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Розглянути всі заплановані питан-
ня протягом одного пленарного 
засідання депутатам завадив занад-
то довгий та прикрашений нікому не-
потрібними подробицями звіт голови 
райради. Втім, аналіз цього звіту як 
з точки зору форми, 
так і з точки зору змісту
— ще попереду... 

«Простіше кажучи, якщо у вас дохід 
менше 3,5 тис. на сім’ю, не варто й 
«рипатися». Навіть у банку кепкува-
ли, що держава однією рукою дає, а 
іншою забирає. Я, наприклад, не ро-
зумію, як мешканці сіл оформлять ці 
кредити, коли більшість 
з них взагалі не працює?»,
 — пояснює жінка

Стор. 3

Коли газета вже була в типо-
графії, але ще не вийшла у 
світ, до нас у редакцію зателе-
фонував В. Сидорчук і роз-
повів, що ця історія отримала 
продовження після візиту до 
В. Решетняка 
групи футбольних
тренерів... 

Стор. 8
Життя поряд із «зоною»

У народного депутата Я. Москаленка половина виборців — 
«чорнобильці». В тому числі — й сім’я Бородуліних з Іванкова... 

Ми не знайомі з сім’єю Бородуліних. Взагалі, дізналися про 
її існування кілька днів тому, вирішивши розказати про життя 
когось із простих мешканців, які живуть в безпосередній 
близькості від Чорнобиля — поряд із «зоною відчуження». 
Випадково натрапили в Інтернеті на інформацію про дитя-
чий будинок сімейного типу Бородуліних в Іванкові. Через 
Іванківську райдержадміністрацію дізналися телефон Миколи 
Бородуліна і запропонували розповісти свою історію.

З’ясувалося наступне. Дружина Миколи Наталія народилася в 
Іванкові. Сам Микола — родом із Казахстану. Але познайомилися за 
тисячі кілометрів не лише від Іванкова, а й від свої рідних місць — у  
Владивостоці. Туди Микола поїхав з мрією стати моряком, а Наталія 
потрапила в пошуках кращого життя. Однак, коли доля звела їх, На-
талія була вже розлучена, з маленьким сином Андрійком на руках. 

Кілька років вони прожили на далекому сході, а потім вирішили 
повернутися на батьківщину дружини. Грошей вистачило лише на 
однокімнатну квартиру в Іванкові. Микола працював будівельником, 
Наталія — листоношею. Коли в сім’ї народилося ще кілька діток, Ан-
дрія з бабусею залишили в квартирі, а батьки з молодшими дітьми 
мешкали в орендованих помешканнях.

В 2011 р., вже маючи п’ятеро дітей, — двоє синів і трьох доньок, 
— вирішили: якщо справляються з п’ятьма, справляться й ще з 
кількома. Звернулися у відповідні районні служби, їх підтримали. 
Пройшли спеціальне навчання, отримали рекомендації, зібрали до-
кументи, познайомилися з дітьми. 

Навесні 2013-го М. Бородулін прийшов на особистий прийом до Я. 
Москаленка і попросив посприяти в придбанні житла. 

Через півроку питання було вирішене: у вересні 2013 р. з допомо-
гою Я. Москаленка для родини Бородуліних був придбаний двопо-
верховий будинок площею майже півтори сотні метрів... 

— Ви розумієте, — сказав по телефону нашому кореспонденту 
М. Бородулін, — якби не Ярослав Миколайович, нічого б унас не 
було.... Ми запропонували М. Бородуліну висловити все, що сім’я 
Бородуліних хоче сказати з цього приводу, в електронному листі. І 
через кілька годин його отримали. Наводимо цього листа: 

«Нашому дитячому будинку сімейного типу родини Бо-
родуліних, який знаходиться в смт. Іванків Іванківського 
району Київської області майже два роки. На данний час в 
нашій родині проживає дванадцять неповнолітніх дітей. 
Ми часто згадуємо Ярослава Миколайовича Москаленка, 
без якого б не відбулося відкриття нашого дитячого бу-
динку. Ми з чоловіком дуже давно мріяли створити дитя-
чий будинок сімейного типу, щоб піклуватися про дітей-
сиріт, виховувати іх, але нам не дозволяли житлові 
умови це зробити. Тоді, два роки тому, ми звернулися з 
проханням до Ярослава Миколайовича допомогти нам у 
придбанні будинку. І він допоміг. Наша мрія здійснилася. 
Ми дуже вдячні Богу за таку людину, яка пообіцяла і зро-
била. Побільше б таких людей було б у нашій краіні. Ми 
всією родиною поздоровляємо Ярослава Миколайовича 
з ювілеєм і запрошуємо до нас у гості. Приїздіть, будь 
ласка!».

Приєднуємося до поздоровлення. А про те, як сьогодні живе бага-
тодітна сім’я Бородуліних та які у неї проблеми, обіцяємо розповісти 
в найближчих номерах нашої газети. 

Редакція газети «На самом деле»



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

Зміни стосуються таких органів, 
як Держземагентство, Держреєстр, 
Держархбудінспекція, районні 
управління архітектури та містобу-
дування.

По-перше, кадрові зміни – пла-
нують змінити всіх керівників. Див-
ним чином деякі державні служ-
бовці (прямо чи безпосередньо) 
успішно поєднують своє офіційне 
місце роботи із керівництвом фірм, 
котрі надають усі «земельні» по-
слуги.

По-друге, вже діє програма «Пра-
вовий порадник» – вона представ-
ляє собою інформаційні центри 
(юридичні приймальні), де від-
повідні спеціалісти безкоштовно 
і кваліфіковано надають інфор-
мацію відвідувачам. Незнання 
громадянами своїх прав, низька 
зарплата чиновника, відсутність 
сервісу лише сприяють корупції. 
До речі, сьогодні у Київській області 
працює вже 20 подібних офісів з 
надання юридичної допомоги. У 
планах відкрити ще 17. У цих офі-
сах також проводитимуть семінари 
(у Вишгороді такий захід поперед-
ньо запланували на 28 квітня). 

По-третє, у планах створити ко-
мунальну компанію, яка повинна 

На Київщині спробують вбити корупцію
У Київській області, а, отже, й на Вишгородщині, обіцяють… 

ліквідувати корупцію в дозвільних та погоджувальних інстанціях. 
Звучить фантастично, однак план цілком здійснений. Як саме бо-
ротимуться — минулого тижня розповів на круглому столі перший 
заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхала-
дзе. 

витіснити з ринку недобросовісні 
фірми-посередники, котрі вста-
новлюють свої високі ціни на по-
слуги. Не буде фірм-посередників, 
не буди захмарних сум. Обіцяють 
розробити фіксовані тарифи, єдині 
по всій області. Такий досвід запо-
зичили у Грузії та Естонії. Перши-
ми на собі його відчують мешкан-
ці Києво-Святошинського району, 
Білої Церкви, Броварів. 

По-четверте, прозорий доступ 
до будь-якого клаптика землі. 
Приблизно з серпня в Інтернеті 

запрацює геопортал — місце, де 
у відкритому доступі можна буде 
побачити усі земельні ділянки, їх 
цільове призначення, площу, влас-
ника та подібне. Знайти відомості 
можна буде, посилаючись на када-

стровий номер, адресу або прізви-
ще власника.

І, п’яте, – зараз при КОДА працює 
Антикорупційний штаб, що роз-
слідує факти конкретних зловжи-
вань. Про його роботу наглядна 
показали під час проведення круг-
лого столу, навівши кілька виріше-
них і поки ні земельних скандалів 
(на щастя чи ні, Вишгородський 
район не згадували). До співпраці 
запрошують усіх небайдужих гро-
мадян, а особливо – громадські 
організації. І, звісно, обіцяють до-

помогти тим, хто звернеться туди 
зі скаргою. 

«У нас є чіткий алгоритм дій. Щоб 
легше було працювати, ми забез-
печимо корисною літературою, 
тобто брошурами, наші інфоцен-
три, аби звичайні люди знали про 
свої кроки для проходження тих чи 
інших процедур. Ми прагнемо, щоб 
столична область стала взірцем 
для інших, тим місцем, де немає 
корупції, – запевнив Лев Парцха-
ладзе. – Майже всі пропозиції, які 
внесли учасники нашого засідан-
ня, дійсно корисні, ми їх врахуємо. 
Найближчим часом проведемо 
виїзні засідання по всім районам, 
аби донести інформацію букваль-
но до кожного, кого це стосується. 
І зустрінемося знову через півто-
ра-два місяці, щоб звітувати про 
результати». 

Повідомити про свою скаргу мож-
на тут:

телефон гарячої лінії: 
(044) 578-00-04
Сайт: http://stopcor.kiev.ua

Для довідки:
Середня кількість дозвільних 

документів, що видається за рік у 
Київський області:

200 тис. — у Держреєстрі;
60 тис. — у Держземагентстві;
20 тис. — Держархбудінспекції;
10 тис. — управління архітектури 

та містобудування.
200 млн. грн. — щорічний тіньо-

вий обіг коштів у цих інстанціях.
Ольга Авраменко

Фото автора

3 1 квітня по 31 грудня 2015 
року Укрпошта спільно з дитя-
чим журналом «Малюк Котя» 
проводитиме конкурс дитячо-
го малюнка «Мій рідний дім 
Україна». 

«На переможців чекатимуть ці-
каві призи, а роботи, що найбільше 
вразять журі, матимуть шанс при-
красити українські поштові мар-
ки, конверти чи картки. Укрпошта 
час від часу заохочує дітей до 
художньої творчості. Ми завжди 
намагаємося сприяти вихованню 
любові до Батьківщини, патріотич-
них почуттів і родинних цінностей, 
адже діти — це наше майбутнє!» 
— підкреслив в.о. генерального 
директора УДППЗ «Укрпошта» 
Ігор Ткачук. 

Конкурс орієнтований на дітей 
дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку (3-9 років). Тематика 
робіт має відповідати темі конкур-
су і може бути надзвичайно різно-
манітною. Техніка виконання ма-
люнків — довільна; формат робіт 
— не більше А3. Кількість робіт, 
наданих одним учасником, не об-
межується. Усі конкурсні роботи 
обов’язково повинні мати назву та 
короткий коментар до зображен-
ня. Кінцевий термін подання робіт 
— 31 грудня 2015 р., що підтвер-
джується відбитком календарного 
штемпеля на поштовому конверті 
з роботою учасника. 

Щомісяця визначатиметься 1 
переможець, а впродовж 10-31 
січня 2016 року журі обере пере-
можця конкурсу, серед перемож-
ців кожного місяця (детальніше із 
умовами конкурсу можна ознайо-
митись на офіційному сайті УДП-
ПЗ «Укрпошта» в розділі «Проекти 
та акції»). 

Переможці місяця отримають 
набори погашених поштових ма-
рок «Юний філателіст»: «Фло-
ра/фауна», «Спорт», «Історія», 
«Архітектура», «Світ дитинства» 
та комплект журналів «Малюк 
Котя» (до комплекту входять 10 
довільно обраних номерів журна-
лу за 2014-2015 рік). 

 Переможець року отримає набір 
поштових марок 2015 року випус-
ку, сувенірну книгу «Поштові мар-
ки України» та річну передплату 
журналу «Малюк Котя» на 2016 
рік. 

 Конкурсанти, що займуть друге 
і третє місця (за підсумками року), 
отримають набори поштових ма-
рок 2015 року випуску та перед-
плату журналу «Малюк Котя» на І 
півріччя 2016 року. 

 Організатори конкурсу переко-
нані, що популяризація таких ко-
рисних захоплень як читання і ко-
лекціонування марок допоможуть 
нашим дітям стати ще розумніши-
ми і талановитішими! 

 Усі роботи переможців будуть 
опубліковані в журналі «Малюк 
Котя», газеті «Поштовий вісник» та 
розміщені на сайтах організаторів 
конкурсу і в соціальних мережах. 

Роботи надсилайте на адресу: 
Редакція журналу «Малюк Котя», 
вул. Шовковична, 16а, оф. 6, м. 
Київ, 01024. 

На конверті обов’язково має бути 
відмітка «На конкурс». 

Оголошено 
Всеукраїнський
конкурс 
дитячого
малюнка 
«Мій рідний дім —
Україна»

Із 24 квітня по 26 червня 2015 
року, на території Київської області 
діятиме 50 пунктів тестування. 
Співробітники  Держохорони охо-
ронятимуть самі пункти тестування 
та приміщення  перевірок тестових 
завдань.

Озброївшись металошукачами, 
працівники міліції охорони будуть 
перевіряти кожного, хто перебу-
ває в аудиторії. Завдяки даному 
пристрою представники Держо-
хорони можуть виявити в одязі 
заборонені предмети, він є абсо-
лютно нешкідливим для здоров’я 
та неабияк допомагає виявити най-
хитріших учасників іспиту.

— Задля належного проведення 
охороних  заходів із незалежного 
оцінювання здійснюється підбір 
найбільш підготовлених праців-
ників охорони для виконання функ-
цій з охорони приміщень пунктів 

Зовнішнє незалежне оцінювання випускників
Київщини супроводжуватиме Державна служба охорони

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запроваджен-
ня зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти», Державна служба охорони Київської області забезпечить 
охорону громадського порядку під час проведення тестувань в 
50-ти школах області.

тестування. Проводитимуться ре-
тельні інструктажі нарядів щодо 
порядку та організації несення 
служби на вказаній категорії об’єк-
тів, розповів начальник Управління 

Державної служби охорони Київсь-
кої області Василь Клименко.

Розпочнеться програма зовніш-
нього незалежного оцінювання  на 
території Київської області 24 квіт-
ня 2015 року із української мови та 

літератури. 
Окрім запланованого збільшення 

кількості металошукачів у пунктах 
тестування, основною новацією 
стануть можливі технологічні пере-

рви, під час яких працівники Дер-
жавної служби охорони здійсню-
ватимуть відповідний контроль 
абітурієнтів на наявність технічних 
засобів.  Відповідні заходи контро-
лю мають убезпечити процес те-
стування від списування та гаран-
тувати рівні права всіх абітурієнтів 
у ході тестування.

— Необхідно додати що учас-
никам ЗНО заборонено не тільки 
користуватися, а і мати при собі 
засоби зв’язку, пристрої зчитуван-
ня, обробки, збереження та від-
творення інформації, друковані чи 
рукописні матеріали, що не перед-
бачені процедурою тестування. 
В кожній аудиторії буде організо-
ване місце для особистих речей 
учасників тестування, зауважив 
начальник УДСО Київщини Василь 
Клименко.

Працівники міліції охорони нага-
дують про рівність всіх учасників 
програми та закликають не пору-
шувати процес проведення ЗНО.

Ст. інспектор УДСО при ГУМ-
ВС України в Київській області

Наталья Грохольська

Нарешті...

Моя міліція...

Увага!Поздоровляємо!
Еврокомиссия официально предъявила претензии Газпрому

Еврокомиссия подозревает, что 
российский госмонополист мог 
разделять газовые рынки, пре-
пятствуя свободному потоку газа 
через территорию государств-чле-
нов. 

Также Газпром, возможно, пре-
пятствовал диверсификации по-
ставок газа. Компания могла уста-
навливать несправедливые цены 
для своих клиентов, привязывая 

Еврокомиссия направила российскому Газпрому уведомле-
ние о претензиях в нарушении антимонопольного законода-
тельства на рынках Центральной и Восточной Европы. 

«Основываясь на результатах расследования, предвари-
тельные выводы комиссии, что Газпром нарушает антимоно-
польное законодательство Евросоюза», — гласит сообщение 
пресс-службы ЕК. 

цены на газ к ценам нефти. 
Напомним, официальное анти-

монопольное расследование в от-
ношении Еврокомиссия открыла 
4 сентября 2012 года. Компания 
обвиняется в установлении не-
справедливых цен на газ и пре-
пятствовании закупкам топлива у 
независимых поставщиков. 

Сейчас расследование в отно-
шении российской госкомпании ве-

дет еврокомиссар по конкуренции 
Маргарет Вестагер. 

Ранее в этом месяце представи-
тели Газпрома заявляли, что хоте-
ли бы возобновить переговоры об 
урегулировании претензий. Общий 
штраф по ним может составить 
около 2 млрд евро. 

Евросоюз уклонялся от предъяв-
ления официальных обвинений в 
адрес госмонополиста, поскольку 

Запад вел переговоры с Кремлем 
о дипломатическом разрешении 
кризиса в Украине, отмечает The 
Wall Street Journal. «Но эти перего-
воры затянулись», — пишет изда-
ние. 

WSJ считает официальное об-
винение следующим шагом после 
санкций в отношении России и 
объясняет его тем, что достижение 
мирного соглашения по Украине 
теперь под вопросом. 

Сама компания пока не коммен-
тирует обвинение. Но ранее офи-
циальные представители власти 
РФ заявили, что это решение ЕК 
носит политический характер. 
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Є така сумна тенденція нашого 
суспільства — згадувати про когось 
або щось лише напередодні певної 
пам’ятної дати. 

Тож днями вся країна розворушить 
Чорнобильські події 29-річної давни-
ни, поцікавиться життям ліквідаторів, 
віддасть мовчазну шану тим, кого вже 
немає серед живих, підрахує піль-
ги-виплати і... благополучно забуде до 
наступного року. 

Як відомо, з 1 січня поточного року, се-
ред інших наш район виключений із ІV 
зони — зони радіоактивно забрудненої 
території (згідно Закону України «Про 
внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких законо-
давчих актів України»). Тож, відтепер 
облік чорнобильців районного управління 
соціального захисту населення «полег-
шав». Тепер офіційно зареєстровано 2048 
потерпілих першої категорії, 1837 — дру-
гої категорії, 11 дітей-інвалідів. Звідси, до 
речі, і плутанина щодо безкоштовного хар-
чування школярів-чорнобильців, які вже 
не є «чорнобильцями». Як нас запевнили 
в управлінні, всі виплати та компенсації 
проводяться вчасно і регулярно, нічого ці-
кавого більше розказати не можуть. 

Як показує життя, всупереч часу, чор-
нобильські проблеми не зменшуються. 
Прагнучи зробити якнайкраще, у нас ви-
ходить як завжди. 

— З нами, чорнобильцями, така ж ситу-
ація, як і з афганцями, ветеранами ВВВ, а 
тепер ще й АТОшниками, — ділиться дум-
ками керівник спілки інвалідів «Онкочор-
нобиль» Віктор Лук’яненко. — Є реальні, 
а є й такі, що лише отримали відповідне 
посвідчення. Це шкодить благодійним 
намірам держави чи волонтерів. От і 
маємо зараз, що, наприклад, не в змозі 
забезпечити памперсами своїх лежачих 
підопічних (офіційно у нашій спілці більше 
півсотні реальних, тобто дійсно хворих, 
ліквідаторів). А що казати про проходжен-
ня курсів хіміотерапії? Там потрібні десят-
ки тисяч гривень...

Наш міф про одноразове згадування 
ліквідаторів можна трохи розвіяти. Зазви-
чай, аби добитися необхідного, потрібно 
буквально йти нахрапом на депутата чи 
чиновника, але є такі, котрі Віктору Іва-
новичу допомагають регулярно, не лише 
напередодні 24 квітня: 

— Казав, кажу і буду казати про тих, хто 
завжди допомагає — це депутат районної 
ради Олександр Приходько, підприємство 
«Каратліфткомплект» на чолі з Сергієм 
Горішним, завжди охочий до співпраці 
Володимир Малишев, голова благодій-
ного фонду «Святої Ольги». Хотілося б 
співпраці з нашим мером Віктором Решет-
няком. Адже він не лише керівник, а ще 
й медик — має все розуміти. Попросили 
виділити нам приміщення — дав підвал, 
без вікон і дверей, не зайти, не вийти, ко-
мунікацій не провести. Ну, відчепилися.

Незважаючи на всі проблеми, оп-
тимістичності і енергії Віктору Лук’яненку 
вистачає. У його найближчих планах — 
відкрити осередки спілки на Лівому і Пра-
вому березі району: 

—Ми повинні створити ці осередки, аби 
мати зв’язок, спілкуватися, допомагати. 
Потрібно подолати кілометри. Ми у 1986-
му не кидали одне одного, а тепер й тим 
паче потрібно підтримувати, гуртуватися, 
адже з кожним роком нас стає все мен-
ше». 

Ольга Авраменко

26 квітня: 
від ліквідації 
четвертої  
зони 
до волонтерів  

Енергоощадний 
пшик від Яценюка

Ще восени уряд декларував надан-
ня допомоги населенню на придбан-
ня твердопаливних чи електричних 
котлів. Зараз ця програма поширюва-
тиметься і на утеплення будинків та 
заміну вікон. Однак ефективність такої 
допомоги викликає великий сумнів. 

Як на практиці отримати кредит, та 
чи справді він вигідний для населен-
ня, з’ясовував кореспондент «Вголо-
су».

Що пропонує держава?
Урядова програма відшкодування ча-

стини суми кредиту на придбання твердо-
паливного або електричного котла стар-
тувала з жовтня. Через державні банки 
людина могла оформити кредит на прид-
бання котла з відшкодуванням частини 
його вартості. Держава повертала 20% 
суми кредиту, але не більше 5 тис.грн.

На початку квітня прем’єр-міністр А. 
Яценюк заявив, що уряд продовжує цю 
програму компенсації 20% від вартості но-
вих котлів, а також вона поширюватиметь-
ся й на утеплення будинків, заміну вікон 
тощо. На ці заходи передбачена компен-
сація у розмірі 30%, для ОСББ — 40%.

«Урядом передбачено 343 млн грн на цю 
програму, які будуть розподілені за трьома 
напрямками. 47,6 млн грн — на компен-
сацію придбання «негазових» котлів, 198 
млн грн — на компенсацію коштів на утеп-
лення індивідуальних будинків, зокрема, 
придбання матеріалів не покрівлю, вікна, 
утеплення стін та приладів обліку тепло-
вої енергії. 97,9 млн грн — на компенсацію 
придбання енергоефективного обладнан-
ня та матеріалів ОСББ», — повідомив 
міністр регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господар-
ства Геннадій Зубко на засіданні уряду. 
За його словами уряд очікує, що додат-
ково на цю програму буде залучено 1,23 
млрд грн приватних інвестицій, а загаль-
ний обсяг інвестицій на заходи енергое-
фективності становитиме 1,5 млрд. грн. 
Додаткові 1,23 млрд грн є коштами банків, 
які беруть участь у програмі, серед яких 
державні «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», 
а також «Укргазбанк».

Розподіл коштів відбуватиметься з ура-
хуванням обмеження, встановленого на 
рівні 10 тис. грн на індивідуальний буди-
нок і таку ж суму на одну квартиру в разі 
ОСББ. Тобто, фактично, на утеплення бу-
динку компенсація буде не більше 10 тис. 
грн. Зубко також зазначив, що ця програма 
охопить близько 134 тис. сімей, проте він 
зізнався, що це незначна сума у порівнян-
ні із потребами ринку енергоефективності. 
Але він переконаний, що це «перший крок 
у напрямку до приведення нашого житло-
вого сектору до сучасних вимог по змен-
шенню споживання природного газу».

Як все на практиці?
Поміж тим, прем’єр-міністр Арсеній 

Яценюк доручив Геннадію Зубку разом з 
керівництвом «Ощадбанку» розповісти 
людям, як оформити кредит і як отрима-
ти компенсацію з державного бюджету. 
Однак, не чекаючи офіційних роз’яснень 
на живому прикладі ми розкажемо, як 
працює ця програма.

Львів’янка пані Вікторія у березні офор-
мила через «Ощадбанк» кредит на прид-
бання твердопаливного котла. «У нас 
триває будівництво, дійшла черга до вста-
новлення системи опалення. З підвищен-
ням цін на газ, іншої альтернативи, окрім 
твердопаливного котла, ми не знайшли. 
Так як ремонт став значним тягарем для 
сімейного бюджету, котел вирішили прид-
бати у кредит, тим паче, краєм вуха чули 
про державну компенсацію», — розповіла 
пані Вікторія.

Спочатку жінка звернулися у банк 
«Львів», де вже роками діє програма ви-
дачі кредитів на енергозбереження за під-
тримки міжнародного фонду Nefco.

«Однак чомусь умови в «Ощадбанку», а 
саме загальна переплата при попередніх 
розрахунках, мені здалася меншою. Хоча 
на практиці виявилася такою ж, якщо й не 
більшою», — розповіла пані Вікторія.

«Ощадбанк» запропонував кредит під 
25 % річних з мінімальним початковим 
внеском: 10%.   Максимальний розмір кре-
диту – 30 000 грн. «Вартість котла, який 
ми обрали, становить 25 тисяч гривень. 
Це український котел, імпортні коштують 
значно дорожче. Як і для будь-якого кре-
диту, банк вимагав від нас довідку про 
доходи. От тут і виникли певні пробле-
ми, адже я наразі в декреті, а чоловікової 
офіційної зарплатні не вистачило, аби 

оформити позику, тим паче, що його дохід 
ділиться на нас трьох. Нас виручили бать-
ки, сукупна пенсія яких вийшла більшою, 
аніж наш офіційний дохід і дозволила 
оформити кредит», — розповіла Вікторія.

«Простіше кажучи, якщо у вас дохід 
менше 3,5 тис. на сім’ю, не варто й «ри-
патися». Навіть у банку кепкували, що 
держава однією рукою дає, а іншою заби-
рає. Я, наприклад, не розумію, як мають 
мешканці сіл оформити ці кредити, коли 
більшість з них взагалі не працює?», — 
пояснює жінка.

За її словами, в результаті банк надав їм 
кредит у розмірі 18 тис. грн, більша сума 
просто не виходила. «Навіть з державною 
компенсацією, яка становитиме менше 4 
тис. грн, ми підрахували, що переплатимо 
приблизно 5 тис. гривень. Де факто, наш 
котел вийде десь 30-31 тисячу гривень. 
Фактично, єдиний плюс у цих кредитах — 
це розтермінування платежу, у нашому 
випадку на 3 роки. Якби держава дала цю 
компенсацію на руки без всяких кредитів, 
думаю, це більше б спонукало населен-
ня переходити на альтернативні джерела 
опалення», — наголошує пані Вікторія. 
Адже, за її словами, уся ця паперова тя-
ганина з оформленням документів лише 
відбирає час та нерви. «Було б більш пра-
вильно і розумно з боку держави просто 
повертати людям цю компенсацію», — по-
яснює пані Вікторія.

Щоправда на засіданні уряду міністр 
Зубко заявив, що «якщо людина не хоче 
брати кредит, вона може оформити всі 
документи в «Ощадбанку» і відразу пога-
сити всі гроші з отриманням тієї компен-
сації, яка потрібна. Це прозора система, 
яка працює в усіх областях. «Ощадбанк» 
має на сьогодні дуже велику мережу, і у 
нас сьогодні це питання відкритості і про-
зорості по використанню цих грошей».

Утім наразі це лише слова, в усіх доку-
ментах слово компенсація вживається па-
ралельно з кредитуванням.

Скільки 
скористалося «шансом»

Що не менш цікаво, як розповіла пані 
Вікторія, у банку їм пояснили, що наразі 

люди, які оформили кредит на придбання 
котлів ще в грудні минулого року, досі не 
отримали державної компенсації.

Ми звернулися з інформаційним запи-
том до «Ощадбанку» з проханням під-
твердити, чи це так. Також ми просили 
розповісти, скільки людей звернулися 
для оформлення таких енергозберігаючих 
кредитів і скільком було відмовлено, од-
нак відповіді так і не отримали.

Частину інформації вдалося знайти хіба 

що на сайті Державного агентства з енер-
гоефективності та енергозбереження. 
Спираючись на дані «Ощадбанку», відом-
ство звітує, що порівняно з жовтнем до 
середини березня попит на державну під-
тримку в межах цієї програми зріс більш, 
ніж у 16 разів.  У жовтні було видано 140 
кредитів на суму 2 250 тис. грн, станом на 
17 березня — 2070 кредитів на суму 36 
194 тис. грн. Найбільше кредитів видано 
у Львові — 114. Більше 90% позик видано 
на придбання твердопаливних котлів.

Слід відзначити, що ці цифри насправді 
є досить мізерні, адже на початку програ-
ми уряд прогнозував, що 33 тисячі сімей до 
кінця року нею скористаються. Можливо, 
так би й було, якби держава справді дбала 
і була зацікавлена в тому, щоб населення 
переходило на енергоощадні технології і 
запровадила б якийсь інший компенсатор. 
Адже, якщо середня вартість твердопа-
ливного котла – 30 тисяч гривень, компен-
сація у розмірі 5 тис. гривень виглядає 
досить скромною. Цього недостатньо, 
аби населення у своїй більшості мало 
змогу відмовитися від використання газу і 
перейти до інших джерел палива. 

Те саме можна сказати і про компенсації 
для утеплення будинків. Уряд готовий 
компенсувати не більше 10 тисяч гривень, 
тоді як для утеплення будинку, приблизно 
200 кв м, потрібно щонайменше 80 тис. 
грн. За такий шанс можуть вхопитися хіба 
мешканці квартир у багатоповерхівках, та 
й то не факт.

По суті, ця програма виглядає черговою 
гарною писаниною, під яку закладаються 
чималі кошти, які в кінцевому результаті 
навіть не освоюються. Зате ми чуємо з 
екранів центральних каналів красиві ло-
зунги: ми даємо, ми допомагаємо, ми 
підтримуємо населення і так далі. А во-
сени ми знову почуємо, що українці спо-
живають занадто багато газу, що потрібно 
переходити на альтернативні види пали-
ва. І все це – замість того, аби спрощувати 
надання послуг і розрахунки, й надавати 
людям реальну фінансову допомогу для 
переходу на енергоощадні технології.

Олена Янковська, «Вголос»

Общество
№14(257), пятница, 24 апреля 2015 г.

29 років Чорнобилю Обіцянка — цяцянка...
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Протягом року І. Побідаш так і не знайшла спільну
з місцевою «Самообороною» запобігла проголошенню
«Вишгородської народної республіки» та «врятувала» 
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43-я сесія районної ради
Вышгородщина

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповід-

но до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 
законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

...Закінчивши, звіт (див. по-
передній номер), І. Побідаш 
зауважила (цитую):

«...Ще буквально кілька слів.
Наступним питанням буде 

обрання заступника голови рай-
онної ради. Я, можливо, не вне-
сла в свій звіт, бо це вже наступ-
ний період моєї діяльності, але, 
хвалити Бога, ось уже трішечки 
більше тижня у нас дуже чудо-
ва співпраця із Вишгородською 
райдержадміністрацією. Те, про 
що я говорила, я не могла про 
те не сказати, бо то історія, 
якби я не сказала, я була б бре-
хухою. 

Зараз все налагоджуєть-
ся. Я дуже вдячна за це голові 
адміністрації. Я думаю, що час 
отих протистоянь, які абсо-
лютно не йшли на користь ніко-
му, вже пішов в небуття. Я за-
кликаю депутатів до співпраці. 
І дуже прошу вас по наступно-
му питанню проголосувати за 
обрання заступника. Справа 
в тім, що ті, хто хотіли мене 
зупинити… Мене не зупиниш… 
Я хотіла піти у відпустку — я 
пішла в ту відпустку… Але за-
раз, якщо я піду у відпустку, і 
від’їду кудись, може ми можемо 
за той час щось втратити, 
тому я вас дуже прошу… Таке 
величезне прохання в мене… 
Підтримайте Олега Григорови-
ча на посаду заступника голови 
Вишгородської районної ради». 

Отже, далі все мало складати-
ся нормально. Адже для цього, 
здавалося б, існують всі переду-
мови: по-перше, «все налаго-
джується», «ось уже трішечки 
більше тижня у нас дуже чудо-
ва співпраця із Вишгородською 
райдержадміністрацією», і «час 
отих протистоянь, які абсолютно 
не йшли на користь нікому, вже 
пішов в небуття».  По-друге, І. По-
бідаш, на її думку, протягом двох 
годин розповідаючи про нечувані   
особисті досягнення на посту го-
лови районної ради, перекона-
ла і депутатів, і всіх присутніх у 
власній унікальності як людини 
і керівника. По-третє, вона, «на-
ступивши на горло власній пісні», 
навіть вибачилася перед усіма, 
кого образила. 

В результаті, як І. Побідаш, вва-
жаю, була впевнена, депутати, 
всі, як один, мали б радо відгук-
нутися на її запрошення до спів-
праці. 

Однак, тут піднялася голо-
ва комісії з питань комунальної 
власності В. Духота і з місця зада-
ла І. Побідаш три питання: чому 
голова районної ради у своєму 
звіті приділила увагу лише одно-
му підприємству (КП «Навчаль-

но-спортивна база»), якщо є 
ще немало інших комунальних 
підприємств; на якій підставі І. 
Побідаш підписала договір про 
співпрацю з головою Федерації 
з академічного веслування, на-
давши йому право представля-
ти районну раду, якщо рада не 
приймала такого рішення; на якій 
підставі І. Побідаш на зустрічі 
активу району із головою ОДА 
заявила, що «це був рік проти-
стояння райради з райдерж-
адміністрацією» — в чому саме 
виявилося це протистояння, як 
воно відобразилось на виконанні 
РДА делегованих повноважень, 
і що І. Побідаш  особисто було 
зроблено, щоб уникнути цього 
протистояння.

В принципі, всі розуміли, що 
питання, поставлені депутатом 
В. Духотою, можна віднести до, 
категорії так званих риторичних 
запитань — запитань, що не по-
требують відповідей, оскільки 
відповіді на них і так всім зро-
зумілі. 

І. Побідаш так довго і багато го-
ворила про КП «Навчально-спор-
тивна база», по-перше, тому, що  
бачила в цій проблемі, в пер-
шу чергу, політику, а не спорт, 
по-друге, тому, що проблемами 
інших підприємств, практично, 
взагалі не займалася; право од-
ноосібно підписувати будь-які до-
говори з керівництвом Федерації 
академічного веслування депута-
ти їй не надавали; «протистоян-
ня» з адміністрацією ініціювала і 
підтримувала сама І. Побідаш.

Однак, В. Духоті, як я розумію, і 

не потрібні були ці відповіді. А по-
трібно було просто звернути ува-
гу присутніх на те, що все зовсім 
не так просто і гарно, як здається 
голові районної ради. Що її ви-
бачення вкупі з погрозливо-за-
розумілим «ті, хто хотіли мене 
зупинити... Мене не зупиниш...» 
ці вибачення, власне,  перекре-
слюють; що звіт про виконану 
роботу, незважаючи на його дов-
готривалість, насправді звітом 
голови районної ради назвати 
дуже важко; що ніякого протисто-
яння районної ради з райдерж-
адміністрацією не існувало і не 
існує, а було й залишається  еле-
ментарне небажання І. Побідаш 
виконувати свої обов’язки щодо 
нормальної співпраці з усім депу-
татським корпусом; що, нарешті, 
половина депутатів не забули, 

що головою райради І. Побідаш 
стала в нелигітимний спосіб і т. 
ін... 

Як саме відповіла на ці три 
запитання І. Побідаш? Як і мала 
відповісти: що в функціонуванні 
інших комунальних підприємств, 
окрім КП «Навчально-спортивна 
база» її заслуги як голови ради 
немає (зате «якби порятунок на-
вчально-спортивної бази був од-
ним-єдиним, що я зробила на цій 
посаді, я вважаю, що я недарма 
тут протирала спідницю на цій 
посаді»); що про протистояння 
з адміністрацією вона взагалі не 
хоче говорити, але «його відчу-
вав, буквально, кожен»; що з при-
воду підписаного з В. Власенком 
договору готова приймати крити-
ку, але вважає, що це правильно 
стратегічно, «тому, що я дала ще 
більше зеленого світла для робо-
ти в цьому напрямку». 

Ще одне «запитання» І. По-
бідаш задав І. Москаленко. 
Коротко його передати немож-
ливо, оскільки це «запитання» 
насправді було не запитанням, 
а намаганням допомогти І. По-
бідаш відповісти на запитання 
В. Духоти щодо протистояння з 
райдержадміністрацією. Тут І. 
Побідаш разом з І. Москаленко, 
врешті-решт, з’ясували, що при-
чиною всього була «інформацій-
на війна з обливанням гряззю 
депутатів, в тому числі й Ірини 
Миколаївни».

Насамкінець І. Побідаш допов-
нила цю спільну відповідь заува-
женням, що вона, на жаль, «не 
вміє піаритись та розказувати 

про здобутки».
...Виступити в обговоренні звіту 

І. Побідаш побажала лише голо-
ва фонду комунального майна Л. 
Кордон (цитуємо).

«Я, звичайно, не готувалася до 
виступу… Але заслухавши звіт не 
можу промовчати… Перш за все, 
Ірино Миколаївно, ви знаєте, що 
я підтримала вашу кандидатуру 
минулого року, і я, коли ви при-
ходили до мене минулого року, 
сказала, що підтримаю вас, але 
ви повинні працювати на благо 
району і, не звинувачувати аб-
солютно нікого, а консультувати 
депутатів, щоб депутати працю-
вали разом, в єдиному напрямку, 
тому, що нам в районі ділити не-
має чого.

В нас один район, одне госпо-
дарство і люди, які нас підтри-

мують. Бо кожен з нас обраний 
людьми. 

Я прочитала звіт, який ви напи-
сали, але, при цьому, я б хотіла 
у вашому звіті послухати і поба-

чити, що ви акцентували увагу на 
ст. 55 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», де 
написано повноваження голови 
районної ради. Там це чітко напи-
сано. При цьому, ще є ст. 24 цьо-
го ж Закону, і ст. 19 Конституції 
України, яка говорить, що голова 
районної ради працює в межах 
повноважень, в межах закону. 
Тобто, ця посадова особа закони 
порушувати не повинна, а повин-
на їх виконувати.   

Мені дуже приємно, що ви 
займаєтеся громадською діяль-
ністю, що ви багато зробили, 
як громадський діяч, про що ми 
почули сьогодні з трибуни сто-
совно підтримки волонтерської 
діяльності. Але я б хотіла по-
слухати більше про виконання 
ваших посадових функцій. Тому, 

що світлі побажання і думки це 
— не виконання повноважень. 
Потрібно знати саме свої функції. 
А забезпечення своїх функцій за-
лежить, також, і від кадрів, які вас 

Закон України 
«ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування
1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Консти-

туцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням 
цього Закону.

2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, а 
також в Автономній Республіці Крим визначається Конституцією України та цим 
Законом з особливостями, передбаченими законами про міста Київ і Севасто-
поль.
3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, 
та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також 
нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. 

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради
...6. Голова районної, обласної, районної у місті ради:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення 

інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається 
внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, дове-
дення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника 
голови районної, районної у місті ради чи першого заступника, заступника голови 
обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів 
ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє ор-

ганізації виконання їх рекомендацій;
6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів 

до органів державної влади і місцевого самоврядування;
8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів 

виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконав-

чого апарату;
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної 

інформації; веде особистий прийом громадян;
14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами 

проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадсь-
кої думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органа-
ми місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, 
адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зов-
нішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обме-
жують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повно-
важення районних, обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у 
тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом 
районної, обласної ради, районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини 
депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою...

В минулому номері нашої газети ми надрукували повний 
текст річного звіту про виконану роботу голови Вишгородсь-
кої районної ради І. Побідаш. Ми зробили це не лише для того, 
щоб він, як кажуть, залишився в історії, і кожен бажаючий міг 
би повернутися до нього в будь-який момент, впевнившись, 
що 9 квітня 2015 р. І. Побідаш з приводу певної проблеми ви-
словилась певним чином. 

Ми зробили це ще й тому, що в найближчих номерах нашої га-
зети збираємося ще неодноразово повертатися до тексту звіту, 
про який йдеться. Для того, щоб проаналізувати наскільки ви-
кладені та наведені в ньому І. Побідаш факти відповідають (чи 
не відповідають) дійсності. А, отже, наскільки, на нашу думку, 
відповідають інтересам громади зроблені І. Побідаш висновки 
з цих фактів. Це дійсно дуже важливо, оскільки мова йде про 
виконану головою районної ради протягом року роботу. Отже, 
принаймні, ви, наші шановні читачі, повинні абсолютно точно 
знати наскільки ця робота була ефективною.

В цьому номері ми закінчуємо розповідь про сесійне засідан-
ня, яке відбулося 9 квітня. Засідання, на якому, на жаль, з 20 
запланованих вдалося розглянути всього 4 питання. 

Сподіваємось, ця розповідь допоможе вам хоч трохи 
розібратися в непростій ситуації, яка склалася в районній раді.       
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оточують… Це, в основному, ви-
конавчий комітет районної ради. 
Апарат районної ради. Який, — і 
я вам говорила протягом року, 
що він має бути заповнений по-
вністю, — щоб він, все-таки, ор-
ганізував належним чином робо-
ту районної ради. 

Я хочу зупинитися на питан-
ні навчально-спортивної бази. 
Проблеми якої тільки що були 
озвучені… Але я хотіла би ска-
зати, що на сьогоднішній день, 
коли є директор комунального 
підприємства... Мені, звичайно, 
приємно, що директором працює 
Вікторія Володимирівна, яка знає 
ситуацію, яка розуміє це все… 
І вона підтвердить мої слова, 
що ситуація на підприємстві не 
визначена. І на сьогоднішній день 
є сама головна проблема — по-

датковий борг. Ірина Миколаївна, 
ви сказали, що податковий борг 
на сьогоднішній день… Ну, як би 
перебільшений… Але це можна 
буде стверджувати, коли дійс-
но з’явиться якийсь документ із 
Державної податкової інспекції 
про те, що податковий борг ста-
новить набагато меншу суму, ніж 
зараз є. Це надзвичайно серй-
озне питання. Тому, що якщо на 
сьогодні у нас податковий борг 
189 тисяч, і як тільки він почне 
погашатися, то це, практично, 
600 тисяч… 

Хочу звернути увагу всіх 
присутніх, що підприємство 
запрацює лише тоді, коли буде 
погашений податковий борг, або 
буде взагалі якимось чином ска-
сований. До тієї пори підприєм-
ство не запрацює. А якщо воно 
не запрацює, ми абсолютно 
нікого туди не зможемо посели-
ти ні на оздоровлення, ні на від-
починок… Певна робота зараз 
на базі проводиться… Але те, 
що з приводу боргу йде досудо-
ве слідство… Мабуть, не треба 
було це озвучувати… Тому, що 
лише результати такого слідства 
покажуть що зроблено і хто там 
винуватий. Що стосується рішен-
ня суду, то це все не так швидко. 
Це пройде певний час, щоб ми 
могли побачити його результати. 

Тому, ви, Ірино Миколаївно, 
можливо, помилку зробили, що 
наголосили в своєму звіті про те, 
що проводиться зараз з приводу  
бази якесь слідство. Не так все 
там просто і не так все там од-
нозначно.

Тому в мене побажання.
В першу чергу. Перший рік 

вашої роботи був роком ваших 
проблем. Але ви багато чому на-
вчилися. Я вам хочу побажати, 
щоб ви навчилися саме викону-
вати свої функції в межах, перед-
бачених чинним законодавством. 
Я вас прошу ще раз з трибуни 
районної ради — заповнити всі 
вакансії, які у вас є в районній 
раді, взяти фахівців, які, все-та-
ки, зможуть вам готувати і звіти 
на належному рівні, і зможуть 
все-таки, створити таку ситуацію 
в районі, коли ми зможемо ре-
ально співпрацювати з райдер-
жадміністрацією, щоб у нас не 
було ніякого протистояння. Тому, 
що, ви ж розумієте: люди, які 
працюють в адміністрації, вони ж 

і далі працюватимуть… 
Іще в звіті, звичайно, не було 

сказано про контроль рай-
онної ради за виконанням 
адміністрацією делегованих по-
вноважень. Я вважаю, що недо-
статній був контроль… Абсо-
лютно. Вам теж треба було це 
сказати… 

Я, звичайно, пропоную взяти 
до відома ваш звіт. Але при цьо-
му, вам звернути увагу — не на 
громадську діяльність націли-
тися, а, все-таки, на виконання 
своїх функцій. Які передбачені 
законодавством. І працювати, 
іменно, на консолідацію, на коор-
динацію роботи депутатів… І щоб 
у нас поменше було всіляких зви-
нувачень, а побільше  вирішення 
проблем. Я розумію, що в нас 
сьогодні з навчально-спортивною 

базою велика проблема. Велика. 
Але для того, щоб її вирішити, 
нам потрібно, все-таки, прийняти 
рішення як її вирішити. Не через 
те, щоб когось посадили, ні. А че-
рез те, щоб вирішити яким чином 
вийти із цієї проблеми. Я розумію, 
що у нас дуже багато проблем. 
Але ми маємо їх вирішувати і 
не звинувачувати нікого. Як ка-
жуть, не суди і не судим будеш. 
А наша задача — працювати на 
консолідацію».

У відповідь І. Побідаш подяку-
вала Л. Кордон і запевнила, що 
розглядається декілька канди-
датур на заповнення вакантних 
посад. А, також, пообіцяла, що 
надалі помилок буде менше. 
А ще визнала, що дійсно дов-
го вчилась, дійсно не вистачає 
кваліфікованих кадрів, але вона 
ці проблеми вирішить найближ-
чим часом. 

Однак, вже через кілька хви-
лин  з’ясувалося, що більшість 
депутатів звіт голови райради не 
переконав, і вони на ситуацію, 
яка склалася, дивляться зовсім 
не так стримано-оптимістично, як 
Л. Кордон.  Коли на розгляд сесії 
(вже втретє) було винесено пи-
тання обрання запропоновано-
го І. Побідаш на посаду заступ-
ника голови районної ради О. 
Опімаха, він отримав всього 27 
голосів «за» і 10 — «проти».

І відбулося це, як я розумію,  
зовсім не тому, що О. Опімах 
погана людина або спеціаліст, а 
тому, що він був запропонова-
ний на цю посаду саме І. По-
бідаш.   

Третім в порядку денному сто-
яв проект рішення «Про затвер-
дження структури та чисель-
ності апарату районої ради».

Але  і його більшість депутатів 
не підтримала. 

Г. Панамаренко та Л. Кордон 
запропонували проголосувати 
повторно, однак, В. Савенок, 
вийшовши до мікрофону, пояс-
нив чому саме він проголосував 
«проти»: оскільки існуючий до-
кумент затверджувався ще коли 
головою ради був Я. Москален-
ко (який сам його і розробив), 
коли рада виконувала переважну 
більшість обов’язків адміністрації  
і коли до адміністрації приходило 
3 відвідувача, а до ради — 30. 
Тоді така структура та чисель-
ність, на думку В. Савенка, були 

виправдані, зараз — ні. Оскільки 
сьогодні районна рада не вико-
нує тих функцій, які виконувала 
декілька років тому. З цієї при-
чини, на думку депутата, штат 
апарату районної ради є штучно 
роздутим.

Зауважимо, що І. Побідаш з 
цим не погодилася, заявивши, що 
з того моменту, як вона прийшла 
на цю посаду, «в рази збільшила-
ся кількість громадян». І що до неї 
«за вирішенням питань пішли не 
тільки громадяни і не тільки під-
приємства, а, навіть, голови міс-
цевих рад, які не відчували під-
тримки райдержадміністрації».  
«Я не хотіла просто про це гово-
рити — підкреслила І. Побідаш. 
Але завантаженість просто ша-
лена... Всі так завантажені, що, 
навіть, немає кому займатися ви-

світленням діяльності районної 
ради. І ще дуже, дуже багато різ-
них питань».

Однак, коли головуюча поста-
вила на голосування питання 
щодо повторного включення цьо-
го проекту рішення до порядку 
денного (для повторного голосу-
вання), більшість депутатів його 
знову не підтримало.   

...Оскільки після таємного го-
лосування за призначення на 
посаду заступника голови ради 
О. Опімаха кілька депутатів за-
лишили сесійну залу, постало 
питання щодо наявності кворуму.

Була проведена перекличка і 
з’ясувалося, що в залі всього 31 
депутат. Обурившись тим, що 
кілька депутатів залишили сесій-
ну залу, в знак протесту проти 
цього, як я зрозумів, пішов із 
сесійної зали і Г. Панамарчук.  

І. Побідаш запропонувала на-
дати слово голові РДА О. Горгану 
(виступ див. нижче).

Після виступу О. Горгана Л. 
Кордон запропонувала знайти 
кілька депутатів і, все-таки, роз-
глянути винесені на сесію на-

гальні проблеми району. Ії під-
тримала Катюжанський сільський 
голова Л. Заводська. Однак, це ні 
до чого не призвело.

...Останньою на сессії виступи-
ла депутат А. Єрмоленко, до  якої 
депутати зі зрозумілих причин не 
дуже й дослухалися, а даремно. 

А. Єрмоленко розповіла про ре-
монт, який проводиться в Пірнів-
ській медамбулаторії (цитуємо).

«Я прошу вас звернути увагу 
на те, що в Пірнівській медамбу-
латорії вже півтора року ведеть-
ся ремонт. Ремонт, який нікому не 
потрібен. Всі медичні працівники 
вчора мене дуже попрохали, 
щоб я виступила і попросила вас 
провірити той ремонт… 

Ми ніколи в медамбулаторії не 
мерзли. У нас завжди було жар-
ко. Чомусь, без всякого відома, 
завозилася стікловата, утеплили 
чердак, почали фасад, який був 
не запланований, а криша ме-
дамбулаторії тече. Коли приїхала 
перша бригада до ремонту, вони 
вийшли на кришу, туди, на чер-
дак і сказали: «Що це у вас роби-
лося? Хто у вас її перекривав?».  
Розумієте, криша тече, почали 
пльонкою її звідтіля клеїть, попід-
клеювали, текла, прямо, криша… 
В дірки, видно було місяць. Вірте 
мені, як депутату районної ради, 
я там працюю… Вони почали 
клеїть пльонкою, позаклеювали, 
завезли туди стікловату, почали 
ремонт. В стоматкабінеті, там, 
де запланована стоматустановка 
стоять, не підведена вода. Вони 
кажуть: «Прийде друга бригада».

Стоматустановку вже закупи-
ли, вона вже стоїть. Кабінет не 
готовий. Значить, плиткою один 
кабінет оформлюють, другий. 
Тоді бригада уїхала, приїзжає 
друга. З одного кабінета зриває 
плитку, ви понімаєте, сміховись-
ко, зриває плитку, забирає ту 
плитку, що вони за свої гроші ку-
пили, кажуть, приїде друга брига-
да і буде починать ремонт. Приїз-
жає друга бригада, привозить 
іншу плитку, і починає робить 
там ремонт. Тоді ця бригада ухо-
дить, бо їм не заплатили гроші. 
І зараз ремонт не проводиться. 
Понімаєте, всього тільки поло-
вину цього приміщення почали 
ремонтувати, електропроводка в 
аварійному стані... Те, що вони 
могли зробити каналізацію, там 
вони зробили все примітивно, по-
ставили оці батареї, пластикові, 
вони погано гріють, і беруть дуже 
багато... 

Я прошу вас, від імені нашо-
го лівого берега: зверніть, будь 
ласка, увагу на ремонт! Хто від-
мив ті гроші? Що ці бригади три 
вже помінялися? Де ті гроші? 
Хто завіз стікловату? На якій під-
ставі? Де воно взялося? І чому 
воно так робиться? Будь ласка! 
Дякую». 

Кінець-кінцем, було вирішено 
оголосити в роботі сесії перерву, 
а друге пленарне засідання про-
вести 23 квітня 2015 р.

На наш погляд, розглянути всі 
заплановані питання в цей день, 
протягом одного пленарного 
засідання депутатам завадив 
занадто довгий та прикрашений 
нікому непотрібними подробиця-
миг звіт голови райради.

Втім, аналіз цього звіту як з точ-
ки зору форми, так і з точки зору 
змісту, ми зробимо в наступних 
номерах нашої газети. Тим паче, 
що він цього, безумовно заслуго-
вує...

В. Борзовець 

Виступ на сесії голови 
Вишгородської райдержадміністрації О. Горгана

...Сьогодні дуже символічний день. Ви знаєте, що сьогодні Великий чет-
вер. Це — найбільше християнське свято, яке стосується смирення. Тому, 
що саме в цей день, ввечері, сталася Таємна вечеря. Ісус Христос став на-
вколішки перед кожним учнем і помив йому ноги. І що він сказав? Він сказав: 
я — учитель. Я — син Господа і я мию тобі ноги. І мию кожному з вас ноги. 
Це значить, що кожен з вас повинен вміти мити ноги один одному. І те, що 
я бачу сьогодні, це — ще один напрямок роботи, в тому числі й для райдер-
жадміністрації. Тому, що ми повинні розуміти, що ми повинні бути одною 
командою. І це повинен бути один організм і всередині самої ради, і це по-
винно бути, все-таки, відчуття, що є державна влада, яку Президент уповно-
важив представляти мене, і мені потрібно цей виклик, цю честь виконати до-
стойно. Але я розумію, одночасно, що цю місію можна виконати за головної 
умови: коли громада буде консолідована. І в цьому напрямку, безумовно, я 
вважаю, працювати потрібно. Тому, що це питання довіри до влади в ціло-
му. Розумієте, громада, вона складно розділяє де райдержадміністрація, де 
райрада… По великому рахунку, за межами цієї стіни, для людей влада, 
вона така — монолітна. І це не робить нам честі. Я з свого боку докладу 
максимум зусиль — все, що залежить від адміністрації, все, що залежить від 
моїх заступників, все, що залежить від команди виконавчої влади, буде зроб-
лено. І я бачу такий сильний позитивний посил з боку керівництва райради 
і вважаю, що кожен депутат повинен цей посил якимось чином прийняти 
на свій рівень. Можливо, відкинути якісь старі образи, можливо, відкинути 
якісь речі, які робили нормальний службовий контакт неможливим. Повинен 
сказати, що головний месидж, головна думка, яку я хотів принести, взяв-
ши слово для виступу, вона полягає в наступному. Ви знаєте, що сьогодні 
в порядку денному, на момент, коли порядок денний вам був розісланий, 
було передбачено розгляд програми соціально-економічного і культурного 
розвитку Вишгородського району на 15-й рік. Я ознайомився з проектом. 
Проект, звичайно… багато фахівців над ним попрацювали, однак, з огляду 
на суттєві, істотні, абсолютно обґрунтовані пропозиції з боку депутатського 
корпусу, мною було прийнято рішення відтермінувати його розгляд. Тому я 
хочу звернутися до всіх присутніх: будь ласка, включайтесь, зараз створена 
спільна робоча група між райдержадміністрацією і райрадою, проект до-
опрацьовується, і, тим більше, що зараз, в силу того, що на наступній сесії 
облради буде проголосовано стратегію розвитку Київської області до 20-го 
року, ми, я думаю, це буде слушно, повинні врахувати і методику, і голов-
ні принципи, які будуть в стратегії розвитку Київської області, і, безумовно, 
передбачити це в Програмі розвитку і Вишгородського району. Останнє, що 
я хочу сказати, це стосується тої форми роботи, яку я обрав, як керівник 
адміністрації. Присутнім скажу, що я веду он-лайн щоденник, в якому перед-
бачено план, поточний звіт ситуації, яку ми бачимо кожен день, люди вже, 
зокрема, працівники адміністрації, бачать всі дії голови, буквально по кроку. 
І навіть те, що я зараз перебуваю на сесії районної ради, про це відомо 
всім, кому це хочеться знати. І це — тільки частина тої методики, яка була 
введена для забезпечення тотальної прозорості діяльності адміністрації.

З сьогоднішнього дня, — і в цьому є теж певний символізм, чистий четвер 
це символ очищення, — з сьогоднішнього дня всі події, які відбуваються в 
кабінеті голови райдержадміністрації, ви в режимі он-лайн  можете бачити на 
ю-тьюб. Камери не вимикаються, камери з мікрофонами, хто приходить, про 
що говорять, про що просять або з якими іншими вони турботами або пропо-
зиціями приходять — все дуже прозоро. І сьогодні, навіть, в такому тестовому 
режимі зайшов депутат Москаленко поспілкуватись… Я зателефонував ви-
конувачці обов’язків сільського голови Старих Петрівець Івановій, вона була 
біля мережі, і вона вже бачила про що я розмовляю з депутатом. Вона знає, 
з якою проблемою приходить мажоритарний депутат від села і вона розуміє 
тональність розмови, динаміку, і їй не треба потім телефонувати, перепиту-
вати… По кожному питанню, яке буде мати під собою робочу нараду і воно 
буде стосуватись території, звичайно, ми забезпечимо ці наради, можливість, 
щоб вони тримали руку на пульсі. До вас же звертаюся, принагідно: теж до-
лучайтесь до нових форм запровадження прозорості і в своїй діяльності…

Останнє, що скажу: я налаштований на повний конструктив в сто-
сунках, я вважаю, якщо у людини дійсно стоїть завдання вирішити пи-
тання, і стоїть питання не про ефектність, а про ефективність, ми зав-
жди знайдемо спільну мову. Я не сприймаю взагалі поняття конфліктів, 
я мінімінізую їх, взагалі, до можливого, до межі, де вже просто існують 
якісь принципи, і тому я закликаю сприймати зараз райдержадміністрацію 
як партнера, як структуру, яка виконує наказ виборців, яких ви пре
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06.00, 08.25, Від першої особи
06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 «Ромео і Джульєта в країні Рад»
10.15 Д/ф «Клуб пригод»
11.00 Український корт
11.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Утеодин з Майклом Щуром
13.20 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Мультфільм
14.15 Хочу бути
14.40 Хто в домі хазяїн?
15.05 Чоловічий клуб
15.35 Книга ua
16.15 Концерт вірменської музики
18.05 Час-Ч
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00 Про головне
22.00 Перша студія
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі

06.15 «Лото-забава»
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля»
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 «Моє щасливе завтра» 
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

06.10 «Мультфільм»
07.00,  16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 Д/с «Склад злочину»
13.15, 14.20 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Чекай на мене»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Ленінград-46»
22.50 Т/с «Безсоння» 
23.45 Т/с «Підземний перехід» 

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда»
07.55 М/ф «Гроза мурах»
09.48 Х/ф «Громобій»
11.35 Х/ф «Гонитва»
13.40 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00 Т/с «Вороніни»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
19.00 Ревізор
23.10 Аферисти в мережах
00.20 Х/ф «Місто гріхів» 

06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.25 «За живе!»

09.35 Х/ф «Новорічна дружина» 
13.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.55 «Один за всіх»

06.25 Події тижня 
06.50 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 «Смуга відчуження» 
15.30, 17.10 Т/c «Слід»)
18.00 Т/c «Безсмертник» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Тальянка» 
23.00 Події дня

06.00 Надзвичайні новини. 
06.45 Факти тижня
09.15 Х/ф «Старі пси»
11.05, 13.20 Т/с «Небо у вогні»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф «Червона планета»
16.55 Х/ф «Мисливці за відьмами»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
 

05.45 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»

10.20 «КВК»
12.20 Х/ф «Шалені гроші» 
14.15 М/ф «Горбань з Нотр Даму»
17.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Хатіко: Найвірніший друг»

06.00-11.20 Мультфільми
11.20 М/ф «Барбі: Пригоди Руса-
лоньки» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.10 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» 
00.55 Дайош молодьож!

06.00 Х/ф «Одного разу влітку»
07.10 Неймовірні подорожі
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 21.35 Обпалені владою
12.15 Гуге. Забуте царство Тібету
14.00 Мікрокосмос
15.00, 18.30, 21.00 «Служба новин»
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.35 Енімалія
17.45 Слідство ведуть екстрасенси
18.15 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
20.00 На лінії вогню
00.00 «Латинський коханець» 

 

05.05 Х/ф «Небо скрізь однакове...»
06.25 «Правда життя»
06.55 «Агенти впливу»
07.45 Т/с «Павутиння - 6»
15.15 Т/с «Даїшники»
19.30 «Вулиці розбитих ліхтарів - 9»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
23.45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 
особливих справ - 12» 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
09.40 Смішні люди
11.10, 11.35 Криве дзеркало
12.05 Х/ф «Дама з папугою»
13.45 Х/ф «Ось така музика...»
15.25, 21.35 Х/с «Комісар Рекс»
17.10 Х/ф «Транссибірський експрес»
18.40 Х/ф «Де 0-42?»
20.00 «Викликаємо вогонь на себе»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Т/с «Ментівські війни-3»
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»

 

06.30,18.30, 21.00 Новини
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Перша студія
11.00 Саміт Україна-ЄС
14.35, 18.05 Час-Ч
16.20 Х/ф «Гімалаї - там, де живе 
вітер»
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.50 Д/ф «Секрети довголіття»
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»
11.10 Т/с «Сила. Повернення додо-
му» 
12.30, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.40, 14.15 Д/с «Сліпа»
14.50 «Сімейні мелодрами - 5»
15.50 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе завтра»
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Т/с «Величний Джо» 

05.45 «Мультфільм»
06.20, 20.00 «Подробиці»
07.00, 16.00, 17.45 Новини

07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 «Судові справи»
13.20, 14.20 «Сімейний суд»
15.30, 16.15 Т/с «Аромат шипшини»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46» 
22.50 Т/с «Безсоння»
23.50 Т/с «Підземний перехід» 

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Великий солдат» 
23.00 Х/ф «Розбірки в стилі кунг-фу» 
 

06.20, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.45, 18.30 «За живе!»
10.00 Х/ф «Найчарівніша та найпри-
вабливіша»
11.40, 19.55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.40 «МастерШеф - 3»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
00.30 «Один за всіх»

07.00, 19.00 Події

07.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Т/c «Смуга відчуження»
18.00 Т/c «Безсмертник. Віра і 
правда» 
21.00 Т/c «Тальянка»
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Мент у законі 8» 

 
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.55, 02.55 Т/с «Революція»
11.45, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогні»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Шеф-2»
23.25 Х/ф «Місіонер» 

05.45 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.30 Х/ф «Шалені гроші» 
12.30 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 «Червона шапка» 
12.30 «Та, що говорить з привидами» 

14.10 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» 
00.55 Дайош молодьож! 

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10 «Модні історії»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 21.35 Обпалені владою
12.15 «Секрети закулісся»
13.00 Слідство ведуть екстрасенси
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40, 18.20 «Цивілізація Incognita»
16.00, 23.35 Енімалія
17.45 «Соціальний статус»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
00.00 «Латинський коханець» 

05.20 Х/ф «Тихий Дон» 1 с. 
07.05 Х/ф «Бармен із «Золотого 
якоря» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
13.10, 19.30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 9»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Дорога додому»
23.45 Т/с «Закон і порядок» 

 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
09.50 Смішні люди
11.20, 11.50 Криве дзеркало
12.15 Х/ф «Ти є...»
13.55 Х/ф «Життя і незвичайні приго-
ди Робінзона Крузо»
15.30, 16.20, 21.40 Х/с «Комісар 
Рекс»
17.10 Х/ф «Злий дух Ямбуя»
18.45 Х/с «Викликаємо вогонь на 
себе»
23.20 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 «Спец-
кор»
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 «Фронтовий бомбардуваль-
ник СУ-24»
15.50 Д/п «Тибет»
16.40 «6 кадрів»
22.00 «Секретні матеріали»
22.15 Х/ф «Хижаки»

 

06.00 Вертикаль влади
06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Про головне
10.15 Д/ф «Секрети довголіття»
11.35 Дорогі депутати
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.30 Казки Лірника Сашка
14.40 Нотатки на глобусі
14.55 Як ваше здоров’я?
15.50 Інша музика 
16.15 Х/ф «Таксистка»
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»
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 «Моє щасливе завтра»

22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Т/с «Величний Джо» 
 

05.45 «Мультфільм»
06.20, 20.00 «Подробиці»
07.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 «Судові справи»
13.20, 14.20 «Сімейний суд»
15.30, 16.15 Т/с «Аромат шипшини»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46» 
22.50 Т/с «Безсоння» 
23.45 Т/с «Підземний перехід»

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Хто я?»
23.25 Х/ф «Денні - ланцюговий пес»

05.10 «У пошуках істини»
05.55, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Зіркове життя»
09.15, 18.25 «За живе!»
10.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
12.30, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

13.30 «МастерШеф - 3»
21.00 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Давай поговоримо про секс 2»
00.25 «Один за всіх»

07.00, 19.00 Події
07.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Ток-шоу «Говорить Україна»
11.10 Х/ф «Сюрприз для коханого» 
18.00 Т/c «Безсмертник» 
21.00 Т/c «Тальянка» 
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
09.55 Т/с «Революція»
11.45, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогні»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/ф «Небезпечна гастроль» 

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» 

 
 
06.00-10.25 МУльтфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Рапунцель» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.10 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» 
00.55 Дайош молодьож!

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Обпалені владою
12.15 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
14.00, 22.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.00 Енімалія
17.45 Слідство ведуть екстрасенси
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.35 «Глобал - 3000»
23.40 «Натхнення»
23.50 «Ландшафтні ігри»

05.05 Х/ф «Тихий Дон» 2 с.
06.55 Х/ф «У небі «Нічні відьми» 

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
13.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів 
- 9»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Дорога додому» 
19.30 «Вулиці розбитих ліхтарів - 12»
23.45 Т/с «Закон і порядок» 
 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.25 Смішні люди
11.55, 12.25 Криве дзеркало
12.55 Х/ф «Лихе лихо початок»
14.15 Х/ф «Транссибірський експрес»
15.45, 21.40 Х/с «Комісар Рекс»
17.25 Х/ф «Життя і незвичайні приго-
ди Робінзона Крузо»
18.55 «Викликаємо вогонь на себе»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
08.25, 00.00 «ДжеДАІ»
08.45, 00.20 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
12.50 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 Д/п «МІ-8»
15.50 Д/п «Спис долі»
16.40 «6 кадрів»
18.55 1/2 Кубка. Дніпро - Шахтар
21.30 «Хоробрі серця»
00.35 Х/ф «Битва за волю»

Телепрограмма
№14(257), пятница, 24 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/

 Якщо початок травня хо-
лодний, то наприкінці місяця 
буде тепло, і навпаки.

Соловей співав усю ніч — 
перед погожим днем.

Якщо горобці й ластівки 
гніздяться з північного боку 
будівлі — на жарке літо.

Якщо жаби стрибають по 
землі — на дощ.

Багато хрущів — на сухе 
літо.

Удень пройшла гроза, але 
не схолодніло — вночі вона 
знову нагадає про себе.

Коли з’являються кілька 
веселок на небі, то на трива-
лий теплий дощ.

Ранком туман піднімаєть-
ся, утворюючи купчасті хма-
ри, — чекай дощу, а коли 
припадає до землі — буде 
сонячна днина.

Якщо місяць народився й 
водою облився (вночі прой-
шов дощ), то дощі надовго; 
коли ж молодик без опадів, 
то досить довго триватиме 
суха погода.

Дуб розпустить листя 
раніше від ясена — на сухе 
літо.

Черемха цвіте перед 
останніми весняними примо-
розками.

Пізно зацвіла горобина — 
пізня й осінь.

У травні два морози: коли 
зацвітає черемха і як розпу-
скається дуб.

Пізня весна дарує сухе 
погоже літо.

За сухим травнем насту-
пає сухий червень; якщо 
у травні багато дощів, то 
їх обмаль буде у вересні, і 
навпаки.

Якщо травень з частими 
дощами, то й літо буде мо-
кре, але обмаль буде дощів 
у вересні, і навпаки.

Багато пролісків — гарно 
вродить картопля.

Посміхніться

Народні прикмети

— Ти виглядаєш, як ідіот!
— А що такого? Чому 

жінкам можна малювати 
собі брови, а чоловікам не 
можна малювати вуса?

* * *
Дружина чоловікові:
— В Африці є племена, 

де чоловіки продають своїх 
обридлих їм дружин. Якби 
ми там жили, ти б мене 
продав?

— Ірка, що ти?! Я б тебе 
подарував.

* * *
Лежать голодні студенти і 

мріють:
— А що, хлопці, давайте 

свиню заведемо. М’ясо, 
сало буде...

— Та ти що? Бруд, сморід!
— Нічого, вона звикне.

 * * *
Залишив мужик свою ма-

шинy у дворі і пpиклеїв на 
лобове скло запискy:

«Бензобак пyстий, магніто-
ли немає, двигун вкpали!»

На наступний день поруч 
зі своєю запискою знаходить 
іншу:

«Тоді навіщо тобі колеса?»
* * *

Чоловік повертається 
додому вранці, відкриває 
двері і отримує качалкою 
межи очі. Коли він отямився,  
дружина каже:

— Вася, вибач! Я зовсім 
забула, що ти був в нічну 
зміну.

   Фима в поисках свительства о 
браке:
   — Соня, таки где эта бумажка о 
моем тюремном заключении?
   — Фима, ша! Это ж твой пожиз-
ненный абонемент на трехразовое 
питание!
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УТ-1 ICTV
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Новий
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УКРАЇНА

1+1 

УТ-1
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Новий

СТБ
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УКРАЇНА
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УТ-1
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НТН

СТБ

ТЕТ ТОНІСУКРАЇНА

1+1 
Неділя 3 травня 2015 року

2+2

2+2

2+2

15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Дорога додому» 
23.45 Т/с «Закон і порядок»
 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.15 Смішні люди
11.45, 12.15 Криве дзеркало
12.40 Х/ф «Ось така музика...»
14.20 Х/ф «Злий дух Ямбуя»
15.55, 21.30 Х/с «Комісар Рекс»
17.35 Х/ф «Де 0-42?»
18.50 «Викликаємо вогонь на себе»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
08.25 «ДжеДАІ»
08.45, 22.00 «Секретні матеріали»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
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 «МІ-8»
15.50 Д/п «Таємниця загибелі дири-
жабля Гіндебург»
16.40 «6 кадрів»
21.30 «Профутбол»
22.15 Х/ф «Внутрішній ворог»

 

06.25, 23.00 Х/ф «Польоти уві сні та 
наяву»
08.00 Ера будівництва
08.15 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак»
08.45 Телемагазин
09.00 Вічне
09.20 Альтернативна музика. Bandur 
Band
09.45 Гандбол. Україна - Португалія
11.40, 04.30 Д/с «Мій новий дім - 
Корея»
12.10 «Схеми» з Наталією Седлець-
кою
12.45 Казки Лірника Сашка
13.00 Мультфільм
13.10 Школа Мері Поппінс
13.30 Як це?
14.10 Віра. Надія. Любов
15.25 Від «Смерічки» до «Світязя»
16.00 Театральні сезони
16.30 Д/ф «Народження Шарло»
17.30 Концерт  Вадима Крищенка
19.00 Х/с «Вікендові історії»
20.05 Д/ф «Майдан. SOS»
21.00 Новини
22.00 Перша студія

08.00, 08.30 М/с «Качині історії» 
08.55 «Маша і ведмідь»
09.10 «Світське життя»
10.10 Х/ф «Діти Водолія»
14.30 «Вечірній Київ 2015»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.20 «Вечірній квартал у Греції»
23.30 «Що? Де? Коли? 2015»

05.50 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Кухарка»
07.30, 20.00 «Подробиці»
08.20 Х/ф «Операція «Ы» 
10.15 Х/ф «Москва сльозам не 
вірить»
13.10, 03.15 Х/ф «Будинок для двох»
15.05 Концерт «Весна на Зарічній 
вулиці»
18.00, 20.30 Т/с «Мама Люба»
22.30 Т/с «Ключі від щастя»

07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором

14.10 Т/с «СашаТаня»
18.55 Х/ф «Люди в чорному»
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2»
22.45 Х/ф «Дуже епічне кіно» 
00.25 Х/ф «Поцілунок дракона» 

06.25 Х/ф «Весілля у Малинівці»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 Х/ф «Спортлото-82»
12.50 Х/ф «Поспішайте любити»
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»
22.55 «Україна має талант!-7» Під-
сумки голосування
23.20 «Давай поговоримо про секс 
2»
 

06.15 «Приватний детектив Іванова»
07.00, 15.00, 19.00 Події
08.00 Т/c «Приватний детектив 
Іванова» 

10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Т/c «Ненавиджу і люблю» 
15.20, 19.40 Т/c «Листи на склі» 
21.50 Т/c «Родина маніяка Бєляєва» 

05.15 Факти
05.45 М/с «Муча Луча»
06.30 Х/ф «Стільниковий»
08.05 Антизомбі
09.00 Секретний фронт
10.00 Громадянська оборона
12.00, 13.00, 20.05 Т/с «Інкасатори»
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
22.10 Х/ф «Протистояння» 

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Звана вечеря»
11.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
12.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВК»
 
 

 

06.00 Х/ф «Любов одна» 
07.35 Мультфільм
08.00, 08.35 М/с «Качині історії» 
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2» 
09.45 «Маша і ведмідь»
10.15 ТСН
11.00 «Світ навиворіт»
12.10 «Інспектор Фреймут 2»
13.35 Т/с «Сімейний бізнес» 
17.15 Х/ф «Любов і голуби»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 5»
23.15 Х/ф «Ворог держави»

05.40 «Мультфільм»
06.00 М/ф «Острів скарбів»
07.45, 20.00, 02.05 «Подробиці»
08.45 «Удачний проект»
09.25 «Готуємо разом»
10.20 «Орел і Решка»
12.20 Х/ф «Її серце»
14.05 Т/с «Мама Люба»
18.10, 20.30 Т/с «Щасливий шанс»
22.20 Х/ф «Любов і Роман» 

08.00 Х/ф «Ніндзя-серфери»
09.40 Х/ф «Три ніндзя: Спекотний 
полудень»
11.40 Х/ф «Шанхайські лицарі»
13.55 Єралаш
17.15 Х/ф «Моя суперколишня»
19.10 Х/ф «Люди в чорному 2» 
23.05 Х/ф «Пустун» 

05.05 Х/ф «Непіддатливі»
06.20 Х/ф «Афоня»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»
11.45 Х/ф «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»

06.30 Події
07.10 Т/c «Тальянка» 
14.00 Моє нове життя

15.00 Х/ф «45 секунд» 
17.00, 20.00 Т/c «Листи на склі» 
19.00, 03.00 Події тижня
21.30 Т/c «Слід» 
23.50 Великий футбол

07.10, 01.50 Х/ф «Обдурити усіх»
09.00 Х/ф «У пошуках пригод»
10.50, 13.00 Т/с «Шеф-2»
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Останній рубіж»
22.20 Х/ф «Без компромісів» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.15 «Файна Юкрайна»
10.10 «Розсміши коміка»
12.00 «Орел і Решка. На краю світу»
22.00 «КВК»
00.00 Т/с «Красуня та чудовисько» 

06.00-10.35 Мульфільми 
11.55 Х/ф «Красуня й чудовисько» 
13.40 Х/ф «Рапунцель» 

14.50 М/ф «Білка та Стрілка»
18.00 Х/ф «П’ять наречених» 
20.00 Віталька
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Два батька і два сина» 
00.00 Х/ф «Крихітка на мільйон 
доларів» 

06.00 Х/ф «Волга - Волга»
07.45 «Натхнення»
10.00 Греція: таємниці минулого
11.10 Х/ф «48 годин на добу»
13.20, 20.00 «Цивілізація Incognita»
14.00 Teen-клуб
15.00 Неймовірні подорожі
16.00 Пригоди в Північному морі
17.00  «Крок до зірок. 15 років»
19.00 Мікрокосмос
20.15 «Кумири»
20.40 «Світські хроніки»
21.00 Імена-легенди
22.00 Х/ф «Пікнік біля Висячої скелі» 

05.40 «Легенди карного розшуку»
06.10 Т/с «Таємниці слідства - 9» 
11.30 «Легенди карного розшуку»
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06.30, 17.30, 21.00 Новини
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.25 Перша студія
10.50 Д/ф «2033 км від Ейфелевої 
вежі»
11.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 17.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільм
14.10 Надвечір»я
15.25 Світло
16.05 Чоловічий клуб. 
17.55 Гандбол.Україна - Португалія
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима

06.00,  16.45, 19.30, 00.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля»

 
06.05 Від першої особи
06.40 На слуху. Підсумки
07.35 У просторі буття
08.30  «Золотий гусак»
09.20 Перша студія
10.00 Зроблено в Європі
10.20 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30 Д/ф «Народження Шарло»
12.30 Д/ф «Подорожуй Литвою»
13.00 Світло
14.10 Д/ф «Джерела тисяча і однієї 
ночі»
15.35 Д/ф «Палітри»
16.15 Чоловічий клуб.
17.45 Х/ф «Страсний тиждень»
21.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.05 Д/с «5 баксів.net»
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено

06.00 «Гроші»
07.10, 19.30 ТСН

06.05 Світ православ’я
06.40 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.25  «Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
09.55 Мультфільм
10.05 Казки Лірника Сашка
10.15 Школа Мері Поппінс
10.35 Хочу бути
11.15 Музична академія Junior
12.25 Х/ф «Страсний тиждень»
14.30 Фольк-music
15.50 Д/ф «Євген Патон. Щедрість 
таланту»
16.20 Д/ф «Майдан. SOS»
17.10 Х/с «Вікендові історії»
18.10 Концерт  Вадима Крищенка 
19.05 Театральні сезони
19.45 Церемонія нагородження 
премією в галузі журналістики
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Концерт. Vivienne Mort
22.55 Трійка, Кено, Максима

11.05, 15.45 «Битва салонів»
12.25, 13.00 Д/с «Ворожка»
13.35, 14.10 Д/с «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе завтра»
22.00 «Сказочная Русь 2015»
22.30 «Право на владу - 2»

05.45 «Мультфільм»
06.20, 20.00 «Подробиці»
07.00,  16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Легковажна жінка»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 «Судові справи»
13.20, 14.20 «Сімейний суд»
15.30, 16.15 Т/с «Аромат шипшини»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Ленінград-46» 
22.55 Т/с «Безсоння» 
23.55 Т/с «Підземний перехід» 

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш

11.55 Т/с «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Громобій» 
23.15 Х/ф «Поцілунок дракона» 

05.30 «У пошуках істини»
06.15, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.40, 18.25 «За живе!»
09.55 «Моя правда»
11.45, 19.50 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.40 «МастерШеф - 3»
20.55 Т/с «Пізнє каяття»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00.25 «Один за всіх»

07.00,  19.00 Події
07.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Ток-шоу «Говорить Україна»
11.10 Х/ф «Золоті ножиці»
18.00, 04.45 Т/c «Безсмертник. Віра 
і правда» 
21.00 Т/c «Тальянка»
23.00 Події дня
23.30 Т/c «Мент у законі 8»

 
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.55, 02.40 Т/с «Революція»
11.45, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10, 16.20 Т/с «Небо у вогні»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/ф «Прямий контакт» 

 
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 Мульфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Спляча красуня» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.10 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
15.05, 17.00 Т/с «Сімейний бізнес» 

 
 
06.00-10.35 Мультфільми 
11.50 Х/ф «Червона шапка» 
13.05 Х/ф «Красуня й чудовисько» 
14.55 М/ф «Білка та Стрілка» 
18.00 Х/ф «Кухня в Парижі» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
22.00 Т/с «Два батька і два сина»
00.00 Х/ф «Амелія» 
 

05.55 Родом з України. 
06.30 Х/ф «Зимова спека»
10.00 «Р.Нахапетов»
11.15 Х/ф «Наше божевільне життя»
14.00 За сім морів
15.00 Неймовірні подорожі
16.15 «Крок до зірок «
17.00 Концерт Віктора Павліка 
18.50 «Цивілізація Incognita»
19.00 Греція: таємниці минулого
20.00  «Герої спортивного року-2014»
21.40 «Модні історії»
22.00 Х/ф «Гріффін і Фенікс»

16.00 Віталька
18.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30Т/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 
«Служба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10 «Модні історії»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 «Глобал - 3000»
11.35, 04.00 «Світські хроніки»
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10, 17.45 Слідство ведуть екстра-
сенси
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40, 18.15 «Цивілізація Incognita»
16.00, 23.35 Енімалія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.35 Обпалені владою 

05.10 Х/ф «Тихий Дон» 3 с. 
07.05 Х/ф «Непереможний» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
13.15 «Вулиці розбитих ліхтарів»

05.00 Т/с «Зоннентау»
11.30 «Речовий доказ». 
12.00 «Головний свідок»
12.55, 04.55 «Випадковий свідок»
13.30 «Правда життя. Весілля»
14.00 Т/с «Таємниці слідства - 9»)
19.30 Т/с «Даїшники»
23.30 «Голі та смішні»
00.25 Т/с «Перевізник»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30 Смішні люди
12.00, 12.25 Криве дзеркало
12.55 Х/с «Візит до Мінотавра»
19.15 Х/ф «Школа злодіїв»
22.35 Х/с «Чорний трикутник»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відеоі»
10.00 Т/с «Професіонал»
18.00 Х/ф «Зоряні війни»
00.00 Х/ф «Збиток»

12.00 «Агенти впливу»
12.55, 22.45 «Випадковий свідок»
13.15 Х/ф «Зграя» 
15.10 Т/с «Павутиння - 7»
23.00 «Головний свідок»

05.45 Мультфільм 
10.30 Криве дзеркало
11.00 Х/ф «Школа злодіїв»
14.20 Х/ф «Ва-банк
17.35 Х/с «Детектив Путілін»
01.45 Своя роль

06.00 «Битва Титанів»
08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00, 23.25 Чемпионські бої.
16.50 22 Тур ЧУ. Динамо - Говерла
19.15 22 Тур ЧУ. Чорноморець - 
Дніпро
21.30 «Профутбол»
23.10 «Гра без правил»

К-1

К-1

22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі

07.00 Х/ф «Кураж»
19.30 ТСН
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
22.55 «Світське життя»
00.00 Х/ф «Чорний лебідь» 

05.20 Д/ф «Сорочинська ярмарка. За 
кадром»
06.30 Х/ф «Казка про загублений 
час»
07.50, 20.00 «Подробиці»
08.45, 03.40 Мюзикл «Сорочинська 
ярмарка»
10.45 Х/ф «Операція «Ы» «
12.40 Т/с «Ключі від щастя»
16.20 Т/с «Аромат шипшини»
18.10 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Х/ф «Любов і Роман» 
22.50 Х/ф «Її серце»

06.23 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Кунг-фу Панда»

08.00 Репортер
08.05 Х/ф «Три ніндзя»
11.45 Х/ф «Великий солдат»
13.45 Х/ф «Громобій»
16.00 Х/ф «Хто я?»
18.40 Х/ф «Шанхайські лицарі»
21.00 Х/ф «Люди в чорному»
23.00 Х/ф «Нереальний блокбастер» 

05.35 Х/ф «Людина народилася»
07.05 Х/ф «Дочка»
09.00 Х/ф «Я не повернуся»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»

06.15 Т/c «Слід»
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15 Х/ф «Золоті ножиці»
09.10, 23.00 Х/ф «Серце без замка»
11.10 Т/c «Родина маніяка Бєляєва» 
15.20, 19.40 Т/c «Листи на склі»
21.00 Співай як зірка
 

06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.15 Надзвичайні новини

10.00 Х/ф «У пошуках пригод»
11.55, 13.10 Х/ф «Бібліотекар. У 
пошуках Списа Долі»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф «Бібліотекар. Повер-
нення до Копалень царя Соломона»
16.45 Х/ф «Бібліотекар. Прокляття 
Юдиного потиру»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Шеф-2»
23.20 Х/ф «Сховище» 

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40 «Файна Юкрайна»
12.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВК»
01.20 «Розсміши коміка»

06.00-10.05 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Т/с «Пригоди Електроніка» 
15.05, 17.15 Т/с «Сімейний бізнес» 
16.00 Віталька
18.15 Х/ф «Острів щастя» 

20.00 Х/ф «Кухня в Парижі» 
22.00 Х/ф «П’ять наречених» 
00.00 Х/ф «Королева»

06.00 «Кумири»
06.15 Х/ф «Наше божевільне життя»
10.00 Обпалені владою
11.15 Х/ф «Зимова спека»
14.00 Всесвіт
15.00 Неймовірні подорожі
16.10 «Ландшафтні ігри»
17.00 Концерт Віктора Павліка
18.45 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 «Герої спортивного року-2014»
21.30 «Р.Нахапетов: від П’ятихаток до 
Голлівуду»
22.30 Х/ф «Там, де тече річка» 

05.15, 04.00 «Легенди карного 
розшуку»
05.40 Х/ф «Ескадрон гусарів летю-
чих»
08.30 «Свідок»
09.00, 02.40 «Випадковий свідок»
10.00 Х/ф «Володарі шторму» 
12.30 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів 

- 12»
14.30 Т/с «Зоннентау»
21.10 Т/с «Перевізник» 
23.00 Х/ф «Близнюки» 
 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
09.50 «Бенефіс Юрія Гальцева і 
Геннадія Вєтрова»
11.40 Х/с «Детектив Путілін»
19.00 Х/ф «Ва-банк»
22.15 Х/с «Людина в прохідному 
дворі»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
08.25 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Лінійний відділ-7»
11.00 Т/с «Професіонал»
19.00 Т/с «Ментівські війни-5»
21.00 Битва Титанів
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Думки з приводу...

Наші рецепти

Всяко разно...
№14(257), пятница, 24 апреля 2015 г.8

В минулому номері нашої газети ми опублікували 
виступ тренера футбольного клубу «Чайка» В. Сидор-
чука щодо ставлення представників міської влади до 
спорту взагалі та до футболу зокрема.

Нагадаємо: В. Сидорчук вів мову, в першу чергу, про  
чемпіонат та першість України з футболу (вища та 
перші ліги) серед дитячо-юнацьких команд 2014/2015 
р. р., який розпочався восени минулого року.

Коли газета вже була в ти-
пографії, але ще не вийшла 
у світ, до нас у редакцію за-
телефонував В. Сидорчук і 
розповів, що ця історія отри-
мала продовження. 

Після чергового візиту до 
В. Решетняка групи футболь-
них тренерів керівництво 
міськвиконкому домовилось 
з ТОВ «Авто-лайн» щодо 
поїздки юних футболістів до 
с. Пісківки що в Бородянсь-
кому районі, де відбулися 
перші матчі другого кола 
чемпіонату.

Доїхали з комфортом і 
— перемогли. Причому — 
обидві команди.

Підопічні тренера О. 
Черкая (1998 р. н.) тут сен-
саційно здолали лідерів пер-

шості України у своїй групі 
(місцевий «Рубін») з рахун-
ком 2:1. 

Перший раз у ворота су-

Доїхали до Пісківки і — перемогли
противника влучив І. Коцю-
ба, другий, — за три хвилини 
до кінця матчу, з призначе-
ного арбітром пенальті — М. 
Колесніченко.

Вихованці В. Сидорчука 
(2000 р. н.) одержали пере-
могу над «Рубіном» з рахун-

ком 3:0. 
Двічі відзначився В. Куш-

ніренко та один гол забив 
капітан команди А. Спичак. 

Наступний матч наші ко-
манди проведуть в неділю, 
26 квітня на на орендовано-
му батьками стадіоні «Діназ» 
в с. Лютіж (12.00 та 14.00), 
а 3 травня поїдуть до Білої 
Церкви.

Сподіваємося, обіцяний 

мером транспорт для поїзд-
ки футболістів знайдеться і 
цього разу.

Наш кор.

В здоровому тілі...

Першість України з футболу

1. Під час плавання задіяні 
практично всі ваші м’язи. 
Вам не потрібно окремо 
тренувати різні групи м’язів. 
Ви пливете, і все ваше тіло 
працює. Кожна м’яза отри-
мує потрібне навантаження, 
тому плавці мають гармоній-
но розвинену мускулатуру.

2. Плавання відмінно під-
ходить для тих, хто хоче 
мати красиву поставу. Воно 
є відмінною профілактикою 
хвороб хребта та опорно-ру-
хового апарату. При плаванні 
м’язи, які знаходяться поруч 
з хребтом, розслабляються, 
знижується навантаження на 
хребетний стовп.

3. Плавання — щадна кар-
діонагрузка. Цей вид спор-
ту — відмінна профілактика 
захворювань серця. Якщо 
плавати регулярно, можна 
підвищити витривалість ор-
ганізму і попередити захво-
рювання серцево-судинної 

8 причин займатися плаванням 
Плавання — це популярний вид спорту, який кори-

сний всім. Заняття плаванням підвищують тонус ор-
ганізму, допомагають йому розслабитися і заряджають 
людину позитивною енергією.  

системи.
4. Плавання є чудовим 

засобом для зміцнення ди-
хальних м’язів і підняття їх 
тонусу. Це чудовий вид спор-
ту, який допоможе розвинути 
легені.

5. Перепади температури 
загартовують ваш організм, 
підвищують імунітет, а зна-
чить застуди вамі не будуть 
страшні.

6. Плавання допомагає 

худнути краще, ніж фітнес. 
Воно спалює калорій не мен-
ше, ніж біг і робота зі штан-
гою. Коли ви плавете, ризик 

травмувати суглоби і хребет 
мінімально, що дуже акту-
ально для людей із зайвою 
вагою.

7. Це відмінний засіб від 
стресу, плавання заспоко-
ює, дає організму хороший 
заряд енергії.

8. Відмінне хобі. Від такого 
спорту ви будете отримува-
ти одне задоволення. Пла-
вання не дасть вам нудьгу-
вати, так як існує безліч його 
видів.

На знімку: А. Спичак в боротьбі за м’яч

«Не тратьте время и нервы 
на постоянное выискивание 
„неправильностей“ у соб-
ственного ребенка!»

«Все знают, как делать де-
тей, но не знают, что с ними 
делать потом».

«Если в школе звонок 
будет для детей, а не для 
учителя, и все 15 минут 
перемены класс будет про-
ветриваться, в 10 раз сни-
зится количество вирусов в 
воздухе и количество забо-
леваний».

О медицинской реформе:
«Кто будет заботиться о 

здоровье детей, если педиа-
тров извели в стране?»

«Главное благополучие 
семьи — состояние здоро-
вья мамы. Папа должен кор-
шуном отбить всех, и дать 
маме поесть, поспать, погу-
лять».

«Нужно мужиков своих до 
зачатия ребенка воспиты-
вать, и будет вам счастье. А 
то вы их балуете, а потом по-
лучается, как с детьми».

«Главное в прикорме — не 
торопиться, не суетиться, и 
не слушать бабушку, которая 
говорит, что в 2 месяца ну-
жен желток».

«Если в семье есть часто 
болеющий ребенок, заведи-
те собаку. С одним ребенком 
гулять забывают, а с собакой 
гуляют 2 раза в день».

«Любой педиатр знает: по 
понедельникам дети боле-
ют чаще. А знаете почему? 
Потому что в воскресенье 
ходят в гости к бабушкам, а 
мерилом любви у нас, к со-
жалению, принято считать 
еду».

«Лишние мозги — главная 
помеха,когда речь идет о ро-
дах».

«Большинство людей ро-

Доктор Комаровский — самый популярный пе-
диатр в  Украине, автор 13 книг об уходе за детьми. 
И вот, что он говорит: 

Цитаты от доктора

Ко
м
ар
ов
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о

ждаются здоровыми, боль-
ными их делают доктора...»

«Дача всегда лучше, чем 
любое море. Если ребе-
нок 2 месяца бегает голод-
ный, грязный, босой — это 
восстанавливает его здоро-
вье за весь год».

«Дети должны быть худы-
ми и с шилом в заднице».

На вопрос о том, в каком 
возрасте лучше отдавать ре-
бенка в школу:

«В нашу школу лучше идти 
в 10 лет, а заканчивать в 11. 
Плохо, что в школе не дают 
ребенку двигаться».

«Счастливый ребенок — 
это, прежде всего, ребенок 
здоровый и только потом 
уже умеющий читать и иг-
рать на скрипке».

«Ребенок вообще никому 
ничего не должен!»

«Появившийся на свет 
младенец (человеческий де-
теныш) — такой же биологи-
ческий объект, как волчонок, 
поросенок или медвежонок».

О подгузниках:
«Суть и идеология пампер-

сов состоит в следующем: 
Памперс нужен не ребенку! 
Памперс нужен маме!»

«Человек, придумавший 
памперсы, совершил по-
двиг!»

О сексе во время бере-
менности:

«Беременность, в конце 
концов, длится всего 9 меся-
цев. Пусть вас утешит: муж 
слонихи — слон — должен 
терпеть аж 22 месяца!»

«Если он настаивает на 
этом чаще, чем вы, то нужно 
чередовать разъяснитель-
ную работу с эпизодиче-
скими контактами (совсем 
отлучать от тела не надо,  
помните — конкурентки не 
дремлют)».

Ингредиетны

1,5 ст. муки
150 гр. маргарина
1 ч.л. разрыхлителя
0,5 ст. сметаны

Для крема
1 ст. сметаны
1,5 ст. сахара
1 яйцо
2 ст.л. муки
1 кг. яблок

Цветаевский яблочный пирог
На сколько известно, выдающаяся поэтесса Марина 
Цветаева и ее сестра Анастасия частенько угощали 
таким пирогом своих гостей, именно поэтому со вре-
менем пирог получил  название Цветаевский пирог. 
Советуем и вам приготовить этот пирог. Пирог печется  
в разъемной форме с высокими бортиками.

Способ приготовления
В муку высыпаем сметану, 

растопленный маргарин и 
разрыхлитель замешиваем 
тесто.

Тесто ставим в холодиль-
ник.

Делаем крем: сметану 
взбиваем миксером добав-
ляем сахар, яйцо и муку.

Яблоки чистим от кожуры 
и тонко нарезаем.

В форму выкладываем те-

сто и разминаем руками де-
лаем бортики пирогу.

На тесто выкладываем 
яблоки и заливаем кремом.

Ставим в духовку на 50 
минут при 180 градусах.

Остывший пирог поставьте 
на несколько часов в холо-
дильник.  

Приятного аппетита! 

Увага!
Шановні читачі!
В зв’язку з тим, що 

наступна п’ятниця 
припадає на вихідний 
і наша газета до вас 
вчасно не потрапить, 
наступний номер га-
зети вийде 8-го трав-
ня.

Незважаючи на це, 
ви, все одно, отри-
маєте в травні 4 но-
мери нашої газети. 

Хороших вам свят і 
до зустрічі на сторін-
ках нашої газети!


