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Не існує ціни вищої, ніж заплатили за нашу свободу 
ці воїни. Та, на думку районної влади, їх подвиг 
до подвигів І. Вікована і В. Решетняка «не дотягує»...

«У Слов’янську Донецької області стався скан-
дал під час обговорення можливого переймену-
вання вулиць з комуністичними назвами... У ході 
громадського обговорення... вулицю Ватутіна 
запропонували перейменувати на честь Героя 
України Костянтина Могилка. Пілот літака-розвід-
ника АН-30, збитий бойовиками так званої «ДНР» 
над містом, зумів відвести палаючий літак від 
житлових кварталів ціною свого життя і всього 
екіпажу. 

Керівники комітетів мікрорайонів публічно 
заявили про свою неповагу і зневагу до пам’яті 
воїнів АТО, які віддали своє життя заради поря-
тунку жителів Слов’янська. «Вулиця Ватутіна 
не буде названа ім’ям Могилка. Народ не хоче так 
називати. Він для вас герой, а для нас ні. А то ви і 
Бандерою готові вулицю назвати», — заявив один 
з квартальних...».

«Патріоти України»
...Звичайно, герої не вми-

рають. Але лише в одному 
випадку: якщо до них став-
ляться, як до героїв. Якщо 
їх не забувають, називаючи 
їх іменами вулиці, площі і 
міста. Якщо їм встановлють 
пам’ятники. Бо померлі ге-
рої можуть і повині жити 
лише у людській пам’яті. 
Пам’яті Їх сучасників і на-
щадків, яких вони захисти-
ли ціною власного життя. 
Проблема лише в одному: 
щоб ці герої були справді 
героями, а не результатом 
придуманого пропаганди-
стами міфу.

Радянська влада, — яка 
«належить народу», яка 
«відстоює мир у всьому 
світі», яка «захищає сво-
боду й права людини», яка 
є «самою справедливою 
на Землі», — була міфом, 
придуманим високоопла-
чуваними комуністичними 
пропагандистами. Нас-
правді радянська влада 
переслідувала інакомисля-
чих, жорстоко розправля-
ючись з ними, забороняла 
знайомство з будь-якими 
іншими ідеологіями, окрім 
комуністичної, нахабно 
брехала своїм громадянам 
про «загниваючі західні ре-
жими», мільйонами вбива-
ла і морила голодом най-
більш порядних, освічених 
та волелюбних громадян, 
знищувала цілі народи, 
навішуючи на них клеймо 
«націоналістів» та «зрад-
ників».  А ще — постійно 
нарощувала озброєння, 
безсоромно втручаючись 

Герої не вмирають?

Толя Савченко, 21 рік. 
Далекомірник-номер об-
слуги зенітного артвзводу 
2 механізованого батальй-
ону військової частини. 
Народився в Пірново.

Загинув 11 липня 2014 
р., під час артилерійського 
обстрілу машин супровод-
ження конвою біля с. Зеле-
нопілля Свердловського 
району Луганської області.

Женя Єрмаков, 20 років. 
Солдат 11-го батальйо-
ну тероборони «Київська 
Русь». Народився в м. 
Вишгород.

Загинув 15 серпня 2014 
р., потрапивши в засідку 
в с. Малоіванівка, Пере-
вальського району Луган-
ської області.

Указом Президента 
України нагороджений 
орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно).

Денис Ханчич, 22 роки. 
Старший солдат 11-го ба-
тальйону територіальної 
оборони «Київська Русь». 
Народився в м. Вишгород. 

Загинув 14 вересня 
2014 р. під час обстрілу 
російськими бойовиками 
блокпосту в селищі місь-
кого типу Чорнухине Лу-
ганської області неподалік 
Дебальцевого.

Олександр Устименко, 
31 рік. Лейтенант, коман-
дир взводу 72-ї окремої 
мехбригади. Народився в 
с. Гаврилівка

Загинув 29 серпня 2014 
р. від кулі снайпера по-
близу м. Волноваха До-
нецької області. 

Нагороджений орденом 
Богдана Хмельницького 
III ступеня (посмертно). 
Залишилися дружина та 
дві доньки 

Микола Чердловський, 
33 роки. Старший сер-
жант, заступник коман-
дира взводу 72-ї окремої 
механізованої бригади. 
Народився в м. Апостоло-
ве Дніпропетровської об-
ласті, жив у м. Вишгород.

Загинув 29.11.2014 р. 
від вогнепального пора-
нення в голову в с. Но-
вотроїцьке Волновась-
кого району Донецької 
області. Залишилася дру-
жина та донька.

Костянтин Непоп, 35 
років.  Сержант, командир 
відділення 95-ї окремої ае-
ромобільної бригади. На-
родився в с.Хотянівка.

Загинув 2 лютого 2015 
р. поблизу селища Піски 
(Ясинуватський район) в 
районі Донецького аеро-
порту.

Указом Президента 
України нагороджений ор-
деном «За мужність» III 
ступеня (посмертно). За-
лишилася донька.

Олександр Костюченко,  
39 років. Старший механік- 
водій танкового взводу 
танкового батальйону. 
Жив у с. Демидів.

Загинув близько 11 лип-
ня 2014 року внаслідок 
спрацювання вибухового 
пристрою, встановлено-
го на дорозі на маршруті 
руху військової техніки, в 
районі села Червонопар-
тизанське  Свердловсько-
го району Луганської об-
ласті.

Яніс Лупікс, 43 роки. 
Молодший сержант, вій-
ськовослужбовець 169-
го навчального центру 
Сухопутних військ ЗСУ 
(Десна). Народився в с. 
Сувид.

Загинув 17 листопада 
2014 р., підірвавшись на 
міні під Дебальцевим на 
блок-посту «Гостра Мо-
гила». Залишилась дру-
жина і троє діток: два 
сини (менший — інвалід) 
і донька. 

у внутрішні справи інших 
держав, захоплюючи чужі 
землі і мріючи навернути у 
свою сатанинську віру все 
населення планети. 

Всі ми знали, принаймні, 
чули про зруйновані церкви 
та  вбитих священників, роз-
стріляних та видавлених за 
кордон інтелігентів в 20-ті;  
про «суддівські трійки», що 
на підставі виключно «ре-
волюційної доцільності» 
тисячами виносили смертні 
вироки, та спеціальні роз-
стрільні команди НКВД, які 
ці вироки негайно викону-
вали, за добу, бувало, від-
правляючи на той світ по 
кілька тисяч людей в 30-ті; 
про звірства тих же енкаве-
дистів напередодні другої 
світової, коли «радянська 
армія-визволителька» «по-
дарувала» радянську вла-
ду Західній Україні, Беса-
рабії, Північній Буковині та 
Прибалтиці. 

Завдяки нашому земляку, 
письменнику В. Суворову 
та чесним, в тому числі й 
українським історикам, ми 
ще на початку 90-х дізнали-
ся, що «Велика вітчизняна 
війна радянського народу 
проти німецько-фашист-
ських загарбників» теж — 
міф, придуманий радянсь-
кими істориками. Страшну 
правду про цю війну, по 
суті, розкривають всього 
два висловлювання. Одне 
належить «геніальному 
маршалу» Г. Жукову: «На-
віщо озброювати цих хох-
лів? Всі вони зрадники! Чим 
більше у Дніпрі втопимо, 

тим менше у Сибір потім 
відсилати доведеться...». 
Автор іншого — німецький 
генерал Е. Роммель: «Я по-
важаю кожного свого сол-
дата! І живого, і мертво-
го... Я ставлюся до наших 
воїнів, як до самого себе. 
Кожен загиблий похований 
з усіма почестями».

Нам, нарешті, добре 
відомо про захоплення 
СРСР Закарпаття після вій-

ни, придушення народних 
повстань проти комуністич-
них режимів в Угорщині 
1956-го та в Чехословач-
чині 1968-го.  

Зовсім недавно ми спо-
стерігали за діями Росій-
ської Федерації, — пра-
вонаступниці СРСР, — в 
Придністров’ї, Чечні, Грузії.

Іншими словами, ми здо-
гадувалися, що вся історія 
СРСР, — починаючи з по-

яви цієї держави на карті 
світу і закінчуючи розпадом 
в 1991 році, — є історією 
виникнення, становлення і 
функціонування злочинно-
го, антинародного режиму, 
побудованого на жорсто-
кості та насиллі відносно 
власного народу та інших 
народів світу. Оскільки нія-
кий інший режим в історії 
людства так відкрито й на-
хабно не говорив одне,  ро-

блячи прямо протилежне, 
жоден режим так не брехав 
своїм громадянам і міжна-
родній спільноті, і так підло 
не нищив стільки найкра-
щих своїх громадян. Влас-
не, історія СРСР є історією 
геноциду, але геноциду 
не певного народу за на-
ціональними ознаками, а 
історією геноциду всіх на-
цій і народностей за озна-

Влада, навіть, не спромоглася звести ці імена разом в одному публічному місті 
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Увага!

Точка зору

Покращання?

В. Гладких: «Події під ВР, що призвели до загибелі 
людей, були покликані створити ефектну картинку 
для ЗМІ з метою задоволення амбіцій певних політсил» 

— Що посприяло пере-
мир’ю на Донбасі?

— Це може бути баналь-
ним збігом або невеликим 
перепочинком, або ж, дійс-
но, посприяло голосування 
у Верховній Раді в першому 
читанні законопроекту про 
зміни до Конституції.

— Перемир’я почалося 
ще до голосування. Може, 
переговори в Берліні при-
несли результати?

— Я не хочу здатися пе-
симістом або скептиком, 
але мені здається, що зу-
стріч в Берліні була при-
свячена тому, щоб змусити 
Петра Порошенка проявити 
політичний талант та знайти 
важелі впливу на Верховну 
Раду, з тим щоб депутати 
підтримали конституційний 
проект. Це позачергове за-
сідання збиралися провести 
27 серпня, потім воно було 
відкладено. Все говорить 
про те, що були певні склад-
нощі з необхідним мінімумом 
голосів.

— Чи не є перемир’я ба-
жаним результатом голо-
сування по Конституції?

— Припинення вогню, без-
умовно, велике досягнення. 
Але якщо ми подивимося на 
ціну цього припинення вогню 

Режиму припинення вогню на Донбасі дотримуються обидві сторони конфлікту. 
Про це повідомила прес-секретар представника України в Контактній групі з вре-
гулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дар’я Оліфер. За її словами, даний 
факт підтверджують також заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 
Олександр Хуг та офіцери зі Спільного центру з контролю та координації.

У той же час стало відомо про трьох загиблих бійців Нацгвардії в ході зіткнень 31 
серпня під Верховною Радою. Причиною загибелі людей став вибух бойової грана-
ти. Протести спалахнули після прийняття депутатами змін до Конституції в частині 
децентралізації влади. Активну участь у мітингу брали представники ВО «Свобода» 
та «Радикальної партії Олега Ляшка». Парламент має намір створити тимчасову 
слідчу комісію з розслідування подій 31 серпня. 

При цьому лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив про вихід його фракції з 
парламентської коаліції.
Важливі події в політичному житті країни в ефірі радіостанції Голос Столиці проко-
ментував політичний експерт Аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких.

та можливі подальші кроки 
наших опонентів, на те, які 
наслідки може це мати для 
нашої держави, то краще, 
можливо, щоб вогонь не при-
пинявся.

— Ми гравці або фігури 
на цьому полі?

— На цьому полі ми є дер-
жавою, яка демонструє свою 
неспроможність самостій-
но визначати не тільки своє 
майбутнє, але й сьогодення. 
І тому цілком закономірно, 
що ми повільно переходи-
мо під зовнішнє управління. 
Коли ми щось від когось ви-
магаємо, з нами грає злий 
жарт наш інфантилізм. Аме-
риканці зобов’язані дати нам 
зброю, європейці зобов’язані 
накласти на РФ санкції. Нам 
всі реально повинні, нам обі-
цяли, давали гарантії. Але 
замість цього потрібно було 
задати собі питання: а ми ви-
конали свої обіцянки, які ми 
давали в 1991 році? Тоді ми 
не говорили, що побудуємо 
черговий «бандостан», де 
купка людей стане безмірно 
збагачуватися, а всі інші пе-
ретворяться на біомасу та 
гумус історії. Виконали ми ці 
обіцянки? Ми говорили, що 
будемо інтегруватися в євро-
пейське співтовариство. Ми 

виконали цю обіцянку, коли 
23 роки грали в багатовек-
торність? Давайте не будемо 
шукати причину наших про-
блем у тому, що у нас погані 
сусіди. Це непродуктивно.

— Розслідування подій 
під ВР проходить в рамках 
правового поля?

— Ці дії підпадають під 
ознаку терористичного акту, 
так як основна мета теракту 
— це залякування суспіль-
ства, сіяння атмосфери стра-
ху, яка сприятиме досягнен-
ню тих чи інших політичних 
цілей тієї чи іншої політичної 
групи. Все це виглядало як 
дешевий перформанс, який 
коштував нам дуже доро-
го. Крикуни з «Радикальної 
партії» і ВО «Свобода» пре-
красно знали, що депутати, 
як мишенята, вже давно роз-

біглися і поїхали в ресторани 
святкувати чергову перемогу 
українського парламента-
ризму. І тільки після того по-
чався штурм. Кого, власне 
кажучи, збиралися знайти в 
Раді ці люди? Що вони зби-
ралися робити, навіть якщо 
б вони там когось знайшли? 

Цей штурм не мав ніяко-
го практичного сенсу, але 
була класна картинка. Пер-
фоманс був розрахований 
на журналістів. Виходить, 
люди загинули заради гар-
ної, театральної, ефективної 
картинки. Мені здається, це 
дорога ціна за чиєсь бажан-
ня задовольнити політичні 
амбіції.

— Чим, по-вашому, закін-
читься слідство?

— У кращому випадку це 
закінчиться тим, що вина 
певних людей буде доведе-
на в судовому порядку. Чи 
справді ці люди були винні 
— питання так і залишить-
ся дискусійним, оскільки 
ми прекрасно знаємо стан 
правоохоронної системи в 
Україні.

— Якою буде доля коалі-
ції після виходу з неї «Ра-
дикальної партії»?

— Можна по-різному роз-
цінювати ці конституційні 
зміни, закон про децентралі-
зацію і позицію президен-
та. Позиції «Радикальної 
партії», партій «Самопоміч» 
та «Батьківщина» в цьому 
питанні дуже непослідовні. 
Де-факто ми побачили, що 
в Україні існує дуже цікава 
ситуація. З одного боку, є 
оформлена парламентська 
коаліція, з іншого боку — 
де-факто існує ситуативна 
більшість, як було за часів 
Леоніда Кучми.

— Нам варто очікувати 

появи у ВР нових опози-
ціонерів або груп за інте-
ресами?

— Вони і зараз один проти 
одного дуже добре дружать. 
Навіть якщо Ляшко зробить 
те, чим загрожує, то вийде, 
що це не є трагедією. У ньо-
го у фракції 21 особа, а по-
зафракційних депутатів у ВР 
— 43. 

І елементарно, ці 43 ста-
нуть фракційними, увійдуть 
до БПП або до «Народного 
фронту».

Ляшко піде і далі займа-
тися демагогією в опозиції. 
Коаліція в такому складі пе-
реформатує уряд, про що 
Арсеній Яценюк заявив заз-
далегідь, тому що, напевно, 
передчував, що чекає керів-
ництво восени. 

І далі цей режим буде собі 
жити. Я дуже сумніваюся, 
що Ляшко ризикне піти на 
оформлення ганебних від-
носин з «Опозиційним бло-
ком».

— Після подій під ВР 31 
серпня варто очікувати 
більш жорстких заходів 
безпеки в Києві?

— У Києві завжди для 
охорони шляхти є і зброя, і 
фахівці, і бензин, і техніка. 
Я дуже боюся того, що вла-
да може скористатися цією 
нагодою, щоб почати закру-
чувати гайки та цементувати 
громадянське суспільство.

— Можуть заборонити 
проведення мітингів?

— Ситуація для цього 
дуже сприятлива, та й су-
спільство зараз, як не дивно, 
готове погодитися з такими 
диктаторськими законами. 
Суспільство підходить до тієї 
межі, коли значна його ча-
стина потенційно готова до 
обмежень прав і свобод.

Цікаве свято з нагоди 
початку навчального року 
відбулося у Вишгородсь-
кій гімназії «Інтелект». На 
урочистостях виступив ор-
кестр Головного управління 
внутрішніх справ України 
в Київській області. Вдячні 
глядачі гучними оплесками 
вітали віртуозних музикантів 
в пагонах, які виконали су-
часні музичні твори та кла-
сичні мелодії. 

Окрім того, перший урок в 
цьому навчальному році де-
сятикласникам «Інтелекту» 
провели працівники Управ-
ління кримінальної міліції у 
справах дітей ГУМВС Украї-
ни в Київській області. Пра-
воохоронці розповіли учням 
про основні правила, яких 
потрібно дотримуватися у 

школі, на вулицях та у гро-
мадських місцях, про від-
повідальність неповнолітніх 
за скоєння адміністративних 
чи кримінальних правопору-
шень. 

Разом з правоохоронцями 
до учнів завітала організа-
тор національного проекту 
«Місто професій» Т. Люлька. 
Вона провела коротку лекцію 
про те, як стати успішною лю-
диною, досягати своєї мети, 
не зраджувати мріям, обрати 
професію до душі тощо. 

Також варто додати, що 
урочисту лінійку в «Інтелек-
ті» відвідав депутат Київсь-
кої облради О. Приходько. 

Але, найособливішим свя-
то Першого дзвоника було 
у Ясногородській школі. Там 
відзначали не лише День 

знань, а й ювілей — 50 років .
Привітати педагогічний ко-

лектив та учнів з подвійним 
святом завітав перший за-
ступник голови РДА В. Саве-
нок, який окрім теплих слів 
привітань привіз подарунки 
— від РДА набір парт для 
класу, а від народного депу-
тата України Я. Москаленка 
— ноутбук. 

Від імені Вишгородської 
районної ради присутніх на 
урочистій лінійці в Ясного-
родці вітали депутат райра-
ди Г. Паламарчук та радник 
голови Г. Мороз (до речі, ви-
пускниця цієї ж школи), які 

вручили всім ясногородсь-
ким першокласникам квитки 
на відвідини зоопарку «12 
місяців». 

До слова була запрошена 
випускниця Ясногородської 
СШ, нині головний лікар Ди-
мерської райлікарні О. Ма-
лашенко, яка ділилася спо-
гадами про шкільне життя. 

Свій зірковий час для 
виступу отримали першо-
класники, яких у цьому році 
за парти сіло 12. 

Директор Ясногородської 
ЗОШ Н. Устенко вручила По-
дяки за багаторічну працю на 
освітянській ниві та з нагоди 

50-річного ювілею школи І. 
Кожем’яці, Л. Кожем’яці, Л. 
Гусєвій, О. Ткач, та подяку-
вала за допомогу у зміцненні 
матеріально-технічної бази 
школи та вагомий внесок у 
виховання юних громадян 
України сільським головам 
Ясногородки  Т. Антоненко, 
Толокуні — Н. Кальченко, Су-
холуччя — О.  Чуж, Богданів 
— Т. Савченко та К. Фаріону. 

Звучав Перший в навчаль-
ному році дзвінок. Діти випу-
стили в небо кульки бажань. 
А для гостей було влаштова-
но екскурсію школою... 

Бажаю всім учням та вчи-
телям Вишгородщини міцно-
го здоров’я, добробуту, миру 
і злагоди, наполегливості, 
натхнення та успіхів у праці 
на благо нашого району та 
України! Твердо перекона-
на, що своїми досягненнями 
ви обов’язково примножите 
здобутки нашого краю і бу-
дете гідними наслідувачами 
подвигу учасників Революції 
Гідності та захисників свобо-
ди на Сході України. 

Лілія Янчук-Олексій
На знімку: лекцію читає 

Т. Люлька

1 вересня Вишгородщина купалася у мелодіях пер-
ших дзвінків. Стартував навчальний рік 2015-2016.  

Керівництво району цього разу вітало школярів сіль-
ських шкіл. 

Голова Вишгородської райдержадміністрації О. 
Горган відвідав Литвинівську школу, голова районної 
ради І. Побідаш та керівник апарату РДА О. Пожива-
нов побували на святі Першого дзвоника у Демидові. 
Заступник голови райдержадміністрації В. Духота та 
депутат районної ради О. Опімах вітали з 1 вересня 
учнів Рудня-Димерської школи.  

Свято Першого дзвоника

01.09.2015 до чергової 
частині Вишгородського 
РВ надійшло повідомлен-
ня від жителів с. Ровжі, 
проте, що ними було 
знайдено предмети схожі 
на боєприпаси. Виїздом на 
місце було встановлено, 
що знахідкою виявились 
50-мл. снаряди часів ВВ 
у кількості десяти штук. 
Вибухотехніками МНС 
вказані знахідки були 
знешкоджені.

Вказані випадки не поо-
динокі для нашого району. 
Громадяни здебільшого зна-
ходять їх на полях, у лісі, на 
городі та під час будівництва 
в таких населених пунктах 
Вишгородського району, як: 
Демидів, Козаровичі, Димер, 
Синяк, Нові Петрівці, Старі 
Петрівці, та в м. Вишгород. 
На місце події одразу на-
правляється вибухотехніч-
ний наряд МНС які знешкод-
жують снаряди. Але, деякі 
громадяни не бачать загрози 
та намагаються власноручно 
розібрати їх, аби в подаль-
шому здати на металобрухт. 
Відповідно міліція поперед-
жає всіх громадян і особливо 
дітей, не наражайте себе на 
небезпеку, при виявлені пі-
дозрілих предметів, ні в яко-
му разі не чіпайте їх, а відра-
зу повідомляйте про знахідку 
до міліції (телефони «102» 
або 045-96-22065).

НЕБЕЗПЕЧНІ 
ЗНАХІДКИ!

В Україні різко 
подорожчала 
електроенергія

З вівторка, 1 вересня, 
в Україні майже на 20% 
підвищилися ціни на елек-
троенергію.

Як повідомляє ТСН, якщо 
раніше за кіловат споживачі 
платили 37 коп., то з першо-
го вересня за кожен вико-
ристаний кіловат електрое-
нергії доведеться заплатити 
45,6 коп. Причому цей тариф 
діє, якщо загальний обсяг 
використаного електрики за 
місяць не перевищив 100 
кіловат.

Для тих, хто перевищить 
цю норму, будуть діяти інші 
умови: якщо ви спожили від 
100 до 600 кіловат, тариф 
складе 79 коп. А тим, хто 
перевищив показник в 600 
кіловат, доведеться платити 
за тарифом 1,48 грн.

Колишній міністр житло-
во-комунального господар-
ства Олексій Кучеренко пе-
реконаний, що для більшості 
українців нові тарифи є не-
підйомними. «Підвищення 
б’є в першу чергу по цій кате-
горії 100-600 кіловат-годин. 
Раніше найменший обсяг 
дешевої електроенергії був 
150 кіловат, тепер став 100. 
І зараз жодна сім’я не помі-
щається в ці 100 кіловат», — 
заявив він.
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Герої не вмирають? 
Не існує ціни вищої, ніж заплатили за нашу свободу 
ці воїни. Та, на думку районної влади, їх подвиг 
до подвигів І. Вікована і В. Решетняка «не дотягує»...

кою інтелектуальною: знищува-
лись найкращі — найрозумніші, 
найталантовитіші, найпорядніші, 
найсміливіші, найволелюбніші. 
Залишались і злітали вгору по 
кар’єрній драбині у всіх, без 
виключення, сферах життя най-
підліші, найбезхребетніші, най-
брехливіші та найхитріші. Рідкі 
виключення лише підтверджува-
ли правило.

Все це ми знали, але... Це 
знання було чисто теоретичне. 
Воно не пройшло через наші сер-
ця. Через наші душі. Ми і вірили в 
це, і не вірили. Дуже вже близько 
стояв до нас СРСР. Він був про-
сто частиною нас самих. І дуже 
вже далеко від нас були жахи і 
кров, якими була наповнена його 
історія. Навіть, коли ми дивили-
ся по телевізору документальні 
кадри з Придністров’я, з першої 
і другої чеченської війн, з Грузії, 
— ми вважали, що більшість че-
ченців — дійсно бандити; що М. 
Саакашвілі — дійсно напав на 
Абхазію, а з Придністров’ям вза-
галі незрозуміло що... Так було 
простіше: вважати, що диму без 
вогню не буває. Що в будь-якому 
конфлікті винуваті дві сторони. 
Що СРСР, як і Россія — це держа-
ви, які, звичайно, робили помил-
ки, але в принципі... По великому 
рахунку... 

Ми так думали,  поки самі не 
стикнулися з жахливим мон-
стром, на ім’я Російська Федера-
ція. І на собі, на власній шкірі не 
відчули те, що відчували молда-
вани, чеченці, грузини. 

Поки не побачили всю під-
ступність і нелюдскість режиму, 
створеного зовсім не Путіним, ні, 
— створеного Леніним і творчо 
розвинутого Сталіним. 

Поки не зазирнули в широко 
розкриті, наповнені божевіль-
ною ненавистю до «укрів», очі 
ідеологічно отруєних російських 
найманців, готових убивати, уби-
вати, убивати. 

Поки не пересварилися з усіма 
російськими родичами, знайо-
мими й друзями в «однокласни-
ках», відчайдушно намагаючись 
пояснити їм що, насправді, від-
бувається, і, нарешті, впевнив-
шись, що все даремно: кожне 
твоє слово, кожен аргумент ще 
більше переконує їх, що  «зомбо-
ваний» саме ти, а не вони. 

Поки  не впевнились на при-

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

кладі Надії Савченко та Олега 
Сєнцова, що таке російська дер-
жава із всім її «правосуддям».

Поки не стикнулися з росій-
ською військовою «честю і бла-
городством» в розстріляному 
«зеленому коридорі» під Іловай-
ськом. 

Поки не наслухались маяч-
ні Чуркіна з Лавровим на різних 
міжнародних засіданнях.     

Поки не усвідомили, що до-
нецько-луганську «вату» пере-
виховати, практично, нереально: 
що б не робили наші військові 
для них і заради них, навіть від-
давали життя, їх ненависть до 
«бендер» нікуди не дівається. 
Вона може трохи стихнути, від-
ступити на задній план, сховати-
ся всередині, але в будь-який мо-
мент готова спалахнути з новою 
силою.

«...Він для вас герой, а для 
нас — ні!». І це — умитий кров’ю 
Слов’янськ, який майже рік був 
під Гіркиним та Бєсом, звільнений 
Слов’янськ, що, начебто, «навіки 
став українським містом»!

...А у нас у Вишгороді, точні-
ше, в нашому районі 20 серпня 
стало більше на два Почесних 
громадянина. 45-та сесія район-
ної ради  одноголосно прийняла 
відповідне рішення. Почесними 
громадянами стали директор 
Національного Музею-заповід-
ника «Битва за Київ у 1943 році» 
Іван Вікован та Вишгородський 
міський голова Віктор Решетняк 
(посмертно). Присутні депутати 
проголосували за це рішення од-
ноголосно. 

І. Віковану високе звання при-
своєно «за багатолітню плідну 
працю на благо громади району, 
високий професіоналізм, ваго-
мий особистий внесок у збере-
ження та увіковічнення пам’яті 
подвигів воїнів-визволителів 
міста Києва, роботу серед ве-
теранів, військово-патріотич-
не виховання учнів та молоді, 
соціально-економічний та куль-
турний розвиток Вишгородсь-
кого району».

А ось рядки біографії І. Вікова-
на: «1971-1980 р.р. — працював 
вчителем Лютізької середньої 
школи, директором Новопе-
трівської восьмирічної школи, 
інструктором РК КПУ;

1980-по даний час — директор 
Національного музею-заповідни-
ка «Битва за Київ у 1943 р.».

Особливу увагу приділяє збе-

реженню та увічненню пам’яті 
подвигу воїнів-визволителів м. 
Києва, роботі серед ветеранів, 
військово-патріотичному вихо-
ванню учнів та студентської 
молоді. За особистий внесок під 
час будівництва музею присвоє-
но звання «Заслужений праців-
ник культури України», нагород-
жений орденами «За заслуги» III 
та ІІ ступенів, Святого Георгія 
Побєдоносця, медалями Чеш-
ської Республіки, «За сприяння 
воєнній розвідці України» ІІ сту-
пеня, «Двадцять років неза-
лежності України», нагрудним 
знаком «Знак пошани». Грамо-
тою Верховної Ради України, 
почесною відзнакою «За бага-
торічну сумлінну працю в галузі 
культури і туризму України», по-
чесною відзнакою Міністерства 
оборони України Неодноразово 
нагороджувався. Почесними Гра-
мотами. Обирався депутатом 
Вишгородської районної та Но-
вопетрівської сільської рад».

Згодьтеся, шановні читачі, і об-
грунтування, і біографія, на яку 
воно спирається, вагомі. І, без-
умовно, прикрасили б шпальти 
будь-якої районної, навіть об-
ласної української газети і в 70-
ті, і в 80-ті роки. Навіть в 90-ті та 
2000-ні, незважаючи на вже існу-
ючі тоді в суспільстві різні (пря-
мо протилежні) погляди на роль 
СРСР у світі взагалі, і «визвольну 
місію рядянської армії в Європі» 
зокрема. Я добре пам’ятаю, що 
ідеологічно в Національному му-
зеї-заповіднику «Битва за Київ у 
1943 р.» ні в 2005-му, ні в 2010-
му, ні навесні 2013-го, порівняно 
з радянськими часами, нічого не 
змінилося. Так, була впорядко-
вана територія, з’явилися нові 
експонати, каплиця, але дух, — 
дух «великої перемоги великої й 
непереможної радянської армії», 
який допускає лише одну версію 
цієї війни — комуністично-про-
пагандистську, — залишився. 
Мабуть тому, що і тодішній прези-
дент В. Янукович, (який, до речі, 
дуже опікувався цим музеєм), 
разом з прем’єром М. Азаровим 
іншої версії не допускали.

Однак, після осені 2013-го, 
зими та весни 2014-го... 

Я нагадаю, що саме за війна 
сьогодні точиться у нас на сході 
України. Це — війна двох світо-
глядів: радянського, від якого 
не бажає відмовлятися Росія, 
і цивілізованого, який сповідує 

Оцей кольоровий плакат, що висить за склом одного з інформаційних стендів біля адмінбу-
динку в центрі міста — все, чим влада спромоглася вшанувати пам’ять загиблих в АТО героїв

весь світ. 
Так от, після Революції гідності 

особисто я добре подумав би пе-
ред тим, як присвоювати високе 
звання Почесного громадянина 
району І. Віковану, — хорошій 
людині, прекрасному організато-
ру, але за професійними обов’яз-
ками — протягом довгих років 
головному пропагандисту і збері-
гачу міфу про «великую освобо-
дительную миссию советской 
армии европейских народов» в 
нашому районі.  

А після розв’язання Росією 
війни з нами, загибелі тисяч 
українських патріотів від рук 
російсько-радянських фанатиків і 
бандитів-найманців, що фінансу-
ються ціює ж Росією, вважаю та-
кий крок витонченим і завуальо-
ваним знущанням над пам’ятью 
наших загиблих патріотів. Особ-
ливо — тих, хто народився, виріс 
чи жив в нашому районі: героїв 
Небесної сотні Ігоря Пехенько та 
Володимира Кіщука, загиблих в 
АТО Миколи Чердловського, 
Костянтина Непопа, Олексан-
дра Костюченка, Євгена Єрма-
кова, Олександра Устименка, 
Дениса Ханчича, Анатолія Сав-
ченка, Яніса Лупікса.

Наші депутати, цим рішенням, 
начебто, навмисне підкреслили: 
загиблі за свободу України хлоп-
ці — це, звичайно, добре, але 
музей, який побудований на суто 
радянських цінностях і підходах 
(які й надихали вбивць з геор-
гіївськими стрічками) — краще. 
Коротше кажучи  — «вони для 
вас герої, а для нас — ні».

Скажу чесно, після того, як І. 
Побідаш оголосила прізвища 
кандидатів в Почесні громадяни 
району, я все чекав: може, вста-
не хтось із депутатів і запитає: 
шановні, а як же наш колега Ко-
стя Непоп? Який зовсім недавно 
сидів поряд із нами, ось у цьому 
залі? Можливо він, єдиний із нас, 
депутат районної ради, який вирі-
шив добровільно піти на фронт, 
своєю смертю заслужив звання 
Почесного громадянина району? 
І, навіть, більше, ніж шановний і 
обігрітий всіма владами І. Віко-
ван? Та й інші хлопці, що віддали 
життя за Україну. За нас з вами. 
Може, комусь із них потрібно при-
своїти це звання? Посмертно?

Але ніхто не встав. Включаючи 
голову адміністрації О. Горгана.   

Тому після сесії я вирішив по-
цікавитися: а де, взагалі, можна 

побачити всі разом імена наших 
загиблих хлопців? Які, як на 
мене, давно вже б мали бути зо-
лотими літерами викарбувані на 
мармуровій дошці в холі першого 
поверху адмінбудику. На самому 
видному місці. Адже ці хлопці 
загинули за незалежність саме 
держави Україна.

Так от, я знайшов, правда, 
лише чотири прізвища з восьми 
(див. внизу) — на кольоровому 
плакаті, що висить за склом од-
ного з інформаційних стендів 
біля адмінбудинку в центрі міста. 
Признаюся чесно: за чотирнад-
цять років, протягом яких я живу 
у Вишгороді, я бачив людей, що 
роздивлялися ці стенди, разів зо 
п’ять, не більше. А ще в кущах, 
під цим самим стендом, я, також, 
розгледів велике фото Кості Не-
попа. Поряд із табличкою з його 
іменем, яку прочитати неможли-
во: дуже вже захована.  

...Нещодавно голова РДА О. 
Горган в зв’язку із 100 днями, 
протягом яких він очолює рай-
держадміністрацію, на прес-кон-
ференції розставляв пріоритети. 
На першому місці опинилася 
АТО. Чи то на сьомому, чи то на 
восьмому — боротьба з коруп-
цією. Я не згоден з О. Горганом. 
Тому, що боротьба з корупцією 
має стояти, навіть, не на друго-
му, а на першому місці — поряд 
із АТО. Тому, що АТО і корупція є 
двома сторонами однієї медалі. 
Або ми покінчимо з ними одно-
часно, або не покінчимо ніколи. 
Це я — щодо  корупції, якою 
Вишгород був просяклий за часів 
керівництва ним В. Решетняка — 
другого Почесного громадянина 
району. І яку нашу депутати ра-
зом з О. Горганом так і не поба-
чили. І зараз бачити не бажають.

...А, загалом, у нас і в районі, 
і в місті все нормально. Як і три, 
і п’ять років тому. Неначе немає 
війни і не було Революції гідності. 

Так от, шановні депутати рай-
онної ради, які були присутні на 
45-й сесії. Я всіх вас дуже по-
важаю. Всі ви — розумні, чесні, 
шановані люди. Але, якщо ви ще 
раз захочете стати депутатами, 
вибачте, але особисто я за вас 
голосувати не буду. Тому, що мені 
не подобаються ваші пріоритети. 
Тому, що мені за вас соромно. 
Перед хлопцями, загиблими на 
Майдані і в АТО. Які віддали жит-
тя за мою і вашу свободу.

В. Борзовець

А це — «куточок К.Непопа».Тут же, під кущами. Знайти його 
дуже непросто. Прочитати, кому присвячений — ще важче...

Влада, навіть, не спромоглася звести ці імена разом в одному публічному місті 
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45-та сесія районної ради
Вышгородщина

Коли громада Гаврилівки голосувала 
 ні О. Горгана: їх не запросили. Зате був

На засідання 45-ї сесії районної ради 20 серпня 2015 року було 
винесено 17 питань (включаючи «різне»):

«1. Про затвердження звіту про виконання райбюджету за І 
півріччя 2015 року.

2. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного 
фонду районного бюджету за травень, червень 2015 року.

3. Про затвердження фінпланів комунальних підприємств... Виш-
городського району на 2016 рік.

4. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 червня 
2015 року №591-44-VI «Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Вишгородського району на 2015 рік».

5. Про внесення змін до Програми накопичення та використання 
матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у 
Вишгородському районі на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 30.12.2014 року № 544-41-VІ.

6. Про внесення доповнень до рішення районної ради від 27 
січня 2011 року №40-05-VІ «Про Вишгородську районну комплексну 
програму «Турбота» на 2011-2015 роки». 

7. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності та ро-
звитку засобів масової інформації спільної комунальної власності 
територіальних громад району на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням районної ряди від 21.12.2012 року № 305-23-VІ.

8. Про внесення змін до рішення райради від З0.12.14 р. №553-
41-VI «Про районний бюджет Вишгородського району на 2015 рік».

9. Про підсумки виконаная Програми розвитку малого і серед-
нього підприємництва у Вишгородському районі на 2013-2014 роки 
та про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у 
Вишгородському районі на 2015-2016 роки.

10. Про хід виконання Програми забезпечення містобудівною 
документацією населених пунктів району на 2012-2015 роки, за-
твердженої рішенням районної ради від 02.02.2012 р. №192-15-VI. 

11. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Вишгородсь-
кого району».

13. Про передачу КП «Вишгородське бюро технічної інвентариза-
ції» у господарське відання частини нежитлового приміщення № 
15 площею 41,0 кв. м за адресою: м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1.

12. Про внесення змін до додатку 1 рішення Вишгородської 
райради від 16.09.2010 №501-35-V «Про створення постійно діючої 
міжвідомчої комісії райради з розгляду питань щодо відключення 
споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого во-
допостачання, затвердження складу та положення про її роботу».

14. Про надання дозволу КП «Вишгородське бюро технічної 
інвентаризації» на відчуження автомобіля.

15. Про Програму розвитку КП Вишгородської районної ради 
«Шкільне харчування» на 2015-2018 роки. 

16. Про встановлення вартості харчування учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів та районного дитбудинку «Любисток».

17. Про встановлення вартості харчування у дошкільних на-
вчальних закладах. 

18. Різне».
ВСЕ БУЛО ЯК ЗАВЖДИ, ПОКИ 

НЕ ДІЙШЛИ ДО ЗМІН В БЮДЖЕТ
Сесія розпочалася із деяким за-

пізненням: як завжди, не було кво-
руму. Врятувала ситуацію Л. Сви-
стун, яку зустріли оплесками.

Перед розглядом питань поряд-
ку денного голова райради І. По-
бідаш вручила грамоту, якою було 
нагороджено прапорщика Романа  
Олійничука «за захист суверені-
тету, територіальної цілісності та 
недоторканності України, за збере-
ження державної безпеки і держав-
ного кордону України, за військову 
доблесть, за проявлену мужність 
при виконанні завдань у зоні АТО» 
матері Романа Вірі Олійничук.

Щодо пропозицій до порядку 
денного, то В. Савенок запропону-
вав зняти з розгляду питання №15 
«Про Програму розвитку КП Виш-
городської районної ради «Шкільне 
харчування» на 2015-2018 роки». 

Депутати цю пропозицію не під-
тримали. Однак, коли на голосу-
вання було поставлено питання 
щодо прийняття за основу порядку 
денного, і В. Савенок його не під-
тримав, виявилося, що без його го-
лосу сессія може просто не відбу-
тися: в сесійному залі знаходиться 
31 депутат.  Довелося голосувати 
вдруге після прохання І. Побідаш 
підтримати порядок денний. В. Са-
венок на прохання вігукнувся. 

Щодо депутатських запитів та 
звернень. Л. Дума з сесійної трибу-
ни звернулася до Вишгородського 
районного відділення «Укртеле-
кому» із запитанням коли у двох 
десятків жителів Вищої Дубечні, 
в тому числі у Вищедубечанській 
школі, відновиться телефонний 
зв’язок, який в них відсутній біля 
3-х місяців. З’ясувалося, що біля 1 
км телефонного кабелю знищили 
пірнівські забудовники (начебто, 

охоронці А. Яценюка), які не хочуть 
іти ні на які контакти з керівництвом 
с. Вища Дубечня. Депутат попере-
дила, що якщо зв’язок не буде від-
новлено, люди перекриють дорогу.

І. Побідаш пообіцяла «написати 
відповідне звернення». 

Слово начальнику Вишгородсь-
кого райвідділу міліції П. Панфьо-
рову (на минулій сесії ставилося 
питання про незадовільну роботу 
правоохоронних органів) депутати 
вирішили надати після обговорен-
ня питань порядку денного.

Сесія затвердила звіт про ви-
конання районного бюджету за 1 
півріччя 2015 р. 

По доходах — в сумі 172 млн. 
553 тис. 336 грн.; по видатках — в 
сумі 156 млн. 451 тис. 173 грн. з 
перевищенням доходів над видат-
ками в сумі 16 млн. 102 тис. 163 
грн. 

З них по доходах загального 
фонду в сумі 164 млн. 410 тис.  
95 грн.  та по видатках загального 
фонду в сумі 146 млн. 459 тис. 976 
грн. з перевищенням доходів над 
видатками в сумі 17 млн. 950 тис. 
119 грн.  ,

По доходах спеціального фонду 
в сумі 8 млн. 143 тис. 241 грн. та 
по видатках спеціального фонду в 
сумі 9 млн. 991 тис. 197 грн. з пе-
ревищенням видатків над дохода-
ми в сумі 1 млн. 847 тис. 956 грн. 

Депутати затвердили звіт про 
витрачання коштів резервного 
фонду райбюджету за травень, 
червень 2015 р. (не витрачався).

Сесія затвердила фінансові 
плани комунальних підприємств 
району на 2016 рік, зокрема:

— «Вишгородське бюро тех-
нічної інвентаризації”;

— «Вишгородська центральна 
районна аптека №23»;

— «Комунальник»;

— «Вишгородтепломережа»;
— «Вишгородське районне го-

спрозрахункове відділення про-
філактичної дезінфекції»;

— «Редакція газети «Слово»;
— «Управління капітального 

будівництва «Вишгородрай-
буд»;

— «Шкільне харчування».
Сподіваємося, що з детальними 

аналізами цих планів ми ознайоми-
мося в газеті «Слово». 

Сесія внесла зміни до рішення 
райради від 25.06.15 р. №591-44-
VI «Про Програму соціально-е-
кономічного та культурного ро-
звитку... району на 2015 рік».

Зміни стосувались використання 
коштів бюджету розвитку, а саме:

— реконструкція поліклініки Но-
вопетрівської районної лікарні — 2 
млн. 664 тис. 220 грн.;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на реконструк-
цію Димерської районної лікарні — 
352 тис. грн.;

— капремонт терапевтичного та 
хірургічного відділень Вишгородсь-
кої ЦРЛ — 1 млн. 795 тис. грн.;

— придбання пульсоксиметру 
для надання першої медичної до-
помоги новонародженим — 20 
тис. грн.;

— придбання електрокардіо-
графів для Вишгородської ЦРЛ — 
95 тис. грн.;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на будівництво 
та облаштування огорожі з ворота-
ми та шлагбаумами Вишгородської 
ЦРЛ — 80 тис. грн.;

— капремонт мереж теплопо-
стачання і котельного обладнання 
Вишгородської ЦРЛ — 620 тис. 
грн.;

— капремонт Пірнівської амбу-
латорії загальної практики сімейної 
медицини — 1 млн. 895 тис. грн.;

— придбання обладнання для 
Козаровицької амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини — 
16 тис. грн.; 

— капремонт покрівлі та фасаду 
Лютізької ЗОШ І-ІІІ ступенів — 1 
млн.  688 тис. грн.;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на капітальний 
ремонт даху Жукинської ЗОШ — 
125 тис. грн.;

— прибудова санвузлів в 
Литвинівській ЗОШ — 650 тис. 
грн.;

— капремонт Катюжанського 
ДНЗ ясла-садок «Лелеченя» в с. 
Катюжанка — 6 млн. 870 тис. грн.;

— капремонт будинку культури в 
с. Вахівка — 990 тис. грн.;

— капремонт сільського клубу в 
с. Воропаїв — 990 000 тис. грн.;

— улаштування спортивного 
майданчика в с. Пірнове — 1 млн. 
166 тис. грн.;

— капремонт дошкільного на-
вчального закладу «Малятко» в с. 
Литвинівка — 990 тис. грн.;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на реконструк-
цію з добудовою ДНЗ «Барвінок» в 
с. Лютіж — 390 тис. грн.;

— виготовлення проектно-кошто-
рисної документації для проведен-
ня реконструкції будинку культури 

в с. Жукин — 220 тис. грн.
У депутатів усі ці цифри ніякої 

цікавості не викликали. Особисто 
мене дещо здивував пункт про 
спортивний майданчик в с. Пірнове 
за 1 млн. 166 тис. грн. Мені здаєть-
ся — дещо дорогуватий виходить 
майданчик...

Депутати внесли зміни до Про-
грами накопичення та викори-
стання матеріального резерву 
для запобігання, ліквідації над-
звичайних ситуацій техноген-
ного і природного характеру та 
їх наслідків у Вишгородському 
районі на 2015-2019 р. р., за-
твердженої рішенням райради 
від 30.12.2014 року № 544-41-VІ.

Зміни, про які йдеться, стосува-
лися запасів паливно-мастильних 
матеріалів (збільшились з 99 тис. 
грн. до 198 тис. 900 грн.), внаслі-
док чого змінилися й інші цифри 
обсягів накопичення матресурсів. 

Сесія внесла доповнення до 
рішення районної ради від 27 

січня 2011 року №40-05-VІ «Про 
Вишгородську районну ком-
плексну програму «Турбота» на 
2011-2015 роки». 

Доповнення стосувалися:
— надання одноразової ма-

теріальної допомоги особам по-
хилого віку, інвалідам, ветеранам 
війни та праці, одиноким непра-
цездатним та важкохворим за ме-
дичними висновками громадянам 
району, сім’ям, які опинилися в 
складних життєвих обставинах (в 
2014 р. — 450 грн., в 2015-му — 
700 грн.);

— забезпечення громадян 
пільгових категорій зубним про-
тезуванням та слуховими апарата-
ми (в 2014 р. — 100 грн., в 2015-му 
— 110 грн.);

— надання одноразової допомо-
ги дітям-сиротам та дітям, позбав-
леним батьківського піклування та 
одноразової грошової допомоги 
випускникам навчальних закладів 
із числа цих дітей в розмірі двох 
прожиткових мінімумів (в 2014 р. — 
55 грн., в 2015-му — 65 грн.);

— виплата компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні по-
слуги (в 2014 р. — 20 грн., в 2015-
му — 20 грн.);

— надання одноразової ма-
теріальної допомоги особам, які 
прибувають у Вишгородський рай-
он для тимчасового проживання 
з АР Крим, м. Севастополя, До-

нецької та Луганської областей 
для вирішення питань, пов’язаних 
з розміщенням, життєзабезпечен-
ням та надання в правової та со-
ціальної допомоги (в 2014 р. — 100 
грн., в 2015-му — 100 грн.).

— надання одноразової ма-
теріальної допомоги сім’ям війсь-
ковослужбовців учасників АТО (в 
2014 р. — 100 грн., в 2015-му — 
100 грн.).

Депутати внесли зміни до Про-
грами підтримки діяльності та 
розвитку ЗМІ територіальних 
громад району на 2013-2017 
роки, затвердженої рішенням 
райради від 21.12.2012 року № 
305-23-VІ.

Зміни стосувалися газети «Сло-
во» (див. внизу).

«ДАЙТЕ МІЛЬЙОН ДІТКАМ, 
МИ Ж ЩЕ ВАШІ!»

Сесія внесла зміни до рішення 
районної ради від З0 грудня 2014 
року №553-41-VI «Про районний 
бюджет... на 2015 рік».

Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки діяльності та розвитку засобів масової інформації спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району на 2013-2017 роки

№ 
п/п

25

Зміст заходів

Забезпечення 
організації ви-
пуску, виходу та 
розповсюдження 
газети «Слово» 

Виконавці

Редакція газети 
«Слово», редак-

ційна колегія 

Термін 
виконання

2 0 1 3 - 2 0 1 7 
роки

Фінансування (грн.)
Всього

1404045

3532445

У тому числі:
Районний бюджет

970 000 у т. ч.
2015 р. — 450000
2016 р. — 180000
2017 р. — 180000

1520000

Господарська 
діяльність

400000

1150000

Інші незаборонені 
джерела

34045

862445Разом:

У відповідності із цими змінами,  
по загальному фонду доходи збіль-
шилися на 436 тис. 900 грн., на ту 
ж суму збільшилися й видатки.

З цієї суми передано:
— «Центру первинної медичної 

медико-санітарної допомоги» — 54 
тис. грн.;

— відділу освіти — 377 тис. 900 
грн.;

Також були внесені зміни в ме-
жах кошторисних призначень го-
ловних розпорядників коштів.

Однак, тут виникли питання  у Н. 
Розмаїтої, директора Гаврилівсько-
го дитсадка. 

Ось її виступ майже без купюр.
«...Я хочу сьогодні звернутися 

до всіх вас, щоб ви як завжди од-
ноосібно  прийняли це рішення. Я 
прошу всіх депутатів дуже уважно 
взяти в руки пропозиції фінансово-
го відділу райдержадміністрації. І 
поглянути на питання, де ми маємо 
сьогодні виділяти більше 16 млн. 
коштів із нашого загального ро-
звитку. Я вам скажу: я не так часто 
виступала на сесії районної ради, 
сьогодні я не можу не виступити. 
Після того, як воно бурно обгово-
рювалося це питання на засіданні 
бюджетної комісії. Не побоюся цьо-
го слова сказати — якщо це дійсно 
було засідання бюджетної комісії. 
Тому, що із 6-ти членів бюджетної 
комісії нас було тільки троє. Стоїло 
мені просто уйти — і засідання 
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за приєднання до Бучі, не було ні І. Побідаш,
А. Федорук. Який прийшов без запрошення... 

бюджетної комісії не відбулося б. 
Но я це зробити не можу, тому, що 
в мене є відповідальність перед 
моїми виборцями. Я — мажори-
тарщик по Гаврилівській сільській 
раді, я не змогла цього зробить... 
Я вас дуже прошу: перегляньте, 
будь ласка, скільки коштів і куди ми 
їх виділяємо.  Я хочу сказати коро-
тенько: Гаврилівська сільська рада 
була і є гарним донором для рай-
онного бюджету.  Тільки за останні 
роки було вилучено більше 9 млн. 
гривень із нашої сільської ради. 
Я не говорю про надходження до 
районного бюджету, це 52 млн. грн. 
На сьогоднішній день для завер-
шення реконструкції Гаврилівсько-
го дитячого садка, яка була розпо-
чата ще в 13-му році, необхідно 6 
млн. гривень. Ми написали лист 
і просили фінансовий відділ рай-
держадміністрації тільки 900 тисяч 
виділити. Послухайте, тільки 900 
тисяч! Для завершення утеплення 
фасаду. Тому, що в дошкільному 

закладі, де знаходиться майже 300 
дітей... Садочок — один із найбіль-
ших садочків в районі. Сільський. 
Такий ще є тільки у місті Вишгороді. 
Більше таких садочків у нас в рай-
оні немає... Нам не найшлося 900 
тисяч. Тобто, вони були найшлися, 
але буквально за 2 дні до засідання 
бюджетної комісії вони пропали... 
Але утеплення фасаду — воно нам 
конче необхідно. Тому, що темпе-
ратура в зимовий період в садочку 
сягає 10 градусів тепла. Це знають 
всі. Це знає районне керівництво. 
Хочу сказати... Кошти виділяють-
ся, — ви перегляньте, будь ласка, 
пропозиції, — на будівництво спор-
тивних майданчиків, це необхідно, 
на будівництво, вибачте, на ре-
конструкцію об’єктів культури, це 
необхідно. На Катюжанський до-
шкільний заклад — 6,5 мільйонів! 
Я не кажу, що це не необхідно. Але 
невже не може знайтися сьогодні 
900 тисяч, 900 тисяч — вдумайтесь  
цифру, — для Гаврилівської сільсь-
кої ради? Я вас дуже прошу: пере-
гляньте, будь ласка, це питання! 
Якщо буде потрібно, я скажу чому 
це питання було знято з повістки 
денної. Якщо депутати проголосу-
ють проти — це їхнє право. Но не 
включить це в повітку денну — в 
мене просто немає слів. Я після 
засідання бюджетної комісії довго 
думала: їхать мені на сесію чи ні. 
Мене громада відправила сюди. 
Я трошки затрималась, бо я чека-
ла рішення громади... Я вас дуже 
прошу, будь ласка, перегляньте це 
питання! Мої пропозиції: виділити 
нам 900 тисяч для утеплення фа-
саду дитсадка. Внести в порядок 
денний і тут виділити нам.

Вам сказати причину, чому це 
питання було знято з повістки ден-
ної? Тому, що чотири місяці назад 
почалося бурне обговорення Зако-

ну держави «Про об’єднання тери-
торіальних громад» (Закону Украї-
ни «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» — авт.). 
Так сталося, що в нас відбувалася  
сходка села... І не один раз. Перед 
тим, як відбулася сесія. На першій 
сходкі села були присутні: вибачте, 
я скажу, що перед цим... Перед 
цим в сільській раді була створена 
робоча група. Я входила в цю ро-
бочу групу і зі мною ще 6 чоловік. 
Ми об’їхали всі села. Литвинівську, 
Демидівську, Синяківську сільські 
ради... Для того, щоб об’єднатися 
в Гаврилівську об’єднану громаду.  

У нас це не вийщло. Ці сільсь-
кі ради відмовилися. На першій 
сходкі села були присутні Леонід 
Григорович Кучерявий, який про-
понував об’єднання з Димером, і 
Анатолій Петрович Федорук, який 
запропонував увійти в Бучанську 
територіальну громаду. Більше в 
нас нікого не було. Про те, що може 
залишитися Вишгородський район,    

мови взагалі не було. 
Розпочав нашу сходку села Ле-

онід Григорович Кучерявий. Так як 
він був членом комісії у Верховній 
Раді по територіальній реформі. 
Було сказано те, що райони як такі 
ліквідовуються. Районів не буде, 
будуть створені територіальні 
громади. І дальше пішло обгово-
рення... І абсолютно вся громада, 
одноголосно прийняла рішення 
вступити не в Димерську, а в Бу-
чанську територіальну громаду. По 
можливості, коли буде закінчено 
весь цей процес. І так сталося. І 
на сьогоднішній день Гаврилівсь-
ка громада має увійти в Бучанську 
територіальну громаду. Але сьо-
годні ми ще є Вишгород. Повірте, 
шановні депутати, завтра це може 
статися з кожним із вас. Тому, що 
не ясно: чому не Пірнівська тери-
торіальна громада, чому не Ди-
мерська територіальна громада? І 
я ніколи не думала, що закон дер-
жави нас може так пересварить. 
Хотя ми не сваримся... Ну, нехай 
ми, дорослі, стали сепаратиста-
ми... Але я ніколи не думала, що 
наші діти маленькі, яким 2 роки... І 
якщо наша держава піклується про 
здоров’я дітей, яким треба дати 
комфортні умови, а не 10 градусів 
тепла... Тому шановні депутати, я 
вас дуже прошу: підтримайте мою 
пропозицію, і виділіть 990 тисяч 
для реконструкціїї... конкретно для 
утеплення фасаду дошкільного за-
кладу «Веселка»... У мене все».

Л. Заводська зауважила, що на 
Гаврилівську школу з обласного 
бюджету виділено 6 млн. грн. 

Л. Кучерявий порадив Н. Роз-
маїтій звертатись за допомогою 
до Бучанської громади, оскільки 
Київською обласною радою вже 
прийнято рішення про приєднан-
ня  Гаврилівки до Бучанської тери-

торіальної громади. Також, можна 
звертатися за допомогою до керів-
ництва «Агромарсу», який, як він 
зауважив, знаходиться і в Димері, 
і в Гаврилівці, і в Литвинівці, і в ін-
ших населених пунктах району, але 
податки тепер буде платити в Бучу.

На що депутат відповіла, що 
керівництво цієї компанії пообіця-
ло зареєструватися в Димері. А що 
стосується допомоги селу, то йому 
бучанська громада багато допо-
магає. Однак, до кінця року село 
Гаврилівка є у Вишгородському 
районі, тому 990 тис. гривень, на 
її думку, має бути виділено саме з 
районного бюджету.

Присутній на сесії О. Горган за-
уважив: «Я повинен сказати, що, 
Наталя Михайлівна, ви делеговані 
сьогодні громадою, і, звичайно, 
громада чекає, що ви приїдете й 
скажете з цього приводу. І я прошу 
вас пояснити громаді, що між рі-
шеннями Київської обласної ради 
про прийняття перспективного пла-

дуже важливий. Коли приймалося 
рішення з приводу цієї пропозиції, 
брався до уваги ще один дуже, 
дуже важливий фактор. Справа 
в тому, що дійсно, за підсумками 
півріччя і останніх місяців Вишго-
родський район по всіх завданнях, 
сформульованих Київською обл-
держадміністрацією — район №1 в 
області. З дуже суттєвим відривом. 
І по рівню надання коштів на спо-
рудження взводно-опорних пунктів, 
і по позиціям, які стосуються на-
дання спецтехніки на фронт, і по 
кількості людей, які зараз копають 
траншеї, і по виконанню бюджету: 
по всіх показниках ми — впевнені 
лідери. Керівництво області за під-
сумками проведеного велофоруму  
прямо там і оголосило, що район 
потрібно відзначити. Поцікавилися 
якою позицією відзначити район. 
Я особисто запропонував, особи-
сто, ще до прийняття рішення про 
перехід Гаврилівки в Бучанську 
територіальну громаду, я запропо-
нував, щоб на Гаврилівську школу 
було виділено кошти в повному 
обсязі. І це рішення було прийня-
то. Причому, керівництво обласної 
адміністрації наполягало на вклю-
ченні цього питання і підтриму-
вало його на всіх рівнях рогляду. 
І на комісіях... Тому, що дискусія 
була гаряча: з 20 мільйонів пере-
виконання, з 20-ти, які ділилися 
обласною радою, 6 мільйонів от-
римала Гаврилівка. І, звичайно, 
була дискусія дуже гостра, і Шан-
дра з Парцхаладзе особисто пе-
реконували депутатів... Говорили: 
дивіться, Вишгородський район 
— все відпрацювали, молодці, іні-
ціативні, завзяті, треба відзначити. 
Район працював весь. Півроку весь 
район працював, а бонус за цю ро-
боту, — всіх сіл, всіх депутатів, — 
отримала Гаврилівка. 6 мільйонів. 
Отримала.  Вже отримала. Плюс 
зараз очікується отримання ще 
з державного бюджету 2 мільйо-
на. Тобто, ми не можемо сказати, 
що якимось чином, Гаврилівка не 
отримала, чогось її образили. На-
впаки. Я би сказав: дуже сильно 
навпаки. Я в цьому плані вас дуже 
поважаю, як депутата. Я дуже вас 
поважаю, як людину, як керівника. 
Я неодноразово був в садочку, я 
бачив, як ви переживаєте і як ви за 
нього вболіваєте. Однак, в цій си-
туаціїї немає альтернативи. Немає  
іншого вирішення. Тому, що якщо 
зараз  попустити питання з прова-
лом призову, провалом мобілізації,  
іншого інструменту впливу у дер-
жавної влади просто немає.

І. Побідаш повідомила про те, що 
завдяки тому, що вона привозила 
до Гаврилівки народних депутатів 
України Г. Гопко і В. Кривенка («Са-
мопоміч»), після чого перетелефо-
нував помічник і «повідомив, що в 
Постанові Кабміну закладено по 1 
млн. грн на утеплення дитсадка і 
на реконструкцію будинку культу-
ри». «Якби не було цього «демар-
шу», — також додала І. Побідаш, 
то ми б заклали в бюджет ще й 
кошти на проект реконструкції бу-
динку культури. А тепер ми мусимо 
думати...».

Кінець кінцем, за свою пропози-
цію проголосувала лише одна Н. 
Розмаїта. Однак, утрималася Т. 
Попова і проект рішення «не прой-
шов». Довелося переголосовувати. 
Н. Розмаїта знову проголосувала 

«проти», але «за» проголосувала 
Т. Попова. Рішення було прийнято. 

 НОВІ ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ
 РАЙОНУ: І. ВІКОВАН, 

В. РЕШЕТНЯК (ПОСМЕРТНО)
 Далі все було простіше.
Депутати взяли до відома ін-

формацію про підсумки викона-
ная Програми розвитку малого 
і середнього підприємництва у 
Вишгородському районі на 2013-
2014 р. р. та затвердили Програ-
му розвитку малого та середньо-
го підприємництва у районі на 
2015-2016 роки.

Сесія взяла до відома інфор-
мацію Вишгородської РДА про 
хід виконання Програми забез-
печення містобудівною доку-
ментацією населених пунктів 
району на 2012-2015 р.р., за-
твердженої рішенням райради 
від 02.02.2012 р. №192-15-VI. 

Депутати присвоїли звання 
«Почесний громадянин Вишго-
родського району» І. Віковану та 
В. Решетняку (посмертно).

Сесія передала КП «Вишгород-
ське бюро технічної інвентари-
зації» у господарське відання ча-
стину нежитлового приміщення 
№15 площею 41 кв. м, яке розта-
шоване за адресою: місто Виш-
город, проспект Шевченка, 1.

Депутати внесли зміни до до-
датку 1 рішення Вишгородської 
райради від 16.09.2010 №501-
35-V «Про створення постійно 
діючої міжвідомчої комісії Виш-
городської райради з розгляду 
питань щодо відключення спо-
живачів від мереж централізо-
ваного опалення та гарячого 
водопостачання, затвердження 
складу та положення про її ро-
боту».

Сесія надала дозвіл КП «Виш-
городське бюро технічної інвен-
таризації» на відчуження авто-
мобіля ВАЗ 21009 (2004 р. в.).

Розгляд проекту рішення «Про 
Програму розвитку КП Вишгород-
ської районної ради «Шкільне хар-
чування» на 2015-2018 роки» було 
перенесено на наступну сесію.  

Депутати встановили з 01.09. 
2015 р. такі вікові норми та 
вартість безкоштовного однора-
зового харчування учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів 
та районного дитячого будинку 
«Любисток».

Для учнів 1-4 класів дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з малозабезпече-
них сімей та дітей інших пільгових 
категорій — в розмірі 12,00 грн.;

— для вихованців груп продов-
женого дня — в розмірі 8,50 грн.;

Для вихованців районного дитя-
чого будинку (без урахування вар-
тості харчування в загальноосвіт-
ньому навчальному закладі):

— однієї дитини шкільного віку в 
розмірі 37,00 грн.;

— однієї дитини дошкільного 
віку, в розмірі 28,00 грн.; 

У вихідні, святкові і канікулярні 
дні:

—  для дітей шкільного віку у 
розмірі 45,00 грн.;

—  для дітей дошкільного віку у 
розмірі 35,00 грн.

Сесія з 1.09.2015 р. встановила 
вартість харчування у дошкіль-
них навчальних закладах: 25 
грн. в день на 1 дитину.

Наш кор.

ну розвитку територіальних громад 
і рішенням про ненадання фінан-
сування на утеплення садочку не-
має нічого спільного. Ви знаєте, що 
районна державна адміністрація 
формує пропозиції такого порядку 
— щодо внесення змін до програ-
ми соціально-економічного розвит-
ку. І ми дійсно надали пропозицію 
щодо виділення цих коштів. Як і 
надали пропозицію по ряду інших 
населених пунктів. Такі пропозиції 
були надані і вони обговорюва-
лися. Але я на оперативному за-
сіданні, де були присутні всі сіль-
ські голови, довів, протокольно, до 
відома, що винесення цих пропо-
зицій напряму залежить від стану 
виконання 6-ї хвилі мобілізації. І в 
Гаврилівці мобілізацію було про-
валено. Провалено повністю. Най-
гірший показник по району і один з 
найгірших показників по співвідно-
шенню мобілізаційного ресурсу, із 
залучених, — по області. І як тільки 
закінчена була 6-та хвиля мобіліза-
ції, коли ми підвели підсумок, стали 
очевидні результати роботи і сіль-
ських голів, і, що саме головне, гро-
мад. Тому, що сільські голови — це, 
звичайно, дуже багато, але настрій 
громади — це значною мірою теж 
важливо. І коли ми говоримо, що 
сьогодні ці кошти не надаються... 
Звичайно, діти стали заручниками. 
Але вони стали заручниками своїх 
батьків, а не позиції чи райради, чи 
райдержадміністрації. Не може та-
кого бути, що Воропаїв і маленькі 
села перевиконали план по мобілі-
зації, Катюжанка перевиконала, 
Демидів, Димер зробили план, всі 
зробили... І в такій ситуації зараз 
зробити знак рівності для всіх на-
селених пунктів... Там батьки цих 
дітей — вони йдуть на фронт. Вони 
йдуть під кулі, під снаряди. Це — 
перший момент. Другий момент теж 

Від редакції:
Щодо ситуації з Н. Розмаїтою. 
Звичайно, Гаврилівка повністю провалила 6-ту хвилю мобілі-

зації. Але точнісінько так само І. Побідаш з О. Горганом повністю 
провалили роботу з місцевими громадами по роз’ясненню Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». І 
конфлікт депутатів з Н. Розмаїтою з цього приводу — лише «перша 
ластівка» наслідків цього провалу.

Звичайно, це вина не лише І. Побідаш та О. Горгана, а в першу чер-
гу — авторів цієї «реформи». Однак, це не знімає відповідальності з 
керівників району. Особливо — з горе-голови ради І. Побідаш.  
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                           Вівторок 8 вересня 2015 року

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.15 Вікно в Америку
14.35 Т/с «Таємниця старого мосту»
16.30 Х/ф «Параджанов»
18.15 Час-Ч
18.30, 21.00, 02.30, 05.10 Новини
18.50 Про головне
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Індія та Європа: палімпсест»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45, 22.50 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00 Підсумки

06.00 Х/ф «Дочекатися кохання»
08.25 «ТСН-Тиждень»
09.45 «Чотири весілля 4»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 2»
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
13.40 «Ворожка»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Свати - 6» 

22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

06.10 Д/ф «Великі українці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Її серце»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.45, 14.20 «Судові справи»
15.05 «Сімейний суд»
16.15 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Станиця» 
23.00 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш»

06.00 Профілактика
12.00 Т/с «Щасливі разом»
13.00 Х/ф «Поліцейська академія 2»
14.45 М/ф «Три богатирі на далеких берегах»
16.05 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 03.00 Абзац!
19.00 Ревізор. Спецвипуск
21.15 Дешево і сердито
23.20 Х/ф «Вовк з Уолл-стріт»

05.00 Профілактика

12.00 «Зіркове життя. У полоні прокляття»
12.55 «Україна має талант!-4»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 «За живе!»
20.00 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.45 «Один за всіх»

08.30 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Сонячне затемнення» 
15.00, 19.00 Події
18.00 Т/с «Клан ювелірів» 
21.00 Т/с «Кохання у сападок» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Дівич-вечір у Вегасі»

06.55 Факти тижня
09.15 Надзвичайні новини. 
10.15 Стоп - 10
11.10 Провокатор
11.45, 13.20 Х/ф «Національна безпека»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 01.55 Х/ф «Наперекір смерті»
16.25 Х/ф «Нестримні-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!

21.30 Свобода слова

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 15.50 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10 М/ф «Тарзан» 
17.10 «Розсміши коміка»
18.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Побачення наосліп»

06.00 Профілактика
14.00, 19.00 Панянка-селянка
16.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.30 Т/с «Два батька і два сина» 
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Т/с «Помста»

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Таємне життя леопарда
15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»

15.30 Дика природа
16.50 «Алло, лікарю!»
17.45 Незвичайні культури
18.10 Сім чудес України. Меджибіж
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
20.00 Володарі морів
21.25 Rock Time
22.00 Х/ф «Френк Ріва» 
23.50 «Кумири»

06.05 Х/ф «У старих ритмах» 
07.40 «Правда життя». Професія залізничник
08.10 «Агенти впливу»
09.00 «Народний кух
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.35 Т/с «Криміналісти: мислити як злочи-
нець - 8»
13.20 Т/с «Той, що читає думки - 2»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15 Т/с «Я - охоронець. Помилка в 
програмі»
19.30 Т/с «Головний калібр»)
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23.45 Т/с «Королівство»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 Телемагазин
12.10 «Жарт за жартом»
12.40, 01.10 «Невідома версія»

06.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
09.00 Вічне
10.00 Подорожні
10.50 Перша студія
11.35 Д/ф «Подорожуй Литвою»
12.05 Уряд на зв’язку з громадянами
12.30 Дорогі депутати
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.45 Хочу бути
16.15 Фольк-music
17.20 Д/ф «Кланова Шотландія»
19.45, 21.45 З перших вуст
20.00 Спецпроект «Площа Україна»
21.50 Д/ф «Обличчя диявола»

06.00, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля 4»
10.45 «Міняю жінку - 2»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» 
13.25 «Ворожка»

14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Сільський романс»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 «Судові справи»
13.15 «Сімейний суд»
14.30, 16.15 Т/с «Легковажна жінка»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Станиця» 

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/c «Губка Боб»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 01.05 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах
21.20 Х/ф «Голі перці»

05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.45 «Битва екстрасенсів»
12.45 «Україна має талант!-4»
20.00, 22.45 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»

06.10, 12.40 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
13.25, 15.30 Т/с «Не зрікаються кохаючи»
16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00Т/с «Клан ювелірів» 
21.35 Футбол. Словаччина - Україна

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.50 Т/с «Код Костянтина»
11.00, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.00, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція»

12.45, 15.45 , 18.45, 21.05  Факти. 
14.20 Дістало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с «Відділ 44»
20.20 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Пес»

06.00 «Спеція»
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 «Розсміши коміка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.45 -10.35 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення.
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 

23.00 Дайош молодьож!

05.55, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
06.15, 20.00 Володарі морів
07.10, 23.50 «Кумири»
10.00, 16.40 «Алло, лікарю!»
11.00 Відверта політика
13.15 Незвичайні культури
14.20, 21.30 Водне життя
15.30 «Ландшафтні ігри»
15.50 Дива природи
18.10 Сім чудес України. 
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
22.00 Х/ф «Френк Ріва» 

05.10 Х/ф «Олександр маленький» 
06.45 Х/ф «22 червня, рівно о 4 годині...» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.30, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13.00 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Головний калібр» 
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Королівство»

06.00 Новини
06.20, 08.25 Від першої особи
09.00 Вічне
09.20, 18.50 Про головне
10.25 Д/ф «Кланова Шотландія»
11.30 Д/с «Клуб пригод»
12.00 Включення з Кабміну
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.45 Як це?
16.15 Музичне турне
17.15 Д/ф «Румунія, оповідки з цвинтаря»
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
21.45, 22.50 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

06.00, 19.30, 23.15, 04.45 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку - 2»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»

14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Життя без обману»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Сільський романс»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 «Судові справи»
13.15 «Сімейний суд»
14.30, 16.15 Т/с «Легковажна жінка»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Станиця» 
23.00 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш»

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/c «Губка Боб»
07.17 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Хто зверху? - 4
21.00 Х/ф «Машина часу в джакузі»
22.50 Х/ф «Артур. Ідеальний мільйонер»

05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10 «За живе»
10.55 «Битва екстрасенсів»
12.55 «Україна має талант!-4»
18.30 «За живе!»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Не зрікаються кохаючи» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів» 
21.00 Т/с «Кохання у сападок» 

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.45 Т/с «Код Костянтина»
11.05, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.05, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Дістало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Пес»

06.00 «Спеція»
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 «Розсміши коміка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45 -10.35 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. 
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
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13.30 Х/ф «Людина-оркестр»
15.00, 15.50, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.40, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.35 Х/ф «Живіть в радості»
23.20 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.55 «Облом.UA»
08.55 Т/с «Пригоди Мерліна-5»
10.45 Х/ф «Політ Фенікса»
12.50 Х/ф «Балістика: Екс проти Сівер»
14.35 «Вайпаут»
16.25 «Top Gear»
17.30, 19.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Скоріон»
21.25 Євробаскет 2015. 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 Телемагазин
12.30 «Жарт за жартом»
13.05 «Невідома версія»
13.55 Х/ф «Живіть в радості»
15.10, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.50, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.35 Х/ф «Життя за лімітом»
23.20 Х/с «Війна Фойла»

08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
11.20 Д/п «Підземні міста»
12.15 Х/ф «Гвардійці короля»
14.00 Т/с «Чорна стріла»
16.00, 20.20 Т/с «Скорпіон»
16.55 «Відеобімба»
17.30, 00.00 «Реал-Бодріт»
17.55 «6 кадрів»
21.15 Х/ф «Кращі з кращих-2»

23.00 Дайош молодьож!

05.55, 18.30, 21.00  «Соціальний пульс»
06.15, 14.00 Всесвіт
07.10, 18.20, 05.40 «Кумири»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 «Джаз-коло»
15.40 «Модні історії»
16.00 Дива природи
17.45 Незвичайні культури
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 «Глобал - 3000»
22.00 Х/ф «Френк Ріва» 

06.40 Х/ф «Балада про стару зброю» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.30, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13.00 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Головний калібр» 
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Королівство»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 

Enter-фильм
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Оголошення
Продаю 3-х кімнатну

 квартиру
 у Вишгороді по 

вул. Шолуденко, 6-б, 
92/55/13 на 6/9.

Тел.: (098)981-14-77

* * *
 Продаю земельну 

ділянку
 11,33 сотки 

під будівництво
 в с.Хотянівка

 масив Баштан.
Тел.: (098)981-14-77

11.50 «Жарт за жартом»
12.25, 01.10 «Невідома версія»
13.15 Х/ф «Життя за лімітом»
14.30, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.10, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.00 Х/ф «Липневий дощ»
23.20 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35 «Облом.UA»
08.10 «ДжеДАІ»
08.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Сучасні снайпери»
10.20 Д/п «Вердикт історії»
11.20 Д/п «Підземні міста»
12.15 Х/ф «Навколо Світу за 80 днів». 
14.00 Т/с «Чорна стріла»
16.00, 20.20 Т/с «Скорпіон»
16.55 «Відеобімба»
17.30 «Реал-Бодріт»
17.55 «6 кадрів»
18.25 Євробаскет 2015. 
21.15 Х/ф «Кращі з кращих-3»

2+2

Enter-фильм

                  Прикмети на вересень
Врожай на горіхи — врожай хліба на май-

бутній рік.
Багато ягід горобини — осінь буде дощо-

ва, мало — суха.
Бабине літо непогідне — осінь суха.
Вересневий дощ, що почався вранці, дов-

го не йтиме.
Якщо осінь багата на гриби — зима буде 

тепла.
Якщо в лісі мало грибів, а багато жолудів 

— чекай суворої зими.
Якщо осінь бідна на гриби, то зима буде 

багатою на сніг і морози.
Блимають зірки — посилиться вітер і по-

гіршиться погода.
Якщо багато павутиння і шпаки не поспі-

шають відлітати, то осінь погодою порадує.
На рослинах багато павутиння — тепла 

погода утримається.
Якщо суцільний туман не зникає після 

сходу сонця, то незабаром настане мінлива 
погода.

Туман уранці піднімається, утворюючи хмари, — 
на дощ; падає на землю — на суху погоду.

Осінь ясна - зима холодна. Грім у вересні на-
гадує про теплу й довгу осінь, а в жовтні — ма-
лосніжну зиму.

Дружний відліт в ірій птахів — ознака суворої 
зими.

Щедро вродили горіхи на ліщині — зима має 
бути суворою і сніжною.

Восени довго не зникають мухи — осінь буде за-
тяжною і сніг ляже пізно.

Як ворони літають низько над самою землею чи 
як сидять на землі і щось ґльоґають, то це прикме-
та близького дощу .

Як ворони ото, буває, літають зграєю і крякають, 
то це стара прикмета непогоди, похолодання чи 
дощових днів .

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше 
прийде зима.

Якщо виросли шишки на ялинах знизу — на ран-
ні морози, а зверху — на пізні.

                                        
Посміхніться

Гідна зарплата — це коли потрібно отримувати 
наступну, а ти ще попередню не витратив.

* * *
— Ти надовго до друзів?
— Ні. Швиденько нап’юся і назад.

* * *
— Що-небудь хочете, чай, кава?
— А що-небудь міцніше?
— Ось, горіхи ...

* * *
— Тітка Валя, дайте, будь ласка ножиці на півго-

дини.
— У вас, що своїх немає?
— Є, тільки мама не дозволяє ними дріт різати.

* * *
Син запитує у батька: 
— А як змія розмовляє?
Батько, дивлячись на тещу:
 — Ну, що ж ви мовчите? Онук цікавиться!

* * *
— Чому ти ходиш по квартирі в одних трусах?
— Тому що у двох жарко!

— Циля, я, таки, маю ба-
жання знати, коли таки вже 
настане справжнє літо ...

— Нёма! Я тебе благаю, 
справжнє літо настане 
тоді, коли ти на нього таки 
заробиш !!
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17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Королівство» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 Телемагазин
11.50 «Жарт за жартом»
12.25, 01.10 «Невідома версія»
13.15 Х/ф «Людина на своєму місці»
14.55, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.35, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.25 Х/ф «Дорослий син»
23.20 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35 «Облом.UA»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Сучасні снайпери»
10.20 Д/п «Вердикт історії»
11.20 Х/ф «Навколо Світу за 80 днів». 
13.15 Т/с «Чорна стріла»
15.25 Євробаскет 2015. 
17.30 «Реал-Бодріт»
17.55 «6 кадрів»
20.20 «Право на владу»

06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35  «Золотий гусак»
09.10 Казки Лірника Сашка
09.35 Хочу бути
10.00 Д/ф «Індія та Європа»
10.30 Книга ua
11.00 Спецпроект «Площа Україна»
12.10 Замальовки. Грузія
12.25 Д/ф «Дорогами Саксонії»
13.00 Світло
13.45 Концертна програма 
15.00 Д/ф «Про Нью-Йорк із любов’ю»
15.50 Чоловічий клуб
16.30 Т/с «Польські свята»
20.05 Д/ф «Китайський ресторан»
21.00 Новини
21.40 На пам’ять
22.15 Інша музика
22.40 Мегалот

06.00 «Гроші»
07.00, 20.15 «Українські сенсації»
08.00, 08.30 М/с «Пригоди ведмедиків» 
08.55 «Світське життя»

09.55, 19.30 ТСН
10.50 Х/ф «Поцілунок долі»
14.40 «Вгадай ящик»
15.40 «Вечірній квартал»
16.40 «Вечірній квартал «
18.30 «Розсміши коміка»
21.15 «Вечірній квартал»

05.40, 20.00, 01.35 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
06.50 Мюзикл «Сорочинський ярмарок»
08.40 «Школа доктора Комаровського»
09.30 Х/ф «Афоня»
11.25 Х/ф «Приборкання норовливого»
13.15 Т/с «Батьківський інстинкт»
17.05Х/ф«Ромашка,кактус,маргаритка»
19.00,20.30Т/с«Вернешься-поговорим»
23.30 Х/ф «Любов на асфальті»

06.05 М/c «Пригоди Джиммі Нейтрона»
07.50 Дешево і сердито
10.00 Ревізор. Спецвипуск
12.15 Хто зверху? - 4
14.15 Т/с «СашаТаня»
18.00 М/ф «Як піймати перо жар-птиці»
19.10 М/ф «Іван Царевич і Сірий вовк»
21.00 Х/ф «Поліцейська академія 3»

05.00 Х/ф «Щиро Ваш…»
06.25 Х/ф «Суєта суєт»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.45 «Танцюють всі!-8»
15.35 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
21.55 «Хата на тата»

06.10, 07.15 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
08.50 Відверто з Машею Ефросініною
10.00, 23.35 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Роман у листах» 
13.00, 15.20 Т/с «Не зрікаються кохаю-
чи» 
17.00, 19.40 Т/с «Сила кохання» 
21.40 Х/ф «Осінній лист»

06.10 Факти
06.35 М/с «Пригоди мультинят»
07.15 Стоп-10
08.10 Провокатор
09.35 Секретний фронт

11.00 «Світ навиворіт 6»
12.15 «Інспектор Фреймут»
13.15 «Життя без обману»
14.40 «Міняю жінку - 10»
15.55 «Чотири весілля 4»
17.10 Х/ф «Діамантова рука» 
19.20 «10 хвилин з премьэр міністром»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Зимовий вальс»

05.40 «Подробиці»
06.10 «Мультфільм»
06.40 Х/ф «Афоня»
08.15 «уДачний проект»
09.10 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
11.00 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка»
13.00 Х/ф «Бідна Liz»
15.00 Т/с «Вернешься - поговорим»
19.00 Програма «Кохання з першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.50 «10 хвилин з Прем’єр-міністром 
України»
22.00 Т/с «Батьківський інстинкт»

06.00, 09.55 Kids Time
06.05 М/c «Пригоди Джиммі Нейтрона»
09.57 М/ф «Оллі і Скарби піратів»
11.35 М/ф «Стюарт Літтл: Поклик природи»

13.00 Х/ф «Кілери»
14.50 Х/ф «Поліцейська академія 3»
16.40 М/ф «Як піймати перо жар-птиці»
18.00 М/ф «Іван Царевич і Сірий вовк»
21.00 Х/ф «Поліцейська академія 4»

07.10 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 «МастерШеф - 5»
16.00 «Х-Фактор - 6»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
19.55 «Містичні історії-7 «
20.50 «Один за всіх»
22.05 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»

06.00, 19.00 Події тижня з Олегом Панютою
07.00 Події
07.45 Реальна містика
10.30 Т/с «Кохання у сападок» 
17.15, 20.00 Т/с «Немила»
22.00 Х/ф «Роман у листах» 

06.00 Факти
06.30 М/с «Пригоди мультинят»
07.10 Т/с «Рюрики»
07.50 Українці Афігенні

08.45 Зірка YouTube
10.05 Дивитись усім!
11.05 Труба містера Сосиски
12.05, 13.00 Х/ф «Няньки»
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф «Джуманджи»
16.10 Х/ф «Ван Хельсинг»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Месники»
23.10 Х/ф «Інший світ»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.00 М/ф «Тигруля» 
10.20 Х/ф «Том і Гек» 
12.10 «Розсміши коміка»
13.10 «Файна Юкрайна»
14.00 «Орел і Решка. Шопінг 2015»
14.50 «Орел і Решка»
18.20 «Вечірній квартал»
20.20 М/ф «Ліло і Стіч» 
22.00 «КВН»

06.00 М/ф «Жовтодзьоб» 
07.30 Байдиківка
08.15 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком

09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.45 М/с «Мікі Маус» 
11.05 М/ф «Пухнасті проти зубастих» 
12.35 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
14.20 Повне перевтілення
16.10 Х/ф «Щурячі перегони» 
18.10 Х/ф «Кохання-зітхання 3»
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

06.00 Х/ф «Подарунок»
07.50 «Натхнення»
09.50, 19.00 Водне життя
11.15 Х/ф «Привид кохання»
13.40, 20.00 «Цивілізація Incognita»
14.00 «Щоденник для батьків»
15.00 Дика природа
16.00 Сили природи
17.00 Ювілейний концерт Павла Зіброва
20.15, 23.45 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.35 Сильні світу цього
22.00 Х/ф «Зануда» 

06.45 Т/с «Холостяки»
10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». Янгол, що 
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06.00 Новини
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.10, 18.50 Про головне
10.10 Д/ф «Обличчя диявола»
11.05 Вікно в Америку
11.30 Д/с «Клуб пригод»
12.00 Вересень
12.25 Слідство. Інфо
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.45 Хто в домі хазяїн?
16.15 Надвечір’я. 
17.05 Світло
17.45 Книга ua
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
21.50 «Схеми» з Наталією Седлецькою
22.25 Етнографічні замальовки. Грузія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

06.00, 19.30, 23.15, 04.10 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку - 2»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» 

06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Агровектор
08.20 «Золотий гусак»
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.00 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.10 Т/с «Польські свята»
14.40 Фольк-music
15.45 «Сімдесятники.Український Орфей»
16.10 Д/ф «Китайський ресторан»
17.05 Д/ф «Без права на славу» 
17.40 Театральні сезони
18.15 Т/с «Білявка»
19.55 Д/ф «На крилах андського кондора»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика
23.00 День Янгола

06.05 «Неділя з Кварталом - 2»
07.00, 07.35, 08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедиків Гаммі» 
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди в Арктиці» 
09.45 «Маша і ведмідь»
10.15 ТСН

13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Міняю жінку - 10»
23.30 «Право на владу - 2»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Сільський романс»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 «Судові справи»
13.15 «Сімейний суд»
14.30, 16.15 Т/с «Легковажна жінка»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Станиця» 
23.00 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш»

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/c «Губка Боб
07.17 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 00.10 Абзац!

19.00 Суперінтуїція
20.30 Х/ф «Кілери»
22.20 Х/ф «Голі перці»

05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.35 «Битва екстрасенсів»
12.40 «Україна має талант!-4»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі - 5»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Х/ф «Осінній лист» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів» 
21.00 Т/с «Кохання у сападок» 
23.00 Події дня

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.45 Т/с «Код Костянтина»

11.00, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.00, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Дістало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Пес»

06.00 «Спеція»
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 «Розсміши коміка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45 -10.35 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька

17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
23.00 Дайош молодьож!

05.55, 18.30, 21.00  «Соціальний пульс»
06.15, 14.00 Всесвіт
07.10, 23.50 «Кумири»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.10 Незвичайні культури
15.40 «Модні історії»
16.00 Дива природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Ландшафтні ігри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Відлуння
22.00 Х/ф «Френк Ріва»

05.50 Х/ф «Адвокат» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.30, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13.00 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Головний калібр» 

карає
12.00 «Агенти впливу»
12.55 Х/ф «Живе такий хлопець» 
14.50 «Розсміши коміка»
16.30 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Лігво змія»
23.00 «Головний свідок»
00.00 Х/ф «Кривава хвиля»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 Телемагазин
11.45 «Жарт за жартом»
12.20 Х/ф «Секретний фарватер»
17.15 Х/ф «Кубанські козаки»
19.10 Х/ф «Здрастуйте, я ваша тітка»
21.00 Х/с «Успіх за будь-яку ціну 

06.00 Чемпіонський бій 
07.15 Д/п «Флойд Мейвезер»
07.45 Чемпіонський бій 
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Реал-Бодріт»
14.50 Х/ф «Слідопит»
16.50 7 Тур ЧУ. Чорноморець - Волинь
19.15 7 Тур ЧУ. Карпати - Зоря
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «Аутсайдер»
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06.00 Новини
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.50 Про головне
10.20 Д/ф «Румунія, оповідки з цвинтаря»
11.30 Д/с «Клуб пригод»
12.00 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
12.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.35 Спогади
16.05 Театральні сезони
16.35 Віра. Надія. Любов
17.30 Д/ф «Про Нью-Йорк із любов’ю»
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс
21.45, 22.50 З перших вуст
21.50 Перша студія

06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 2»
12.20 Т/с «Свати - 6» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»

15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання»)
20.10, 20.50 «Мультибарбара»
21.15 «Вгадай ящик»
22.10 «Світське життя»

05.50, 20.00, 01.50 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Сільський романс»
10.15 Д/с «Слідство вели»
12.25 «Судові справи»
13.15 «Сімейний суд»
14.30, 16.15 Т/с «Легковажна жінка»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

06.07 М/c «Губка Боб»
07.22 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
15.00, 20.50 Як стати супермоделлю
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи
18.00, 01.40 Абзац!
21.45 Суперінтуїція
23.15 Аферисти в мережах

06.30 Х/ф «Самотнім надається гуртожиток»

08.15 Х/ф «Привіт, кіндер!»
10.20 Х/ф «Принцеса та жебрачка»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45  «Танцюють всі!-8»

06.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Немила» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів» 
21.00 Т/с «Кохання у сападок» 
23.00 Події дня

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.45 Т/с «Код Костянтина»
11.00, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.00, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Дістало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Пес»

06.00 «Спеція»
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, 00.10 «Розсміши коміка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
07.10, 10.05 М/с «Клуб Вінкс» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.35 М/с «Каспер» 
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. 
13.50 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Х/ф «Кохання-зітхання» 
23.40 Х/ф «Дикуни»

05.55,  18.30, 21.00 «Соціальний пульс»

06.15 Відлуння
06.45, 16.00 Дива природи
07.10 «Ландшафтні ігри»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 «Світські хроніки»
13.00 «Соціальний статус»
14.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
17.45 Незвичайні культури
18.15 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Сильні світу цього
22.00 Х/ф «Френк Ріва» 
23.50 «Кумири»

05.30 Х/ф «Атака» 
07.00 Х/ф «Адвокат» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13.00 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15 Т/с «Головний калібр»
17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «День Перемоги»
21.00 Х/ф «Cправжнє правосуддя. Криваві 
гроші» 
22.50 Х/ф «Велика ставка» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 Телемагазин
11.35 Х/ф «Гарний, поганий, злий»
14.40, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.20, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.10 Х/ф «Людина на своєму місці»
23.20 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35 «Облом.UA»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Сучасні снайпери»
10.20 Д/п «Вердикт історії»
11.20 Д/п «Підземні міста»
12.15 Х/ф «Навколо Світу за 80 днів». 
14.00 Т/с «Чорна стріла»
16.00 Т/с «Скорпіон»
16.55 «Відеобімба»
17.30 «Реал-Бодріт»
17.55 «6 кадрів»
19.20 Х/ф «Кращі з кращих-4»
21.10 Х/ф «Із пекла»
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10.35 Антизомбі
11.35 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.45 Інсайдер
14.45 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Ван Хельсинг»
22.40 Х/ф «Інший світ. Еволюція»

0 6 . 0 0 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
10.00 М/ф «Багз Банні» 
11.00 М/ф «Тигруля» 
12.15 Х/ф «Том і Гек» 
14.10 «Файна Юкрайна»
16.20 «Розсміши коміка»
17.15 «Орел і Решка»
22.00 «КВН»

06.00 М/ф «Лікар Айболіт» 
07.30 Байдиківка
08.15 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 

13.40 «Легенди карного розшуку»
16.00 Т/с «Холостяки»
19.30 Т/с «Криміналісти: мислити як 
злочинець - 8»
21.15 Т/с «Той, що читає думки - 2»
23.00 «Голі та смішні»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 Телемагазин
11.20 «Жарт за жартом»
11.55 Х/ф «Соло для слона з орке-
стром»
14.10 Х/ф «Секретний фарватер»
19.05 Х/ф «Кубанські козаки»
21.00 Х/с «Успіх за будь-яку ціну»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
09.10 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 Х/ф «Сталінград»
16.50 7 Тур ЧУ. Динамо - Олександрія
19.15 7 Тур ЧУ. Металург З. - Дніпро
21.30 Х/ф «Слідопит»

К-1

ТЕТ

10.45 М/с «Мікі Маус» 
10.55 М/ф «Жовтодзьоб» 
12.35 М/ф «Пухнасті проти зубастих» 
14.10 Х/ф «Щурячі перегони» 
16.10 Х/ф «Кохання-зітхання 2» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У

06.00 «Соціальний пульс»
06.20 Х/ф «Привид кохання»
09.50 «Ландшафтні ігри»
10.00 Володарі морів
11.15 Х/ф «Подарунок»
14.00 Дива природи
14.50 Всесвіт
16.00 «Мистецтво і час»
16.20 Матч миру  «Динамо» і воїни АТО
16.30 Брати Меладзе. Разом і окремо
18.00 ВІА хіт-парад
18.50 Водне життя
20.00 Відверта політика

06.00 Х/ф «Без особливо-
го ризику» 
07.15 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». У тіні злочинів
12.00 «Головний свідок»
13.00 «Правда життя». Диво-люди

НТН

ТОНІС

Enter-фильм

2+2
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Всяко разно...
№25(268), пятница, 4 сентября 2015 г. 8

«У якості покарання 
хлопці вчать вірші»

Футбол

В Старих Петрівцях 
розширився дитсадок 

Поздоровляємо!

— Окрім того, — 
розповіла нам завідуюча 
дитячим закладом Наталія 
Васильченко, — в дитсадку 
тепер з’явилися психоло-
гічний, методичний, лого-
педичний, новий медичний 
кабінети, а, також, кімнати 
для вивчення іноземної 
мови та дитячої творчості.   
Все це — завдячуючи 
керівництву села.

— Дякувати в першу чер-

31 серпня ц. р. в дитсадку «Пролісок», що в Ста-
рих Петрівцях, було додатково відкрито ще дві 
групи для діток, що дозволить на 40 діток збільшити 
кількість маленьких відвідувачів. На урочистому 
відкритті були присутні голова районної ради І. 
Побідаш, депутат Київської обласної ради О. При-
ходько, голова райдержадміністрації О. Горган, в. о. 
сільського голови Ю. Іванова, гості та старопетрів-
чани. 

— Як, зазвичай, прохо-
дять тренування?

— Ви знаєте, у нас тут 
по-справжньому прекрас-
ні умови. Не у всіх такі є в 
Києві, багато команд нам 
«по-білому» заздрять. Ка-
жуть, ой як добре у вас. 
Незважаючи на те, що ми 
знаходимося на відстані 
якихось кількох кіломе-
трів від міста, вони із за-
доволенням їдуть до нас 
грати. Тому хлопці із зав-
зяттям приходять на ці 
тренування, враховуючи 
те, що наше керівництво з 
розумінням ставиться до 
всього, возить всіх, дітям 
не доводиться добирати-
ся самим. На тренування 
звозять з усього району, по-
чинаючи з Катюжанки, піс-
ля тренування відповідно 
всіх розвозять. Так що нам 
залишається подякувати 
нашому керівництву за чу-
дові умови і за те, що все 
це підтримується на такому 
високому рівні.

— Розкажіть будь ла-
ска, на що на тренуван-
нях робиться наголос, як 
вони проходять, для тих, 
хто не обізнаний, що і як 
відбувається в вашому 
клубі?

— Основне завдання для 
нас — це відпрацювання 
технічних елементів, тех-
ніки. Це техніка у діток, 
техніка, і ще раз техніка. 
На цьому  ми робимо серй-
озний акцент. І вже для 
більш дорослих хлопців по-
тихеньку вводимо тактику, 
щоб вони були грамотними 
футболістами у майбутньо-
му.

— Тактика зі скількох 
років викладається грав-
цям?

— Елементарна тактика, 
найпростіші елементи да-
ються учневі вже з друго-
го-третього року навчання. 
До цього акцент робиться 
суто на технічні моменти.

— Скажіть будь ласка, 
з якого віку дитині краще 
приходити в «ДІназ»? І в 
професійний футбол?

— Для цього я б хотів 
трохи розповісти про струк-
туру нашого клубу. У нас 
працюють тренери набору, 
на даний момент йде від-
бір діток 2007-2008 років 
народження. Зараз їм 6-7 
років — це перший клас.

— Тобто з 6-7 років це 
оптимальний вік для 
того, щоб почати займа-
тися футболом?

— Так. У нас в кожному 
селі працюють тренери в 
школах, які набирають цих 
діток і з ними працюють.

Олександр Гончаров:

Команда «Діназ-2003» 
розпочала тренувальні 
збори у закарпатському 
Волівці. Туди команда 
відправилася в неділю. 
А перед від`їздом тренер 
Олександр Гончаров дав 
ексклюзивне інтерв`ю 
клубному сайту.

— Яким чином працю-
ють із майбутніми грав-
цями?

— Насамперед, працю-
ють з ними в плані дисци-
пліни, тому що дисципліна 
— це в першу чергу. Тому 
що дітки, чиї здібності від-
повідають вимогам футбо-

лу, повинні бути достатньо  
дисциплінованими і вже 
розуміти, як поводитися з 
тренером, який формува-
тиме збірну. 

— Як після літа дітки 
тренуються, гірше чи кра-
ще?

— Власне,  відпочинок на 
те і є відпочинок, щоб діт-
ки прийшли «заряджені», 
засумувавши за футболом. 
Звичайно, фізично вони 
трохи слабкіші, для цьо-
го ми робимо збори, клуб 
робить збори. От зараз на 
10 днів ми їдемо в Карпати 
і будемо підтягувати їх фі-
зичні, технічні кондиції, для 
того, щоб все увійшло в 
норму. І, на мій погляд, чим 
краще футболіст відпочи-
не, тим краще він проведе 
сезон, адже відпочинок — 
це один з важливий методів 
у футболі.

— Скільки зараз трену-
вань на тиждень?

— Перший тиждень у 
групи U-12, яку я треную, 
був втягуючий, у нас було 
три тренування в тиждень. 
Але потім у нас тренування 
п’ять днів поспіль, тепер 
збори у Волівці.

— Крім занять в школі, 
чи ходите ви ще куди-не-
будь?  Можливо є заняття 
на піску, або тренування, 
поєднанні з відпочин-
ком?

— Так, звичайно. Ми на-
магаємося, щоб була «змі-
на декорацій», щоб діти 
провели турніри, якісь това-
риські матчі. Домовляємо-
ся з довколишніми коман-
дами по області, по району, 
влаштовуємо спаринги, від-
повідно, щоб згуртувати 
колектив. Наприклад, з 
U-12 ми регулярно виїжд-
жаємо в піцерію, вибирає-
мо який-небудь привід для 
всієї команди і їдемо. Та-

кож їздили в «Блокбастер», 
там якраз діяла акція «щас-
ливий четвер» і була мож-
ливість відвідати 10 різних 
станцій, наприклад боулінг, 
тир і таке інше. Клуб ви-
діляв нам автобус, ми їхали 
на цілий день, дітям дуже 
це сподобалося. І, зви-

чайно для різноманітності 
навчально-тренувального 
процесу страраємося ви-
користовувати пісок, щоб 
діти могли побігати, попа-
дати,  як їм подобається, 
погаласувати, побити м’ячі. 
Відповідно для такого виїз-
ду використовуються по-
легшені спеціальні пляжні 
м’ячі.

— Скажіть, як зазвичай 
мотивуєте діток, якщо 
бачите, що хтось грає 
мляво, або щось не ви-
ходить? Це міцне слово 
або слово дружньої під-
тримки?

— В першу чергу, я не 
прихильник агресивних 
методів, які часто викори-
стовують тренери, беручи 
участь у різних змаганнях. 
На мій погляд, необхідно 
довести навчання  до іде-
ального виконання якихось 
технічних елементів, а по-
тім я спостерігаю за грав-
цями під час ігор. Причому 
під час матчів намагаюся 
«не лізти», відходжу в бік 
для того, щоб вони вчилися 
міркувати самі, самостій-
но, і не озиралися: «Ой, 
де тренер?», «Ой, де бать-
ки?». Щоб вони виходили 
на поле розкуто і намагали-
ся створити колектив. Я су-
воро припиняю єдиний мо-
мент — коли вони лаються 
один з одним. Намагаюся, 
щоб був згуртований ко-
лектив, щоб спілкувалися 
спільно, а якщо помилився 
гравець, то інший за нього 
відпрацьовував. На мій по-
гляд єдиний шлях до успіху 
— це коли вони будуть, як 
єдиний кулак діяти...

Муштрувала тренера 
запитаннями 

Вікторія Безпала
(Закінчення — 

в наступному номері)

гу потрібно нашим місце-
вим підприємцям: Сергію 
Миронову, Андрію Лавре-
нюку, заступнику голови 
виконкому Володимиру 
Духоті, — зауважила в. о. 
Старопетрівського сільсь-
кого голови Юлія Іванова. 
— Ну, і, звичайно, Олексан-
дру Єремі, який розпочав 
цю реконструкцію. Цей дит-
садок — краща пам’ять про 
нього...

На знімку:
повар дитсадка Наталія 

Єрема з п’ятимісячним 
онуком Максимом; 


