів аргентин-
ський лікар-дієтолог Бер-
нардо Лафуенте. Він ре-
комендує своїм пацієнтам, 
що худнуть, обов’язково 
з’їдати порцію морозива 
кожен день. За його сло-
вами, морозиво містить 
багато кальцію, що сприяє 
інтенсивному спалюванню 
калорій. Загалом, подвійна 
користь — зміцнення кісток 
і спалювання жирів. Крім 
того, в морозиві містяться 
волокна, ліпіди, протеїни, 
мінерали і амінокислоти.

3. Заспокоює нерви
По-перше, це смачно. 

По-друге, солодко. По-
третє, морозиво, виготов-
лене з натурального мо-
лока або вершків, відмінно 
знімає нервове напружен-
ня і заспокоює нерви. Це 
довели французькі дослід-
ники, провівши експери-
мент на сотні учасників. 
Половині давали морози-
во, другій половині стакан 
молока. Першим було на-
багато краще!

А все тому, що в нату-
ральному пломбірі містить-
ся амінокислота трипто-
фан. Саме вона сприяє 

П’ять плюсів
морозива 
в спеку

Морозиво... Так і тягнеться до нього рука, особливо 
коли на вулиці + 25. Але як же фігура! Як же перепади 
температури, а раптом захворію?.. І, переймаючись 
сумнівами і бажаннями, ви відходите від холодиль-
ника з морозивом. І даремно! Дієтологи вважають це 
смачне блаженство кращим і найкориснішим з де-
сертів. І ось чому.

виробленню серотоніну — 
«гормону щастя».

4. Нормалізує обмін ре-
човин

У цьому морозиві мі-
ститься близько ста цінних 
для організму речовин: 
амінокислоти, різні жирні 
кислоти, мінеральні солі, 
вітаміни. І, звичайно, дуже 
важливі для обміну речо-
вин ферменти. Власне, 
тому і рекомендує бразиль-
ський дієтолог морозиво 
всім, хто худне. 

5. Покращує сон
У дитинстві мама на ніч 

давала нам стакан теплого 
молока. А тепер ми вирос-
ли і хочемо їсти холодне 
морозиво.

А якщо серйозно — 
завдяки численим кори-
сним речовинам і аміно-
кислоті триптофану (див. 
пункт 3), морозиво сприяє 
розслабленню і відчуттю 
щастя. Яке накриває вас 

м’якою ковдрою спокою 
і навіває солодкі-солодкі 
сни.

ВАЖЛИВО
Найголовніше, щоб ці ко-

рисне ласощі були зроблені 
з цільного молока і без до-

давання рослинних жирів. 
Звертайте увагу на кіль-
кість різноманітних «Е». І 
пам’ятайте — чим менше в 
морозиві жиру, тим більше 
в ньому цукру! Наприклад, 
пломбір — це тільки мо-
локо, ні грама рослинного 
жиру. Його жирність повин-
на бути не менше 12%, а 
вміст цукру — мінімум 14%. 
А ось в плодово-ягідному 
морозиві вміст цукру вже 
25-27%. Ще плюс користь 
жирного морозива — чим 
жирніше, тим нижче його 
глікемічний індекс, тоб-
то рівень цукру в крові не 
буде підскакувати занадто 
швидко, значить, ви зможе-
те ним, навіть, наїстися на 
деякий час.

Але пам’ятайте — чим 
більше всіляких добавок 
(шоколад, глазур, горішки, 
мармелад і джеми, кара-
мель тощо), тим шкідливі-
ше і калорийніше!

Наш рецепт

Смачного!

Що може краще, ніж 
домашній квас, втаму-
вати спрагу в спекотний 
день? Освіжаючий, нату-
ральний, корисний напій, 
рука так і тягнеться до 
холодильника, щоб на-
лити собі ще стаканчик!

Як приготувати 
хлібний квас

ІНГРЕДІЄНТИ НА 9 Л НА-
ПОЮ:

— 2 буханки (800 г) боро-
динского хліба;

— 2 ст. л. меду;
— 400 г цукру;
— 2 ч. л. сухих дріжджів;
— 50 г родзинок;
— 10 л води.

Приготування
Хліб наріж скибочками і 

висуши в духовці при ви-
сокій температурі до стану 
легкого підгоряння.

Розчини мед в невеликій 
кількості води і залий цією 
сумішшю сухі дріжджі. 

Перемішай.
Сухарі дістань з духов-

ки, злегка остуди, помісти 
в глибоку ємність і засип 
цукром. Додай дріжджі з 
медом, родзинки і залий 
все теплою водою. Накрий 
щільно посудину марлею і 
винеси на балкон (краще 
на сонці) на 2 дні.

В умовах сильної спеки 
квас буде готовий вже че-
рез день, а ось в холодну 
погоду, на жаль, чекати 
треба буде довше або до-
ведеться перенести його в 
приміщення.

Через певний час зніми 
верхній шар хлібних ски-
бочок, склади їх в літрову 
банку і, накривши капро-
новою кришкою, прибери в 
холодильник. 

З цієї закваски наступно-
го разу можна буде приго-
тувати нову порцію квасу 
без використання дріжджів.

Квас проціди через мар-
лю, розлий по пляшках і 
відправ в холодильник на 
добу для дозрівання.

Домашній підбадьорли-
вий напій не йде ні в яке 
порівняння з покупним: чу-
дово втамовує спрагу, ви-
водить токсини і до того ж 
сприяє схудненню! 

Поділися рецептом з 
друзями. 

Пий і будь здоров!

Кращого напою 
для літа 
не вигадаєш: 
і спрагу втамує,
і схуднути 
допоможе!

СКЛАДОВІ:
— 600 г вишень;
— 30 г розтопленого вер-
шкового масла;
— 4 яйця;
— 250 мл молока;
— 100 г борошна;
— 100 г цукру;

Це найшвидший вишневий пиріг в світі. 
До того ж неймовірно смачний.

Багато з нас дуже люблять їсти десерти c вишнею. 
Вона дає блюдам неповторний смак з кислинкою. 
Але часу на те, щоб спекти пиріг не завжди виста-
чає. Тому ми підготували для тебе простий рецепт 
річного вишневого клафути. Ця страва є винаходом 
французів, яким вони дуже пишаються. 

Готується вишневий пиріг з підручних ін-
гредієнтів, а на смак виходить просто приголомшли-
вим.

— 12 г ваніліну;
— дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ:
Поклади вишню, попе-

редньо вийнявши кісточки, 
в змащену маслом тер-
мостійку форму.

Змішай всі інгредієнти, 
збий і залий сумішшю виш-
ню.

Випікати клафути до зо-
лотисто-коричневого ко-
льору близько 40-45 хви-
лин при 180 ° С.

Смачного!


