
Особливий цинізм — це коли бетонний паркан, що оточує 
вкрадені у міської громади для забудовника три земельні 
ділянки в центрі міста, фарбують в жовто-блакитний колір 

Стор. 4-5

...Отже, залишається дочекатися 
9 квітня, коли депутати спробують 
подолати «вето» В. Решетняка. 
І — подивитися хто прийде на цю 
сесію, а хто «захворіє», «поїде у 
відрядження» і т. ін. Адже 
в цьому випадку «вето» 
В. Решетняка вступить
в силу автоматично
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(Закінчення на 3-й стор.)

Повний абзац!

«Чому у Вишгороді з’являються 
цілі райони новобудов з меш-
канцями та, відповідно, дітьми, а 
жодного дитсадка чи школи досі 
не побудували?», — це питання 
спадало на думку навіть ледачо-
му. От як пояснює 
це Вишгородський 
міський голова...

«Існують багато проблемних тем, 
які сьогодні вже мають значний 
розголос на всеукраїнському рівні. 
І це ганьбить район. Коли одні й ті 
самі проблеми в сюжетах різних ка-
налів, доволі тенденційно висвітлю-
ються без переконливої 
позиції державної 
влади з цих питань...» 

Нещодавно в одній із соцмереж звернув 
увагу на інформацію із Ставрополя (хто 
не знає — край на півдні «Великой Рос-
сии», відомий напруженою криміногенною 
ситуацією). Так от, у містечку з романтич-
ною назвою Лєрмонтов батько, що давно 
пішов із сім’ї, вирішив поздоровити з днем 
народження свою 12-річну доньку.  Пообі-
цяв дівчинці подарувати мобілку, забрав її 
з дому, але замість магазину з «мобілка-
ми» привів до одного з готелів містечка і, 
напившись до безтями, згвалтував. 

...В юриспруденції взагалі та в криміналь-
них кодексах, практично, будь-якої цивілі-
зованої країни, зокрема, використовуєть-
ся прислівник «особливий».  Пам’ятаєте: 
«Злочин, вчинений з особливою жорстокі-
стю...»? 

Що це означає? А те, що існує, напри-
клад, серія повчань Ісуса Христа, які запи-
сані в 5, 6 і 7 главах Євангелія від Матвія і 
містять основні елементи його морального 
вчення. Вони відомі, як Нагірна проповідь, 
оскільки були виголошені на схилі нена-
званої гори перед його учнями і великою 
юрбою. Не буду нагадувати постулати, 
про які йдеться в проповіді, оскільки вони 
широко відомі. Скажу лише, що порушен-
ня багатьох з них (не вкради, не вбий і т. 
ін.) в цивілізованих суспільствах завжди 
вважалося і вважається кримінальним 
злочином.    

Злочин, вчинений з особливою жор-
стокістю чи цинізмом — це не просто по-
рушення однієї із заповідей, які стали кон-
кретною нормою закону. Це — порушення, 
яке супроводжувалось знущанням над 
жертвою злочину або настільки неймовір-
не, що його, навіть, важко уявити. 

Звичайне згвалтування — страшний 
злочин. Згвалтування власної доньки — 
злочин,  який, як кажуть, «не вміщається  
в голові». Він — за межами добра і зла. 

Ну, добре, а причому тут паркан біля 
«Ольжиного Града», можливо, запитаєте 
ви. Дійсно, причому?

Справа в тому, що кримінальні злочи-
ни, та ще й особливо жорстокі або цинічні 
вражають нашу уяву. Звикнути до них не-
можливо. 

Із святом Великодня, дорогі наші читачі!
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Моя міліція...

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

В ВР України

Але є інші злочини, злочи-
ни, які грунтуються на людській 
жадібності. До яких ми всі звик-
ли і які спостерігаємо кожного 
дня. Які зранку до ночі бачимо 
на телеекранах і чуємо про них в 
радіоефірах. Злочини влади. Пе-
реважну більшість з них можна 
теж віднести до особливо циніч-
них. Просто ми до цих злочинів 
настільки звикли, що, практич-
но, втратили можливість на них 
адекватно реагувати і їх аналізу-
вати. 

Так от, просто вкрасти у місь-
кої громади три земельні ділян-
ки в центрі міста — це страшний 
злочин. Вкрасти ці три земельні 
ділянки руками депутатів, яких 
громада обрала для того, щоб 
вони захищали її інтереси — це 
подвійний злочин. Або злочин, 
вчинений з особливим циніз-
мом. 

Точнісінько таким особливо 
цинічним злочином є розфарбу-
вання паркану навколо цих, вкра-
дених у нас з вами ділянок в ко-
льори державного прапору. 

Прапору, під яким, між іншим, 
протягом кількох століть загину-
ли сотні тисяч українців. І тисячі 
— протягом лише одного остан-
нього року. Наші з вами батьки, 
діти, друзі чи просто знайомі. 

Я не знаю, хто саме придумав 
пофарбувати цей паркан в наші 
національні кольори. Якщо влас-
ник, Максим Калінкін, то давайте 
задумаємось чому він собі це до-
зволив. Чи не тому, що взяв при-
клад з наших депутатів і керів-
ників міськради? Дійсно: чому їм 
можна діяти з особливим циніз-
мом, знущатися над громадою 
міста, а йому — ні? А ще давайте 
задумаємось над тим, чи це єди-
ний, випадковий приклад особ-
ливо цинічних дій влади взагалі, 
і нашої місцевої влади зокрема. 

На сторінках нашої газети ми 
вже немало розповіли про бага-
торічну бурхливу діяльність ко-
лишнього заступника начальника 
Центрального спеціалізованого 
будівельного управління Міні-
стерства оборони  України, потім 
— начальника цього управління, 
потім — директора Департамен-
ту будівництва та відчуження 
фондів МО України, нарешті — 
заступника Міністра регіональ-
ного розвитку та будівництва 
України, а в 2010-2015 р.р. — за-
ступника Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України Д. Ісаєнка. Такого собі 
зразково-показового махрового 
корупціонера, на якому, як то ка-
жуть, вже проби ніде ставити.  

Д. Ісаєнко нам цікавий, в першу 
чергу, тому, що на його прикладі 
можна, вислуховуючи  розповіді 
перших осіб держави про рефор-
ми і боротьбу з корупцією, в той 
же час, відслідкувати їх реальні 
кроки в цьому напрямку.

Сьогодні, завдяки численим 
журналістським дослідженням, 
нам абсолютно точно відомо, 
що саме Д. Ісаєнко «кришував» 
діяльність «організованої злочин-
ної групи, в якій задіяні керівники 
центральних та територіальних 
органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та 
суддів в сфері встановлення пра-
ва власності на земельні ділянки, 
та видачі дозвільної будівельної 
документації, а також проведен-
ня будівництва», яка діяла «по 

розробленій корупційній схемі». 
Саме так було сформульовано 
суть проблеми, викладеної в де-
путатському запиті 42-х народних 
депутатів України минулого скли-
кання до тодішнього очільника 
Генпрокуратури О. Махніцького.

Запит, ініційований народним 
депутатом Я. Москаленко, було 
направлено до Генпрокуратури 
України 4 червня 2014 р. 

Після цього Я. Москаленко ще 
декілька разів звертався до Ген-
рокуратури та до прокуратури 
Київської області, куди переправ-
лялися його звернення.

Слідство по викладених в де-
путатському запиті фактах, як 
свідчать декілька відповідей 
різних заступників спочатку О. 
Махницького, а потім В. Яре-
ми, знаходиться на контролі в 

Генпрокуратурі. Іншими слова-
ми, слідство, начебто, велося і 
ведеться, а злочинна группа, яка 
діяла на території міста, спокійно 
продовжує свою злочинну діяль-
ність. Нагадаю, що саме було 
вказано в депутатському запиті 
(цитую): «...Виділення земель-
них ділянок на території міста 
Вишгорода відбувається в обхід 
встановлених законодавством 
процедур: без відповідних погод-
жень компетентними органами, 
без рішень органу місцевого са-
моврядування.

Фізичні та юридичні особи на-
бувають право власності на 
земельні ділянки на підставі за-
мовних рішень судів, згідно яких 
зобов’язують відповідні органи 
видати державний акт на право 
власності на земельну ділянку 
уже по факту...

Маємо цікавий факт — про-
хання мешканців міста Вишго-
рода, навіть якщо звертаються 
шановні та заслужені мешканці 
міста — інваліди війни, воїни-ін-
тернаціоналісти, заслужені 
діячі, лікарі, працівники освіти, 
а також малозахищені верстви 
населення, пенсіонери, родини, 
які потребують розширення 
житлової площі, та десятиліт-
тями стоять на черзі, — ігно-
руються. Всі вони отримують 
відповідь, що у зв’язку із відсут-
ністю вільних земель на тери-
торії міста, їхні заяви не можуть 
бути задоволені. Що ж, вихо-
дить, у місті Вишгороді немає 
землі тільки для простих меш-
канців міста, оскільки її передача 
відбувається лише за вищенаве-
деною схемою, однак прості гро-
мадяни не мають ані бажання її 
розвивати, ані грошей для задо-
волення корупційних «апетитів» 
чиновників. В той же час, зем-
лі для виділення по корупційній 
схемі у чиновників міста завжди 
є в запасі!

...Ще одне болюче і гостре пи-
тання — забудова міста.

У сфері містобудівної діяль-
ності та архітектури також є 
ряд порушень та зловживань. 
В цій сфері існує аналогічний 
механізм, який, передусім, на-
правлений спростити процеду-
ру погодження компетентними 
органами дозвільної будівельної 
документації та обійти громад-

Особливий 
 вкрадені
 ділянки 

Експерти підтримують ініціативу Ярослава Москаленка 
про відновлення безоплатного харчування дітей-чорнобильців

Головне науково-експертне 
управління ВР України підтри-
мало законодавчу ініціативу 
народного депутата, голови 
Чорнобильського підкомітету 
парламенту Я. Москаленка, 
якою пропонується відновити 
безоплатне харчування дітей,  
потерпілих від аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, у лютому Я.Моска-
ленко зареєстрував законопроект 
№2060 «Про внесення змін до За-
кону України «Про статус і соціаль-
ний захист громадян, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» (щодо харчування 
дітей)». 

Відповідна ініціатива дозволить 
відновити безоплатне харчування 
дітей-чорнобильців у повному об-
сязі, як це було до змін до закону 

«Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи», 
внесеними Верховною Радою на-
прикінці минулого року.

«Прийняття законопроекту спри-
ятиме зняттю соціальної напруги 
серед постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС та забезпеченню 
безоплатним харчуванням потерпі-
лих дітей, які навчаються в закла-
дах на радіоактивно забруднених 
територіях», — йдеться у поясню-
вальній записці до законопроекту.

Наш кор.

Заступник Авакова “погорів” під час обшуку робочого кабінету
За словами депутата від БПП знайдено свідчення тотальної корупції вищого керівництва МВС

“Під час обшуку в кабінеті за-
ступника Авакова Сергія Чебо-
таря знайшли документи, які під-
тверджують корупційні схеми в 

МВС, всіх обласних управліннях, 
центральному апараті. 

Також в його кабінеті знайшли 
золоті злитки і коштовності”, — 

У кабінеті заступника міністра внутрішніх 
справ Сергія Чеботаря під час обшуку пра-
воохоронці виявили злитки золота, а також 
документи, які, нібито, підтверджують його 
корупційну діяльність. Про це на своїй 
сторінці у Facebook повідомив народний 
депутат фракції “Блок Петра Порошенка” 
Сергій Каплін.

розповів Каплін. Він і два нардепи 
від “Свободи” А. Іллєнко та Ю. Лев-
ченко закликають ГПУ і СБУ вжити 
відповідних заходів. 

“Чому Чеботар, який перевершив 
за масштабами корупції всіх Пшо-
нок, Захарченко та Клименка, досі 
не у в’язниці ?! Ми вимагаємо звіту  
які слідчі дії відбувалися в кабінеті 
Чеботаря та перелік усього, що 
там знайшли”, — зазначив нардеп.

http://patrioty.org.ua/

А питаться «святым духом»? 
Шокирующая декларация Антона Геращенко

Один из самых голосистых и заметных (в прямом и переносном 
смыслах) борцов с коррупцией, народный депутат, а по совмести-
тельству — советник министра внутренних дел Антон Геращенко 
оказался еще и магом-чародеем. Согласно декларации о его дохо-
дах за 2013 год, Геращенко умудрялся выжить в столице Украины 
на 10 331 грн. Именно такую сумму заработал нынешний нардеп за 
12 месяцев. Не за один месяц! И это — не первоапрельская шутка: 
декларация Геращенко появилась на сайте ВР 2 апреля.

«Обозреватель» достаточно 
скептически относится к подоб-
ного рода чудесам. Скорее, тут 
идет речь о двойной сущности 
г-на Геращенко, а также двойной 
бухгалтерии в его доходах. Борец 
с коррупцией, объявивший «вой-
ну» теневым доходам чиновников, 
сам на поверку оказался «теневи-
ком»… Таким же, как и те, с кем 
господин Геращенко так рьяно сра-
жается и у себя в ФБ, и на много-
численных телеэфирах.

Давайте посмотрим на эту уди-
вительную декларацию ближе.

Если верить заполненному Ге-
ращенко документу, у него нет 
ни кола, ни двора. Из движимого 
имущества — только автомобиль 
Skoda Octavia 2007-го года выпу-
ска, принадлежащий членам семьи 
нардепа. Сам советник Авакова 
вынужден был ютиться в съемной 
квартире. Правда, и тут без чуда 
не обошлось: квартиру площадью 
76 кв. м какой-то добрейшей души 
человек сдавал перспективному 
борцу с коррупцией практически 
даром: за год проживания в трех-
комнатной квартире Геращенко за-
платил… 3800 грн. При том, что, к 
примеру, на Борщаговке в 2013-м 
за однокомнатную квартиру проси-
ли около 4 тыс. грн. в месяц.

Предположим,  что Геращенко 

действительно удалось невозмож-
ное: год жить в квартире за сумму, 
которую простые смертные отдают 
за раенду жилья ежемесячно.

В итоге: 10331 грн — 3 800 грн. 
= 6531 грн.

Значит, «на жизнь» ему остава-
лось ни много, ни мало – 6 531 грн 
на год. Или по 544 грн 25 коп. на 
месяц. И это — при условии, что 
«добрый арендодатель» оплачи-
вал за Геращенко коммунальные 
услуги. В противном случае, наш 
герой уже уходит в минусы: ком-
муналка в трехкомнатной квартире 
в 2013 году колебалась в районе 
700-800 грн.

Те, кто живут в Киеве, знают: сто-
личная жизнь — удовольствие не 
из дешевых. Давайте прикинем, 
что мог себе позволить на зарабо-
танные деньги господин Геращен-
ко. К примеру, ориентировочно за 
100 грн. в месяц он мог дважды 
в день пользоваться метрополи-

теном — правда, только в будни. 
Еще почти столько же по старым 
ценам уходило бы на трамваи/
троллейбусы/автобусы. Маршрут-
ные такси же при таких доходах 
должны были превратиться для 
Геращенко в непозволительную 
роскошь. Не говоря уже о поездках 
на семейном автомобиле: средняя 
стоимость литра бензина в 2013 
году составляла около 11 грн. То 
есть, на оставшиеся после уплаты 
«аренды» деньги Геращенко мог 
позволить себе купить 49 л бензи-
на в месяц (539 грн.)

Но ведь человеку нужно еще и 
чем-то питаться. А даже беглый 
взгляд на советника министра вну-
тренних дел непроизвольно вызы-
вает мысль,  что он это дело любит. 
Цена социальных сортов хлеба в 
2013-м составляла 3,5- 4 грн. Возь-
мем за основу цену в 3,5 грн. Это 
означает, что только на хлеб Гера-
щенко должен был тратить не ме-
нее 105 грн/мес. Но, повторимся, 
Геращенко не похож на человека, 
сидящего исключительно на хлебе 
и воде…

Если же говорить серьезно, то 
картинка получается не радостная. 
Налицо — коррупционная состав-
ляющая, ведь никто, а тем более, 
без пяти минут советники мини-
стров или народные нардепы, не 
могут прожить в столице на столь 
смехотворную сумму. Значит, Гера-
щенко — представитель команды 
премьер-министра Яценюка, кото-
рая постоянно призывает украин-
цев платить налоги и потуже затя-
гивать пояса — решил, что казну 
пополнять должны только обыч-
ные граждане. А он вполне может 
жить на деньги «в конверте» и не 
заморачиваться пополнением каз-
ны...

Для нас вообще остается загад-
кой, как мог стать советником ми-
нистра внутренних дел человек, 
не имеющий ни малейшего опыта 
работы в органах правопорядка и 
очень относительное представле-
ние о том, что такое милиция и с 
чем ее едят...

http://obozrevatel.com/
politics/70153-vyizhit-na-pol-

minimalki-chudesa-ot-antona-
geraschenko.htm
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Повний абзац!

№12(255), пятница, 10 апреля 2015 г.
Народ и власть 3

Шановний Юрію Вікторовичу!
У виконавчому комітеті Вишгородської міської ради уважно колективне 

звернення мешканців будинку № 2-Г по проспекту Т. Шевченка у м. Вишгороді 
щодо зведення залізобетонного паркану та повідомляємо наступне.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки №2584 від 
20.08.2014 року, а також договорів дарування № № 2582; 2583 від 20.08.2014 
року власником земельних ділянок являється гр. Калінкін М.М., який надав 
повідомлення про виконання підготовчих робіт № № КС 010150600668; 
010150690669; 010150690670 від 10.03.2015 року.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 466 від 
13.04.2011 року влаштування огородження будівельного майданчику відно-
сяться до підготовчих робіт. Виконання підготовчих робіт у межах будівельно-
го майданчика не потребує отримання замовником та генпідрядником інших 
документів дозвільного характеру.

Згідно пункту 2 вказаної постанови, підготовчі роботи можуть виконува-
тись замовником після отримання документу, що посвідчує право власності 
чи користування земельною ділянкою, а також після подання до Держархбу-
дінспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Виконання 
підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання 
замовником та генпідрядником інших документів дозвільного характеру.

В ході огляду земельної ділянки членами адміністративної комісії при ви-
конавчому комітеті Вишгородської міської ради виявлено, що прилегла те-
риторія до огорожі гр. Калінкіна М.М. утримується в неналежному санітар-
ному стані. У зв’язку з цим, секретарем адміністративної комісії складено 
адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення відносно гр. Калінкіна М.М.

Постановою адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вишгород-
ської міської ради № 14/22 від 19.03.2015 року його притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі вісімдесяти неоподатко-
ваних мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, виконавчий комітет Вишгородської міської ради звернувся до 
Департаменту держархбудінспекції Київської області щодо підтвердження 
реєстрації повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, а також 
стосовно проведення перевірки щодо дотримання вимог містобудівного зако-
нодавства України на даній земельній ділянці.

З повагою
           Міський голова                                                   В. Решетняк

Директору об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку «Ольжин Град» 
Никифорову Ю.В.
07300. м. Вишгород, пр-т Г. Шевченка, 2-Г

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А РАДА

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

07300 м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,1       VMR_sekretar@ukr.net                       тел./факс(296)54203    

№2/31/372 від 24.03.2015

ські слухання. Окрім того, що 
дозвільна будівельна докумен-
тація не проходить належних 
погоджень, так і замість заде-
кларованих об’єктів приватного 
будівництва зводяться житлові 
багатоповерхові будинки, що 
грубо порушує інтереси тери-
торіальної громади, яку взагалі 
не ставлять до відома!..».

...Паркан, який жителі буд. 2-Г 
по пр. Шевченка побачили перед 
своїми вікнами 13 березня, як-
раз і є підтвердженням цих вис-
новків. Як з’ясувалося, земельні 
ділянки рішенням 28-ї сесії, що 
відбулася 27 грудня 2013 р., були 
виделені таким собі Л. Дорошен-
ко, А. Камельчук та В. Зенікову 
(без всякого сумніву — підстав-
ним особам), а 20 серпня 2014 
р., як бачите,  дві з них були по-

даровані М. Калінкіну, а одна — 
продана йому ж.

...Проблема нашої країни в 
тому, що ми будь-яку демокра-
тичну норму можемо перетво-
рити в підставу для злочину. 
Пояснюю. В ст. 118. Земельного 
кодексу «Порядок безоплатної 
приватизації земельних ділянок 
громадянами» зазначено:

«1. Громадянин, зацікавле-
ний у приватизації земельної 
ділянки, яка перебуває у його 
користуванні, подає заяву до 
відповідного органу виконав-
чої влади або органу місце-
вого самоврядування, який 
передає земельні ділянки дер-
жавної чи комунальної влас-
ності у власність відповідно 
до повноважень, визначених 
статтею 122 цього Кодексу».

Іншими словами, громадянин 
звернувся — рада землю нада-
ла. Ні місце проживання, ні націо-
нальність, ні колір шкіри, ні віро-
сповідання ролі не грають: повна 
демократія. 

Хитрі місцеві чиновники по всій 
країні перетворили цю норму на 
підставу для дуже зручної ко-
рупційної схеми: виділення че-
рез депутатів землі виключно 
своїм людям. 

Можливо, хтось скаже — зако-
нодавці винуваті, потрібно було 
записати в законі, що землю 
можна виділяти лише місцевим. 
Помиляєтесь. Оскільки «свої», 
готові за п’ять копійок виступити 
«посередниками» у мера з де-
путатами, швидко знайшлися б і 
серед місцевих (як, до речі, і сьо-
годні знаходяться).

Отже, справа не в законі. Спра-
ва — в правоохоронних органах і 
судах. Тих, хто існує для того, 
щоб корупціонери не знущали-
ся над законами і людьми, пе-
ретворюючи перші в підстави 
для корупційних схем, а других 
— в дійних корів і об’єкти пер-
манентного грабунку.

На мій погляд, нескінченні роз-
мови про «реформи» правоохо-
ронних органів і судів — маячня 
сивої кобили. У нас ні тих, ні ін-
ших ніколи не існувало і не існує. 
Бо кадри, які туди потрапляли, 
мотивувались і далі виховува-
лись системою зовсім для інших 
завдань, прямо протилежних 
тим, що декларувалися. 

цинізм — це коли бетонний паркан, що оточує
у міської громади для забудовника три земельні
в центрі міста, фарбують в жовто-блакитний колір

Отже, ні Д. Ісаєнка, ні пред-
ставників його команди — як у 
Вишгороді, так і в інших містах 
України ніхто не чіпав. Включаю-
чи його безпосередніх керівників 
В. Гройсмана і А. Яценюка. Його 
впіймали «на гарячому», знову 
ж таки, «майданні» депутати ВР 
України — коли він, зовсім втра-
тивши розум і совість від безкар-
ності, виставив в соцмережі фото 
із своїми розвагами в Карибсько-
му морі. Якраз в ті дні, коли мав 
би будувати фортифікаційні укрі-
плення в зоні АТО і коли остаточ-
но закрився Іловайський котел. 

Депутати прямо у ВР України 
змусили Д. Ісаєнка написати за-
яву про відмову від статуса учас-
ника АТО. Це було 13 січня 2015 
р. 

Наступного дня, 14 січня 2015 

р. А. Яценюк показово, на за-
сіданні Кабміну, перед телека-
мерами заявив, що звільняє Д. 
Ісаєнка з посади, окремо (все 
перед тими ж телекамерами) 
звернувшись до Міністерства 
внутрішніх справ щодо розсліду-
вання факту присвоєння статуса 
йому учасника АТО.

Після цього «подвигами» Д. 
Ісаєнка на «корупційній ниві» 
зайнялися журналісти і з’ясува-
ли багато чого цікавого. А от від 
МВС щодо розслідування факту 
незаконного присвоєння Д. Ісаєн-
ку статуса учасника АТО з тих пір 
— ні слуху, ні духу. Приблизно 
так само — як від Генпрокура-
тури щодо розслідування діяль-

ності вище згаданого злочинного 
угрупування в м. Вишгороді. 

Та повернімося до А. Яценюка.
Отже, про звільнення Д. Ісаєнка 
він перед телекамерами заявив 
на весь світ 14-го січня. 

І в той же день (вже не перед 
телекамерами) підписав Поста-
нову Кабміну «Про утворення те-
риторіальних органів Державної 
служби з питань геодезії, карто-
графії та кадастру» (див. №4(247) 
нашої газети від 13.02.2015 р.).

В другому абзаці якої, зокре-
ма, зазначив (цитую): «...шля-
хом поділу у Київській області 
управління Державної служби 
з питань геодезії, картографії 
та кадастру у Вишгородському 
районі з утворенням управління 
Державної служби з питань гео-
дезії, картографії та кадастру 

у Вишгородському районі та 
управління Державної служби з 
питань геодезії, картографії та 
кадастру у м. Вишгороді».

Цим сами, ніби, вибачившись 
перед Д. Ісаєнко. Мовляв, вибач, 
друже, «підставився» ти сам, 
причому, з грандіозним сканда-
лом. Так, що я просто змушений 
був звільнити тебе перед телека-
мерами. Однак, ти ж розумієш, 
що все це — політика, цирк на 
дроті і шоу на телеекрані. А щоб 
справа наша не пропала, а, на-
впаки, продовжувалася ще успіш-
ніше, даю твоїм людям у Вишго-
роді свій «земельний» відділ. Як 
виключення, хоча це і формаль-
но незаконно, бо місто районного 

значення. Але ж бачиш, друже, 
заради спільної справи плював я 
не закон. Тож, добре це запам’я-
тай і всім своїм розкажи...».

Ви знаєте, шановні читачі, ціл-
ком можливо, що я ці останні 
рядки, та ще й в такій звинувачу-
вально-стверджувальній формі 
ще кілька днів тому, можливо, й 
не написав би. Якби в п’ятницю,  
3 квітня не подивився теле-шоу  
Шустер-LIVE на телеканалі «112 
Україна». Де депутат ВС України 
Д. Добродомов розповів про те, 
як протягом двох місяців разом 
з іншими депутатами намагав-
ся вивідати у Державної служби 
України у справах ветеранів вій-
ни та учасників антитерористич-
ної операції страшну таємницю: 
а хто ще з високопоставлених 
чиновників, окрім Д. Ісаєнка, всі-

ма правдами і неправдами нама-
гався отримати статус учасника 
АТО? І — отримав.

Цю «державну таємницю» з 
великими труднощами Д. Добро-
домову вдалося, таки, з’ясувати. 
Правда, список героїчних чинов-
ників він отримав під грифом 
«для службового користування»  
— без права оприлюднення. Хто 
в цьому списку — тема окремої 
публікації. А зараз скажу, лише, 
що і Д. Добродомова, і його колег 
по ВР України дуже здивував той 
факт, що в ньому вони знайшли і 
прізвище... Д. Ісаєнка. Як їм пояс-
нили в Держслужбіу справах ве-
теранів війни та учасників анти-
терористичної операції, заява від 
Д. Ісаєнка про «вихід» з учасників 
АТО до них не надходила. А якби 
й надійшла, то вони б, все одно, 
її не задовольнили. Бо не мають 
права. Зробити учасником АТО 
— можуть, а от позбавити стату-
су — ні. Така от дивна колізія...

А ще я недавно дізнався, що 
Д. Ісаєнко, як і раніше, «вирішує 
всі питання», хоча вже і не має 
статусу заступника міністра. Си-
дить собі в офісі через дорогу від 
свого колишнього міністерства і 
займається тим самим, чим і за-
ймався. Це йому ще легше стало 
робити, оскільки в міністерстві 
службові обов’язки йому лише 
заважали «вирішувати питання». 
Так би мовити, відволікали від го-
ловного... До речі, цю інформацію 
перевіряти немає ніякого сенсу. 
Оскільки достатньо подивитися 
на те,  як жвавенько продовжує 
забудовуватися вул. Набереж-
на, роздаватися земля на сесіях 
міськради, і як зовсім непогано 
почуваються В. Решетняк і К°.

Звичайно, втративши високу 
посаду, Д. Ісаєнко не може тепер 
зателефонувати, наприклад, Д. 
Ликову і пояснити йому що по-
трібно підписувати, а що ні. Зате 
у В. Решетняка, завдячуючи А. 
Яценюку, є тепер свій земельний 
відділ і свій архітектор. Так, що й 
телефонувати нікому не потріб-
но. В. Решетняк може всі питання 
«повирішувати» й сам...

Отже, Д. Ісаєнко. Згодьтеся, 
те, що він робив на своїх високих 
посадах у Міноборони та у Мінре-
гіонбуді — вже можна визначити, 
як особливо цинічні злочини 
проти свого народу.

Тому, що одна справа, коли 
злодій обчищає квартири чи 
краде автомобілі. Так, він, зви-
чайно, негідник, який заслуговує 
покарання. А як назвати високо-
поставленого чиновника, якого 
призначено чи обрано захищати 
інтереси тисяч, сотень тисяч лю-
дей і який, користуючись служ-
бовим положенням, цих людей 
обкрадає? Правильно, негідник 
в квадраті. А його злочини є осо-
бливо цинічними. А як назвати 
людину, яка протягом десятків 
років розвалювала, розкрадаю-
чи армію, а під час бойових дій, 
коли функції цієї знищеної ним і 
такими, як він негідниками армії 
взяли на себе прості люди, па-
тріоти, які сотнями і тисячами ги-
нуть в тому числі і з цієї причини, 
не просто відпочиває на морі, 
а ще й «заробляє» на цьому 
морі пільги учасника війни? 
Ну, поясніть мені, як назвати цю 
людину? Негідник в кубі? 

На мій погляд, ця істота (люди-
ною я її назвати не можу) нічим 
не краща отого нелюда з містечка 
з поетичною назвою Лєрмонтов, 
про якого йшлося на початку цієї 
статті. А, можливо, навіть, і гір-
ша.  Бо того нелюда можно відне-
сти до звичайних хворих тварин 
в людському вигляді. Є серед 
тварин і такі, що діють наперекір 
природі. 

Д. Ісаєнка і таких, як він до тва-
рин навряд чи можна віднести. 
Вони розумні, досвічені, вміють 
писати, говорити гарні слова і 
дуже схожі на нормальних лю-
дей. Одна біда — вони геть по-
збавлені будь-яких моральних 
принципів і тому вкрай небез-
печні для людського суспільства. 
Тому мають бути від нього ізольо-
вані. 

А тепер давайте поговоримо 
про тих, хто цього не розуміє і 
кому потрібні такі, як Д. Ісаєн-
ко. Хіба не було витонченим 
цинізмом, добре знаючи про те, 
чим саме він займається, три-
мати його на посаді заступника 
міністра протягом року після Ре-
волюції Гідності? А чи не є таким 
самим цинізмом з боку правоохо-
ронців закривати на його справи 
очі, вже маючи звернення 42-х 
народних депутатів? 

А хіба не є витонченим циніз-
мом звільняти з посади Генпро-
курорів, міністрів і інших висо-
копосадовців, не караючи їх за 
злочинну бездіяльність, як звіль-
нили О. Махніцького і В. Ярему 
та сотні інших чиновників?

То, може і Президенту, і Вер-
ховній Раді України, і суспільству 
варто прислухатись до відсторо-
неного Голови Держфінінспек-
ції України М. Гордієнка, який 
стверджує, що саме А. Яценюк 
очолює всі набільші корупційні 
схеми в нашій державі, а МВС на 
чолі з А. Аваковим просто «при-
кривають» свого шефа? Тому, 
що виправдання першого заступ-
ника міністра юстиції Н. Сево-
стьянової, яка на брифінгу опри-
люднила результати службової 
перевірки відносно М. Гордієнка 
та звинувачення на його адресу, 
як під час вже згаданого теле-шоу  
Шустер-LIVE зауважив народний 
депутат від «БЮТ» І. Крулько, ви-
глядають просто смішно...     

Може, проблема в тому, що М. 
Калінкіну просто є з кого брати 
приклад, фарбуючи свій паркан  
в жовто-блакитний колір? Тож, чи 
варто йому дивуватися?

В. Борзовець 
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«Слава Ісусу Христу! 
Дорога, високоповажна громада 

Вишгородщини!
Я маю за велику честь сьогодні 

звернутись до вас в якості очільни-
ка районної державної адміністра-
ції. І перед тим, як приступити до 
виконання цих повноважень, я 
повинен підписати цей документ. 
Його зазвичай державні службовці 
підписують у відділі кадрів, в такій, 
не зовсім урочистій обстановці. 

Я вважаю, що цю практику по-
трібно виправляти, і від сьогодніш-
нього дня пропоную започаткувати 
традицію, коли присяга державного 
службовця оголошується урочисто. 

Я ніколи не був на держслужбі, 
все життя мріяв на ній бути, все 
життя просив, звертався, але що-
разу мені ставили умови, які для 
мене були неприйнятні. Хоч би з 
огляду на те, що виконання цих 
умов не дало б можливість мені 
дивитись в очі своїм дітям і своїм 
батькам. 

І ось вперше мені трапилась 
нагода ввійти в державну служ-
бу, коли мені Президент України, 
керівник області сказав, що ніяких 
умов, окрім однієї, немає. Одна 
умова: віддано служити громаді, 
віддано служити народу України. 

І з цього моменту я виявляю го-
товність вступити на службу і урочи-
сто присягаю: я, Горган Олександр 
Любомирович, повністю усвідом-
люю свою високу відповідальність, 
урочисто присягаю, що буду вірно 
служити народові України, суворо 
дотримуватись Конституції та за-
конів України, сприяти втіленню їх 
у життя, зміцнювати їх авторитет, 
охороняти права, свободи і закон-
ні інтереси громадян. З гідністю 
нести високе звання державного 
службовця. Сумлінно виконувати 
свої обов’язки.

...Вишгород, як місто, став для 
мене відправною точкою у цілому 
етапі мого життя. І багато з присут-
ніх в залі знають мене дуже добре. 
І я радий, що сталося так, що я зно-
ву з цими чудовими людьми, і знаю, 
що саме ці люди, безумовно, бу-
дуть підтримувати всі ініціативи, які 
спрямовані на вирішення питань 
людей. Тому, що, ви бачите, що я, 
незважаючи на свій вік, а мені 40 
років в цьому році буде, я, все таки, 
себе ще відчуваю доволі молодим. 
І, по суті справи, посаду голови 
райдержадміністрації, незважаючи 
на колосальну відповідальність і 
неймовірний ресурс можливостей, 
я сприймаю, все таки, як початок 
кар’єри державного службовця. 
Але розумію чудово:  що ефектив-
ність виконання цих повноважень 
в більшій мірі залежить від того, в 
якому форматі, а точніше, я ска-
жу, в якій атмосфері ми побудуємо 
свою працю. 

І я розумію, що успіх у вирішен-
ні питань громади залежить тіль-

ки від якісної командної роботи. 
А в цій команді окрім керівництва 
райдержадміністрації, окрім апа-
рату, структурних підрозділів, є 
всі представники територіальних 
громад, є керівники і депутати ор-
ганів місцевого самоврядування. 
І тому я сьогодні дуже радий, що 
ви знайшли можливість бути на 
цій зустрічі для того, щоб почути, 
що головний пріоритет — це гро-
мада. Так, мене призначив Пре-
зидент. Президент України надав 
цю високу довіру. І я — людина 
Президента. Я буду робити все 
для того, щоб зміцнювати автори-
тет державної влади, здійснювати 
програму Президента, яка була 
оголошена, здійснювати коаліційну 
угоду, яка підписана політичними 
силами, які склали більшість. Я це 
розумію. Але, передусім, я тут для 
того, щоб задекларувати найголов-
ніший пріоритет. Пріоритет райдер-
жадміністрації — інтереси грома-
ди Вишгородщини. Не політичних 
партій, не окремих очільників, не 
окремих органів державної влади, 
а людей, які тут живуть. 

Це — головний пріоритет. 
Кілька слів про себе. Я народив-

ся в 1975-му році. Це дуже особли-
вий період. Я встиг застати Радян-
ський Союз. Добре його пам’ятаю. 
Дуже добре, пам’ятаю… Знаєте, 
мені випала нагода жити в «золо-
тий час» Радянського Союзу, коли 
був розквіт за часів Брежнєва, коли 
люди демонстрували таку, доволі 
легку форму життя, якусь, знаєте, 
таку безтурботність, коли культиву-
валась якась мораль у стосунках, 
люди дружили, приятелювали... Я 
пам’ятаю, як гучно відзначалися 
день народження сусідів, як ходи-
ли один до одного, як мене малого, 
в 3 роки могли відпустити гуляти на 
вулицю, і ніхто не боявся, що мене 
хтось викраде, чи, не дай Бог, щось 
зі мною станеться. Це був період 
часу, коли моральному вихованню 
приділялося значне місце у житті 
кожної громади. Я це застав. І на 
свій юний вік я, на велике щастя, 
не відчув перекосів тієї системи, 
яку відчули люди більш літні, які не 
могли купити дефіцитних речей, не 
могли виїхати за кордон, потерпа-
ли від утисків свободи слова… Я 
був занадто малий, щоб це бачити, 
я бачив тільки саме хороше, і, сла-
ва Богу, взяв тільки саме хороше з 
того часу. 

Але коли я підріс, мені, безумов-
но, стало зрозуміло, що ця систе-
ма працює проти людини. І у віці 
13 років я став членом підпільної 
патріотичної організації — «Спілка 
незалежної патріотичної молоді», 
яка переслідувалась тоді праців-
никами КДБ, і за часів Радянського 
Союзу я вже активно включився в 
боротьбу за незалежність Україн-
ської держави. Через це з роботи 
було звільнено мого батька, кілька 

разів мене заарештовували, але, 
по суті справи, незалежність, яка 
впала на голову українського на-
роду, як певна несподіванка, вря-
тувала мене від більш негативних 
наслідків, які були 100 відсотків 
гарантовані для такого юнака, як я.

Я закінчив юридичний факультет 
університету Шевченка. Закінчив з 
відзнакою, і ще будучи студентом, 
вже завзято працював, оскільки по-
винен був оплачувати своє життя і 
допомагати батькам. В цьому році 
виповнюється 20 років юридич-
ній фірмі, яку я створив із своїми 
друзями, вона працює, вона, ска-
жем так, зайняла свій сегмент на 
ринку, і в цьому році їй 20 років. 20 
років юридичної практики, постій-
ної роботи з колізіями, проблемами 
українського законодавства, прога-
линами, для того, щоб захищати 
пересічних громадян від проблем, 

які ці колізії створюють. Тобто, за 
фахом я юрист, за кваліфікацією я 
вже більше 10 років — адвокат. 

Повинен сказати, що я не зали-
шав ні на день громадську діяль-
ність. І, можливо, цим і зумовлене 
моє призначення. В більшій мірі, 
навіть, цим. В 2000-му році з од-
нодумцями ми створили організа-
цію «Молодь проти крупції». Як би, 
здавалось, не кумедно звучить ця 
назва, — «Молодь проти корупції». 
Що може молодь зробити проти 
корупції? Тим не менше, не маю-
чи ніяких владних повноважень, а 
маючи тільки фанатичне завзяття, 
відданість ідеалам і принципам 
верховенства права, ми змогли 
дуже багато чого досягнути. В ба-
гатьох випадках на звернення за-
явників нам вдавалося припиняти 
не просто свавільне знущання, а 
настільки кричущі факти корупцій-
них правопорушень, які призводи-
ли і до звільнення високопосадов-
ців з посад, і до їх ув’язнення. Це 
при тому, що повноважень не було. 
І з того часу, коли ми почали цю 
роботу, і до сьогоднішнього дня, 
по суті справи, склалась команда 
експертів в антикорупційній діяль-
ності. І більшою мірою моє призна-
чення, якраз, пов’язано з тим, що 
мені дали карт-бланш, як громад-
ському діячу. В минулому. 

Зараз, на посаді державного 
службовця — я маю показати ба-
чення того, які інновації можуть 
бути застосовані в державній 
службі для того, щоб унеможливи-
ти корупційні зловживання. І тому 
сьогодні я говорю, що Вишгородсь-
ка районна державна адміністра-
ція буде працювати в абсолютно 
новому форматі. Який є небаче-
ним сьогодні в Україні. Небаченим. 
Тотальна прозорість. Абсолютна 
прозорість. Як колишній керівник 
правозахисної організації, а дер-
жавний службовець сьогодні, я го-

ворю, що будь-які, найменші, навіть 
умовні прояви протиправних діянь 
працівників адміністрації будуть 
каратися з надмірною жорстокістю. 
З надмірною! У тих людей, в яких 
є певні сподівання чи очікування 
пристосуватись до нових систем… 
я сьогодні говорю: жодних, навіть, 
найменших шансів в них немає. 
Якщо хтось не має можливості 
працювати на державній службі 
чи в структурах, які не відносяться 
до державного апарату, але вико-
нують функції держави, без поса-
дових зловживань, я наполегливо 
й переконливо рекомендую від 
сьогоднішнього дня переглянути 
свою позицію. Я запевняю ще раз: 
це дуже важливо. Я відповідально 
запевняю для того, щоби потім лю-
дям не здавалось, що їх не до кінця 
і не ґрунтовно попередили. Ніяких 
проявів посадових зловживань. 

Ніяких, навіть умовних, відхилень 
від букви Закону в діяльності Виш-
городської райдержадміністрації і 
усіх органів, які будуть потрапля-
ти в поле зору мене, як голови, не 
буде. Якщо хтось думає, що він, 
скажу грубо, «пропетляє», то я про-
поную подивитися на досвід знач-
но потужніших за калібром, значно 
досвідченіших, значно ресурсо за-
бе  зпеченіших людей, яким це не 
вдалося зробити, які були змушені 
або залишити країну, або попроща-
тись з життям, або зараз попроща-
тися з волею. Їм не вдалося. І тим, 
хто на Вишгородщині намагати-
меться проти інтересів громади, з 
порушенням закону монетизувати 
якісь свої повноваження, в них це 
теж не вдасться. 

Я впевнений, що всі, хто знахо-
диться в цьому залі, поділяють 
мою позицію. Але велике прохання 
до вас: цей меседж передати далі. 
Тому, що ніхто в кабінет голови 
РДА чи в інше місце, де я буду зна-
ходитися, з жодними корупційними 
пропозиціями, натяками або поба-
жаннями не повинен з’являтися. 
Будь-які прояви будуть пресікатися 
негайно і максимально публічно. Я 
вважав своїм обов’язком до вашого 
відома це довести, і це зроблено.

Повинен сказати, що всі новації, 
всі пропозиції щодо забезпечення 
прозорості роботи будуть почи-
натися особисто з мене. І з сьо-
годнішнього дня, коли я підписав 
розпорядження про те, що вступив 
в повноваження, кожен свій крок, 
я вже зараз, в поточному режимі 
висвітлюю в Інтернеті. Є соціальна 
мережа, де будь-хто з вас, будь-хто 
з бажаючих мешканців Вишгород-
щини може зайти навіть з вашого 
мобільного телефону і побачити де 
голова є, з ким він зустрічається, 
яке питання він вирішує. І куди він 
збирається. Вам не треба дзвони-
ти у приймальню, питати де голова 

і коли він буде. Не треба ні з ким 
домовлятися, щоб з ним побачи-
тися. Повна прозорість і тотальна 
доступність. Тотальна. Ви повинні 
бачити, що такий підхід я спрямо-
вую, в першу чергу, на себе. 

Зараз вирішується на технічному 
рівні забезпечення обладнанням 
мого кабінету. Кожен бажаючий 
буде бачити через  Інтернет що 
там відбувається. Там будуть стоя-
ти веб-камери і ви буде слідкувати 
за мною стільки, скільки необхідно. 
Ви будете бачити хто приходить в 
цей кабінет, який зміст розмов,  які 
питання ставляться, які рішення 
приймаються. 

З принципових питань, які не сто-
суються розголошення особистих 
даних, всі проекти рішень до їх під-
писання будуть оприлюднюватися. 
Для того, щоб у випадку, якщо є у 
вас якісь зауваження, щоб ви мог-

ли встигнути їх сформулювати. 
Громада не повинна бути постав-
лена постфактум того рішення, яке 
стосується питання землі, майна 
чи коштів. Цього не буде. У кож-
ної людини, яке живе тут, яка має 
право брати участь в прийнятті 
рішень, буде можливість на прий-
няття цього рішення вплинути.  І я 
повторюю ще раз: такі інновації я 
розпочну з себе. І резонанс, який 
ці інновації викличуть, я запевняю 
вас, невідворотно призведе до 
того, що такий спосіб забезпечення 
публічності діяльності посадових 
осіб вже в найближчий час стане 
стандартом для усіх державних 
службовців в Україні того рівня, де 
прийняття рішень обґрунтоване. 

Тому я вважаю, що це відно-
ситься до пріоритету діяльності 
держадміністрації… Тому, що ми 
повинні визнати: так, рік у держад-
міністрації не було голови. Але, 
тим не менше, район залишив за 
собою позицію лідера по області, 
тим не менше, район чистий, а я 
за останні кілька днів просто ре-
тельно об’їхав район для того, щоб 
пересвідчитись, в плані якихось ві-
зуальних ознак безладу… 

Немає цього… Ви знаєте, мож-
ливо, що я спортсмен, я тренуюся 
на території Вишгородського райо-
ну, я проїзжаю на велосипеді 150-
180 км дорогами Вишгородщини. 
І я бачу це все в дуже близькому 
наближенні… Тобто, мені будь-які 
проблеми кидаються в очі. І Виш-
городський район вигідно відріз-
няється від інших районів Київщи-
ни. Вигідно. І програма-мінімум,   
окрім запровадження певних стан-
дартів прозорості, — отримати той 
позитивний рівень, який досягну-
тий командою сьогоднішньої рай-
держадміністрації. Програма-стан-
дарт — це, безумовно, значним 
чином вирішити ті проблеми, які 
вже сьогодні є, скажем так, наболі-

В певній мірі людина розкривається в прямій мові. Тим паче, 
якщо вона викладає не просто своє бачення тієї чи іншої пробле-
ми, а, на її думку, напрямки її вирішення.

В нашому випадку мова йде про цілий комплекс проблем, які 
необхідно вирішувати щойно призначеному голові Вишгородської 
райдержадміністрації Олександру Горгану.  Причому — в унікаль-
но складній ситуації, з якою не стикався жоден його попередник. 
Складній не лише тому, що суспільство знаходиться «на зломі» 
і сусідньою ядерною державою ведеться неоголошена війна на 
знищення реальної незалежності України, а ще й й тому, що у лю-
дей, практично, втрачена довіра до двох гілок влади: виконавчої, 
починаючи від прем’єр-міністра А. Яценюка, та судової.

О. Горган, який з 2006 по 2010 р. р. обирався депутатом Вишго-
родської міської ради від  політичної партії «Пора», сьогодні пред-
ставляє Президента України П. Порошенка, який відповідає за всю 
ситуацію в державі. Сподіваємось, він усвідомлює скільки зараз 
залежить від нього особисто для того, щоб жителі Вишгородщини 
не втратили довіру ще й до П. Порошенка. 

І, хоча слова — це лише слова, по ним теж можна в якісь мірі 
уявити, якими будуть конкретні справи. Саме тому ми вирішили 
надрукувати виступ О. Горгана під час першої ознайомчої зустрічі 
з активом району, яка відбулася 2 квітня ц. р., практично, без ку-
пюр і скорочень. 

Горган Олександр Любомирович на-
родився 5 листопада 1975 року в місті 
Калуші Івано-Франківської області. 1997 
року закінчив з відзнакою Київський На-
ціональний університет ім. Т. Шевченка 
(юридичний факультет). У 2001 році 
проходив навчання у США за програ-
мою The International Visitor Leadership 
Program (IVLP) на запрошення уряду 
США. 

В 1995 р. став співзасновником АТ 
«Юридична фірма «Юстініан». З 2002 
року і до останнього часу займався ад-
вокатською практикою. З 2011 року пра-
цював директором комунального під-
приємства «Київський водний стадіон».

У 2006-2010 р. р. був депутатом Виш-
городської міськради.

Активно займається громадською 
діяльністю. Зокрема, з 2000 року і до 

Олександр Горган: «У кожної людини,  
в прийнятті рішень, буде  можливість 

цього часу є президентом Всеукраїнсь-
кої молодіжної організації «Молодь про-
ти корупції» та громадської організації 
«Інститут проблем тероризму, корупції 
та організованої злочинності». Заснов-
ник, почесний президент Асоціації моло-
дих донорів України.

Нагороджений орденом «За заслу-
ги» ІІІ ступеня, почесною грамотою ВР 
України. Лауреат премії Кабміну України.

В 2014 році за успішне подолання 
дистанції «Ironman Triathlon» (безпе-
рервне виконання етапів — плавання 
3,8 км, велоетап 180 км, біг 42,2 км) на 
чемпіонаті Європи з триатлону (Франк-
фурт-на-Майні, ФРН) отримав титул 
«Ironman».

Одружений. Виховує двох синів та 
доньку.

Вільно володіє англійською мовою.

№12(255), пятница, 10 апреля 2015 г.

Знайомтеся!
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«Вето» на Положення 
«Про порядок публічного 
звітування щодо видатків 
бюджетних коштів...» 
В. Решетняк, як і очікувалося, 
наклав. Обгрунтування — 
просто сміхотворне...

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4

від 30 березня 2015 року              м. Вишгород

Про зупинення рішення сорок четвертої 
сесії Вишгородської міської ради VІ скликання 
від 25.03.2015 р. № 44/21 «Про затвердження Положення 
«Про порядок публічного звітування щодо видатків 
бюджетних коштів у вигляді відкритих даних»

Керуючись ст. 42, п. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Регламентом Вишгородської міської ради VІ скликання, 
затвердженим рішенням Вишгородської міської ради № 2/5 від 26.01.2011 р. 
«Про затвердження Регламенту Вишгородської міської ради VІ скликання»:

1. Зупинити рішення сорок четвертої сесії Вишгородської міської ради
VІ скликання від 25.03.2015 р. № 44/21 «Про затвердження Положення 

«Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у ви-
гляді відкритих даних» у зв’язку з відсутністю правового обґрунтування для 
прийняття даного рішення (обґрунтування зауважень додається).

2. Винести проект рішення Вишгородської міської ради «Про за-
твердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків 
бюджетних коштів у вигляді відкритих даних» на повторний розгляд сесії 
Вишгородської міської ради.

         Міський голова    В. Решетняк

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

лими. 
Існують багато проблемних тем, 

які сьогодні вже мають значний 
розголос на всеукраїнському рівні. 
І це ганьбить район. Коли одні й ті 
самі проблеми в сюжетах різних 
каналів, доволі тенденційно висвіт-
люються без переконливої позиції 
державної влади з цих питань. І 
навіть в тих випадках, де позиція 
державної влади повинна бути, ну, 
по суті справи, незмінною, тому, 
що я вивчаю зараз документи по 
багатьох випадках, по епізодах, по 
цих кричущих точках… 

Позиція влади є абсолютно за-
конною. Абсолютно справедливою 
і в інтересах людей. Просто вона 
є непублічною. Позиція влади по-
винна бути більш переконливою. 
Більш значимою. Більш гучною.

Я зараз знаходжуся в стані уваж-
ного і ґрунтовного вивчення всього 

масиву інформації, яка стосується 
району. Безумовно, в мене є бачен-
ня. Я це бачення довів до відома 
перших осіб держави. І тільки за 
рахунок цього, по суті справи, мене 
й призначили. Бачення розвитку 
Вишгородщини. Але я вважаю, 
що було би коректним це бачення 
як оголосити, так і модифікувати 
тільки після ґрунтовної розмови з 
керівниками сільських рад, після 
вивчення всіх даних, які є в рай-
оні, після обговорення і прийняття 
програми соціально-економічного 
розвитку, після тісної співпраці на 
короткому, хоч би, періоді, з керів-
ництвом районної ради. 

Вчора була дуже дуже плідна 
нарада з Іриною Миколаївною По-
бідаш. Дуже плідна нарада. Яка 
значним чином і навіть уже й на 
моє бачення ситуації вплинула. 
Тому своє бачення деталізоване 
стосовно розвитку району в кон-
тексті рішень, які будуть прийняті 
районною радою, я буду готовий 
оголосити дещо пізніше. 

Зараз я повинен сказати, що го-
ловні завдання все одно  повинна 
задавати громада. Через райраду, 
через міську раду міста Вишгоро-
да, через селищні й сільські ради. 
В першу чергу, вони повинні чітко 
формулювати директиви для дер-
жавної влади, яку я сьогодні пред-
ставляю. І, як державна влада, ми 
ці директиви будемо сприймати як 
наказ для виконання. 

Тепер з вашого дозволу коротко 
про ініціативу в першому, найближ-
чому, там, наближенні. Можливо, 
це буде доволі символічно,  коли 
голова РДА з моменту вступу на по-
саду перше, про що говорить, гово-
рить про очищення. Але я вважаю, 
що це правильно. Ми починаємо з 
очищення. І в даному випадку — 
не з очищення влади, люстрації, 
а з очищення наших доріг. Завтра 
ми проводимо дуже серйозний 
захід по благоустрою. Не вважаю 
зайвим повторити, що претензій з 
приводу благоустрою сіл, селищ і 
міста Вишгорода в мене, як в голо-
ви РДА сьогодні не має. Я радився 
з Вячеславом Володимировичем з 
багатьох питань. Все добре. 

Але ви знаєте, що для україн-
ців дуже велике значення має цей 
період перед святим святом Паски. 
Нам потрібно підготуватись і пока-
зати громаді, що влада цьому при-
діляє велике значення. Завтра пра-
цівники апарату в режимі допомоги 
до всіх, хто й так збирався прово-
дити толоку, виїзджають чистити 
район. В тих місцях, де потрібно 
трошечки ще попрацювати. Завтра 
керівники сіл в межах, наголошую, 

адміністративних меж, докладуть 
ще додатково зусилля для очи-
щення, але в ділянці між Димером і 
Сухолуччям ми розіб’ємося на гру-
пи і після апаратної наради завтра, 
яка триватиме, мабуть, з 8-ї години 
до півдевятої, максимум до 8.45, 
ми після цього організовано сідаєм 
на автобуси і вирушаєм прибирати 
сміття. Я прошу голів сіл, селища, 
прошу Віктора Олександровича, 
якщо є якісь додаткові побажання 
по технічному забезпеченню, тех-
нічно-матеріальному забезпечен-
ню, в нас є можливості додаткові 
ресурси, позабюджетні, виконати 
всі побажання, які стосуються до-
даткового придбання інвентаря, 
якщо потрібні якісь для фарби чи 
сама фарба потрібна для фарбу-
вання для парканів чи дерев, для 
того, щоб візуалізувати цей поря-
док. Я прошу додатково тоді сфор-

мулювати ці побажання, і ми в опе-
ративному режимі їх виконаємо.

Це — що стосується завтраш-
нього прибирання. ..

Наостанок, я вважаю за необ-
хідне ще раз наголосити про мою 
особливу вдячність тим, з ким я в 
Вишгороді був, хто дав мені путівку 
в життя. Це — і Віктор Олексан-
дрович Решетняк, мер Вишгорода, 
який мені, як молодому депутату 
допомагав зрозуміти всі нюанси 
місцевого самоврядування, це і 
пані Марія Решетнікова, це і весь 
апарат, вся команда Вишгородсь-
кої міської ради, і в мене велике 
бажання подякувати певним вже 
авансом, бо я вже вчора відчув 
цю прихильність Ірини Миколаїв-
ни Побідаш… Я впевнений на 100 
відсотків, що з цього моменту в 
роботі райдержадміністрації і гро-
мади буде позитив, конструктив і 
абсолютна ефективність. Я на це 
розраховую. Дякую вам. Слава 
Україні!

…Сімейний стан у мене такий. Я 
одружений 11 років. У мене три ди-
тини. Два хлопчика, одного звати 

Любомир, йому десять років. Дру-
гого звати Аскольд, йому 6 років. 
Донечка Катруся. Народилась май-
же місяць тому. І повинен сказа-
ти… Краще, щоб я про це сказав, 
ніж вам хтось скаже… Я — гре-
ко-католик. І кожного року на Новий 
рік я з сім’єю вирушаю святкувати 
Новий рік біля церкви. Де Асколь-
дова могила, в Києві… А в цьому 
році через дивний збіг обставин 
ми туди не поїхали. Я сказав дру-
жині, я тренуюсь на Набережній, 
я бігаю там, в мене багато друзів 
там бігає… В Вишгороді. Я з Обо-
лоні приїзджаю бігати в Вишгород. 
Багато років це роблю. Часто мене 
там пані Решетнікова бачить, вона 
там теж спортом займається… І 
ось, уявіть собі, що ми з сім’єю в 
цьому році вирішили святкувати 
Новий рік, зустріти його біля хра-
му в Вишгороді. Приїхали. Ну, там 

немає традиції святкування коли 
багато людей, тому, що, все таки, 
в Вишгороді люди релігійніші, ніж 
в Києві. Набагато. Тому, що Но-
вий рік, це ще час посту. І ніхто з 
таких богобоязнених, церковних 
людей особливо гучно не святкує.  
І, уявіть собі, я відсвяткував Новий 
рік в Вишгороді, попросив Бога, 
щоб він допоміг моїй сім’ї, бо дру-
жина вже вагітна була, і буквально 
за кілька днів мене запросили в 
Адміністрацію Президента. І за-
питали яким би я бачив розвиток 
Вишгородщини. Як керівник ан-
тикорупційної організації. Я своє 
бачення виклав, після цього мені 
порекомендували зустрітися з гу-
бернатором, цю зустріч організу-
вали, я знайшов повну підтримку 
всіх ініціатив з приводу введення 
вказаних вже сьогодні інновацій, 
з боку голови Київської ОДА В. М. 
Шандри, і було передано подання 
на Кабінет Міністрів, де також була 
дуже оперативна підтримка. 

Таким чином, бачите, я в Вишго-
роді біля церкви на Новий рік намо-
лив своє призначення... 

яка живе тут і має право брати участь  
на прийняття цього рішення вплинути...»

Отже, нагадуємо суть питання. 25 березня 2015 р. Перші хвилини 
44-ї сесії міськради. Обговорюється порядок денний. Депутат О. 
Момот пропонує включити туди власноруч розроблений проект 
рішення під назвою «Про затвердження Положення «Про порядок 
публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді 
відкритих даних»...

Одразу ж з трибуни сесії висту-
пає начальник юридичного відділу 
міськвиконкому І. Лахтарін, який, 
практично, «с коліс» придумує «ар-
гументи» проти включення проекту 
рішення до порядку денного сесії. 
А побачивши, що ці «аргументи» 
не сприймаються не лише залом, 
а й більшістю депутатів, пропонує 
включити в порядок денний «аль-
тернативний» проект. Який не ба-
чили депутати і який не обговорю-
вався на комісіях. 

Та проект О. Момота, таки, вклю-
чають до порядку денного.

Однак, після цього в гру вступає  
вже «важка артилерія» — секретар 
міськради М. Решетнікова. Яка під 
виглядом необхідності розстанов-
ки включених питань серед інших 
питань порядку денного, «прохо-
диться» по кожному з них, знову 
ставлячи на голосування. Дійшов-
ши, нарешті, до проекту рішення 
О. Момота, вона звертається до 
депутатів з настійною пропозицією 
«ще раз подумати» перед тим, як 
голосувати за цей проект, «оскіль-
ки його не розглянув юридичний 
відділ міськвиконкому». При цьому 
вона ще й набирається нахабства 
попередити депутатів, що з цієї 
причини В. Решетняк може його не 
підписати!

Депутати, та й всі присутні в 
сесійній залі розуміють, що юрвід-
діл не розглянув проект О. Момота 
навмисне, щоб його «процедурно 
завалити», проте жодний депу-
тат навіть не пробує повернути 
«зброю» М. Решетнікової проти неї 
ж самої та В. Решетняка, прямо 
звинувативши їх в потуранні зло-
чинній бездіяльності юристів. І, чо-
мусь, не вимагає покарання за це 
І. Лахтаріна.  І, навіть, не говорить 

про морально-етичний бік ситуації.
Хіба що, В. Шелест про це згадує, 

однак, і він ні в чому привселюдно 
М. Решетнікову і В. Решетняка не 
звинувачує, а, швидше, захищаєть-
ся.

Особисто в мене склалося вра-
ження, що В. Решетняк з М. Решет-
ніковою діють на наших депутатів, 
неначе удав на кролика: паралізу-
ють і рухи, і, навіть, думки...

Вже в процесі обговорення про-
екту рішення О. Момота проти ньо-
го знову виступають І. Лахтарін, 
начальник фінансово-бухгалтер-
ського відділу міськвиконкому Н. 
Сакевич і все та ж М. Решетнікова. 

Однак, голосування запропоно-
ване поіменне, і саме це, на мій 
погляд, та присутність в залі меш-
канців міста зумовлює його під-
тримку мінімальною більшістю в 19 
голосів.

...А через кілька днів на офіцій-
ному сайті міської ради, як і очіку-
валося, з’явилося розпорядження 
№4 міського голови щодо призупи-
нення цього рішення.  

Наскільки «доказово» його об-
грунтував В. Решетняк, пояснив 
в №7(27) від 4 квітня ц. р. газети 
«Рідне місто ВИШГОРОД» сам 
О. Момот. Ми його пояснення до-
повнимо і прокоментуємо в наступ-
ному номері нашої газети. 

...Отже, залишається дочекатися 
9 квітня, коли депутати спробують 
подолати «вето» В. Решетняка. 
І — подивитися хто прийде на цю 
сесію, а хто «захворіє», «поїде у 
відрядження» і т. ін. 

Адже в цьому випадку (якщо 
сесія не відбудеться), нагадуємо, 
«вето» В. Решетняка, згідно закону, 
вступить в силу автоматично.

В. Борзовець

Від редакції
Зауважимо, що виступити під час цієї зустрічі вирішили голова 

райради І. Побідаш та міський голова В. Решетняк.
І. Побідаш зауважила (цитую): «Шановний пане Олександре, я 

хочу сказати, що скільки я пам’ятаю голів адміністрацій, то ви — 
найбільш красномовний, це так, ми всі це помітили. І,  хоча слова 
ваші всі мені імпонували, слова — це, все одно, слова. Сподіваюся, 
ви не образилися, що коли всі піднялися, я не піднялася. Я можу 
встати, там, перед воїном АТО, перед тими, хто цього заслужив,  я 
сподіваюся, що наступного разу я встану. Все, що ви обіцяєте, гідне 
поваги, і якщо ви виконаєте це все, то буде дуже добре...». 

На що О. Горган відповів, що тепер бачить перед собою ще одне 
«амбітне завдання» (зробити так, щоб наступного разу І. Побідаш 
встала разом з усіма, вітаючи голову РДА).

В. Решетняк, звертаючись до присутніх та О. Горгана, зробив за-
уваження (цитую) «...владі, яка уходе зараз. Тому, що не запросили 
попередника вашого Олександра Олексійовича. Тому, що в першу 
чергу йому треба подякувати за ту працю, за ту співпрацю з містом, 
за то, що він зробив в Вишгородському районі. Це — велика заслу-
га. Я для чого це кажу? Тому, що Олександр Олексійович завжди 
був хазяїн своїх слов... Я не буду вас обманювать, но ви, мабуть, 
сьомий чи восьмий, якого ми переживаєм… Серед всіх Олександр 
Олексійович довше всіх пропрацював, і його відношення до міста 
було саме-саме… таке… Він розумів, що місто — це місто праці, 
столиця Вишгородського району, тому в першу чергу столиця по-
винна бути столицею… Тому я хочу від вас таке ж відношення до 
нас… До міської ради… Тим паче, ми знайомі з вами… Я знаю вас… 
Чесно скажу: як порядну людину, людину слова, і як фахівця. Тому, 
що коли ми працювали, нелегка була ситуація… Це було начало... 
І, по-друге… Оставайтесь подовше і місто готове вас підтримати і 
допомагати… В цьому… І від міського голови, і від апарату… Тому, 
якщо ви в місті отримаєте авторитет, то ви, мабуть, і в президенти 
можете…».

В. Решетняку О. Горган відповів, що впевнений: поки В. Решетняк 
керує містом, у Вишгороді все буде нормально. В. Решетняк на це 
довів до очільника адміністрації, що «Борзовець так не вважає».

Відповідь О. Горгана була короткою та афористичною: «Борзо-
вець — це просто дзеркало, в яке, інколи, соромно подивитися».

Що саме мав на увазі новий голова РДА можна лише здогадувати-
ся. Але про дзеркало нам сподобалося...

Народ и власть
№12(255), пятница, 10 апреля 2015 г.

І сміх, і гріх...



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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06.00, 07.10, 09.10 Погода
06.05 Від першої особи. Підсумки
07.20 Ера будівництва
07.25 Д/ф «Три різьблені ікони»
07.45 Д/ф «Пасха»
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Про головне
10.20 Д/ф «Будинки Субіза й Рогана»
10.50 Д/ф «Амазонки версаля»
12.00 Утеодин з Майклом Щуром
12.35 Казки Лірника Сашка
12.45 Мультфільм
13.20 Вікно в Америку
13.45 Х/ф «Марія Магдалина»
15.45 Книга ua
16.20 Д/ф «Марія Левитська»
16.50 Концертна програма «Щастя»
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
19.55 Д/ф «Ангкор»
21.00, 05.05 Новини
21.45 Д/ф «Putin’s way»
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 День Янгола
  
 
07.10 Х/ф «Лицар дня»
09.10 Х/ф «Іван Васильович змінює 
професію» 
11.00 «Чемпіонат України з гумору»
14.05 «Вечірній квартал»
15.05 «Сказочная Русь»
19.30 ТСН 
20.15 «Пограбування по-жіночому» 
00.15, 03.25 Х/ф «Доросла дочка» 
01.55 Т/с «Терпкий смак кохання» (1)
06.20 М/ф «Пригоди Буратіно»

 
 
07.20 Х/ф «Ігри дорослих дівчат»
09.45 Х/ф «Джентльмени удачі»
11.25 «Ювілейний концерт Інтера»
12.00, 14.00, 16.00, 17.55 Новини
13.40, 14.10 Х/ф «Пігулка від сліз»
15.40, 16.10 «Жди меня»
18.10 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Красиве життя»
22.40 Т/с «Безсоння» 
00.30 Х/ф «Кращий захист»
02.10 Т/с «Сусіди»
 

06.00, 07.00, 07.05, 11.00 Єралаш
06.03 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.03 М/с «Барбоскіни»
07.10 М/ф «Воруши ластами 2»
08.50 М/ф «Смурфіки»
11.00 Х/ф «Йоко»
13.10 Х/ф «Коти проти собак»
15.00 Х/ф Коти проти собак 
16.50 Х/ф «Вибух з минулого»
19.00 Ревізор
21.25 Страсті за Ревізором
23.30 Аферисти в мережах 
 

06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.45 Х/ф «Привіт, кіндер!»
09.55 Х/ф «Будинок маляти»(1)
13.40 Слідство ведуть екстрасенси
14.35 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.50 «Історія укр. шоу-бізнесу»
20.50 Т/с «Пізнє каяття»(1)
22.35 «Детектор брехні 7»
23.30 «Один за всіх» 

 
 
06.00 Події тижня з Олегом Панютою
07.00, 15.00, 19.00, 01.30, 05.30 Події
07.15 Х/ф «Шукаю попутника» 
09.00 Моє нове життя
10.00 Т/с «Пам’ять серця» 
13.50, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Нова Надія» 
19.45 Т/с «Квіти папороті» 
23.20 Х/ф «Єлизавета. Золота доба» 
 

05.00, 19.15 Надзвичайні новини
05.50 Факти тижня
07.20 Надзвичайні новини. Підсумки
08.10 Х/ф «Індіана Джонс»
10.35 «Індіана Джонс і Храм Долі»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Індіана Джонс і останній 
хрестовий похід»
16.10 Х/ф «Індіана Джонс і Королів-
ство кришталевого черепа»
18.45 Факти. Вечір
21.10 Х/ф «Тринадцятий воїн» 
23.10 Х/ф «Центуріон»  
 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.50 «КВН»
12.50 Х/ф «П’ятірка супергероїв» 
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
17.10 «Звана вечеря»
19.10, 20:00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Бумеранг» 
00.10 Х/ф «Доброго ранку» 
02.00 «Нічне життя»  

 
 
06.00 Малята-твійнята
06.20 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
06.50 М/с «Машині казки» 
07.15 М/с «Лалалупси» 
07.40 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.05 М/с «Смурфіки» 
10.55 Обережно, діти!
11.30 М/ф «Барбі та три мушкетери» 
12.40 М/с «Пригоди Котигорошка та 
його друзів»
13.35 Х/ф «Викрутаси» 
15.10 Одного разу під Полтавою
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30 Т/с «Два батька і два 
сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Т/с «Ходячі мерці»  
 
 
06.00 Х/ф «Зелений фургон» 
08.30 «Правда життя.»
09.00 Т/с «Кво Вадіс» 
11.30 Т/с «Павутиння - 5»
15.05 Т/с «Даїшники»
19.00, 21.30, 02.35, 04.35 «Свідок»
19.30 «Вулиці розбитих ліхтарів - 9»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»

 

07.10, 14.50 Неймовірні подорожі
10.00 Мохаммед Алі: бойовий дух
11.20, 22.00 Х/ф «Генрі Пул вже тут»
14.00 За сім морів
16.10 Інспектори аномальних явищ
16.45 «Мої роки - моє багатство». 
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Таємниці Біблії розкриті
21.00 Далай-лама: просвітлення 
 
 
05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30 Смішні люди
12.00 Криве дзеркало
12.25 Х/с «Катя»
21.30 Х/с «Комісар Рекс 8»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»
 
 
06.00 Мультфільми
07.00 Х/ф «Перстень Нібелунгів»
10.45 Х/ф «Зоряні війни: Эпізод-6»
13.50 19 Тур ЧУ. Карпати - Ворскла
16.00 Х/ф «Люди X-3. Остання 
битва»
18.00 «Секретні матеріали»
19.00 Т/с «Ментівські війни-3»
21.00 «Люстратор 7.62»

 
 
06.45, 07.15 Погода
07.20, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Х/ф «Далеко по сусідству»
11.10 Д/ф «Марія Левитська»
11.55 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільм
14.25 Нотатки на глобусі
14.45 Фольк-music
16.10 Х/ф Брат і сестра
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/ф «Квант Індії»
20.00 Про головне
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 ТелеАкадемія
02.55 Т/с «Роксолана»
03.55 Д/с «Середземномор’я» 2, 3с. 
 
 
06.45, 07.10, 07.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль» 
22.00 «Чотири весілля 4»

23.35 Т/с «Містер Селфрідж» 
00.35, 03.20 Х/ф «Я теж хочу» 
02.00 Т/с «Терпкий смак кохання» 
05.10 «Служба розшуку дітей»
05.15 «Телемагазин» 
 
 
05.45, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новини
07.15, 07.35, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 21.00 Т/с «Красиве життя»
11.15 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
13.25, 14.20 Т/с «Земський лікар 4»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
22.40 Т/с «Безсоння» 
00.35 Х/ф «Коефіцієнт інтелекту»
02.15 Т/с «Сусіди» 
 
 
06.05, 07.25 Єралаш
06.10 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.38 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00, 03.20 Репортер
11.55 Teen Time
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 02.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Серця трьох-2
23.15 Х/ф «Володар перснів» 
 

06.25, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 Х/ф «Любов і голуби»
10.55 «Слідство ведуть екстрасенси»

11.50 «МастерШеф - 2» 
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 
 
 
06.15, 13.10, 15.30 Т/с «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Довгий шлях додому» 
12.00  Ток-шоу «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Безсмертник. Нова Надія» 
21.00 Т/с «Квіти папороті» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 4»  
 
 
05.35, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 02.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.35, 13.20 Т/с «Морський патруль»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Свобода слова
00.25 Х/ф «Перший лицар» 
 
 
06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
11.00 Х/ф «П’ятірка супергероїв» 
12.30 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 15:00, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»  

 
 
06.00 Малята-твійнята
06.20 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
06.50 М/с «Машині казки» 
07.15 М/с «Лалалупси» 
07.40 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.05 М/с «Смурфіки» 
10.35 М/с «Качині історії» 
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Кіт у чоботях»  
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.05 Т/с «Конан» 
16.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30 Т/с «Два батька і два сина» 
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Т/с «Ходячі мерці»  
 

07.10 Неймовірні подорожі
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
12.15 «Секрети закулісся»
13.10 Інспектори аномальних явищ
14.00 Таємниці біблії розкриті
15.00 «Соціальний пульс»
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40 «Сильні світу цього»
16.00, 23.35 П’ятий вимір
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
Любомир Гузар, 2 ч.
20.00 На лінії вогню
21.35 Бейонсе: сяйво

 
 
06.00 Х/ф «Вхід у лабіринт» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
13.15 «Вулиці розбитих ліхтарів - 9»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Павутиння - 6»
23.45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 
особливих справ - 12» 
00.40 Т/с «Банши»  
 
 
05.45, 07.40, 09.30 Мультфільми 
07.10, 09.00 «Top shop»
12.25 Х/ф «Приморський бульвар»
14.40, 21.30 Х/с «Комісар Рекс 8»
16.20 Х/с «Комісар Мегре»
17.20 Х/ф «Зелений фургон»
19.40 Х/с «Заповіт Леніна»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства» 
 

09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
13.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-3»
15.40 «ДжеДАІ»
16.40 «6 кадрів»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
21.25 ЛЧ: Атлетіко - Реал Мадрид

 
 
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.40 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Про головне
10.10 Д/ф «Putin’s way»
11.30 Д/ф «Паперове місто»
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Мультфільм
15.20 Нотатки на глобусі
15.55 Як ваше здоров’я?
17.00 Д/ф «Ангкор»
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.30 Тепло.ua 
 
 
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення додому»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль» 
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Т/с «Містер Селфрідж» 

 
 
07.15, 07.35, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 21.00 Т/с «Красиве життя»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
13.25, 14.20 Т/с «Земський лікар 4. 
Повернення»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, Ток-шоу «Стосується кожного»
22.40 Т/с «Безсоння» 
00.35 Х/ф «Ревнощі» 
 
 
06.05, 07.25, 07.35, 07.55 Єралаш
06.10 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.38 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00, 03.15 Репортер
12.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 02.30 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Серця трьох-2
23.10 Х/ф «Володар кілець»
 
 
 
06.20, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.10, 19.55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.05 «МастерШеф - 2»
18.55 «Моя правда. Ольга Сумська. 
Без права на сльози»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Давай поговоримо про секс 2»
00.25 «Один за всіх»  
 

 
 
06.15, 13.10 Т/с «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Довгий шлях додому» 
12.00 Ток-шоу «Говорить Україна»
18.00, 04.40 Т/с «Безсмертник. Віра і 
правда» 
21.00 Т/с «Квіти папороті» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 4» 
 
 
05.00 Студія Вашинґтон
05.05 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.45, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.30, 13.20 Т/с «Морський патруль»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/ф «11 друзів Оушена» 
 
 
06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 15:00, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»  

 
 
06.50 М/с «Машині казки» 
07.15 М/с «Лалалупси» 
07.40 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.05 М/с «Смурфіки» 
10.35 М/с «Качині історії» 
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Спляча красуня» 
12.30 «Та, що говорить з привидами» 
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.05 Т/с «Конан» 
16.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30 Т/с «Два батька і два сина» 
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Т/с «Ходячі мерці»  
 
 
06.00 Х/ф «Вхід у лабіринт» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
13.15, 19.30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15.00, 19.00, 21.40, 02.25, 04.35 
«Свідок»
15.15 Т/с «Двоє зі скриньки»
23.45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 
особливих справ - 12» 
00.40 Т/с «Банши» 
02.55 «Речовий доказ» 
 
 
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 15.40 «Сильні світу цього»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»

11.00 Бейонсе: сяйво
12.10 Rock Time
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 22.35 Всесвіт
16.00, 23.35 П’ятий вимір
17.45 Інспектори аномальних явищ
18.15, 03.50 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 «Глобал - 3000»
22.00 Зак Ефрон: школа позаду

 
 
05.45, 07.40, 09.30 Мультфільми
07.10, 09.00 «Top shop»
11.20, 11.45 Криве дзеркало
12.15 Х/ф «Бережіть жінок»
14.35, 21.30 Х/с «Комісар Рекс 8»
16.15 Х/с «Комісар Мегре»
17.15 Х/ф «Не стріляйте в білих 
лебедів»
19.40, 00.55 Х/с «Заповіт Леніна»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»
02.30 Кіноляпи
03.30 Саундтреки
04.40 Кінотрейлери 
 
 
06.00 Мультфільми
08.40, 00.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
13.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-3»
15.50 Д/п «Стрілецька зброя Другої 
Світової»
16.40 «6 кадрів»
21.30 «Хоробрі серця»
00.20 «Секретні матеріали» 

Якщо Вам необхідно офор-
мити житлову субсидію і Ви 
не маєте бажання і часу стоя-
ти в чергах, то Укрпошта стане 
для Вас надійним партнером 
у вирішенні даного питання. 
Звернувшись до будь-якого 
відділення, Ви маєте мож-
ливість отримати кваліфікова-
ну консультацію та необхідну 
інформацію про запитувану 
послугу, а також реєстрова-
ним поштовим відправленням 
направити документи на отри-
мання необхідної послуги на 
адресу суб’єкта її надання.

28 лютого 2015 року на за-
сіданні Уряду Міністр соціаль-
ної політики України Павло 
Розенко презентував нову 
систему надання субсидій ма-
лозабезпеченим громадянам 
України. 

Удосконалений механізм 
надання населенню житлових 
субсидій, що пов’язаний із ре-
формуванням системи адрес-
ного надання соціальної допо-
моги створює новий підхід до 
оформлення пільг та субсидій. 

«Перевагами нового поряд-
ку надання субсидій є спро-
щений механізм подачі доку-
ментів. Для того, щоб подати 
документи для призначення 
субсидії (заява про призначен-
ня житлової субсидії та декла-
рація про доходи і витрати) 
людині не потрібно буде йти 
до управління соціального за-
хисту населення, а зробити це 
можна у будь-якому відділенні 
поштового зв’язку Укрпошти», 
– зазначив в.о. генерального 
директора УДППЗ «Укрпошта» 
Ігор Ткачук. 

Укрпошта забезпечить швид-
ку та гарантовану доставку 
документів. Таким чином, 
завітавши один раз до пошто-
вого відділення, Ви не тільки 
можете відправити документи 
на оформлення субсидії, а й 
скористатися іншими послуга-
ми Укрпошти.

Служба інформаційної під-
тримки: (044) 32 32 099. 

Зайдіть до нас на сайт:
 www.ukrposhta.ua.      

Телепрограмма
№12(255), пятница, 10 апреля 2015 г.6

Вишгородський районний відділ Управління державної служби 
охорони при ГУ  МВС України в Київській області

запрошує для проходження служби в органах внутрішніх 
справ в м.Вишгороді юнаків, які мають повну середню освіту. 

Мінімальна заробітна плата становить від 3000 гривень.
Довідки за телефоном: (098)6048956, (050)0766454

dso_vysh@ukr.net

Паливні гранули (пелети) 
від виробника  з доставкою 
по Вишгородському району. 

Тел. 8(091)959-44-44,
 Олександр або на сайті: 

http://pellety.in.ua/

Оформляйте субсидії 
через Укрпошту!

Передплата на                          
ІІ півріччя 2015 року

   З 07 квітня 2015 року в 
об’єктах поштового зв’язку 
УДППЗ “Укрпошта” розпоча-
лось приймання передплати 
періодичних друкованих ви-
дань на ІІ півріччя 2015 року.
До передплатних каталогів 
внесено понад 3 тис. найме-
нувань  газет, журналів, кни-
жок, навчальних посібників, 
словників та енциклопедій 
за найрізноманітнішими те-
матичними напрямками та 
ціновою політикою.
 Приймання передплати 
здійснюється в усіх відділен-
нях поштового зв’язку, а та-
кож безпосередньо листоно-
шею на доставній дільниці. 
Передплату можливо офор-
мити  за готівку та безготів-
ковим розрахунком. 
Не гайте часу, завітайте до 
відділень зв’язку, ми чекаємо 
на Вас! Наші співробітники з 
радістю проконсультують 
Вас щодо порядку оформ-
лення передплати. 
Передплачуйте та отримуй-
те улюблені періодичні дру-
ковані видання через мере-
жу УДППЗ «Укрпошта». 

 Наш  індекс: 
94916



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

  Четвер 16 квітня 2015 року

 

  

  П’ятниця 17 квітня 2015 року

Субота 18 квітня 2015 року
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Неділя 19 квітня 2015 року
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08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
13.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-3»
15.50 Д/п «Стрілецька зброя Другої 
Світової»
16.40 «6 кадрів»
22.00 Ліга Європи УЄФА. Брюгге - 
Дніпро.

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео «
08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
13.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-3»
15.50 Д/п «Стрілецька зброя Другої 
Світової»
16.40 «6 кадрів»
22.00 Ліга Європи УЄФА. Брюгге - 
Дніпро.

14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»
20.20 «Мультибарбара»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
22.55 «Світське життя»
00.00 Х/ф «Казино»

05.45, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з Інтером»
09.20 Т/с «Красиве життя»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.25, 14.20 Т/с «Земський лікар»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

06.10 Єралаш
06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.38 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00 Репортер
08.05, 21.00 Серця трьох-2
17.20, 19.00 Т/с «Вороніни»

18.20, 01.15 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
23.05 Х/ф «На відстані кохання»

05.35 Х/ф «Старомодна комедія»
07.00 Х/ф «Жіноча логіка»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.50 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»
00.40 Х/ф «Катала»

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Довгий шлях додому» 
12.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
18.00 Т/с «Безсмертник» 
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Мент у законі 8»

05.05 Факти
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті

10.05, 19.30 ТСН
11.00 Х/ф «Надія як доказ життя» 
14.40 «Вечірній Київ»
16.35 «Вечірній квартал»
21.20 «Вечірній квартал у Туреччині»
23.15 «Що? Де? Коли?»

05.35 «Орел і Решка. 
06.20 «Мультфільм»
06.45 Ток-шоу «Стосується кожного»
08.45 «Школа д-ра Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/ф «Біле сонце пустелі»
11.50 Т/с «Легковажна жінка»
15.40 Т/с «Каяття»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Великий бокс»

06.00, 07.50 Єралаш
06.05 М/с «Губка Боб»
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.25 Страсті за Ревізором
14.30 Т/с «СашаТаня»
18.45 Х/ф «Мій хлопець з зоопарку»

21.00 Х/ф «Погані хлопці» 
23.40 Х/ф «Розплата»

06.20 Х/ф «Цілком пропащий»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців в Росії»
12.50 Х/ф «З привітом, Козаностра»
14.45 Т/с «Коли ми вдома»
16.05 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7»

06.15, 07.10, 23.50 Т/с «Приватний 
детектив Іванова» 
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
08.00 Т/с «Приватний детектив» 
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00, 22.00 Х/ф «Куди зникає 
любов» 
13.00 Х/ф «Якщо ти не зі мною» 
17.20, 19.40 Т/с «Кохані жінки 
Казанови»
21.15 Х/ф «Кавказька полонянка»

06.00 М/ф «Том і Джері»
06.45 Х/ф «Луні Тюнз знову у дії»
08.15 Антизомбі
09.15 Дістало!
10.15 Громадянська оборона
11.20 Інсайдер
12.20, 13.00, 20.05 Т/с «Відрив»
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
22.05 Х/ф «Глибоке синє море»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Звана вечеря»
11.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
12.00 М/ф «Качині історії»
13.15 «ВусоЛапоХвіст»
14.15 «Орел і Решка»
18.00 Х/ф «Наречений напрокат» 
20.00 Х/ф «Уяви собі» 
22.00 Т/с «Надприродне»

09.45 «Маша і ведмідь» 
10.15 ТСН
11.00 «Світ навиворіт: Латинська 
Америка»
12.10 «Інспектор Фреймут 2»
13.35 «Чотири весілля 4»
14.55 Т/с «Останній москаль» 
17.50 Х/ф «Кавказька полонянка» 
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 5»

07.35 «Удалий проект»
08.40 «Готоуємо разом»
09.30 Новини
10.00 «Орел і Решка. 
12.00 Т/с «Легковажна жінка»
15.50 Т/с «Каяття»
20.00, 05.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Сліпий розрахунок» 

06.05, 13.05, 13.05 Єралаш
06.10 М/с «Губка Боб»
07.40 М/с «Кунг-фу Панда»
09.20 М/с «Історії Тома і Джеррі»
11.10 М/ф «Лови хвилю»
16.50 Х/ф «Мій хлопець з зоопарку»

19.05 Х/ф «Тварина»
21.00 Х/ф «Погані хлопці 2»

07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Караоке на Майдані»
12.35 Х/ф «Пізнє каяття»
16.40 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла 2»

06.30 Події
07.15 Х/ф «Кохані жінки Казанови» 
09.00 Т/с «Квіти папороті» 
16.00 Моє нове життя
17.00 Х/ф «Красуні» 
19.00 Події тижня 
20.00 Х/ф «Красуні» 
22.00 Т/с «Слід»

07.05 Зірка YouTube
09.00 Дивитись усім!
10.00 Х/ф «Грейсток»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Шеф-2»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Геракл. Початок легенди»
22.15 Х/ф «Помпеї»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.20 М/ф «Барбі
10.50 М/ф «Качині історії
12.10 «ВусоЛапоХвіст»
12.25 «Розсміши коміка»
13.20 «Орел і Решка. 
16.10 Х/ф «Уяви собі» 
18.10 «Вечірній квартал»
20.00 Х/ф «Діти шпигунів» 
22.00 Т/с «Надприродне»

06.00 М/с «Смурфіки» 
06.20 Х/ф «В пошуках капітана 
Гранта» 
07.30-12.20 Мультфільми
13.50 Обережно, діти!
14.35 Х/ф «Гарячі голови» 

16.05 Х/ф «Викрутаси» 
18.00 Х/ф «Просто Райт» 
20.00 Віталька
21.40 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

06.00 «Легенди карного розшуку»
07.00 Х/ф «Пасажирка без квитка» 
08.10 Т/с «Таємниці слідства - 8» 
11.30 «Легенди карного розшуку»
12.00 «Агенти впливу»
12.55, 22.40, 04.10 «Випадковий 
свідок»
13.50 Х/ф «Біле місто»
15.10 Т/с «Павутиння - 6»
23.00 «Головний свідок»
00.00 Х/ф «Відроджене зло»

06.00, 20.15 «Кумири»
06.15 Х/ф «Австралійське танго»
07.45 «Натхнення»
10.00 Принцеса Діана: вічність
11.15 Х/ф «Трезор»
14.00 «Teen-клуб»
14.50 Неймовірні подорожі
16.00 Повернення білого лева
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06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
10.50 Д/ф «Квант Індії»
12.15 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.30 Надвечір»я
15.40 Світло
16.25 Чоловічий клуб. 
18.15 Новини. Світ
18.55 Д/ф «Сага старовинної пущі»
20.00 Про головне
22.00 «Схеми»
22.55 Трійка, Кено, Максима

06.00, 16.45, 19.30, 00.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила» 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Останній москаль»

06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.20, 20.00 Про головне
10.15 Х/ф Брат і сестра
12.20 «Схеми»
13.20 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.25 Віра. Надія. Любов
15.40 Театральні сезони
16.10 Музичне турне
17.20 Д/ф «Кланова Шотландія»
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Т/с «Вікендові історії»
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі

06.00,16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила» 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»

06.00 Підсумки
06.20 На слуху. Підсумки
07.35 У просторі буття
08.30 Г «Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.10 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30 Д/ф «Кланова Шотландія»
12.30 Д/ф «Дорогами Саксонії»
13.00 Світло
13.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
15.00 Д/ф «Паперове місто»
16.05 Чоловічий клуб.
17.35 Музичні салони ARTE
19.05 Х/ф «Остання іскра життя»
21.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено

06.00 «Шість кадрів»
07.10, 20.15 «Українські сенсації»
08.00, 08.30 М/с «Качині історії» 
09.00 «Світське життя»

06.40 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.25 «Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Мультфільми
10.15 Школа Мері Поппінс
10.35 Хочу бути
11.15 Музична академія Junior
12.30 Х/ф «Остання іскра життя»
14.35 Фольк-music
15.55 Д/ф «Дальні барикади»
17.00 Д/ф «Палітри»
17.45 Т/с «Вікендові історії»
18.45 Театральні сезони
19.25 Х/ф «Закохані невротики»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Гурт «Гайдамаки»
22.55 Трійка, Кено, Максима

07.35 Мультфільм
08.00, 08.35 М/с «Качині історії» 
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2і» 

22.00 «Сказочная Русь»

05.45, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з Інтером»
09.20, 21.00 Т/с «Красиве життя»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.25, 14.20 Т/с «Земський лікар»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
22.40 Т/с «Безсоння»

06.05 Єралаш
06.10 М/с «Пригоди Джекі Чана»
08.00, 18.00, 02.15 Репортер
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20, 01.30 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Серця трьох-2
23.25 Х/ф «Вибух з минулого»

06.00, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя»
09.15 «Моя правда»

11.00, 19.55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.00 «МастерШеф - 2»
18.50 «Моя правда»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла 2»

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.00 Т/с «Довгий шлях додому» 
12.00, 19.45 «Говорить Україна»
18.00 Т/с «Безсмертник» 
21.00 Т/с «Квіти папороті» 
21.55 Футбол.»Динамо» (Україна) - 
«Фіорентина» (Італія)
00.00 Т/с «Мент у законі 8»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.50, 03.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.40, 13.20 Т/с «Морський патруль»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Опери»
16.40 Т/с «Дізнавач-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Шеф-2»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.00, 03.20 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11.50, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Опери»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/ф «13 друзів Оушена»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
00.00 «Розсміши коміка»

06.00-10.35 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Попелюшка» 
12.30 Т/с «Та, що говорить» 
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус

06.00-10.35 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Пані Метелиця» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.05 Т/с «Конан» 
16.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30 Т/с «Два батька і два 
сина» 
22.00 Т/с «Світлофор

06.05 Х/ф «Вхід у лабіринт» 
07.10 Х/ф «Прикордонний пес Алий» 

15.05 Т/с «Конан» 
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Х/ф «Просто Райт» 
20.00 Х/ф «Рожева пантера» 
22.00 Х/ф «Омен» 
00.00 Т/с «Ходячі мерці»

06.05 Х/ф «Місія в Кабулі» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Випадковий свідок»
09.55 Т/с «Мовчазний свідок»
13.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів 
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15 Т/с «Двоє зі скриньки»
19.30 Х/ф «Біле місто»
21.00 Т/с «Перевізник» 
23.00 Х/ф «Ікарус»

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 15.40 «Сильні світу цього»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 М.Шумахер: червоний барон
12.15 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Аномальні явища

06.00 М/с «Смурфіки» 
06.20 Х/ф «В пошуках капітана 
Гранта» 
07.30-12.40 Мультфільми
14.10 Обережно, діти!
14.40 Х/ф «Кудлата команда» 
16.15 Х/ф «Гарячі голови» 
18.00 Х/ф «Рожева пантера» 
20.00 Віталька
21.40 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

06.25 Х/ф «У старих ритмах» 
08.00 «Життя за містом»
08.30 Т/с «Мовчазний свідок»
11.30 «Речовий доказ». 
12.00 «Головний свідок»
12.55 «Випадковий свідок»
13.30 «Правда життя»
14.00 Т/с «Таємниці слідства - 8» 
19.30 Т/с «Даїшники»

06.00 «Служба новин»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
13.15, 19.30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Двоє зі скриньки»
23.45 Т/с «Закон і порядок» 
00.40 Т/с «Банши»

05.55 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 15.40 «Сильні світу цього»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 «Глобал - 3000»
11.30 Зак Ефрон: школа позаду
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10, 17.45 Інспектори аномальних 
явищ
14.00, 22.35 Всесвіт
16.00, 23.35 П’ятий вимір
18.15 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.35 М.Шумахер: червоний барон

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-україн-
ські»

14.00, 22.35 Всесвіт
16.00, 23.35 П’ятий вимір
18.15 «Кумири»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.35 Принцеси світу

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
11.20, 11.45 Криве дзеркало
12.15 Х/ф «Не стріляйте в білих 
лебедів»
14.40, 21.30 Х/с «Комісар Рекс 8»
16.20 Х/с «Комісар Мегре»
17.20 Х/ф «Бережіть жінок»
19.40, 00.50 Х/с «Заповіт Леніна»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.25 «Нове Шалене відео»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-6»
13.50 Т/с «Ментівські війни-3»
15.50 «Відеобімба»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Х/ф «Біла стріла»
21.30 «Буде бій».

10.00 Принцеси світу
11.15 Х/ф «Австралійське танго»
14.00 За сім морів
14.50 Неймовірні подорожі
16.10 «Мистецтво і час»
17.00 ВЧас мчить, ніби вершник...
18.40 «Модні історії»
19.00 Таємниці руїн
21.00 Принцеса Діана: вічність
22.30 Х/ф «Ціна пристрасті

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30, 00.10 Смішні люди
12.00 Криве дзеркало
12.30 Х/с «Зірка епохи»
19.45 Х/с «Варварина земля»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.20 Новини «Спецкор»
08.50 «Люстратор 7.62»
09.00 Х/ф «Шпигуни»
22.00 Х/ф «Люди X»
00.10 Х/ф «Помста»

17.00 Стиль на ім’я Лайма
19.00 Таємниці руїн
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.40, 03.25 «Світські хроніки»
21.05 U2: боротьба
22.05 Х/ф «Монік»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30, 22.20 Смішні люди
12.00, 23.50 Криве дзеркало
12.25 Х/ф «Чарівники»
15.05 Х/с «Зірка епохи»
00.20 Кіноляпи

06.00 Мультфільми
06.20, 07.30 «Нове Шалене відео»
07.00 Журнал ЛЧ УЄФА 2014-2015
08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Бушидо»
14.45 Х/ф «Люди Х»
16.50 20 Тур ЧУ. 
21.30 «Профутбол»

К-1

К-1

К-1

  Батьки вчать дітей розмов-
ляти,  діти вчать батьків 
мовчати...
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Пастирське слово

Великодній рецепт

Проблема
Всяко разно...

№12(255), пятница, 10 апреля 2015 г.8

Хіба наші 
школи гумові? 

Домашний кулич из творо-
жного теста со сливочной 
глазурью и лимонными цу-
катами.

Ингредиенты:
— для теста:
просеянная мука — 500 г, 

яйца — 2 шт., пастообразный 
творог — 150 г, молоко — 250 
мл., сухие дрожжи — 10 г, сли-
вочное масло —100 г., расти-
тельное масло без запаха — 3 
ст. л., ванильный экстракт — 1 
ч. л., соль — щепотка;

— для украшения:
сахарная пудра — 1 стакан, 

сливки — 1/4 стакана, сли-
вочное масло — 25 г, лимон-
ные цукаты — 50 г.

1. Молоко подогреть, доба-

Творожный пасхальный кулич

За словами директора гім-
назії Інни Шубко, відмовити 
батькам, які подають заяву, 
вона не має права: 

— Один з перших класів 
сформований цілком з 24 
дітей-переселенців, викла-
датимуть яким усі предмети 
російською мовою. Ще один 
клас — навчатиметься за 
експериментальною про-
грамою «Інтелект України». 
В ньому розвиватимуть та-
ланти і здібності найобда-
рованіші діти. За умовами 
програми, у класі має бути 
максимально 24 учні. Реаль-
но вже є 29. Ще чотири — це 
звичайні класи по 32 дити-
ни. Тож переповнення — це 
дуже м’яко сказано. Зви-
чайно, страждає якість на-
вчання. Вчитель фізично не 
встигає приділити кожному 
учню увагу. Це раз. По-дру-
ге, мова йде про першачків, 
тож відповідно і з батьками 
потрібно спілкуватися. А 
якщо у нас по дві зміни, то 
це, вибачте, конвеєр, а не 
учбовий процес. 

І це — опускаючи такі пи-
тання, як прибирання, похід 
до їдальні, перевірка зо-
шитів, заняття у спортзалі і, 
нарешті, ковток свіжого пові-
тря для вчителя між зміна-
ми. 

Подібна картина і у колег 
Інни Василівни. Так дирек-
тор спецшколи «Сузір’я» 
Світлана Лозицька з триво-
гою поглядає на 215 заяв від 
батьків першокласників, що 
лежать у неї на столі: 

— Під час вступу до нашого 
закладу, ми проводимо свій 
відбір. Але, як бачите, не до-
помагає. Ми повинні займа-
тися зі 150 дітьми, а реально 
більше. Виходимо із ситуації 
як можемо: ділимо на групи, 
займаємося позмінно… У 
нас і зараз по 33-34 дитини 
в класах, замість хоча б 30. 
Нашому місту потрібна ще 
одна школа, бо ми букваль-
но задихаємося. 

У школі №1 проблема пе-

реповнення не в таких мас-
штабах, але є. За словами 
директора Олега Тимченка, 
наразі сотня батьків потен-
ційних першокласників вия-
вили бажання, аби їхні діти 
навчалися саме тут: 

— У нас у всіх класах на-
вчається більше 30 учнів. 
Потужність школи ледь 

витримує. Якщо динаміка 
продовжуватиметься, то, 
мабуть, з наступного року 
перейдемо на навчання у 
дві зміни. Поки я бачу у своїй 
школі чотири перших класи, 
тобто по 25 учнів у кожному. 
Але! По-перше, зараз ще 
весна, і можуть з’являтися 
нові й нові заяви. А по-дру-
ге, коли «Сузір’я» проведе 
відбір на конкурсній основі, 
до нас потраплять ті, хто не 
пройшов до них. Отже, по-
повнення ще очікую... 

Звісно, ця проблема з’яви-
лася не сьогодні і не вчора. 
За словами освітян, таку 
тенденцію вони спостері-
гають мінімум останні роки 
три-чотири. А бачачи нові 
квартали новобудов і зустрі-
чаючи на вулицях Вишгоро-
да значну кількість молодих 
мам, розуміють, що чим 
далі, тим буде гірше. І це при 
тому, що, все ж таки, невели-
кий відсоток дітей возять до 
київських дитсадків чи шкіл. 
Поки, щоб якось врегулю-
вати ситуацію, директори 
взяли ініціативу у свої руки. 
Днями вони зустрілися, щоб 
домовитися про умовний 
поділ міста на зони. Інакше 
кажучи, адресно прив’яза-
ли вулиці і мікрорайони до 
своїх навчальних закладів. 

Хоча таке закріплення має 
існувати офіційно. 

— На жаль, сьогодні у 
Вишгороді не ведеться об-
лік дітей шкільного віку, 
— розповідає Інна Шубко. 
— Хоча закон про це існує. 
Цей облік допомагає реаль-
но бачити густоту дітей, пе-
редбачити наповнення чи 

недобір у садку чи школі, на-
решті, виявити дитину, яка 
не відвідує школу (це життя, 
бувають і таки випадки). Ще 
кілька років тому ми брали  
дані новонароджених у на-
шій районній лікарні. Могли 
робити певні прогнози. Але 
після виходу закону про за-
хист персональних даних, 
така можливість зникла. 

Директори запевняють, 
що відділ освіти підіймає 
питання необхідності нової 
школи, хоча б початкової, на 
засіданнях районної ради. 
Мабуть, цього замало.

«Чому у Вишгороді з’явля-
ються цілі райони новобудов 
з мешканцями та, відповід-
но, дітьми, а жодного дит-
садка чи школи досі не по-
будували?», — це питання 
спадало на думку навіть ле-
дачому. І ось, що відповідає 
мер Вишгорода, якому по-
думки кожен і адресував 
його: 

— По-перше, на новий чи 
то садок, чи то школу по-
трібно 60-80 млн грн. Наше 
місто з 90-х рр. не будувало 
і не може будувати (а, отже, 
поки і не побудує) щось та-
кого масштабу, тому що 
Вишгород – місто районного 
значення. Наш бюджет на 
захищенні статті (зарплата, 

комуналка, обслуговуван-
ня, соціальні виплати тощо) 
складає 20 млн грн, не біль-
ше і не менше. Отже, лише 
за допомогою місцевого, 
обласного та державного 
бюджетів будівництво мож-
ливе. По-друге, вплинути на 
забудовника і змусити його 
побудувати нам соціальний 
заклад ми не можемо. Ніяк! 
По-третє, сьогодні є ділянки, 
їх не чіпають, де заплановані 
дитсадки (бо з ними також 
проблема я знаю). Немає 
коштів на їх зведення. Чому, 
я вже пояснив. Щодо школи. 
З «Київсоцбудом» є договір 
на будівництво дитсадка та 
школи. Але, щоб вони з’я-
вилися не тільки на папері, 
потрібні кошти. І четверте. 
Якщо ми вже крокуємо до 
Європи, до давайте рівня-
тися на них в усьому. Так 
от, у європейців зовсім не 
існує дитсадків державних. 
А є лише приватні. Робіть 
висновки». (Тут трохи попра-
вимо Віктора Олександро-
вича — існують дитсадки і 
державні, і приватні. Просто 
незалежно від форми влас-
ності, всі вони платні).

Цікаво, що аналогічна си-
туація із переповненням 
шкіл в сусідніх районах на-
шої області. Але так само 
там нічого не робиться. 
Це підтверджує програма 
«Стратегії розвитку Київсь-
кої області на період до 2015 
року», що була складена чо-
тири роки тому у Київській 
облдержадміністрації. Се-
ред численних пунктів — бу-
дівництво освітніх закладів 
(не кажучи про ремонти та 
реконструкції). 

У більшості випадків про-
ект нової школи чи садка так 
і залишився в стадії проекту 
(це і дитсадки у наших Си-
няку і Козаровичах). Мізер-
ний відсоток щасливчиків є. 
Серед них, наприклад, місто 
Вишневе. Як розповіли у 
місцевому відділі освіти, на 
сьогодні будівництво другої 
черги школи №1 завершено 
на 90%. І є всі шанси від-
крити двері для учнів вже 1 
вересня. Але для цього вони 
пишуть листи і стукають у 
всі можливі двері. А у Виш-
городі нова школа так і за-
лишається мрією освітян та 
батьків. 

Ольга Авраменко

Саме така виникає дум-
ка, коли дізнаєшся, яка 
кількість першачків за-
писалася (і продовжує 
записуватися) до виш-
городських шкіл. Лише у 
популярній гімназії «Інте-
лект» вже «назбиралося» 
аж шість перших класів! І 
це ще не фініш...

вить дрожжи, сахар, щепотку 
соли и хорошо перемешать. 
Всыпать половину муки, заме-
сить тесто и поставить на час 
в теплое место, накрыв поло-
тенцем.

2. Творог перемешать с рас-
топленным сливочным мас-
лом, яйцами и ванильным экс-
трактом.

3. Добавить творожную смесь 
к тесту вместе с оставшей-
ся мукой. Тесто нужно будет 
вымесить еще несколько раз, 
каждый раз давая ему подойти 
и поливая растительным мас-
лом.

4. Выложить тесто в смазан-
ные маслом формы. Дать по-
дойти, отправить в разогретую 

до 180 градусов духовку на 45 
минут. Остудить. 

5. Для глазури подогреть 
сливки и масло, добавить са-
харную пудру и взбивать, пока 
глазурь хорошо не загустеет. 

6. Готовые куличи полить 
глазурью и украсить лимонны-
ми цукатами.

Патріарх Філарет 
закликає до Великоднього 
миру на Донбасі

Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет 
закликає російських військових, а, також, залеж-
ні від Росії озброєні загони на Донбасі, а також 
українське військове керівництво АТО зробити все 
можливе для встановлення Великоднього миру на 
Донбасі.

Як сказано у переданому 
агентству УНІАН зверненні, 
патріарх закликає «росій-
ські військові чини та інших 
посадових осіб, від яких 
залежить зараз ситуація на 
окупованій частині Донба-
су, а також діючі там про-
російські озброєні загони, 
на час Страсного та Пас-
хального тижнів зупинити 
всі воєнні дії».

Також предстоятель УПЦ 
КП закликає до перемир’я 
й українське військове 
керівництво АТО — тією 
мірою, якою це залежить 
від нього.

Патріарх Філарет про-
сить усіх, хто залучений до 
воєнних дій, у ці святі для 
православних християн дні 
встановити тишу, не вести 
обстрілів та наступальних 
дій, дати можливість мир-
ним жителям Донбасу, осо-
бливо тим, хто залишаєть-
ся у прифронтовій смузі, 
зустріти Великдень гідно і 
без страху.

Особливо він звертається 
до російського керівництва: 
«Бог знає ваші серця і ваші 
внутрішні наміри. Саме від 
вас, найперше, залежить, 
чи зустріне Донбас світле 

Христове Воскресіння в 
тиші, без обстрілів та смер-
тей. 

Ви можете що завгодно 
говорити публічно, але Бог 
знає правду і спитає з кож-
ного особисто: що ти зро-
бив для того, щоби хоча б 
у велике свято Великодня 
на Донбасі не лилася кров? 
Тож закликаю зробити все, 
від вас залежне, щоби 
хоча б у час Великодня на 
Донбасі запанувала мирна 
тиша».

«Звертаюся також і до 
озброєних прихильників 
Росії: ви знаєте, що кож-
ного дня ваше життя може 
завершитися. Тож поки є 
можливість — зробіть це 
добре діло, зупиніть обстрі-
ли. Бо коли рано чи пізно 
постанете на Суд Божий, 
то зрозумієте, що кожна 
добра справа є дорогоцін-
нішою за всі земні багат-
ства», — зауважив глава 
УПЦ КП.

Патріарх Філарет висло-
вив сподівання, що заклик 
до Великоднього миру на 
Донбасі підтримають і гла-
ви інших християнських 
церков, як в Україні, так і в 
Росії.


