
Протягом року І. Побідаш 
так і не знайшла спільну мову 
з більшістю депутатів. 
Зате разом з місцевою 
«Самообороною» запобігла 
проголошенню «сепаратистом» 
В. Фурсою «Вишгородської 
народної республіки» 
та «врятувала» КП 
«Навчально-спортивна база»...

На самому початку пленарного засідання 43-ї сесії 
Вишгородської районної ради, яке відбулося 9 квіт-
ня, І. Побідаш запросила до президії щойно призна-
ченого голову райдержадміністрації О. Горгана. Для 
того, щоб він їй «допоміг вести сесію». 

Це був не просто жест ввічливості чи поваги до по-
сади голови РДА (сам О. Горган, як, впевнений, абсо-
лютно щиро заявила тижнем раніше, під час зустрічі 
з активом району І. Побідаш, ще нічим не встиг за-
служити, щоб вона перед ним вставала, тож, не встиг  
заслужити і щоб вона його запрошувала до президії). 

Це швидше був жест відчаю і надії. Останньої надії 
І. Побідаш на те, що саме новий «демократичний» 
очільник РДА допо може їй налагодити стосунки з по-
ловиною депутатів райради, які її не сприймають як 
керівника ради. 

Це прямо випливало із концепції І. Побідаш щодо 
позиції депутатів, які є, на її думку, «залишками ре-
гіонів»,  та знаходяться під згубним впливом Я. Мо-
скаленка та «його ставленника В. Савенка».

Я не знаю, як саме, на думку І. Побідаш, О. Горган 
мав би «вплинути» на цих депутатів: чи то самим 
фактом свого призначення, чи якоюсь спеціальною 
спасенною бесідою з ними, чи погрозою звільнення 
у випадку, якщо вони не підуть «назустріч» голові 
районної ради... Але якось це неодмінно мало ста-
тися. Занадто довго чекала нового керівника РДА І. 
Побідаш, занадто багато сподівань покладала саме 
на його підтримку, не бачачи іншого виходу із, прак-
тично, глухого кута, куди сама себе загнала.   

Кожен, як відомо, судить по собі. Тож, як це не сміш-
но, в такому її «демократичному» погляді на причини 
поведінки «залишків регіонів» і їх «правильні» дії, 
які повинні були визначитися новим головою РДА, 
проявилося її власне «я» і її власна психологія «де-
мократки». Вона просто не могла собі уявити, що 
«залишки регіонів» можуть мати свою думку, яка не 
залежить ні від думки Я. Москаленка, ні від думки В. 
Савенка. Що, нарешті, власна думка цих депутатів 
може збігатися з думкою того ж В. Савенка з тих 
чи інших причин. Наприклад, тому, що відображає 
об’єктивну реальність...   
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43-я сесія райради

«...От я і думаю: чи потрібен нашим 
керівникам спорт взагалі і футбол, 
причому, якісний футбол, зокрема? 
В мене складається враження, що 
непотрібні. Інакше, чому таке став-
лення до нашої роботи, нашого ен-
тузіазму, нашої 
ініціативи?.. Однак, вони
потрібні вишгородцям»

Позачергова сесія міськради

Отже, 10 квітня ц. р. депутати Вишгородської міської ради мали зібратися на позачергову сесію для 
того, щоб спробувати подолати «вето» міського голови В. Решетняка, накладене ним на рішення №44/21 
від  25.03.2015 р. № 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо ви-
датків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних». 

В минулому номері нашої газети ми надрукували розпорядження №4 міського голови щодо зупинення 
цього рішення. Сьогодні повідомляємо, хто з депутатів з’явився на цю сесію...

Народні обранці, 
які бояться публічності 

З’явився (не з’явилися) на 45-ту позачергову сесію міськради 10.04.2015 р. 
В перший раз 19 депутатів 

проголосували «ЗА»

Костянтин АНДРОЩУК
Олександр БАЛАНЮК
Дарина БОНДАРЕНКО НЕЯВКА
Валерій ВИГОВСЬКИЙ НЕЯВКА
Вадим ГЕРАЩЕНКО     НЕЯВКА
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ
Микола КОВАЛЬ           НЕЯВКА
Людмила КОЛЄВА        НЕЯВКА
Юрій ЛИННИК               НЕЯВКА
Родіон ЛУКА
Максим МАКАРЕНКО
Олексій МОМОТ
Дмитро НОВИЦЬКИЙ
Юрій ПОПОВ
Дмитро ПРОЗОРОВ     НЕЯВКА
Олександр СЕМЕНОВ
Світлана СВИСТУН      НЕЯВКА
Володимир ШЕЛЕСТ
Анатолій ШОКА            НЕЯВКА

В перший раз 10 депутатів 
«УТРИМАЛИСЯ»

Юрій КОЛОДЗЯН                  НЕЯВКА
Дмитро КОРНІЙЧУК             НЕЯВКА 
Віталій КУТАФ’ЄВ
Володимир ЛІСОГОР           НЕЯВКА 
Ольга МЕЛЬНИК      
Надія НЕЧИТАЙЛО              НЕЯВКА
Богдан РУДЕНОК
Олександр СКОРОБОГАТИЙ
Олександр СЛИВА               НЕЯВКА
Юрій ТКАЛИЧ                       НЕЯВКА

В перший раз 2 
були «ПРОТИ»

Марія РЕШЕТНІКОВА
Віктор РЕШЕТНЯК

В перший раз 6 депутатів 
були «ВІДСУТНІ»

Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
Микола КРАВЧЕНКО            НЕЯВКА
Євген МАР’ЇН                        НЕЯВКА
Олексій ПОЛІЩУК                НЕЯВКА
Валентина СУПРУН             НЕЯВКА 
Віктор ШУБКА                       НЕЯВКА

Сесійна зала — напівпорожня. Більшість народних обранців, неначе кроти, бояться світла...

Для довідки: якщо перший раз проголосували «за» — це зовсім не значить, 
що депутат так думає. Просто він це зробив «на публіку». «За» по-справжньому 
— це коли перший раз проголосував «за» і прийшов на сесію, щоб ще й прого-
лосувати проти «вето» міського голови. Отже, той, хто перший раз проголосу-
вав «за», а на подолання «вето» не прийшов, означає, що насправді він — «про-
ти» прозорості, а не за неї. 

Для звичайного мешканця це оз-
начає наближення довгоочікуваної  
децентралізації влади, коли гроші 
«осідатимуть» у місцевих бюджетах, 
а всі адміністративні питання вирі-
шуватимуться на місцях, 
і, коли, нарешті, 
зникне прошарок 
чиновників-посередників

Стор. 2

Звірів сюди привозять бук-
вально з усього світу — воли, 
олені, жирафи, кабани, леви, 
тигри, поні, білі та камчатські 
ведмеді, мавпи усіх розмірів, 
вовки, єноти, лиси, слон... 
У великому озері 
розводитимуть 
осетрових 
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Діти — бійцям АТО

Як об’єднається наш район?
СамоврядуванняСправа Майдану

Голови сільських, селищної та 
міської рад, голова РДА Олександр 
Горган, голова райради Ірина По-
бідаш та представники районних 
служб вирішували, як правильно 
реалізувати цей закон на практиці. 
Для звичайного мешканця це озна-
чає наближення довгоочікуваної і 
децентралізації влади, коли гроші 
«осідатимуть» у місцевих бюдже-
тах, всі адміністративні питання 
вирішуватимуться на місцях, і, 
нарешті, зникне прошарок чинов-
ників-посередників…

Ініціював зустріч народний депу-
тат України Ярослав Москаленко. 
Він детально розтлумачив позитив-
ні моменти та всі підводні камені 
документу: «Минулого тижня відбу-
лося аналогічне засідання робочої 
групи Київської області. Я входжу 
до складу цієї групи. Тож одразу 
хочу сказати: з висоти області все 
виглядає зовсім не так, як є. Про-
позиції, які нам склали, потрібно 
максимально адаптувати під нас. 
Давайте зробимо так, щоб цей за-
кон був корисним не на папері, а на 
практиці».

Ось приклад: область пропонує 

По-друге, якщо мешканцю Вищої 
Дубечні потрібно щось оформити, 
то доведеться їхати знову, таки, до 
Вишгорода (покращення не дуже 

У Вишгородському районі роблять перші кроки з децентралізації влади

два варіанти об’єднання Лівобе-
режжя: або об’єднати всю громаду 
лівого берега, або громада лівого 
берега плюс місто Вишгород.

По-перше, на практиці Вишго-
роду це, м’яко кажучи, не сподо-
бається, адже йому доведеться 
«тягнути» на собі ще й села, бюд-
жети яких несерйозно поповню-
ються лише пилорамами та рекре-
аційними зонами, вони не мають 
потужних підприємств, перспек-
тивних територій тощо. Місту буде 
комфортніше лише з приєднанням 
Хотянівки та Осещини. 

відчутно, згодьтеся). 
По-третє, закон передбачає мак-

симальну віддаленість населених 
пунктів однієї територіальної гро-
мади 20 км. Отже, лише сільські 
голови лівого берега можуть домо-
витися про межі їхніх об’єднань. А 
от ще приклад: Нові і Старі Петрів-
ці та Лютіж без питань готові поєд-
натися хоч зараз тому, що мають 
більш-менш однакові соціально-е-
кономічні показники. Така єдність 
їм взаємовигідна. 

Тож для того, щоб розібратися 
кому з ким правильно єднатися, 

Робочий тиждень наших можновладців розпочався з досить 
важливого для міста та району питання — у вівторок у Нових Пе-
трівцях вони обговорювали закон «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад».

Генпрокуратура: 
Янукович 
узурпировал 
власть, используя
поддельные 
подписи

Расширение полномочий 
экс-президента Виктора Яну-
ковича, происходившее через 
Конституционный суд Украины 
путем возвращения к Конститу-
ции образца 1996 года, сопрово-
ждалось фальсификациями. Об 
этом в ходе заседания Антикор-
рупционного комитета Верхов-
ной Рады заявил заместитель 
генпрокурора Украины Юрий 
Столярчук.

По его словам, следствием уста-
новлено, что в деле об узурпации 
власти Януковичем Конституцион-
ный суд подделал некоторые под-
писи народных депутатов, а вывод 
института Корецкого идентичен 
письму Януковича.

По словам прокурора Степана 
Божило, по результатам проведен-
ной экспертизы все документы, 
которые касались возвращения к 
старой Конституции, писались од-
ним и тем же человеком.

«В ответ на запрос КС было по-
лучено письмо президента Укра-
ины и Института Корецкого, кото-
рые не связаны между собой, но 
выполнены одним человеком, что 
установлено экспертизой», — зая-
вил Божило.

«Это был заговор высшего руко-
водства государства, который со-
стоял в представлении документов 
в КС, сопровождении документов 
до пленарного заседания КС и вы-
полнении решения КС», — доба-
вил прокурор

«Конституционное представле-
ние депутатов, вероятно, выполне-
но тем же лицом», — добавил он.

Божило также пообещал в крат-
чайшие сроки передать материалы 
дела в суд.

Украинская правда

СБУ: во время 
расстрела 
Майдана Сурков 
находился в Киеве 

В СБУ заявляют, что помощ-
ник российского президента 
Владимира Путина — Владис-
лав Сурков, которого называют 
куратором кремля по Украине, 
находился в Киеве во время 
массовых расстрелов на Май-
дане.

Об этом заявил глава СБУ Ва-
лентин Наливайченко на заседа-
нии антикоррупционного комитета.

«Я говорил и подтверждаю, что в 
те дни, когда были острые события 
против активистов Майдана, в то 
время заезжал и руководил в том 
числе гражданин России, так же 
как и заезжали высокопоставлен-
ные офицеры ФСБ РФ», — отвечая 
на вопрос о пребывании Суркова в 
Украине.

По словам Наливайченко, Сур-
ков 20 и 21 февраля проживал 
вместе с тогдашним главой СБУ 
Александром Якименко на объекте 
СБУ в Киеве и пользовался прави-
тельственной связью.

Сурков, по словам Наливайчен-
ко, также в эти дни был в админи-
страции президента.

Наливайченко также подтвер-
дил слова генпрокурора Виктора 
Шокина о том, что расстрелами на 
Майдане руководил экс-президент 
Виктор Янукович.

на зустрічі створили робочу групу, 
головою якої обрали Дмитра Лико-
ва, головного архітектора району: 
«Наша група збере та проаналізує 
все — це і стосовно пропорційності  
площ майбутніх громад, кількість 
населення, доступність до того чи 
іншого населеного пункту (у нас 
чимало віддалених сіл), наявність 
соціально-побутових об’єктів та 
подібне. Потім наші голови сіль-
ських, селищної та міської рад 
домовляться між собою. Якщо 
громада і місцеві ради позитивно 
вирішать це питання, ми упоряд-
куємо інформацію і подамо її угору 
– спочатку до області, а далі до Ка-
бміну. І лише після проходження та 
затвердження цих процедур, закон 
запрацює. Реально, як це буде ви-
глядати, чесно, я поки не уявляю. 
Але суть мені подобається».

Якщо вірити закону, то відбу-
деться покращення: ефективно 
запрацює місцеве самоврядуван-
ня, а ще добровільне об’єднання 
територіальних громад отриму-
ватиме конкретну державну під-
тримку, в тому числі й фінансову, у 
вигляді субвенцій на формування 
інфраструктури, які визначаються 
державним бюджетом. Простіше 
кажучи — це нормальні дороги, 
школи-садочки, сучасна медицина, 
прості у виконанні адміністративні 
послуги та ін. Як буде насправді, 
незабаром побачимо.

Ольга Авраменко

Рада Європи 
відповіла 
на критику 
Авакова: час 
для розслідування 
злочинів Майдану 
втрачено

Отакої...

Президент МДГ Н. Братца, ко-
лишній президент ЄСПЛ відреа-
гував на цю критику у промові в 
Страсбурзі, на засіданні комітету 
міністрів Ради Європи, повідомляє 
«Європейська правда».

Братца нагадав, що у звіті МДГ 
містилися серйозні звинувачення 
на адресу МВС, яке недостатньо 
співпрацювало з Генпрокуратурою 
щодо розслідування вбивств на 
Майдані, що призвело до негатив-
них наслідків для слідства.

«Я розумію, що наша крити-
ка є сильною. Вона призвела до 
не менш жорсткої реакції з боку 
міністра внутрішніх справ, який 
назвав висновки групи «дивними і 
необґрунтованими», а також вис-
ловив низку звинувачень щодо 
чесності та неупередженості МДГ.

Представник Ради Європи окре-
мо зауважив, що МДГ неодноразо-
во зверталася до відомства  Ава-
кова — під час особистих зустрічей 
та письмово — з проханнями про-
коментувати деталізовані звинува-
чення на їх адресу.

«На жаль, як і зазначено в на-
шому звіті, група не отримала за-
довільних відповідей, які могли би 
розвіяти враження про явну неста-
чу співпраці з боку МВС», — додав 
Братца.

Він також зазначив, що наприкін-
ці 2014 року співпрацю між МВС та 
ГПУ нарешті було налагоджено, 
але до того часу було втрачено 10 
місяців, які мали би бути витрачені 
на ефективне розслідування.

Керівник міжнародної дорад-
чої групи Ради Європи (МДГ), 
яка спостерігає розслідуванням 
подій на Майдані, оприлюднив 
відповідь на публічну критику 
Міністра внутрішніх справ Арсе-
на Авакова на адресу МДГ.

Жорстокість

За її словами притулок підпали-
ли. І сталося це 12 квітня близько 
13:00.

«Це був підпал. Сталося це вчо-
ра, на Великдень близько години 
дня. Ми написали заяву в міліцію 
Кримінальне провадження вони ще 
не відкрили, сказали, що чекають 
офіційного висновку від пожеж-
них...», — розповіла вона.

За словами власниці притулку, 
пожежники не заперечують, що це 
був підпал.

«Ми вперше в такій ситуації. 
Живцем згоріли близько сімдеся-
ти тварин. Це жахливо. Врятувати 
вдалося близько тридцяти собак. 
Пожежні сказали, що судячи з того, 
що все дуже швидко згоріло це 
був підпал. Вціліла лише частина 
паркану, а та частина території, де 
були тварини згоріла повністю», — 
підкреслила Шалутко.

У притулку для тварин  згоріло 70 собак
На Великдень у селі Лісовичі Вишгородського району у притул-

ку для тварин «Rifugio» більше 70-ти собак згоріло живцем. Про це 
повідомила власниця притулку Влада Шалутко, передає УНН.

У міліції підтвердили факт по-
жежі в притулку для тварин. «Сам 
факт пожежі зафіксовано. Зараз 
кримінального провадження немає 
тому, що ми чекаємо висновків від 
пожежників. В пожежній охороні 
кажуть, що згоріли 14 воль’єрів, 
міліціонери зафіксували 10. Якщо 
буде висновок від пожежників, що 
там був підпал, тоді відкриємо від-
повідне кримінальне проваджен-
ня», — розповів керівник відділу 
прес-служби МВС України в Київсь-
кій області Микола Жукович.

Також він зазначив, що вогонь в 

притулок для тварин міг перекину-
тися з лісу.

«З лісу, то вже необережне по-
водження з вогнем, а не підпал. Це 
різні кваліфікації» . Там у притулку 
є ліс, можливо спочатку став горіти 
ліс», —  зазначив Жукович.

Крім того, представник МВС до-
дав, що якщо висновок від пожеж-
них буде, що притулок підпалили, 
то правоохоронці будуть шукати 
осіб, яким була потрібна ця ділянка 
землі.

«Якщо це підпал, будемо шукати 
тих, кому вони заважали, не хоті-
ли, щоб там був притулок, тих, хто 
хотів забрати собі цю ділянку зем-
лі. Спектр питань може бути біль-
шим», — додав Жукович.

Від редакції
Стало відомо, що слідвий від-

діл Вишгородського райвідділу 
міліції розпочав криминальне 
провадження по по ч. 2 ст. 194 
(Умисне знищення або пошкод-
ження майна) КК України.

Із запису 
на Facebook 
керівника Бла-
годійного Фонду 
«З Відкритим 
Серцем У Май-
бутнє» Ірини 
Шугайло: 

«Від всього 
нашого друж-
ного колективу 
хочемо щиро 
подякувати 
Лебедівський 
школі, мамам, 
діткам та 
вчителям за 
чудовий зібра-
ний Пасхальний 
Кошик для вій-
ськових в зону 
АТО! Також 
дякуємо всім 
сім’ям за зібрані 
речі для діток 
з дитячого 
будинку!».



.
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В. Сидорчук: «Ні спорт 
взагалі, ні футбол зокрема, 
нашим керівникам міста, 
здається, непотрібні...»

«Чим частіше я, як футбольний тренер, стикаюся з керівни-
цтвом нашого міста, намагаючись вирішити ту чи іншу пробле-
му, тим більше впевнююсь, що власне спорт, особливо дитя-
чо-юнацький, його мало цікавить. Точніше, взагалі не цікавить. 
Ні, наш мер Віктор Олександрович Решетняк, особливо перед 
виборами, готовий красномовно розповідати, як він піклується 
про діток і готовий  для них зробити все можливе і неможливе, 
із задоволенням прийде на вручення нагород, щоб сфотогра-
фуватись, наприклад, із юними футболістами-переможцями. 
Однак, коли мова заходить про реальні проблеми і реальну 
допомогу... Тут починається щось мало зрозуміле. Для мене, у 
всякому випадку. 

Справа, навіть, не у тому, що при виділенні Управлінню з ро-
звитку фізкультури і спорту Вишгородської міськради сотень 
тисяч гривень, його керівник В. Колобов змушує нас, тренерів, 
наприклад, за рахунок батьків... платити за «оренду стадіону 
«Енергетик». 

Проблема ще й у тому, що чомусь немає коштів на утримання 
цього стадіону в належному стані. Наприклад, для того, щоб 
посіяти траву. Про фінансування витрат на поїздки юних фут-
болістів взагалі не йдеться...  

Наведу самий останній, зовсім 
недавній приклад. 

Восени минулого року розпочав-
ся чемпіонат та першість України 
з футболу (вища та перші ліги) 
серед дитячо-юнацьких команд 
2014/2015 р. р. Як звичайно, наша 
команда «Чайка» взяла в ньому 
участь. Не хочу хвалитися, але за 
результатами 9-ти ігр ми вийшли 
на перше місце. Однак, це було 
перше коло змагань.

Друге коло починається в сере-
дині травня — практично, через 
місяць. Частина футбольних мат-
чів другого кола будуть проходити 
на нашому стадіоні «Енергетик», 
а частину ігр ми будемо грати на 
виїзді — в Києві, Білій Церкві, Чер-
нігові, Пісківці. Зрозуміло, що для 
того, щоб достойно зустріти гостей 
з одного боку, і, хоча б, доїхати до 
населеного пункту, де намічені 
футбольні матчі з нашими супро-
тивниками, потрібні кошти. До 
речі, кошти на матчеві поїздки нам 
минулого року обіцяла виділити 
міська рада, точніше — особи-
сто міський голова. Тому про це 
в мене, тренера голова не дуже 
боліла. А от щодо футбольного 
поля...

Що таке нормальне «живе» 
футбольне поле, де можна про-
водити хоч якісь змагання? Це, в 
першу чергу, трав’яне покриття. 
А сама по собі вона не виросте: її 
потрібно посіяти. Причому, посіяти 
правильно, рівномірно змішавши 
якісне насіння з піском та черно-
земом і рівномірно покривши цією 
сумішшю все поле. Причому, шоб 
шар покриття не перевищував 1 
см. Дуже важка й кропітка робота.

Все це потрібно було робити, як 
то кажуть, ще вчора. Інакше тра-

ва просто не встигне вирости. А її 
ж ще й потрібно буде кілька разів 
постригти... 

Однак, я бачу, що ніхто з керів-
ництва УФКС не те, що не готує 
футбольне поле, а, навіть, про це 
не говорить. Директор В. Колобов 
чи то у відпустці, чи то у відряд-
женні, а юнак, який його замінює, 
лише відмахується: мовляв, це не 
моя справа, та й грошей у мене на 
все це немає...

Бачу, що така справа, і минулої 
п’ятниці йду на прийом до заступ-
ника міського голови О. Ростовце-
ва. Той послав до мера. Прихожу 
до Віктора Олександровича, а він 
мені каже: «По-перше, це — не 
твоя справа. Ти хто — тренер? Ну, 
от, іди і тренуй дітей. А з полем ми 
без тебе розберемося... По-друге 
— куди ти поспішаєш? Вийде В. 
Колобов після 15-го, потеплішає, і 
почнемо наводити лад...».

Я пояснюю, що після 15-го буде 
пізно, сіяти траву, для того, щоб 
вона встигла прийнятися і хоч тро-
хи підрости до 10 травня, потрібно 
вже зараз. Однак, мер мене чи то 
не чує, чи то не розуміє... 

Довелося самому шукати ко-
шти на закупку насіння, землі та 
піску. Добре, що допоміг депутат 
О. Момот. Ми з тренерами розра-
ховували максимум на 500 грн., а 

Олексій виділив 4 тис. грн. Ще 4 
тис. грн. дав на ці потреби керівник 
ГО «Молода країна» А. Пещєрін, 
який, до речі, вже допомагає нам 
протягом кількох років. 

За кілька годин минулої п’ятниці 
ми закупили якісне насіння трави, 
привезли кілька машин піску і чер-
нозему. 

Я в суботу придбав насіння і в 
понеділок ми вже готові були сія-
ти. За роботу взялися всі разом 
— і футбольні тренери, і директор 
стадіону Віталій Клименко, і його 
підлеглі. Працювали чотири дні з 
8-ї ранку до обіду. Саме смішне в 
цій ситуації те, що молодий пан, 
якого В. Колобов залишив замість 
себе, не допомагав нам, а, навпа-
ки, заважав, розказуючи, що йому 
за це «влетить від начальства» і 

таке інше. Ще й забрав двох з чо-
тирьох робітників стадіону... 

Я йому пояснюю: 10 травня ми 
вже повинні вийти на наше поле. 
Інакше нам знову потрібно буде 
шукати гроші — або у батьків, або 
у спонсорів для того, щоб іще на 
один тур десь орендувати поле. А 
він ніби не чує. Точнісінько, як Вік-
тор Олександрович...    

 Але більше за все мене «діста-
ла» реакція на все це самого Вік-
тора Олександровича, коли я вже 
в цю п’ятницю, 10 квітня нагадав 
йому про гроші, які він обіцяв ви-
ділити  на матчеві поїздки. Знаєте, 
що він мені відповів? «Ти ж такий 
самостійний, гроші на траву знай-
шов, знайдеш і на поїздки». Після 
чого послав до О. Ростовцева. А 
Ростовцев пояснив прямим тек-
стом: грошей немає і не буде.

От я і думаю: чи потрібен нашим 
керівникам спорт взагалі і футбол, 
причому, якісний футбол, зокре-
ма? В мене складається вражен-
ня, що непотрібні. Інакше, чому 
таке ставлення до нашої роботи, 
нашого ентузіазму, нашої ініціа-
тиви? Однак, і стадіон, і спорт, і 
якісний футбол потрібні вишгород-
цям. Отже, вони будуть існувати. 
Ми для цього зробимо все, що від 
нас залежить».

Записав В. Борзовець 

В п’ятницю, 10 квітня, в підвальному приміщенні будинку №6-В 
по вул Шолуденка один із мешканців останнього, 5-го під’їзду 
випадково виявив труп чоловіка. Останній, як з’ясувалося після 
приїзду міліціонерів та медиків, виявився будівельником, який 
будував у підвальному приміщенні будинку чергову комору для 
одного з мешканців будинку.    

Кому чергова комора, 
а кому — лише горе...

Трагедія

— Цього дня я прокинувся, при-
близно, біля 7-ї ранку, — розповів 
мешканець 5-го під’їзду М. Саве-
нок. — Від гуркоту дрилі. Уявляє-
те: 7 годин ранку, а тут дриль виє, 
як навіжена! Я спустився в підвал 
під нашим під’їздом — саме тут 
найбільш підприємливі мешканці 
будинку вирішили збудувати собі 
комори. Оскільки в цій частині бу-
динку, який стоїть під нахилом, в 
підвалі височенні стелі. Дуже зруч-
но. Та й вхід до підвалу з цього 
боку будинку набагато зручніший, 
ніж з протилежного...

Коротше кажучи, спускаюся  в 
підвал, а там двоє робітників 
повним ходом ведуть будівни-
цтво чергової комори! Я їх питаю: 
«Хлопці, ви совість маєте? Сім го-
дин ранку!».

Ну, вони мене, як у таких випад-
ках ведеться, «послали». А що їм 
— вони ж гроші заробляють! 

Я піднявся до себе, взяв сокиру і 
мовчки перерубав їм проводи. І — 
запанувала тиша. 

А десь біля 10-ї мій сусід вирі-
шив сходити, подивитися, що там 
у підвалі робиться. Спустився — і 
побачив мертвого чоловіка. Зви-
чайно, негайно викликали міліцію, 
«швидку»... 

Ви знаєте, нам ці «комірники» 
надоїли, як гірка редька. Ну, уявіть 
собі: вже кілька років — безперерв-
ний стукіт, грюкіт і гуркіт. Безкінечне 
будівництво й ремонти. Ні заснути, 
ні відпочити... Хто це витримає? 
Особливо, якщо вести мову про 
маленьких діточок та людей по-
хилого віку. А і тих, і інших у нас в 
під’їзді немало...  

Але після цього випадку в нас 
терпець дійсно урвався і ми вирі-
шили звернутися до міліції. Може, 
хоч вона допоможе?

Нас, мешканців під’їзду, в першу 
чергу хвилює питання: чому з нами, 

як співвласниками підвалу ніхто не 
узгодив будівництво комор? 

Це — по-перше.
По-друге: хто контролює як саме 

все це відбувається? Хто саме і 
згідно яких норм будує? Чи до-
тримуються при цьому будівельні 
норми? Чи не перекриваються при 
цьому повітроводи та доступ до 
інженерних комунікацій, які зна-
ходяться в підвалі? Нарешті, нас 
цікавить причина смерті цього бу-
дівельника. Можливо, він отруївся 
якимись газами? 

Коротше кажучи, сьогодні ця ча-
стина підвального приміщення, як 
нам здається, є джерелом підви-
щеної небезпеки для мешканців 
будинку. В першу чергу для нас, 
мешканців під’їзду, квартири яких 
знаходяться над цією частиною 
підвалу. І з цим потрібго щось ро-
бити...

Від редакції
До речі, поряд з коморами, 

що тут будуються, знаходиться 
підвальне приміщення, яке за-
ймає танцювальний ансамбль 
«Клерико». Керівництво місь-
кради не запитувало мешканців 
будинку, які є власниками цього 
приміщення, займати його чи ні. 
То, може, хоча б проконтролюва-
ло, чи дотримуються будівельні 
норми при будівництві комор?

А то, виходить, що як потрібно 
щось відібрати в людей — то, 
начебто, «власники», а як про-
контролювати «самобуд», що 
є обов’язком місцевої влади — 
тоді — це ваше, ви й розбирай-
теся...

Що стосується смерті бу-
дівельника в підвалі, то 
сподіваємось, міліціонери із 
судмедекспертами з’ясують її 
причини і повідомлять про це 
заявників і нашу редакцію. А ми, 
в свою чергу, — наших читачів.   

(Всього — 16 підписів)

«Шановний В. Борзовець! В 
номері Вашої газети №12 від 10 
квітня 2015 р. в статті «Хіба наші 
школи гумові?» прочитала такі 
рядки: 

«Один з перших класів сфор-
мований цілком з 24 дітей пе-
реселенців, викладатимуть 
яким усі предмети російською 
мовою». 

Не розумію. Як можна з першо-
го класу викладати російською. 
Ми живемо в Україні і що, ці діти 
не чули і не знають української? 
Вибачте. 

Я людина уже не молода. І 
коли після війни до нас в україн-
ський клас приходили учні в 5-й, 
6-й класи з російською мовою 
викладання, вони через два-три 
місяці говорили українською і на 
уроках відповідали українською 
Для чого з першого класу вчи-
ти їх російською? І на це згоден 
відділ освіти району? Цього я не 
розумію. Обурююся вчинками 

Facebook
відділу освіти. 

З повагою 
Ваша регулярна читачка 

Батишкіна 
Людмила Миколаївна».

І знову про садочки...
Після наших виснажливих но-

ворічних пригод із малим під кра-
пельницями, лише вчора я нава-
жилась піти за довідкою у лікарню, 
щоб поновити вівдвідування са-
дочка. Типу спілкування там дитині 
забезпечити... Зворотнім шляхом 
зайшли навідатись до групи. Наша 
вихователька, єдина кого малий 
іноді згадує, на лікарняному. Наша 
шафка вже зайнята. Виявилось, 
що це нормально. Діти по-двоє 
користуються шафою. Цікаво, а 
як вихователь відрізняє їхні речі, 
коли йдуть на вулицю, а тим паче 
змінний запасний одяг? Усі знайомі 
перепитували, чи вкладають дітей 
на ліжках вальтом... І смішно, і сум-
но. Офіційно приходило якось три 
дні поспіль по 25 дітей, а взагалі  

34 у групі. При тому, що шафок я 
бачила, мабуть до 20, навмисно не 
рахувала. Але і так враження заш-
калюють.

Що можуть дві жінки проти 20 ді-
тей? Чи всім буде приділена увага? 
Чи нормально це з огляду на стан-
дарти чи, принаймні, на здоровий 
глузд? Затероризовані вихователі, 
які, чомусь, усім все винні. Неа-
декватні батьки, які водять хворих 
дітей до групи. Система, яка пере-
навантажує ці, ще радянські, ДНЗ...
Риба гниє з голови, але у хвості ми 
не бідкаємось... Повага до себе, 
вихователів, викладачів, дітей в 
решті решт!!! Ми їх народжуємо 
для того, щоб здати в такий собі 
звіринець? 

Я можу, звичайно, вийти з поло-
ження... Якось. І багато-хто змуше-
ний вишукувати варіанти. Але так 
ми нічого не змінимо у цій державі. 
Тож я закликаю бути суспільством і 
згуртуватись для створення чогось 
якіснішого ніж наявне.

Олександра Савченко
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Протягом року І. Побідаш так і не знайшла спільну
з місцевою «Самообороною» запобігла проголошенню
«Вишгородської народної республіки» та «врятувала» 

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

4 №13(256), пятница, 17 апреля 2015 г.

43-я сесія районної ради
Вышгородщина

Звичайно, І. Побідаш  сподівала-
ся цього дня не лише на допомогу 
та вплив на депутатів нового го-
лови РДА, а й на власні сили. На-
приклад, на свій «емоційний» звіт 
про виконану за рік роботу («не-
емоційний» було роздано в пакеті 
документів сесії кожному депута-
ту). Яким сподівалася переконати 
у власній спроможності не лише 
прибічників, а й «ворогів». 

Правда, звіт, який в порядку ден-
ному стояв під номером 1, прий-
шлося відкласти і першому надати 
слово новому начальнику  Виш-
городського РВ ГУ МВС України 
П. Панфьорову, який поспішав на 
якусь нараду до Києва.

Інформація про стан законності 
боротьби із злочинністю, охорони 
громадського порядку на території 
району зайняла хвилин із 20, і була 
прийнята депутатами до відома. 

Потім на трибуну вийшла І. По-
бідаш. 

Друкуємо її пряму мову, практич-
но, без скорочень, оскільки вва-
жаємо, що її мають прочитати і за-
пам’ятати всі читачі. Так само, як і 
наші коментарі до неї в наступному 
номері. Отже.

«Шановні депутати, шановні при-
сутні! 

Я трошечки хвилююся, бо для 
мене це дуже відповідально. Про-
тягом всього року йшла мова про 
те, що я повинна відзвітуватися про 
свою діяльність… До цього звіту я 
підійшла трошечки інакше, ніж мої 
попередники, я підготувала два 
звіти. Один звіт зараз роздано де-
путатам, його готував апарат Виш-
городської районної ради. В цьому 
звіті ви можете побачити… Ну те, 
що раніше розповідали нам голови 
районної ради: скільки проведено 
сесій, скільки питань розглянуто, 
скільки було звернень громадян… 
Ну, і вся інша колективна робота 
Вишгородської районної ради. Уже 
мені здається, якщо ви прочитаєте 
той звіт, вам стане зрозуміло, що 
навантаження на районну раду за 
цей рік збільшилося… Ну, не про-
сто на… якусь там певну величину, 
а збільшилося в рази. 

Але я хочу побудувати свій звіт 
не статистичними даними, а та-
кими категоріями, які для мене 
трошечки…, можливо, більш важ-
ливі… Я підготувала ще один 
звіт… я вже казала, на колегії я 
його назвала «емоційний звіт»… 
Те, що для мене особисто важливо 
у моїй роботі за цей рік. 

24 березня, як всім відомо, ми-
нув рік з часу вступу мене на поса-
ду голови районної ради. 

Я зразу хочу попросити проба-
чення, можливо, я буду читати 
більше, ніж зазвичай, я просто 
дещо хвилююсь і боюсь, що я щось 
упущу, якщо я не буду читати…

Цей рік був дуже складний як у 
контексті подій у державі, так і, 
зважаючи на важке протистояння з 
керівництвом райдержадміністра-
ції.

Головний висновок, який я ро-
блю сьогодні — якщо ти чесний 
перед собою і іншими, упевнений 
у своїй правоті, маєш світлі помис-
ли і рішуче бажання змінювати світ 
навколо себе, не боїшся перешкод 
і випробувань, то і один у полі воїн. 
Для кожного окремого бою знай-
дуться однодумці і союзники.

Звичайно ж, дуже легко працю-
вати у команді однодумців. А от 
пливти проти течії подужає не ко-
жен.

Ще один висновок, який я зроби-
ла за рік роботи — як приємно бути 
незалежним від політичних чи дер-
жавних керівників, бути вільним від 
зобов’язань перед будь-ким, окрім 

громади, коли тебе ніхто не може 
змусити діяти усупереч із життєви-
ми принципами і переконаннями. 
Між вибором: бути безсловесним 
гвинтиком у, навіть, найкращій ко-
манді, чи бути незалежним і фор-
мувати команду — я обираю друге.

Це — мій гіркий досвід у різних 
політичних партіях. 

Як і рік тому, я не маю фінансо-
вих ресурсів для «купування» при-
хильності, але мені і непотрібні, і 
нецікаві ті, хто продається.

Я вдячна цьому року свого життя 
за знайомство з чудовими людьми, 
можливість впізнати краще давно 
знайомих, за відкриті в собі, неві-
домі для мене самої можливості і 
якості, за те, що залишив мене у 
мирі зі своєю совістю.

Моєю найголовнішою метою 
була і залишається боротьба з ко-

рупцією у будь-яких її проявах. На 
кожен сигнал громадян про факти 
вимагання чи спонукання до ха-
барів (незалежно від розміру), ре-
агувала невідкладно. Найбільша 
проблема в цій боротьбі полягає 
у тому, що більшість людей не го-
тові писати заяви чи брати участь в 
оперативних заходах, щоб схопити 
хабарника на гарячому.

Але можу впевнено заявити, 
що ситуація значно поліпшилась 
в органах міліції, завдяки новому 
начальнику Вишгородського РВ ГУ 
МВС України у Київській області, і 
в міграційній службі... Вдається ла-
мати корупційну складову і в інших 
галузях життя. Про це далі.

Я розпочну свій звіт із роботи 
якраз із громадськістю, громадсь-
кими активістами, громадськими 
організаціями, громадськими фор-
муваннями, в першу чергу тому, 
що саме вони привели мене на цю 
посаду, і я відчуваю відповідаль-
ність… Ну, і тому, що коли я прий-
шла на цю посаду і мене трошечки 
так… обклали з усіх сторін, перше, 
що я могла робити, це в співпраці 
з цими людьми починати трошечки 
наводити якийсь лад… особливо, 
коли йдеться в контексті того, що 
відбулося на Сході…

Дуже важливою вважаю свою 
співпрацю з громадськими органі-
заціями і формуваннями. Особли-
во хочу акцентувати увагу на спі-
впраці в рамках штабу по обороні 
району з ГФ «Самооборона Виш-
города та Вишгородського райо-
ну». Тому, що в газеті «Слово», в 
газеті «На самом деле» весь час 
мене приклеюють до цього, і дій-
сно, я маю відношення, тому, що 
ми співпрацювали в штабі... Тому я 
хочу трошечки зупинитись… Бага-
то було негативної інформаціі, хочу 
показати що ж було насправді.    

Ще у квітні, спільно з заступни-
ком обласного управління міліції, 
(обласного управління, бо з район-
ним співпраці не було ніякої)   було 
упереджено спробу В’ячеслава 
Фурси по дестабілізації ситуації у 
Вишгородському районі шляхом 
захоплення адмінбудівлі і оголо-
шення про створення так званої 
Вишгородської народної респу-
бліки.

Так як у той час будь-які ініціа-
тиви по захисту системи, захисту 
району сприймались райдержад-
міністрацією з насмішками, прямою 
протидією та численими спробами 
компрометації Самооборони, дове-
лось діяти самостійно. Зараз, коли 
Вячеслав Фурса заарештований, 
коли розкриті його плани і зв’язки, 

зрозуміло яку важливу справу тоді 
нам довелося зробити.  

Як не старались мої опоненти 
перешкодити моїй спільній роботі 
з активістами, та їм не вдалось за-
вадити «Самообороні» побудувати 
роботу так, щоб зібрати і відвезти 
безпосередньо на передову сотні 
бронежилетів, касок, одягу, засобів 
захисту і гігієни, відремонтувати, 
обладнати і доправити три авто-
мобілі і десятки тон продуктів хар-
чування.

З весни 2014 року ГФ «Само-
оборона майдану м. Вишгорода 
та Вишгородського району» уже 
працювала в складі… До речі, це 
було розпорядження в. о. голови 
Вишгородської райради О. Глу-
щенка… Працювала в складі шта-
бу по координації роботи органів 
місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади і громадськості 
для забезпечення громадського 
порядку в Вишгородському районі. 
І на той час керівник Самооборо-
ни був призначений заступником 
керівника цього штабу. В той час 
вона приймала участь в охороні 
громадського порядку м. Вишго-
рода та Вишгородського району — 
спочатку, навіть, замість деморалі-
зованої міліції, пізніше — спільно з 
правоохоронцями. Були облашто-
вані пости на Київській ГЕС та на 
в’їзді в с. Демидів, де хлопці вели 
цілодобове чергування. На березі 
Десни функціонував табір для вій-
ськового вишколу майданівців. 

Після початку активних бойових 
дій на сході нашої країни частина 
самооборонівців, і в тому числі 
керівник громадського формування 
Сергій Базяк, поповнили лави до-
бровольчих батальйонів «Донбас» 
і «Київська Русь», а ті, хто залиши-
лись, почали активну волонтерську 
діяльність… Почали відвантажува-
ти на фронт продукти харчування, 
потім стала велика потреба в вій-
ськовому одязі, шоломах, броне-
жилетах, берцях, прицілах нічного 
бачення, тепловізорах… Це все 
збирали по крихтах, громадяни 
несли все, що могло знадобитись 
для військ. 

Ближче до осені самооборонівці 
вже відправляли на фронт до трьох 
машин допомоги кожні десять днів, 
а з вересня почали постачати на 
фронт автотранспорт. 10 вересня 
був відправлений перший броньо-
ваний УАЗ. Ця подія була відзнята 
телеканалями «1+1» та «5 канал». 
Після цього був відправлений ще 
один «УАЗ». Після цього в Дебаль-
цево поїхав ще «Фольксваген» ван-
тажопідйомністю 5 тон. 

Велику допомогу надавала гро-
мада міста та району: школи, са-
дочки, великі та малі підприємства, 
окремі депутати та громадяни. З 
січня місяця, коли бійці 25-ї бри-
гади вийшли на ротацію, самообо-
ронівці почали надавати допомогу 
в секторі «М» другій частині тан-
кової роти вогняної підтримки на-
цгвардії с. Нові Петрівці та за допо-
могою мешканки Едиборг (Швеція) 
вони відправили… в шпиталь одяг 
для лікарів та одяг для поранених.    

Зараз іде збір коштів для 100 
комплектів літньої форми і рюк-
заків, а також проводиться робота 
по школах з учнями на патріотичні 
теми. Дану роботу проводить само-
оборонівець, вчитель англійської 
мови Павлюк Ігор Ігорович.

Спочатку був керівник «Само-
оборони» Голуб Володимир, але 

потім він трошечки відійшов від 
цієї роботи, і ми з ним створили 
ще одне крило роботи, воно було 
не менш важливе, в рамках діяль-
ності товариства сприяння оборо-
ни Батьківщини, зараз (вони вже 
визначились з такою назвою), було 
організовано базовий вишкіл почат-
кової військової підготовки сотень 
чоловіків і жінок, в організації яких 
я не лише допомагала, а й прой-
шла сама. Я всіляко допомагала 
громадським ініціативам Голуба в 
галузі оборонної сфери та мобілі-
заційної підготовки. Весною 2014 
р. було проведено кілька дводен-
них курсів для жителів Вишгорода 
та Вишгородського району. Восе-
ни, завдяки моїй підтримці як голо-
ви Вишгородської районної ради, 
ідею добровільного руху підготовки 
мобілізаційного резерву збройних 

сил та загонів громадської оборо-
ни з управлінням Сухопутних вій-
ськ було погоджено проведення 
регулярних навчальних стрільб та 
тактичних занять на території 169-
го навчального Центру. Завдяки 
цьому більше 350 слухачів війсь-
кових вишколів Вишгородського та 
Бородянського районів та Оболон-
ського (Мінського) районів м. Києва 
отримали можливість опанувати 
стрілкове озброєння батальйон-
ного рівня та отримати поглиблені 
знання тактичної підготовки. З них 
більше 40-ка добровольцями всту-
пили в лави Збройних сил і ще 34 
були призвані на військову службу 
по мобілізації. Велику подяку за 
підтримку висловлюю керівництву 
169-го навчального Центру гене-
рал-майору Танцюрі, полковнику 
Москальову, бійцям управління Су-
хопутних Військ України полковни-
кам Кузьменку та (нерозбірливо). У 
лютому-березні 43 офіцери запасу 
на волонтерських засадах надава-
ли допомогу 169-му навчальному 
Центру в Десні, підготовці мобілізо-
ваних та вихованню власних сер-
жантських кадрів. Завдяки цьому 
Збройні сили отримали ще понад 
500 підготовлених спеціалістів…

Я хочу сказати про те, що тут 
ще багато що написано… Я хочу 
додати лише одне: зараз ми про-
водимо наради і планується ор-
ганізація виїзних навчань з участю 
Міністерства оборони та «Това-
риства сприяння обороні Батьків-
щини». Ми розглядаємо питання 
створення на території району по-
стійно діючого табору допризовної 
підготовки та патріотичного вихо-
вання, що дозволить підняти на 
належний рівень напрямок роботи 
з молоддю, якому останнім часом 
приділяється зовсім мало уваги, 
та створити належну базу допри-
зовного навчання молоді району. 
Все це робиться за власні кошти та 
власний рахунок та час активістів. 
Зараз ми шукаємо фінансування 
для придбання наочних приладь, 
плакатів та макетів озброєння для 
шкіл району, а також спонсорську 
допомогу для військових вишколів 
на базі «Товариства сприяння обо-
рони Батьківщини». І один з депу-
татів висловив уже бажання і буде 
в цьому допомагати. Одразу ж хочу 
запросити до співпраці голову ад-
міністрації, думаю, що разом нам 
буде ще легше це все зробити та 
підняти це все на високий рівень…

Далі перехожу до безпосеред-
ньої діяльності по збереженню ко-
мунального майна. 

Завдяки пильності районної 

ради та фонду комунального май-
на (районної ради зараз уже, тому, 
що дії, про які я буду говорити, 
вони були за мовчазною згодою по-
переднього керівництва районної 
ради, тому виявлені були випад-
ково) Вишгородського району було 
зупинено оборудку, що планува-
лась ще керівництвом «єдиної, так 
званої, команди». 

18 квітня 2013 року виконавчий 
комітет Вишгородскої міської ради 
прийняв рішення №65 про при-
своєння поштової адреси в тому 
числі комплексу гаражів, які ви 
можете бачити через вікно. Вони 
назвали це «місто Вишгород, ву-
лиця Шевченка, 26-Б». Про прий-
няте рішення нам стало відомо 
лише після того, як до Фонду ко-
мунального майна Вишгородсько-
го району надійшли документи із 

Вишгородського райсуду із заявою 
Вишгородської міської ради про 
передачу безхазяйної речі у кому-
нальну власність, а Фонд направив 
копії документів у районну раду, де 
вони були отримані лише 2 грудня 
2014 року. Мова йде про отриман-
ня права власності на гаражний 
комплекс, що знаходиться поруч 
із адмінбудинком районної ради, 
шляхом зміни його поштової адре-
си. Працівниками апарату райради 
якісно та вчасно були підготовлені 
та направлені відповідні документи 
до суду, що дало змогу залишити 
майно у власності громади району.

17 листопада Вишгородська 
міська рада подала до Вишгород-
ського райсуду заяву про переда-
чу безхазяйної речі у комунальну 
власність, було відкрите провад-
ження по цій справі. Завдячуючи 
вчасно поданим запереченням, 13 
січня 2015 р. суддею винесено ух-
валу про залишення цієї заяви без 
руху. Районною радою був направ-
лений до міськвиконкому лист про 
скасування рішення міськвикон-
кому про присвоєння адреси, але, 
на жаль, воно не було задоволене 
і районна рада звернулася до про-
куратури Вишгородського району 
з проханням виступити позивачем 
в суді по скасуванню вищезазна-
ченого рішення міськвиконкому. 
Інформація з прокуратури поки що 
не надійшла. 

Іще наше спільне майно — це 
творча майстерня. Мені здаєть-
ся, що більшість наших депутатів 
навіть не знає про існування та-
кого спільного майна. Рішенням 
Вишгородського районного суду 
від 27.01.2003 р., був оголошений 
вирок Філіпову Ю. О. у здійснен-
ні крадіжки та службовій підробці 
документів щодо майна спіль-
ної комунальної власності тери-
торіальних громад району, а саме, 
приміщень художніх майстерень, 
які знаходяться за адресою: м. 
Вишгород, вул. Набережна, 7-Б та 
перебувають на балансі районно-
го відділу культури Вишгородської 
РДА.

Вищевказані приміщення рані-
ше орендувались МКП «Твор-
чість», але згодом, за підробле-
ними документами, були передані 
ВК «Шанс», директором якого був 
Філіпов Ю.О. За вищевказаними 
документами та рішенням Виш-
городської міської ради №158 від 
19.06.1997 р. він оформив право 
власності на вищевказане майно. 
На той час управління об’єктами 
спільної комунальної власності 
здійснювалось Вишгородською 
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райдержадміністрацією. Після ви-
року суду від 27.01.2003 р., Виш-
городська РДА повинна була звер-
нутись до Філіпова Ю.О. з вимогою 
звільнення приміщення, здійснити 
по акту приймання-передачі вилу-
чення даного майна, нарахувати 
та стягнути з нього заборгованість 
по орендній платі та пеню, а в разі 
відмови звернутись з позовом до 
Господарського суду з вищевикла-
деними вимогами. Ці дії Вишго-
родською РДА, районним відділом 
культури не були вчинені. Розсліду-
вання триває.. 

Наступне дуже важливе, як на 
мене, питання і робота, це — моя 
спільно з активними представни-
ками громади села Нижча Дубечня 
робота по поверненню  дитячого 
садочка громаді села, який був про-
даний у 2004 році. За цей рік було 

написано багато звернень до пра-
воохоронних органів, проводились 
перемовини з новим власником 
майна, були виїзди на місце, аби на 
власні очі побачити, чи відповідає 
реальний стан будівлі актам і фо-
тографіям десятирічної давнини. 
Коли у район прийшов новий про-
курор, усі наші старання виявились 
не марними — на підставі зібраних 
з допомогою райради документів 
прокурор звернувся до Господар-
ського суду Київської області з за-
явою про скасування незаконного 
продажу будівлі дитсадка. Я тут 
хочу тільки доповнити, що просто 
дуже… ну, смішно сказати…, ну 
боляче дивитись, коли один і той 
самий працівник прокуратури ще 
кілька місяців тому пише, що там 
взагалі нема ніяких незаконних дій, 
і вже коли прийшов новий проку-
рор, за тим же підписом видно, що 
все було зроблено незаконно... На 
даний момент справа знаходить-
ся в господарському суді. До речі, 
наш прокурор, він уже не вперше 
стикається з такими питаннями, він 
уже мав такі справи, які вигравали-
ся, в інших районах, він просто пі-
шов по аналогії,  тому впевненість 
у поверненні майна у нього дуже 
велика. 

Наступне питання, яке, практич-
но, неможливо було зробити до 
приходу мене на цю посаду, це — 
створення оцих наших двох тимча-
сових контрольних комісій. 

Всі пам’ятають як цілий рік Ігор 
Віталійович Москаленко бився, тут 
його всіляко принижували, створю-
вали образ людини, яка хоче споїти 
молодь району, і не можна було 
добитися жодної правди… З моїм 
приходом на цю посаду ми створи-
ли одну, а потім ще одну контроль-
ну комісію. Сьогодні обидві комісії 
прозвітуються про пророблену 
роботу. Дуже багато матеріалів... 
Ще… вчиняються по багатьох 
матеріалах слідчі дії, тому всьо-
го сказати ми не можемо. Дещо 
зроблене нами з Ігорем Віталійо-
вичем... навіть не знає начальник 
міліції, бо ще не закінчені слідчі 
дії, і ми не можемо розголошувати 
інформацію. Але крок величезний 
вперед… Я думаю, що є і наша за-
слуга в тому, що, хвалити Господу, 
прийшов новий начальник міліції, і, 
дасть Бог, людей тепер уже будуть 
чути, і законність почне працюва-
ти. На превеликий жаль, депутати 
не підтримали мої пропозиції по 
створенню тимчасової контрольної 
комісії по вивченню стану справ в 
КП «Навчально-спортивна база», 
а це дало б можливість набагато 

раніше почати його порятунок... 
Хочу окремо зупинитися на пи-

танні забезпечення житлом сімей 
загиблих військовослужбовців.       

Разом з вдовами загиблих героїв 
Вишгородського району ми прой-
шли тривалий виснажливий шлях 
переписок з різними державними 
інституціями і державними діяча-
ми. Щоб добитись забезпечення 
житлом сімей загиблих військово-
службовців, які найбільше цього 
потребують... 

Кабінетом Міністрів України було 
виділено понад 1,5 млн. грн Київсь-
кій обласній адміністрації з дер-
жавного бюджету на купівлю житла 
сім’ям загиблих військовослужбов-
ців. Але, на практиці, отримати 
таке житло виявилося неможли-
вим: до мене на особистому прий-
омі звернулась Костюченко Тетяна 

Борисівна вдова військовослуж-
бовця Костюченка Олександра 
Андрійовича, уродженця с. Деми-
дів, старшого сержанта  танкового 
взводу, який загинув 11 липня 2014 
р. під час проведення АТО в місті 
Червонопартизанськ Свердловсь-
кого району Луганської області. 

Олександр загинув від обстрілу 
системи «Град» і посмертно наго-
роджений медаллю «За мужність» 
3-го ступеня. Тетяна Устименко, 
вдови військовослужбовців, які 
загинули під час АТО. Ті круги пек-
ла, які мені довелося пройти ще 
з іншою, з цією вдовою… Мені 
особисто, я писала про це… від-
верто… мені просто соромно. За 
таке ставлення до цих людей на-
шої держави. Дружина загиблого 
військовослужбовця проживає в 
невеликому будинку його батьків. 
Разом з вдовою та її сином Костю-
ченком Андрієм Олександрови-
чем 2008 року проживають батьки 
загиблого, брат загиблого разом 
із сім’єю, власного житла ця сім’я 
не має. На звернення Костюченко 
Тетяни Борисівни до Вишгородсь-
кої райдержадміністрації 27 лип-
ня вона отримала повну відмову. 
09.09 Тетяна Борисівна звернула-
ся до представника Секретаріату 
Президента, який повідомив, що 
всі питання забезпечення житлом 
сімей загиблих передані до Київсь-
кої облдержадміністрації. Того ж 
дня ми разом з Тетяною були на 
прийомі в заступника голови КОДА 
Христюка Дмитра Вікторовича. 
Який дуже уважно поставився до 
проблеми вдови, повідомив про ті 
1,5 млн. грн., які надійшли до ОДА, 
і доручив начальнику управління у 
справах дітей та сімї ОДА розібра-
тися. Але коли той почув, що вдова 
перебуває на квартирному обліку в 
с. Демидів, сказав які їй необхідно 
вчинити дії, щоб перевестись на 
квартоблік у Вишгород. 

12-го ми зателефонували Ан-
дріяшу і тут все змінилось. Були 
ми дуже здивовані новими вимога-
ми. За його словами, райдержад-
міністрація може купити квартири 
лише за умов, якщо Міністерство 
оборони України зробить на загиб-
лого відповідне подання, а у тому 
документі, який МО надіслало 
КОДА, прізвища Костюченка не 
було. Цілий день ми шукали і знай-
шли людину, яка подавала те по-
дання. З’ясувалося, що військовий 
комісаріат Київської області пере-
дав до КОДА списки сімей військо-
вослужбовців, які потребують жит-
ла, у якому є прізвище Костюченка, 
але, як повідомив посадовець Го-

ловного квартирно-експлуатацій-
ного управління МО Ковшун, сім’я 
загиблого Костюченка немає жод-
них шансів на отримання житла за 
кошти, виділені Кабміном України. 
Оскільки загиблий був мобілізова-
ним, а не професійним військово-
службовцем, і не стояв на кварто-
бліку в МО України. Тобто, із сім’ї 
забрали, убили, а на житло права 
не мають, бо ти не був там ще Бог 
знає з якого часу професійним вій-
ськовим. Ми з Тетяною звернулись 
до міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України Гройс-
мана. Заручились підтримкою пра-
цівників міністерства і ці листи, які 
вони нам дали, я не могла про них 
знати, і Тетяна не могла, але нам 
їх передали і тому ми знаємо, що 
це було. Згідно листа Гройсмана 

від 18.11-го було доручено забез-
печити виконання в повному обсязі 
завдання, визначеного резолю-
цією Кабміну від 21.10.14 р., є тут 
її номер, з урахуванням положень 
Постанови Кабміну від 23.09.14 р., 
також є її номер, і розпорядження 
Кабміну ще від 13.08.14 р., та на-
правлено цього листа на адресу 
Київоблради. 31.10.14 р. КОДА на 
виконання доручення, про яке ми 
знати не могли, на моє звернення 
та звернення вдови Костюченка 
до голови КОДА питання було ви-
несене на сесію облради (300 тис. 
на придбання 2-кімнатної кварти-
ри в одному з населених пункиів 
Вишгородського району Київсь-
кої області.). Все, ми знов раділи. 
Надійшов такий лист… Все, вже 
ж облрада має виділити, голова 
КОДА клопочеться… Але знову 
нас опустили на грішну землю: 9-го 
грудня виконавчий апарат облра-
ди, отримавши цього листа, повідо-
мив нас (райраду), що 27.11.2014 
р. це питання розглянула відповід-
на комісія ради та направила кло-
потання про виділення коштів на 
місцевий рівень. Одначасно, дане 
питання розглянуто департамен-
том фінансів КОДА і запропонова-
но вирішити його за рахунок коштів 
Демидівської сільради. Я думаю, 
що всім «подобається» таке фор-
мулювання. Приблизно такий са-
мий важкий шлях в мене був із 
вдовою загиблого Устименка, який 
уродженець с. Гаврилівки загинув 
29.08.14 року біля Волновахи. Ця 
людина проживає з двома малень-
кими дітьми у старезному сторіч-
ному будинку у своєї свекрухи в 
с. Литвинівка... Розвалюється там 
веранда… І власного житла вона 
також не має. 

Я хочу сказати вже про позитив.  
Для мене було очевидним, що 

немає чого кидатися з однієї ін-
станції в іншу… Я, до речі, хочу ска-
зать, що зверталася до 4-х народ-
них депутатів, була на постійному 
зв’язку з керівництвом РДА, вико-
навцями провідних міністерств та 
дружинами загиблих, залучала до 
вирішення проблем громадскість 
і ЗМІ… Як на мене, питання вирі-
шувалось дуже легко: забрати оцю 
дискримінаційну складову про те, 
що ті, хто не стояв на черзі в МО 
не мають права — і все. Приходять 
кошти — і їх виділяють. Ну чогось 
для нашої державної машини це 
настільки важко, що… Тому про-
сто, я кажу, ну, боляче це все…

Станом на сьогодні. Вже вдалося 
змінити цей підхід МО України до 
забезпечення сімей загиблих вій-

ськовослужбовців житлом, і тепер 
за інформацією, буквально кілька 
днів тому, заступника голови КОДА 
Дмитра Христюка, щойно прий-
дуть кошти, а, може вони навіть 
вже надійшли, наші сім’ї загиблих 
одні з перших отримають житло. Я 
думаю, радіти ще рано, бо, як ви 
бачите, кілька разів нас опускали 
на грішну землю, але підстава для 
оптимізму з’явилася величезна. 

Дуже коротко хочу зупинитися на 
моїй допомозі тим, хто цього потре-
бує…

Взагалі, я дуже обережно опри-
люднюю інформацію щодо моєї до-
помоги тих, хто цього потребує. Ва-
важаю, що піар на людському горі 
для посадових осіб  є ознакою не-
доліку їх виховання або нерозумін-
ня почуттів людей, яких біда, хво-
роби або бідність змушують стати 
прохачами. Повідомлю лише те, 
що за цей рік мені вдалося надати 
реальну допомогу величезній кіль-
кості тих, хто до мене звертався. 
Це — матеріальн-консультаційна, 
гуманітарна та моральна допомо-
га воїнам АТО, їх сім’ям, дітям-ін-
валідам, дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, сім’ям, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах, багатодітним сім’ям, 
вимушеним переселенцям, дітям і 
дорослим із важкими захворюван-
нями тощо. У цьому питанні я була 
не сама, мені дуже значну допомо-
гу надали депутати... До речі, депу-
тати Вишгородської районної ради 
і депутати Київської обласної ради, 
я їм дуже вдячна, і, навіть, не тіль-
ки закріплені за нашим районом.  
Вишгородський міський голова... 
Тут є члени громади... Вони пам’я-
тають, як я раніше негативно... Ну, 
виключно негативно ставилась до 
Віктора Олександровича... Поба-
чивши, як він допомагає людям, 
побачивши... взагалі..., як це все 
легко відбувається, я його поча-
ла дуже сильно поважати... Крім 
цього, допомагали голови місце-
вих рад, волонтери, працівники 
підприємств, установ і організацій 
нашого району. Я всім дуже дякую, 
вони мене не уповноважували на-
зивати їх, тому я промовчу. 

Окрім уже згаданого, вдалося 
внести свій вклад у розвиток фіз-
культури і спорту, культури у Виш-
городі та в районі... Але про це 
іншим разом..., Я думаю, що на це 
ще буде час.

На завершення хочу поінфор-
мувати про найважливіше, на мою 
думку, моє досягнення на посаді 
голови Вишгородської районної 
ради за рік роботи. Це — поряту-
нок комунального підприємства 
«Навчально-спортивна база» від 
знищення, а, разом з ним, і поря-
тунок водних видів спорту у Вишго-
родському районі. 

У травні 2014 р. начальник фон-
ду комунального майна Л. Кордон 
доповідною запискою повідомила 
мене про жахливий стан КП. Я на-
гадаю історію, бо, може є люди, які 
взагалі нічого не знають про це…

Це підприємство в квітні 2011 
року ми отримали з комунальної 
власності Київської обласної ради 
з боргами по податках у сумі май-
же 190 тис. грн. Які, якщо сплатити 
хоч 1 гривню, з пенею і штрафами 
виростали до 600 тис. грн. 

Крім того, за якимось дивним рі-
шенням, не знаю, хто це приймав, 
у грудні 2013 року 8 охоронців, які 
охороняли цю базу, були виведені 
із штату… і почали отримувати 
зарплати від фізичної особи… З 
вашого дозволу я поки що цю осо-
бу не буду називати, так як вона 
дуже високопоставлена, я не хочу 
ходити в суд… Бо ви ж розумієте, 
що я цього не люблю. Так само, як 
і тодішній директор комунального 

підприємства.
Моя перша спроба розібратись 

у ситуації наштовхнулась на повну 
блокаду з боку колишнього дирек-
тора НСБ, а потім і неприкритий 
шантаж та цькування людьми, 
яким «благодійник», якого я не на-
зиваю, затримував зарплатню.

Я не є людиною бізнесового мис-
лення, про це всі знають, але ін-
туїція мені підказувала, що те, що 
мені намагаються нав’язати — що 
база збиткова, що тільки конкрет-
ний інвестор може нас врятувати… 
я відчувала, що це все фарс і брех-
ня. Але… допомагало мені небага-
то, більшість створювала протидію. 
Було відчуття, що не так і складно 
зробити НСБ діючою, а з часом і 
успішною базою. Але, озвучивши 
свої думки на одній із колегій рай-
ради, я наштовхнулась на прямий 
спротив райдержадміністрації. Я 
як зараз це пам’ятаю, бо я дуже 
емоційна людина, і сприймаю все 
емоційно… Тоді, в особі заступни-
ка Вишгородської РДА Овчинніко-
вої Тамари Григорівни, яка ска-
зала, що без 6 млн. грн..  ну, ніяк. 
От як у нас є 6 млн., то ми можемо 
щось робити, а якщо нема, то ми 
повинні робити те, що до нас. Зно-
ву глухий кут. Мені необхідна була 
якась підтримка, консультація… І 
оця потреба у однодумцях занесла 
мене в кабінет першого заступника 
міністра молоді та спорту Уманець 
Ніни Дмитрівни. Людина повні-
стю підтримала. Повне розуміння. 
Вона, навіть, на моє прохання там 
деякі листи написала, тому, що  
мені самій ініціювати… коли мене 
вже опустили нижче… не можу… 
Так само підтримало нас Управ-
ління фізкультури і спорту КОДА... 
Проводимо нараду… і знов — мене 
об землю.

Якою була моя радість, коли до 
мене прямо перед якоюсь із сесій 
прийшла ініціативна група колиш-
ніх спортсменів, а зараз батьківсь-
кого комітету дитячо-юнацької 
спортивної школи з водних видів 
спорту. Які підтвердили моє пе-
реконання, що не все у навчаль-
но-спортивної бази так погано, як 
малюють. Вони висловили готов-
ність взяти на себе частину роботи 
по порятунку веслувальної бази. 
На підставі їх звернення я ініціюва-
ла на сесії райради створення тим-
часової контрольної комісії, яке, на 
жаль, тоді не підтримали депутати. 
Я буду несправедлива, якщо не 
подякую депутатам Олегу Опіма-
ху, Ігорю Москаленко, Генадію Па-
намарчуку та Валерію Бернадіну, 
які, не рахуючись з власним часом, 
допомогли зафіксувати факти зло-
чинних порушень руйнування на-
ших будиночків на території бази. 
І, взагалі, вони, фактично, підста-
вили плече… Тимчасова комісія 
допомогла мені почати хоч якесь 
розслідування з цього питання…, 
бо якби не вони, зараз уже там і 
грабельками б загребли, і не було 
б взагалі ніяких доказів злочинних 
діянь. 

Коли мої спроби вкотре зайшли в 
глухий кут, активісти-веслувальни-
ки спільно з кореспондентом зняли 
сюжет про навчально-спортивну 
базу, в якому було і моє інтерв’ю, 
яке вийшло на каналі «Еsргеssо 
Т\/» і було розтиражоване у мережі 
Інтернет. За щасливим збігом, цей 
сюжет переглянув новообраний 
керівник Федерації академічного 
веслування України Володимир 
Власенко. Він не повірив запевнен-
ням того ж благодійника, і відомої 
людини всеукраїнського рівня, од-
ного з 450-ти, про те, що все у нас 
чудово, а приїхав сам перевірити 
правдивість моїх слів. Був на базі, 
був в наших кабінетах, після того, 

(Закінчення на 8-й стор.)
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06.30, 07.00, 18.30, 21.00 Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.00 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Д/ф «Дорогами Саксонії»
11.15 Д/с «Мій новий дім - Корея»
11.55 Д/ф «Палітри»
12.25 Утеодин з Майклом Щуром
13.20 Вікно в Америку
14.00 Казки Лірника Сашка
14.15 Мультфільми
14.40 Хочу бути
15.00 Нотатки на глобусі
15.15 Як це?
15.55 Д/ф «Шість ярдів грації»
16.25 Книга ua
16.50 Д/ф «Дальні барикади»
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. 
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь»
09.10 «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» 
22.00 «Гроші»
23.35 Т/с «Величний Джо» 

06.30 «Мультфільм»
07.00,  16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Королева бензоколон-
ки-2»
11.05 Д/с «Склад злочину»
12.25 Д/с «Слідство вели...»
13.15, 14.20 «Сімейний суд»
15.15, 16.15 «Жди меня»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Ленінград 46» 
23.00 Т/с «Безсоння» 

06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда»
08.00 М/ф «Лови хвилю»
09.40 Х/ф «Тварина»
11.10 Т/c «Моя прекрасна нянька»
16.55 Т/c «Вороніни»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
23.30 Аферисти в мережах

06.30 «У пошуках істини»
07.10, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Зіркове життя»
10.05 Х/ф «Кавказька полонянка»
11.45 Х/ф «З привітом, Козаностра» 
13.40, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 «За живе!»
21.00 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
09.15, 02.30 Реальна містика
10.00 Моє нове життя
11.00 Т/c «Красуні» 
15.30, 17.10 Т/c «Слід» 
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Квітка папороті»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Цар скорпіонів 2»

05.25 М/с «Пригоди мультинят»
06.05, 19.15 Надзвичайні новини
06.50 Факти
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.05 Х/ф « Легенда про Тарзана»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Т/с «Опери».
14.20, 14.25 Х/ф «Помпеї».
16.50 Х/ф «Геракл».
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
 

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 «КВН»
13.10 Х/ф «16 бажань»
15.00, 20.00 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Діти шпигунів» 
23.50 Х/ф «Наречений напрокат» 

06.00-10.30 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.10 М/ф «Барбі»
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами»
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн»
16.00 Віталька
17.00 Т/с «Сімейний бізнес»
18.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00 Т/с «Кухня»
19.30 Т/с «Два батька і два сина»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 Т/с «Світлофор»
 

06.00 Х/ф «Славний хлопчина»
07.05 Неймовірні подорожі
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 U2: боротьба
12.10 Таємниці руїн
14.00 Повернення білого лева
15.00, 21.00 «Соціальний пульс»
15.40 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
16.00, 23.35 П’ятий вимір
17.45 Слідство ведуть екстрасенси
18.15 «Іпостасі спорту»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
20.00 На лінії вогню

21.35 Айртон Сенна
22.35 Всесвіт

06.10 «Професія банщик»
06.40 «Агенти впливу»
07.30 Т/с «Павутиння - 6»
15.10 Т/с «Даїшники»
19.00, 21.40 «Свідок»
19.30 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8»
23.45 Т/с «Закон і порядок» 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
09.50, 10.15 Криве дзеркало
10.40 Х/с «Варварина земля»
15.05, 21.25 Х/с «Комісар Рекс»
16.40 Х/ф «Дорога в пекло»
19.35 Х/с «Заповіт Леніна»
23.05 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Х/ф «Шпигуни»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Ментівські війни-5»
21.30 «ДжеДАІ»
22.00 «Секретні матеріали»
23.00 Х/ф «Рептізавр»

 

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.00 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Перша студія
11.20 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільми
14.25 Школа Мері Поппінс
14.45 Хто в домі хазяїн?
15.30 Фольк-music
16.35 Х/ф «Закохані невротики» 
18.15 Новини. Світ
18.55 Д/ф «Світ після Фукусіми»
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима

06.00,16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь»
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.05 Т/с «Сила. Повернення додо-
му»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10, 03.30 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 «Величний Джо» 

06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград 46» 
23.00 Т/с «Безсоння» 

06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/c «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/c «Вороніни»
18.20, 01.45 Абзац!
20.00 Т/c «СашаТаня»
21.00 Серця трьох 2
23.25 Х/ф «Погані хлопці» 

05.10, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.45, 16.00 «Все буде добре!»
07.30, 18.25 «За живе!»
08.40 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців в Росії»
10.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
11.20 «МастерШеф - 2»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
00.55 «Один за всіх»

06.15, 15.30, 17.10 Т/c «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Т/c «Якщо ти не зі мною»
18.00 Т/c «Безсмертник» 
21.00 Т/c «Квітка папороті» 
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Мент у законі 8» 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. 
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 04.05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.».
11.50, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2».
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відрив».
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Шеф-2».
23.25 Х/ф «Несамовитий». 

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.50 Х/ф «16 бажань» 
12.30 Т/с «Всі жінки - відьми»
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»

06.00 -10.35 Мультфільми

10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Король Дроздобород» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.05, 17.00 Т/с «Сімейний бізнес» 
16.00 Віталька
18.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00 Т/с «Кухня»
19.30, 20.30, 23.00 Т/с «Два батька і 
два сина»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 Т/с «Світлофор» 

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00  
«Соціальний пульс»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.05 Teen-клуб
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Айртон Сенна
12.15 «Секрети закулісся»
13.05 Слідство ведуть екстрасенси
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Цивілізація Incognita»
16.00, 23.35 П’ятий вимір
17.45 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.35 Майкл Джексон: посвята
00.00 «Латинський коханець» 

04.50, 15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
05.20 Х/ф «Блокада» 
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»
15.15 Т/с «Двоє зі скриньки - 2»
23.45 Т/с «Закон і порядок» 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.00 Смішні люди
11.30, 12.00 Криве дзеркало
12.25 Х/ф «Справи сердечні»
14.05 Х/ф «Якщо можеш, пробач»
15.30, 21.35, 22.25 Х/с «Комісар 
Рекс»
17.10 Х/ф «Чарівники»
19.45, 01.00 Х/с «Заповіт Леніна»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
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-7»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 Д/п «Вітчизняні гранатомети»
15.50 Д/п «Таємниця смерті Гітлера»
16.40 «6 кадрів»
21.25 Ліга Чемпіонів. 

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.00 Вічне
09.15 Про головне
10.10 Д/ф «Світ після Фукусіми»
11.20 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.30 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Мультфільми
15.20 Нотатки на глобусі
15.55 Як ваше здоров’я?
16.30 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16.55 Д/ф «Мрналіні Сарабхаї. Мис-
тецтво танцю»
18.15 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля - 3»
11.10 Т/с «Сила. Повернення додо-
му» 
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10, 03.55 Д/с «Сліпа»
14.45, 04.25 «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 «Величний Джо»

05.35 «Мультфільм»
06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели...»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00, 04.05 Т/с «Ленінград 46» 
23.00 Т/с «Безсоння»

06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00, 03.00 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/c «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/c «Вороніни»
18.20, 02.20 Абзац!
20.00 Т/c «СашаТаня»
21.00 Серця трьох 2
23.30 Х/ф «Погані хлопці 2» 

06.25, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55, 18.25 «За живе!»
10.05 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
12.10, 19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13.05 «МастерШеф - 2»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Давай поговоримо про секс 2»
00.25 «Один за всіх»

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/c «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Ток-шоу «Говорить Україна»
11.10 Х/ф «Копи з Перетопа»
18.00, 04.40 Т/c «Безсмертник. Віра 
і правда» 
21.00 Т/c «Квітка папороті»
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Мент у законі 8» 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.45 Т/с «Агенти Щ.И.Т.».
11.50, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2».
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відрив».
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Шеф-2».
23.20 Х/ф «Втікач». 

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 «Столику, накрийся» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.05, 17.00 Т/с «Сімейний бізнес» 
16.00 Віталька
18.00 Полювання на роботу
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30, 23.00 Т/с «Два батька і 
два сина»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 Т/с «Світлофор» 

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Соціальний пульс»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 18.20 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Майкл Джексон: посвята
12.10 Rock Time 13.00 «Соціальний 
статус»
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.35 П’ятий вимір
17.45 Слідство ведуть екстрасенси
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.30 «Глобал - 3000»
22.00 50 Сent
00.00 «Латинський коханець»
 
 
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, 02.30, 04.20 
«Свідок»
15.15 Т/с «Двоє зі скриньки - 2»
23.45 Т/с «Закон і порядок»

05.45, 07.40 Мультфільм
07.10, 09.00 «Top shop»
09.30 Смішні люди
10.30, 10.55 Криве дзеркало
11.25 Х/ф «Дорога в пекло»
14.20, 15.10, 21.25 Х/с «Комісар 
Рекс»
16.00 Х/ф «Принцеса на бобах»
17.50 Х/ф «Солодка жінка»
19.30 Х/с «Тихий Дон»
23.05 Х/с «Суто англійські вбивства

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
08.40, 00.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 Д/п «Вітчизняні гранатомети»
15.50 Д/п «Таємниця освоєння 
Місяця»
16.40 «6 кадрів»
21.30 «Хоробрі серця»
00.20 «Секретні матеріали»

Телепрограмма
№13(256), пятница, 17 апреля 2015 г.6

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

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

http://pellety.in.ua/

Посміхніться!
   Молодята! Перш ніж бігти 
до ЗАГСу, поклейте разом 
шпалери...

* * *
   Послуги ЖКГ дорожчають. 
Економте воду і світло ... 
Приймайте ванну разом і 
при свічках

* * *
   Люблю, коли мене запиту-
ють: «Як справи?»
   Це дозволяє зберігати 
ілюзію, що по мені ще не 
видно.

* * *
   — Скільки б мені років не 
було, я буду знати завжди, 
що один сантиметр — це дві 
клітинки!
   — Зараз і хліб менше 
кілограма, і молоко менше 
літра ... Думаєш, клітинки ті 
ж залишилися?!

* * *
   Діалог в Одесі.
   — Скажіть, Моня, ви 
вірите, що у нас переможуть 
корупцію?
   — Вірю, Сема! От тільки 
мене хвилює таке питання: 
раніше, при корупції, чинов-
ники в середньому брали 
за послугу по 1000 доларів, 
зараз, під час нещадної 
боротьби з корупцією, 
беруть вже по 3000. Скільки 
ж братимуть, коли корупція 
буде переможена?

* * *
   — Я боюся порожнечі.
   — Душевною?
   —  Ні, в холодильнику.

* * *
   Сеня! Шо ти бігаєш з тією 
мухобійкой?
   — Роза, не заважай міні! Я 
вбив-таки, п’ять мух ... Три 
самця і дві самки!
   — Я тебе благаю! Як ти 
дізнався?!
  — А шо тут дізнаватися? 
Три на банці з пивом, а дві 
на телефоні ...

* * *
   — Дорогий, мені потрібно 
тобі щось сказати ...
   — Тільки коротко і ясно!
   — Дві тисячі ...!

   Приходить мужик в перу-
карню. Сідає в крісло і каже 
майстру:
   — Значить, мені тут щоб 
було довго, тут коротко, з 
цього боку зигзагом, а тут, 
тут, і тут — лисинка.
   Майстер ошелешено:
   — Ні, я так не зможу...
Мужик:
   — Шо ти гониш?! Минуло-
го ж разу зміг.

* * *
   Жінки закохуються в те, що 
чують, а чоловіки – у те, що 
бачать. Тому жінки фарбу-
ються, а чоловіки брешуть…

* * *
   Мужик заходить в аптеку:
— Дівчино, дайте медичного 
спирту літр.
— А рецепт у вас є?
— Ех, був би рецепт, я б його 
сам зробив…

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

* * *
   Гроші псують людей… Так 
що у нас, в основному, народ 
хороший…



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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13.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
15.00, 19.00, 21.40, 03.05 «Свідок»
15.15 Т/с «Двоє зі скриньки - 2»
23.45 Т/с «Закон і порядок» 
00.40 Т/с «Банши - 2» 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм
07.10, 09.00 «Top shop»
10.00 Смішні люди
11.30, 12.00 Криве дзеркало
12.25 Х/ф «Соло для слона з орке-
стром»
14.40, 21.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Якщо можеш, пробач»
17.45 Х/с «Тихий Дон»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
08.25 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 Д/п «Вітчизняні гранатомети»
15.50 Д/п «Таємниці Нюрнберзького 
процесу»
21.30 «Профутбол»
22.00 Ліга Європи УЄФА. Дніпро - 
Брюгге. 

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»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
22.55 «Світське життя»

05.40 «Мультфільм»
06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 16.00, 17.50 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели...»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.10 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Картковий будинок» 

06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00, 03.55 Репортер
08.05, 21.00 Серця трьох 2

18.20, 03.10 Абзац!
19.00 Т/c «Вороніни»
20.00 Т/c «СашаТаня»

06.55 Х/ф «Не підганяй кохання»
09.05 Х/ф «Вербна неділя
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»
00.45 Х/ф «31 червня»

06.15, 15.30, 17.10 Т/c «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.00, 23.30 Т/c «Підстава»
18.00 Т/c «Безсмертник» 
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.10 Т/с «Революція».

08.55 «Маша і ведмідь» 
09.25 «Світське життя»
10.30, 02.15 Х/ф «Процес»
14.40 «Вечірній Київ 2015»
16.30, 21.20 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.25 «Що? Де? Коли? 2015»

07.45, 20.00 «Подробиці»
08.45 «Ш-ла доктора Комаровського»
09.30 «Новини»
10.00 Х/ф «Циган»
13.50 Т/с «Легковажна жінка»
15.45 Т/с «Каяття»
20.30 Х/ф «Перевірка на любов» 
22.30 «Ніч великого боксу на Інтері. 
В. Кличко - Б.Дженнінгс»

06.05 М/c «Губка Боб»
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.40 Страсті за Ревізором
14.30 Серця трьох 2
19.20 Х/ф «Громобой»

21.00 Х/ф «Need For Speed» 
00.00 Х/ф «Запалювання» 

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 Х/ф «Найчарівніша та найпри-
вабливіша»
12.50 Х/ф «Новорічна дружина»
14.45 Т/с «Коли ми вдома»
16.05 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7»
21.50 «Моя правда. Ектор Хіме-
нес-Браво»
22.50 «Україна має талант!-7» 
23.15 «Давай поговоримо про секс»

07.00, 15.00, 19.00 Події
10.00 Зірковий шлях. Дайджест
11.00 Х/ф «Копи з Перетопа»
13.00 Х/ф «Заїжджий молодець» 
15.20, 19.40 Т/c «Смуга відчуження»
23.25 Т/c «Слідами Фенікса» 

07.40 Громадянська оборона

08.45 Інсайдер
09.45, 13.00, 20.05 Т/с «Небо у 
вогні».
12.45 Факти. День
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
23.05 Х/ф «Блейд». 

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.00 «Звана вечеря»
11.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
12.00 М/ф «Горбань з Нотр Даму»
13.45 «ВусоЛапоХвіст»
14.10, 17.50 «Орел і Решка»
18.45 М/ф «Синдбад» 
20.10 Х/ф «Робінзон Крузо» 
22.00 Т/с «Надприродне» 
23.40 Т/с «Красуня та чудовисько»

06.00 -12.20 Мультфільми
13.50 Х/ф «Пані Метелиця» 
14.55 Х/ф «Рожева пантера 2» 
16.50 Х/ф «Хоробре серце»
20.00 Віталька

09.20 Х/ф «Анжелiка - маркiза 
янголiв»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 5»
23.15 Х/ф «Явище» 

07.00 «Подробиці»
07.30 Х/ф «Галасливий день»
09.30 Новини
10.00 Х/ф «Циган»
13.40 Т/с «Легковажна жінка»
15.40 Т/с «Каяття»
20.00, 04.35 «Подробиці тижня»
22.00 «Великий бокс на Інтері. 
В.Кличко - Б.Дженнінгс»

06.08 М/c «Монстри проти прибуль-
ців»
08.00 М/c «Кунг-фу Панда»
09.50 М/c «Пінгвіни з Мадагаскару»
11.45 М/ф «Гроза мурах»
13.35 Х/ф «Останній кіногерой»
16.05 Х/ф «Погоня»
18.10 Х/ф «Need For Speed» 
21.00 Х/ф «Місто гріхів: Жінка, зара-
ди якої варто вбивати» 

23.00 Х/ф «Місто гріхів»

07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.45 Т/с «Пізнє каяття»
15.40 «Україна має талант!-7»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.05 «Я соромлюсь свого тіла 2»

06.00 Д/ф «Чорнобиль 3828»
06.30 Події
07.10 Х/ф «Заїжджий молодець» 
09.00 Т/c «Квітка папороті» 
16.00 Моє нове життя
17.00 Х/ф «Сюрприз для коханого»
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
19.25 Футбол.  «Шахтар» (Донецьк) - 
«Динамо» (Київ)
21.20 Т/c «Слід»
23.50 Великий футбол

05.45 Мультфільми

06.10 Х/ф «Контакт».
08.50 Х/ф «Червона планета».
10.50, 13.00 Т/с «Шеф-2».
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Мисливці за відьмами».
22.05 Х/ф «Блейд. Трійця». 

06.30, 08.10 «Мультфільми» 
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.00 М/ф «Барбі і Дракон» 
10.30 М/ф «Горбань з Нотр Даму» 
12.00 «Орел і Решка»
18.20 Х/ф «Робінзон Крузо» 
20.00 Х/ф «Тор»)
22.00 Т/с «Надприродне»
23.40 Т/с «Красуня та чудовисько» 

06.00-13.45 Мультфільми
15.10 Х/ф «Румпельштільцхен»
16.25 Х/ф «Перлини дракона: 
Еволюція»
18.00 Х/ф «Персі Джексон та викра-
дач блискавок»
20.10 Х/ф «Хоробре серце» 
23.20 Щоденники Темного

06.00 «Ландшафтні ігри»
06.10 Х/ф «Prada і почуття»
07.45 «Натхнення»
10.00 «Мілен Демонжо. Міледі з 
українським корінням»
11.10 Х/ф «Партія у шахи»
14.00 «Щоденник для батьків»
14.50 Неймовірні подорожі
16.00 Дикі коні острова Сейбл
17.00 «Мистецькі історії»
19.00 Гуге. Забуте царство Тибету
20.15 Відлуння
21.00 Обпалені владою
22.00 Х/ф «Це сталося в долині» 

05.00, 12.55, 22.40 «Випадковий 
свідок»
05.30 «Легенди карного розшуку»
06.30 Х/ф «Нагородити (посмертно)» 
07.55 Т/с «Таємниці слідства - 8»
11.30 «Легенди карного розшуку»
12.00 «Агенти впливу»
13.30 Х/ф «Сьома жертва»
15.10 Т/с «Павутиння - 6»
23.00 «Головний свідок»
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06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.00 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
11.05 Д/ф «Мрналіні Сарабхаї. 
Мистецтво танцю»
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільми
14.35 Надвечір»я
15.45 Світло
16.25 Чоловічий клуб. Бокс
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима

06.00, 16.45, 19.30, 00.45 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Сила»

 

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Музична академія Junior
11.25 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.20 «Схеми» 13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільми
14.25 Віра. Надія. Любов
15.35 Театральні сезони
16.10 Музичне турне
17.20 Д/ф «Вірменія. Райські фрукти»
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»
11.10 Т/с «Сила» 

07.45 На слуху. 
08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Мультфільм
10.05 Школа Мері Поппінс
10.25 Хочу бути
11.05 Музична академія Junior
12.10 Д/ф «Знищити АЕС»
13.40 Д/ф «2033 км. від Ейфелевої 
вежі»
14.20 Фольк-music
15.45 Т/с «Таксистка»
17.30 Т/с «Вікендові історії»
18.30 Театральні сезони
19.00 Х/ф «Просто уяви»
20.45 Ми любимо життя
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика. 
22.55 Трійка, Кено, Максима

06.00 Х/ф «Лера»
07.10 Мультфільм
07.35 «Українські сенсації»
08.35 ТСН

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» 
23.00 «Право на владу - 2»

05.35 «Мультфільм»
06.10, 20.00 «Подробиці»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
11.10 Д/с «Слідство вели...»
12.25, 14.20 Т/с «Аромат шипшини»
14.50 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00, 04.10 Т/с «Ленінград 46» 
23.00 Т/с «Безсоння» 
00.55 Т/с «Сусіди»

06.10 М/c «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/c «Барбоскіни»
07.35 М/c «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
08.00, 18.00, 02.10 Репортер
08.05 Єралаш

11.55 Т/c «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/c «Вороніни»
18.20, 01.30 Абзац!
20.00 Т/c «СашаТаня»
21.00 Серця трьох 2
23.35 Х/ф «Хочу як Бріджет» 

06.25, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зіркове життя»
09.55, 18.30 «За живе!»
11.05 «Моя правда»
13.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
13.55 «МастерШеф - 2»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла 2» 

06.15, 13.15, 15.30, 17.10 Т/c «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Ток-шоу «Говорить Україна»
11.10 Х/ф «Слідами Фенікса»
18.00 Т/c «Безсмертник. Віра і 
правда» 
21.00 Т/c «Квітка папороті» 
21.55 Футбол.   «Фіорентина» (Італія) 
- «Динамо» (Україна)

11.50, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2».
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відрив».
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2».
23.25 Х/ф «Обговоренню не підля-
гає».

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 «Білосніжка» 
12.30 «Та, що говорить з привидами» 
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.05, 17.00 Т/с «Сімейний бізнес» 
16.00 Віталька

 
 
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Революція».
11.50, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2».
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відрив».
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Шеф-2».
23.20 Х/ф «Служителі закону».

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 «Румпельштільцхен»
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 

18.00 Х/ф «Перлини дракона» 
19.30 Х/ф «Рожева пантера 2»
21.15 Х/ф «Персі Джексон та викра-
дач блискавок» 

05.55, 07.30 «Соціальний пульс»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Мерилін Монро: чарівність
12.15 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Слідство ведуть екстра-
сенси
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00 П’ятий вимір
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.35 Елвіс Преслі: життя

04.40, 15.00, 19.00 «Свідок»
05.10 «Легенди карного розшуку»
06.10 «Досьє людини в «Мерседесі» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Випадковий свідок»
09.55 Т/с «Мовчазний свідок»
13.10 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
15.15 Т/с «Мертвий. Живий»

21.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!
23.50 Щоденники Темного

06.00, 03.50 «Цивілізація Incognita»
06.10 Х/ф «Партія у шахи»
10.00 Елвіс Преслі: життя
11.15 Х/ф «Prada і почуття»
14.00 Вперед, на Олімп!
14.50 Неймовірні подорожі
16.10 «Ландшафтні ігри»
16.30 «МАН: молоді, амбітні, напо-
легливі?»
17.00 Брати Меладзе. Разом і окремо
18.40 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
19.00 Таємниці руїн
20.00 Мікрокосмос
21.00 «Мілен Демонжо. Міледі з 
українським корінням»
22.00 «Секрети закулісся»
22.30 Х/ф «Секрет сусіда» 

08.00 Т/с «Мовчазний свідок»
11.30 «Речовий доказ»12.00 «Голов-

14.15 Т/с «Ксена - принцеса-воїн»
15.05, 17.00 Т/с «Сімейний бізнес»
16.00 Віталька
18.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00 Т/с «Кухня»
19.30 Т/с «Два батька і два сина»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 Т/с «Світлофор

05.55, 07.30 «Соціальний пульс»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 15.40 «Цивілізація Incognita»
07.50, 15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 «Глобал - 3000»
11.30 50 Сent
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10, 17.45 Слідство ведуть екстра-
сенси
14.00, 22.35 Всесвіт
16.00, 23.35 П’ятий вимір
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.35 Мерилін Монро: чарівність
00.00 «Латинський коханець»

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»

19.30 Х/ф «Сьома жертва»
21.20 Т/с «Перевізник»
23.20 Х/ф «Американський ніндзя» 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
09.40, 10.10 Криве дзеркало
10.35 Х/ф «Принцеса на бобах»
12.30 Х/ф «Солодка жінка»
14.10, 21.35 Х/с «Комісар Рекс»
15.45 Х/ф «Дама з папугою»
17.30 Х/с «Тихий Дон»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 Д/п «Вітчизняні гранатомети»
15.50 Д/п «Таємниці зниклих літаків»
16.40 «6 кадрів»
19.00 Х/ф «Помста без права пере-
дачі»
22.00 «MMA. Змішані бої»

ний свідок»
12.55 «Випадковий свідок»
13.30 «Правда життя. Професія 
гример і візажист»
14.00 Т/с «Таємниці слідства - 8»
19.30 Т/с «Даїшники»
23.30 Т/с «Перевізник» 

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 «Вогнем і мечем»
16.10 Х/ф «В лісах під Ковелем»
19.40 Х/ф «Від Бугу до Вісли»
22.05 Х/ф «Гангстери в океані»

06.00 «Буде бій». 
06.20 «Нове Шалене відео»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Х/ф «Ментівські війни-3»
22.00 Х/ф «Заміна»
00.00 Х/ф «Залізний лицар»

05.45 Мультфільм
10.30 Х/ф «В лісах під Ковелем»
14.05 Х/ф «Від Бугу до Вісли»
16.25 Х/ф «Гангстери в океані»
18.40 Х/с «Вогнем і мечем»
22.25 Х/ф «Убік від війни»

06.00 Мультфільми
06.20 Журнал Ліги Чемпіонів УЄФА 
2014-2015
06.50 Д/п «Секретні експерименти у 
радянських лабораторіях»
07.55 Д/п «Чорнобиль. Зруйнований 
міф»
08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Секретні матеріали»
13.50 21 Тур ЧУ. Карпати - Олімпік
16.00 «Бушидо»
16.50 21 Тур ЧУ. Дніпро - Іллічівець
19.00 «Буде бій». 
21.30 «Профутбол»
23.10 «Гра без правил»
23.25 Х/ф «Піраньї 3DD»

К-1

К-1

К-1

07.10 Шеф-кухар країни
08.00 У просторі буття
09.15 Перша студія
09.55 Зроблено в Європі
10.05 Нотатки на глобусі
10.30 Український корт
11.00 Книга ua
11.45 Д/ф «Шість ярдів грації»
12.15 Д/ф «Клуб пригод»
13.00 Світло
13.40 Д/с «Сага старовинної пущі»
14.40 Д/ф «Вірменія. Райські фрукти»
15.55 Чоловічий клуб. Бокс
17.35 Д/ф «Знищити АЕС»
18.50 Вірменія. 100 років пам’яті
20.45 Ми любимо життя
21.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика
22.50 Суперлото, Трійка, Кено

06.00 «Гроші»
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качині історії» 
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Світ тварин

Наші рецепти

Всяко разно...
№13(256), пятница, 17 апреля 2015 г.8

Протягом року І. Побідаш так і не знайшла спільну мову 
з більшістю депутатів. Зате разом з місцевою 
«Самообороною» запобігла проголошенню «сепаратистом» 
В. Фурсою «Вишгородської  народної республіки» 
та «врятувала» КП «Навчально-спортивна база»...

Домашний зефир

як побував в кабінетах, він 
зрозумів, що ми рухаємо-
яю… в страшному напрямку. 

З того часу ми працюємо 
як одна команда. Упевне-
но просуваємось до нашої 
спільної мрії — створення 
на базі НСБ показової бази з 
олімпійської підготовки cпор-
тсменів-веслувальників.

Дякувати Богу, колишній 
директор, завданням якого, 
очевидно, було довести базу 
до краху, сам написав заяву 
на звільнення. До речі, він 
не вів ні бухгалтерської доку-
ментації, він відганяв людей, 
які там намагалися хоч трохи 
порядок навести чи пофар-
бувати щось… Ну, тому, що 
такі в нього були завдання. 
Показати, що ця база — це 
щось страшне. Ну, і пам’ятаю 
сесію Вишгородської район-
ної ради, коли директором 
КП НСБ, депутати, я всім 
дуже вдячна хто тоді голо-
сував, призначили Кулакову 
Вікторію Володимирівну. Як 
пам’ятаєте, 31 голос. Якби 
один не проголосував, я не 
уявляю, що було б сьогод-
ні… Я дуже прошу включить 
слайди, бо я так старалась… 
Я, можливо, трошечки проко-
ментую зі слайдами…

Коли вже прийшла новий 
директор, ми змогли.., хоча… 
директор… голова районної 
ради…, а добитися, знайти 
документи якісь.., це було, 
практично, неймовірно. Це 
треба було б бути праців-
никами прокуратури. Що ми 
дістали у спадок? По-перше, 
величезні борги. Частина зе-
мельної ділянки, — я про це 
ще буду говорити, — уже на 
той момент пропала разом 
з будиночками, які вже тоді 
руйнували, коли я подавала 
в прокуратуру свої скарги…

Господарська діяльність 
та бухгалтерський облік не 
велися. Всі зарплати були 
із кишені фізичної особи. 

Фінансова звітність не по-
давалась. Територія була 
умисно занедбана. І май-
но вже стало непридатним. 
Було відсутнє електропоста-
чання і охорона об’єкту. Всі 
борги, які ледь не стали під-
ставою для гибелі підприєм-
ства, виявилися липовими. 
Я хочу, щоб ви це почули.  
Ще, виявляється, на облас-
ному рівні, коли підприєм-
ство було власністю облас-
ної ради,  тодішній керівник 
бази, мабуть, готуючись уже 
передати нам оце підприєм-
ство, за 10-й рік, на почат-
ку 11-го, «почепив» на під-
приємство борги. Весь час 
за нашим підприємством об-
ліковувалось лише 3,5 га, а 
на початку 11-го він, чомусь, 
«повісив» на нього ефемерні 
борги по комунальному по-
датку на земельну ділянку 
розміром 14 га.

У  той час, коли всі чудово 
знали… Ну, я вам говорила… 
Не знаю як це трапилось… 
Я відчуваю, що дуже багато 
людей замішано в цьому… 
Потягнеться за ниточку, то 
багатьом буде невесело.

Коли підприємство перей-
шло до району, майно протя-
гом певного часу не було на-
лежним чином оформлене. 
Я промовчу чому це сталося, 
але висновки в мене вже є. 
Цим скористались зловмис-
ники і, організувавши фіктив-
ні висновки по інвентаризації 
земельної ділянки землевпо-
рядною організацією «Гео-
рат» (тут багато хто знає хто 
фактичний власник цієї ор-
ганізації), отримали рішення 
Вишгородської міськради 
про виділення їм земельних 
ділянок, на яких були розмі-
щені два наші будиночки, які 
до цього часу є частиною 
цілісного майнового ком-
плексу, що переданий в опе-
ративне управління НСБ.

Ось які були поставлені 
взамін «курятники», вони 
стоять на пеньочках, я нази-

ваю це «курячими ніжками».
Поки вина зловмисників 

не доведена, я не називаю 
їх публічно, але я думаю, 
що ше трошечки… Хоча… 
ну, назву, хоча б, одного. Ця 
земельна ділянка… Одна з 
двох земельних ділянок… 
стала власністю голови зе-
мельної комісії Київської об-
ласної ради Арєфєва Сер-
гія… Вибачте, не знаю як 
по батькові… Я його ще ні 
разу не бачила… Я вважаю, 
ви знаєте, можливо, його 
хтось обдурив… Можливо, 
там… Я думаю, що це… він 
причетний до цього… Я про 
це написала в прокуратуру, 
і в міліцію, і… я думаю, що 
розслідування пройде… Але 
хамство, безкарність, таких 
меж дійшла… Ця людина 
могла б звернутися до депу-
татського корпусу, вибачте, 
обдурили, не знав, не ро-
зумів, давайте, можливо, ми 
вам якось допоможемо, да-
вайте офіційно, там, ті буди-
ночки спишемо, а інші через 
сесію проведемо… Ну, не 
знаю, можливо, ще щось… 
Вони жодного разу не по-
цікавилися, як у нас що від-
бувається, а ще додумалися 
заявити, що ми в них украли 
генератор.

Зараз нами вже прове-
дено аудит комунального 
підприємства, готуємо до-
кументи на скасування в су-
довому порядку фіктивних 
боргів. Мною подано три 
заяви в органи прокурату-
ри, які нещодавно почали 
працювати, які внесені до 
єдиного реєстру досудових 
розслідувань, підготовлені 
зміни до Статуту комуналь-
ного підприємства, прибрано 
територію, розпочато ремонт 
будиночків тощо. Зараз вже 
забезпечена охорона, прове-
дена інвентаризація, ведеть-
ся бухгалтерська звітність… 

База готується до від-
криття сезону, включається 
та відновлюється електро-

(Закінчення. 
Початок на 1,4-5 стор.)

43-я сесія райради

постачання, розробляємо 
програму підтримки водних 
видів спорту, будемо ремон-
тувати їдальню. 

Крім цього, так як Власен-
ку Володимиру Володими-
ровичу необхідно було якось 
представляти наші інтереси 
на найвищому рівні, і пам’я-
таючи вимогу депутатів коли 
обирали Кулакову Вікторію 
щодо підписання, там, яко-
гось договору, я взяла на 
себе таку відповідальність, 
можете на мене сваритись, 
але ми підписали таку уго-
ду про співпрацю. Ну, вона 
більш декларативна, але 
надає право Власенку пред-
ставляти наші інтереси у всіх 
інстанціях. Так як на скасу-
вання боргів і на розблоку-
вання рахунку КП можуть 
піти ще місяці, зараз ми про-
водимо консультації з юри-
стами з приводу інших яки-
хось можливих форм роботи 
на цей період. Тому, що ви 
розумієте: якщо думка була 
заплатити борги і працюва-
ти, то борги невідомо які і не-
відомо як нарощені потрібно 
скасовувати. Ми краще вкла-
демо ці гроші в розвиток фіз-
культури і спорту. 

Під час підготовки сесій 
Вишгородської районної 
ради, був призначений но-
вий голова Вишгородської 
райдержадміністрації. Пер-
ші його слова і дії вселяють 
надії на швидкі позитивні 
зрушення в нашому районі.    

Закінчу тим, що я, звичай-
но ж, не всемогутня, і далеко 
не хочу казатися святою. Я 
маю дуже емоційний харак-
тер, і, можливо, навіть, обра-
зила когось незаслужено, 
тому я зразу ж, з цієї трибу-
ни прошу за це пробачення. 
Але я обіцяю, що й далі буду 
докладати всіх сил, щоб все, 
про що ми мріяли, за що бо-
ролись на Майдані, стало 
реальністю.

Слава Україні!
(Далі буде)

Поки що за високим синім 
парканом, на ділянці у 16 
гектарів, кипить робота — 
добудовують павільйони, 
вкладають тротуарну цеглу 
(на підборах не прогуляєш-
ся), доводять до кінця дизайн 
ландшафту, прибирають бу-
дівельне сміття і, взагалі, го-
тують все для приїзду звірів. 
Хоча перші мешканці вже є 
— верблюжа Льоша, білий 
вовк Вилк, кілька гризунів 
мар, камчатські ведмеді.

Територія зоопарку велика 
й умовно розподілена: по пе-
риметру — алеї та павільйо-
ни тварин, згідно їхніх видів, 
ресторан з баварською кух-
нею, будівля якого — точна 
копія німецького замку Ной-
шванштайн, два великих 
ігрових майданчика, озера. 
У центрі — відкрита площа, 
на якій проводитимуть ро-
зважальні заходи, продава-
тимуть напої та, так звану, 
вуличну їжу. Хотіли навіть 
встановити оглядове коле-
со, але зоологи заперечили 
— круговий рух атракціону 
погано впливає на тварин. У 
адміністративному будинку 
вже готові кімнати матері та 
дитини, туалети. Тут роблять 
все, аби відвідувачі могли 
комфортно провести у зоо-
парку цілий день.

Звірів привозять букваль-
но з усього світу — воли, 
олені, жирафи, кабани, леви, 
тигри, поні, білі та камчатські 
ведмеді, мавпи усіх розмірів, 
вовки, єноти, лиси, слон…

Крім унікальної колекції 
тварин, зоопарк може по-
хизуватися й умовами для 
них. Наприклад, подивитися 

Біля
села 
Демидів 
буде 
зоопарк 

Вже наступного місяця, 
у травні, у нашому рай-
оні офіційно відкриється 
справжній приватний 
зоопарк! Точніше місце 
знаходження звіринцю — 
за селом Демидів. 

на левів та тигрів можна буде 
зверху, а у їхньому павільй-
оні побачити за склом кухню, 
на якій співробітники зоопар-
ку готуватимуть порції  м’яса 
для хижаків. У вольєрі для 
білих ведмедів басейн побу-
дований також за склом на 
рівні глядачів — тож, коли 
тварина плаватиме, її добре 
буде видно у воді. До речі, 

у великому озері, що знахо-
диться на території зоопарку, 
розводитимуть осетрових — 
там спеціально відтворили 
потрібний мікроклімат та всі 
умови для цих риб. 

Звісно, не обійтися і без 
контактного зоопарку — у не-
великому загоні діти зможуть 
погратися з різними твари-
нами — від дрібних мавп і 
гризунів до хижаків-дитин-
чат. Ще одна фішка зоопар-
ку — годування тварин. У 
визначений час у працівника 
зоопарку можна буде прид-
бати порцію їжі і нагодувати 
будь-яку тварину вручну або 
через спеціальний отвір. 

Щоб більше бажаючих 
могли потрапити до звірин-
цю, адміністрація домовила-
ся з перевізниками — після 
відкриття кінцева зупинка 
маршруток у Демидові буде 
біля зоопарку. До речі, вхід-
ний квиток для дорослого 
коштуватиме 150 грн, для 
дітей дошкільного віку — 50 
грн.

Ольга Авраменко
Фото автора

Яблоки кислого сорта — 500 г, 
ванильный сахар — 2 ч.л., сахар 
— 200 г, вода — 70 мл., яичный 
белок — 1 шт., желатин — 25 г, 
свекольный сок

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Яблоки разрезаем пополам, 

удаляем семечки и выкладыва-
ем срезом вниз на застеленный 
пергаментом противень. Печем  
30 мин. при температуре 180°.

2. Желатин замачиваем в 
воде (2,5 ст. л.). Оставляем на 
15-20 минут. Растапливаем же-
латин на водяной бане, следя, 
чтобы он сильно не нагрелся: 
его нельзя доводить до кипения!

3. Готовые яблоки перебива-
ем блендером в пюре и пере-
тираем через сито. Добавляем 
ванильный сахар.

4. В сотейник наливаем воду 

(70 мл) и насыпаем сахар. По-
мещаем сотейник на средний 
огонь и варим сироп, не поме-
шивая, пока он не достигнет 
температуры 118 градусов.

5. Яблочное пюре слегка 
взбиваем так, чтобы оно немно-
го увеличилось в объеме и на-
сытилось воздухом.

6. Яичный белок слегка взбал-
тываем и вливаем половину в 
яблочное пюре. Взбиваем, пока 
масса не увеличится и не по-
белеет. Добавляем оставшийся 
белок и взбиваем еще 5 минут.

7. В яблочно-яичную массу 
начинаем вливать тонкой струй-
кой горячий сироп, не переста-
вая взбивать. Взбиваем, пока 
маса не станет едва теплой.

8. На этом этапе вводим рас-
творенный желатин.

9. Помещаем смесь на ледя-
ную баню и продолжаем взби-
вать, пока она не загустеет и не 
будет держать форму.

10. Перекладываем смесь в 
кондитерский мешок и отсажи-
ваем на противень (или другой 
плоский предмет), застеленный 
пергаментом, зефир. 

11. Помещаем зефир в 
прохладное место на 2 часа.

12. Готовый зефир снимаем с 
пергамента, скрепляем «розоч-
ки» плоской стороной и присы-
паем смесью кукурузного крах-
мала и сахарной пудры.


