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«А холодильник помнишь? «Днепр»? 
Или «Донбасс»? Надежный, как 
танк. И такой же по звуку движка. 
Он вообще был очень похож 
на танк, — и лобовой броней 
и обтекаемым корпусом. Я всегда
ждал, когда оттуда вылезет веселый 
чумазый танкист с остатками наших
сосисок в буденовских 
усах и звонко спросит: 
«На  Берлин куда?» Стор. 2

Заради життя на Землі...
Дорогі земляки!

Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди Дня Пере-
моги!

Скільки б років не пройшло, ми ніколи не забудемо 
про трагедію, яку пережив наш народ під час Другої 
світової війни і про ті титанічні зусилля ветеранів, аби 
визволити Європу від коричневої чуми. 

Їхній подвиг житиме у віках. І ми, нащадки наших 
героїчних дідів і прадідів, маємо зробити все, аби до-
глянути кожного ветерана, оточити його справжньою 
турботою, теплом та увагою. Ми завдячуємо їм своїм 
життям. 

Вони вибороли для нас — своїх нащадків — мир на 
цій землі. І наш борг перед ними — повернути цей мир. 
Давайте запалимо свічу пам’яті по усіх загиблих у тій 
страшній війні та згадаємо полеглих у війні теперішній.

Військові конфлікти руйнують суспільства і долі 
мільйонів людей. І лише сильні духом, морально міцні 
народи проходять це гартування, складають іспит на 

З Днем пам’яті та примирення! 

свою духовну силу та життєздатність. Щоб бути вартим 
майбутнього, нам треба осягнути основний урок історії, 
зокрема й історії Другої світової війни. І він полягає в 
тому, що тільки в єдності наша сила, сила українського 
народу, сила України. Разом — ми нездоланні!

Шановні ветерани! Ви навчили нас головному — жити 
гідно, любити свою землю, захищати її та цінувати мир. 
У цей непростий час хочу побажати міцного здоров’я, 
бадьорості духу, наснаги,  тепла і затишку в родинах. 

Слава Україні!
Народний депутат України  Ярослав Москаленко

КОМПРОМИСС 
СО СМЕРТЬЮ

І. Побідаш лукавить, коли скаржиться,
що вона — «і одна у полі воїн». Вона 
вже давно не одна, а в команді. 
В команді В. Рештняка і К°. Це видно 
неозброєним оком. Ця команда 
не сповідує ідеї Майдану. Вона їх 
ненавидить і зневажає. Бо в неї зовсім
інші ідеали та цінності. Але, якщо мова
йде про владу будь за що, 
то — звичайно. Буває. 
Справа житейська...

9 мая 2015 года в Москве Владимир Путин и его 
африканские и северокорейский союзники будут 
принимать воинский парад в ознаменование, как 
он объясняет своим подданным, «70-летия победы 
Советского Союза над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне». В этой формулировке 
удивляет едва ли не каждое слово (может быть, ис-
ключая предлоги «над» и «в»). Давайте прочитаем 
это медленно.

Советского Союза, как известно, нет уже без ма-
лого 24 года. Это странное образование, комму-
нистическая реинкарнация Российской империи, 
просуществовало около 69 лет, убедительно дока-
зало свою нежизнеспособность и исчезло, оставив 
после себя свалку потерпевших крах амбиций. Наи-
большая составляющая СССР, РСФСР, произвела 
ребрендинг, сменила название на более краткое 
(Российская Федерация), но не менее бессодержа-
тельное (ибо ни она сама, ни её соседи не могут, не 
кривя душой, назвать её федерацией) и унаследова-
ла от обанкротившейся русской коммунистической 
империи все её недостатки и ни одного достоинства.

(Закінчення на 5-й стор.)

Історія 2-ї Світової...

2 травня 2015 р. на Набережній Київського водосховища, біля Співочого поля, 600 нещодавно при-
званих на військову службу до лав Національної Гвардії України хлопців прийняли присягу на вірність 
українському народу. 

Під час урочистої церемонії булі присутні їх батьки та родичі, а, також, сотні гостей, в тому числі і жи-
телі Вишгорода. 

«...Щиро та від усього серця вітаємо нацгвардійців із складанням урочистої присяги на вірність Україн-
ському народу! Миру усім нам!!!! Слава Україні!!!», — зазначив з цього приводу на своїй сторінці у 
Facebook начальник Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області П. Панфьоров.

Приєднуємось до привітань.
  Редакція газети «На самом деле»

Фото О. Тимошенка

  «...Я присягаю ніколи не зрадити народу України»

Но факт, что ложь и вероломство 
стали одними из наиболее 
примечательных и устойчивых 
характеристик поведения русских 
общественных фигур. И устное, 
и письменное слово постоянно 
нарушалось. А в иерархическом
обществе привычки быстро 
распространяются
по всей иерархии, 
сверху вниз.

Стор. 8



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

«Прагнення до чистоти 
є ознакою європейськості»

Повний абзац!

Загальнообласна толока

У Європарламенті
Схвалено проект резолюції про посилення санкцій проти Росії 
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Дело «кошелька Авакова»: журналистов избили 
при попытке снять дом Чеботаря

В Украине продолжает разгораться коррупционный скандал 
вокруг заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, 
которого считают «кошельком» Арсена Авакова. 28 апреля возле 
его дома в селе Лесники группа неизвестных напала на группу 
журналистов, которые пытались поймать чиновника по месту 
жительства, так как он давно бегает от прессы.

Об этом написал в своем Фейсбуке журналист Денис Бигус.
По его словам, неизвестные 

«придушили» оператора, отобра-
ли у него камеру и вырвали нави-
гатор из машины.

«И натегайте тут каких-нибудь 
ментов, я за руль», — написал 
Бигус. «Потом они вернулись на 
своем белом фольксвагене транс-
портер 1123, поломали камеру, 
забрали ее, избили оператора, 
вырвали регистратор (уже с другой 
картой) и скрылись», — позже со-
общил Бигус.

Судя по всему, журналисты пы-
тались выяснить подробности 
криминальной деятельности при-
ближенного А. Авакова, слава о 
котором уже вышла за пределы 
Украины.

Так, 25 апреля появилась ин-
формация, что С. Чеботарь был 
задержан спецслужбами Финлян-
дии во время транзитного переле-
та из Вены.

В Финляндии у С. Чеботаря была 

пересадка на рейс из Австрии в 
одну из стран Прибалтики. Пере-
лет замминистра осуществлял под 
чужим именем и с паспортом дру-
гого государства.

«По предварительной версии 
финских правоохранителей, С. Че-

ботарь направлялся в Прибалтику 
для осуществления банковских 
операций, связанных с его офф-
шорными счетами», — говорится 
в сообщении. Сам Чеботарь, прав-
да, опровергает этот инцидент.

По информации «Дорожного 

контроля» из источников в право-
охранительных органах Украины, 
Чеботарь планировал обналичить 
незаконные средства. Стоит отме-
тить, что глава СНБО Александр 
Турчинов является кумом Сергея 
Чеботаря. На заместителе мини-

стра лежит ответственное дело 
— заниматься обналичиванием 
средств для главы МВД Арсена 
Авакова.

Как ранее писал «Дорожный 
контроль», 31 марта 2015 года, ра-
ботники ГПУ и СБУ провели обыск 
в здании Министерства внутрен-
них дел. Одна из причин обыска 
- коррупционные действия Сергея 
Чеботаря, который подозревает-
ся в разворовывании бюджетных 
средств в особо крупных размерах. 
На этой неделе он должен был вы-
ступить перед Верховной радой и 
ответить на ряд вопросов на эту 
тему, однако до сих пор Чеботарь 
избегает общения и с прессой и 
депутатами.

Однако, расследование данно-
го уголовного дела затягивается. 
Источники в правоохранительных 
органах предполагают, что первый 
заместитель генерального проку-
рора Владимир Гузырь по просьбе 
Турчинова намеренно затягивает 
разбирательство с Чеботарем и 
Турчиновым. Могут быть и другие 
причины затягивания расследова-
ния, например — торги между ко-
мандой президента и премьер-ми-
нистра.

Проблема сміття в Україні дово-
лі нова. Адже структура вжитку, а з 
нею і структура сміття різко і дуже 
кардинально змінилась всього за 
останні 15-20 років. Раніше в селах 
не було сміття взагалі, адже все 
воно було органічного походжен-
ня і повністю підлягало утилізації 
або переробці і використанню (на-
приклад, у формі компостування). 
Через це в селах взагалі не було 
сміттєзвалищ. А тепер навколо сіл 
несанкціоновані  сміттєзвалища  
утворюються у великій кількості.

...Днями біля села Лебедівка 
Виш городською районною в Ки-
ївській області організацією Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» 
було проведено загальнообласну 
толоку «Чиста Київщина — при-
клад для інших». Ініціаторами акції 
виступила Київська обласна тери-
торіальна організація партії «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність». 
До акції долучились трудові колек-
тиви Вишгородської райдержадмі-
ністрації, Вишгородське районне 
комунальне підприємство «Кому-

Прикро це визнавати, та несанкціоноване скидання сміття 
в містах відбувається, як правило, в самих цінних природних 
куточках — тобто у долинах річок,  ярах,  віддалених куточках 
парків та на островах. 

Враховуючи це, сміття є доволі вагомою проблемою, хоча і не 
першочерговою, як вважає більшість населення. 

нальник» та мешканці села Лебе-
дівка.

Спільними зусиллями було на-
ведено порядок і чистоту вздовж 
придорожньої смуги, очищено від 
сміття берег Київського водосхови-
ща та ліквідовано несанкціоновані 
сміттєзвалища у лісі.

Зібране сміття було поміщено в 
поліетиленові пакети та вивезено 

Вишгородським районним підпри-
ємством «Комунальник».

Ми щиро вдячні всім небайду-
жим за співпрацю. Звертаємося 
до всіх мешканців нашого району 
з проханням берегти нашу приро-

ду та не завдавати їй шкоди, адже 
проведення таких акцій формує 
відповідальне ставлення до тери-
торії, де ми живемо, та  сприяє збе-
реженню належного екологічного 
стану нашої країни.

Вишгородська районна в Київ-
ській області організація

 партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»

Моя міліція...

У Вишгородському
районі 23-29 квітня 

Протягом минулого тижня на 
території р-ну зареєстровано 13 
крадіжок майна, 4  повідомлень  
про нанесення  тілесних ушкоджен-
нь, що призвело до короткочасного 
розладу здоров’я громадян, 7  до-
рожньо-транспортних  пригод  в ре-
зультаті яких  4 особи травмовані, 
2 повідомлення про погрози грома-
дянам, 8 повідомлень про пошкод-
ження майна, 5 повідомлень про 
вчинення насильства в сім’ї, 1 пові-
домлення про шахрайські дії.

Працівниками Вишгородського 
РВ вживаються заходи спрямовані 
на попередження та розкриття зло-
чинів, охорону громадського поряд-
ку.

*   *   *
З метою запобігання можливо-

го займання лісових масивів та 
торф’яних ґрунтів у період висо-
кої пожежної небезпеки, силами 
співробітників Вишгородського РВ 
ГУМВС та ДСНС України в Київській 
області, спільно з представниками 
лісових господарств та членів гро-
мадських формувань 01.05.2015 
забезпечено виїзд рейдових груп 
по місцям масового відпочинку гро-
мадян. 

Основна мета рейду це поперед-
ження можливих стихійних пожеж 
у лісових масивах, інформування 
відпочиваючих про високий рівень 
пожежної небезпеки.

Вишгородський РВ ГУМВС та 
ДСНС України в Київській області 
висловлює вдячність населенню і 
громадянам за порозуміння у збе-
реженні лісових насаджень від по-
жеж.

Шановні вимушені переселенці
  з тимчасово окупованої території 

України або району проведення
 антитерористичної операції, 

що проживають 
у Вишгородському районі!

Нагадуємо про необхідність здій-
снення реєстрації фактичного міс-
ця проживання в довідці про взяття 
на облік особи, яка переміщується                      
з тимчасово окупованої території 
України або району проведення 
антитерористичної операції протя-
гом 10 днів з моменту отримання 
зазначеної довідки.

Реєстрація фактичного місця 
проживання здійснюється Виш-
городським РВ Управління ДМС 
у Київській області за адресою:                   
м. Вишгород вул. Кургузова, 3 
каб. №9 (з вівторка по п’ятницю 
з 09.00 до 18.00, субота з 09.00 до 
13.00), телефон (04596) 5-43-30.

ОГОЛОШЕННЯ 
Головним управлінням МВС 

України в Київській області ор-
ганізовано відбір кандидатів 
на денну форму  навчання за 
державним замовленням(без-
коштовно) до відомчих вищих 
навчальних закладів для отри-
мання вищої юридичної освіти.

Зараз Ви стоїте перед вибо-
ром майбутньої професії. Об-
равши вищі навчальні заклади 
системи МВС  України Ви зро-
бите правильний вибір. Тут ви 
можете реалізувати себе як 
особистість: здобудете міцні  
професійні знання, отримайте 
належне фізичне загартування.

Детальну інформацію про 
навчальні заклади та правила 
прийому до них можна отри-
мати на сайтах навчальних за-
кладів та в секторі кадрового 
забезпечення  Вишгородського 
районного відділу.

Захід не прагне 
знищити Росію  

Параноя Путіна не повин-
на затьмарити все те добре, 
що намагався запропонувати 
Захід», — пише Washington Post 
у редакційній статті.

Російський президент не раз 
говорив, що Захід прагне поста-
вити Росію на коліна, але щойно 
та починає декларувати свої інте-
реси, бачить у ній геополітичного 
суперника. Така риторика Путіна, 
призначена для внутрішнього спо-
живання з метою здобути підтрим-
ку розв’язаної ним війни в Україні, 
відображає глибоку параною та є 
свідомою брехнею, пише видання.

«Насправді тисячі американців 
їхали в Росію, сподіваючись допо-
могти її населенню досягти кращо-
го життя. Зусилля США та Заходу 
упродовж останніх 25 років, на які 
вони витратили мільярди доларів, 
були спрямовані на допомогу Росії 
подолати жахливий спадок ра-
дянського комунізму, після якого 
1991 року країна залишилася на 
колінах».

Ніхто не намагався завоювати 
Росію, а лише врятувати її, пропо-
нуючи їй перевірені знаряддя рин-
кового капіталізму та демократії. І 
хоча ці зусилля наштовхувалися 
на спротив олігархічної системи, 
росіяни досі мають змогу користу-
ватися плодами цієї доброї волі .

Буває...

Євросоюз має активізувати санкції та розглянути можливість на-
дання Україні оборонного озброєння, якщо Росія не дотримувати-
меться режиму повного припинення вогню згідно мінських угод і 
не поверне Крим. Таку резолюцію схвалив Комітет Європарламен-
ту (ЄП) у закордонних справах. Документ проголосують в червні. 

«Якщо Росія продовжить деста-
білізацію у східній Україні і не від-
мовиться від незаконної анексії 
Криму, ЄС повинен активізувати 
санкції проти РФ і розглянути мож-
ливість надання Україні оборонної 
зброї та іншої військової допомо-
ги», — йдеться у документі.

«Повернення Криму є життєво 
важливим для довгострокового 
співробітництва ЄС з Росією, а 
країни ЄС також повинні активізу-

вати свої оборонні можливості», — 
зазначають у комітеті.

Депутати «рішуче підтримують 
невизнання» з боку ЄС анексії 
Росією Криму, і просять держа-
ви-члени ЄС реагувати єдиною по-
зицією щодо відносин з Росією.

Комітет нагадує, що відносини 
ЄС з Росією мають бути в цілому 
направлені на «співпрацю, а не 
конфронтацію» в довгостроковій 
перспективі, але каже, що це може 

відбутися тільки після того, як 
Росія «повністю і беззастережно» 
реалізує угоди про припинення вог-
ню, і повертає Крим Україні.

«НАТО повинна дати своїм схід-
ним партнерам сильну стратегічну 
впевненість», — говорить текст.

Депутати також висловити стур-
бованість тим, що кримських татар 
переслідували з початку російської 
окупації, і закликають Росію припи-
нити переслідування членів Медж-
лісу.

Депутати підкреслюють, що на-
сильницьке приєднання Криму та 
російська активність в Чорного 
моря змінює архітектуру безпеки в 

Європі.
«Розміщаючи важке озброєння 

в Криму, Росія створює ще один 
стартовий майданчик, за прикла-
дом Калінінграду, на цей раз в Чор-
ному морі. Протягом одного року 
оборонні сили були перетворені 
на ударну групу, з якою Росія може 
загрожувати Центральній Європі, 
Балканам, Південній Європі, а та-
кож Східному Середземномор’ю і 
навіть на Близькому Сход», — ска-
зав доповідач Іоан Мірча Паску.

Депутати стурбовані посиленням 
тиску з боку Росії над східному кор-
доні ЄС, у тому числі на Румунію, 
Польщу та країни Балтії.



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

3Общество
№15(258), пятница, 8 мая 2015 г.

Зворотній зв’язок

3

Знаючи про дефіцит місць у ди-
тячих садочках Вишгорода я, як 
і більшість працючих мам, прий-
шла записувати дитину щойно 
отримавши свідоцтво про на-
родження. Йшла одразу у «Ла-
стівку», особливо не зважаючи 
на відгуки. Бо у стосунках завжди 
за основу беру власні враження 
від спілкування.

Ми були 22-ми. У березні. Мені 
пояснили, що у групі має бути не 
більше 20-ти дітей. А оскільки 20 
і 21 близнюки — вони проходять. 
Ми вже зайві. Але за три роки 
може щось змінитись у списку 
і в нас є шанс. Головне відміча-
тись упродовж цього часу, щоб 
адміністрація була впевнена у 
наших намірах.

Ну, так ми і робили. Заходи-
ли, вітались, дізнавались про 
зміни у списку, вислуховували 
постійні бідкання директорки. Я 
принципово не записувалась в 
усі садочки, оскільки вважаю це 
навмисною дезінформацією і не-
повагою до собі подібних мам. Це 
вносить паніку і створює штучний 
дефіцит місць. Хоча куди дужче... 
як виявилось.

У групу ми потрапили. І хоча 
офіційно для нас все мало по-
чинатись лише у вересні, про-
блемами адміністрація садочка 
почала ділитись з нами вже у 
травні.

Цифри нас вразили. Не буду 
змальовувати усі перипетії, бо 
буде схоже на тролінг. Просто 
скажу, що благодійний внесок у 
розмірі 500 грн. ми вносили ще 
у липні. У жодному разі не пізні-
ше. Це ж так важливо! Для керів-
ництва... Питаннями ремонту 
приміщення групи та дитячого 
майданчика теж займались бать-
ки. Звісно не всі.

У цілому, ремонт та матеріали 
для дитячих вправ (канцтовари, 
іграшки тощо), також побутова 
хімія, обійшлися ще у 1000 грн. 
Потім витягували звісно ще якісь 
сотні, але це найперші цифри, 
які запам’ятались. При цьому я 
фарбувала парканчики та облад-
нання на дитячому майданчику, 
дофарбовувала, після найманого 
за наші кошти працівника, і при-
бирала приміщення гардеробної. 
Брала участь у прибиранні групи 
напередодні вересня. Їздила за 
побутовою хімією для потреб на-
ших дітей і т.ін.

Не те щоб я була вийнятковою, 
нас таких було близько десяти 
батьків. І ніхто мене не примушу-
вав — я просто хотіла по-людськи 
підтримати тих, хто упродовж на-
ступних 4-х років будуть з моєю 
дитиною. Але, знаєте, повага має 
бути взаємною.

І коли наприкінці серпня я зу-
стріла під кабінетом директора 
байдужу до всіх наших зусиль 
мамку з дитям, яка зі скляним 
поглядом каже що їй начхати на 
правила і розмір благодійного 
внеску. Це, мовляв, не пробле-
ма. Їй зобов’язані надати місце, 
бо вона прийшла. То був перший 
тривожний дзвіночок для мене.

І ось подвійні стандарти втілю-
ються на моїх очах. А потім 

Найкраще дітям 
або Бюрократичні схеми 
за подвійними стандартами

Якось мене попросили розповісти про ситуацію докладно і 
без купюр, не приховуючи назв. Тож ловіть, без лірики і образ.

замість 20 у групі 34 дитини. І 
приводять їх з температурою до 
здорових дітей свідомо, а потім 
через годинку відводять на при-
йом до лікаря. І адміністрація, 
виявляється, не в змозі такому 
завадити. А дипломована мед-
сестра типу не вповноважена, 
замість меблів?

А педіатри, лікуючи дитині всі 
ті наслідки, виписують по 3-5-7 
позицій ліків. І підшлункова дитя-
ча того не витримує. І в новорічні 
свята ми на стаціонарі під кра-
пельницями. І на всі ті ліки за 4 
місяці було вбухано ще тричі по 
півтори, не кажучи вже про на-
слідки для дитячого здоров’я.

Адаптація, кажете?!! Маю про-
тилежну думку — як щодо халат-
ної безвідповідальності?!!

Так от, про повагу. Я її втрати-
ла! Не до вихователів — вони, 
принаймні ті, з ким я перетнулась 
у нашій групі, роблять більше ніж 
на те їх змога.

До адміністрації — абсолютно!
Я відмічаюсь три роки, а хтось 

приходить «без мила» сто п’я-
тим? Я проводжу дитячі обсте-
ження, витримую інкубаційний 
період після застуди, приношу 
додаткові довідки про здоров’я 
після пропусків, а хтось водить 
хвору дитину?

Кількісна норма дітей у групі 
перевищена майже вдвічі, кому 
потрібні норми? У чому взагалі 
роль адміністрації? Столовські 
продукти зважувати? Це я типу 
з наївності вважаю, що керівни-
цтво мусить авторитетно відсто-
ювати інтереси своїх підопічних? 
Дотримуватись правил прийому 
дітей до закладу і контролюва-
ти не лише роботу вихователів, 
а й поведінку і відповідальність 
батьків? І чому ці норми на одних 
діють, а на інших ні?

Я з вічливості слухала усі 
ті бідкання директорки на об-
ставини, на пільговиків і пере-
селенців, на АТО і недостатнє 
фінансування... Та вибачте, яким 
стане наше життя, якщо приходя-
чи у крамницю, бібліотеку, шко-
лу, лікарню, адміністрацію Пре-
зидента, врешті-решт, — кожен 
співробітник замість виконання 
своїх посадових обов’язків буде 
грузити відвідувачів розповідями 
про причини з яких не може їх 
виконувати відповідно до регла-
менту? Я займаючись ремонтом 
групи не розповідала зручно це 
мені чи ні.

Ми приводимо до дитячого за-
кладу найдорожчих нам людей. І 
не можемо сподіватись навіть на 
дотримання елементарних про-
писаних правил. Не кажучи вже 
про щось вийняткове.

Таке моє враження про керів-
ництво ДНЗ «Ластівка». Можли-
во у когось інше?

О. Савченко
P.S. Не те щоб я шукала спра-

ведливості на даному етапі 
розвитку нашого суспільства. 
Але, принаймні я хочу чес-
ності. І, звісно, сатисфакції 
за згаяний час і ресурси. Тож 
ВІТАННЯЧКО усім, кого це сто-
сується.

«От мне нравится, когда вы-
ложат в сеть фотографию ке-
фира в стеклянной бутылке или, 
там, отвратной водяры с проб-
кой «чебурашка», и томно так 
припишут внизу «а помнишь?». 

Та, бля прекрасно помню! 
А многого вот не помню, хоть 

убей. Помидорок свежих зимой 
не помню. Балыка, сырокопче-
ной колбасы, икры, осетрины, 
лососей не помню. Скрывают 
барханы памяти информацию 
о джинсах, приличной обуви, 
адекватной бытовой химиии, 
нетоксичных дезодорантах, 
одеколоне, который не вызывал 
головную боль (даже если его 
не пить) средствах от тарака-
нов… А самих тараканов помню 
прекрасно.

«А помнишь?..». Конечно! Нес-
метные орды рыжих тараканов 
входили в продуктовую корзинку 
советского человека и тырили 
то немногое, что там было.

Чтобы их вывести, надо было 
сварить яйцо, картофельную 
шелуху, все это смешать с бор-
ной кислотой, накатать шарики 
и разбросать по кухне. Тараканы 
жрали и радовались… 

А помнишь? Батарейки паль-
чиковые… Элемент питания… 

В Попасной был магазин элек-

троники. В нем продавали бара-
бан, две балалайки, сломанный 
фен и иногда, раз-два в год, маг-
нитофон «Томь-305». Батарей-
ки продавали чаще, раза три за 
год.  А мой советский плейер 
«Вега» («А помнишь?..») жрал их 
четыре штуки за два часа. При-
ходилось покупать батарейки 
мелким оптом и хранить в холо-
дильнике. 

А холодильник помнишь? «Дне-
пр»? Или «Донбасс»? Надежный, 
как танк. И такой же по звуку 
движка. Он вообще был очень 
похож на танк, — и лобовой бро-
ней и обтекаемым корпусом. Я 
всегда ждал, когда оттуда выле-
зет веселый чумазый танкист с 
остатками наших сосисок в бу-
деновских усах и звонко спросит: 
«На Берлин куда?». 

А Берлин помнишь? Не пом-
нишь? Вот и я тоже… Бердянск 
помню, смутно Сочи. А Берлин 
не помню, и Варшаву, и Прагу 
и Лондон, и Париж… Только по 
сводкам политинформации. «В 
Париже опять забастовка рабо-
чих...»

А забастовки рабочих у нас 
помнишь? Не было… Не потому 
что все было лучше чем в Пари-
же, а потому что страшно.

А радио помнишь? В эфире 

пионерская зорька… Это из ро-
зетки… И Голос Америки по ко-
ротким волнам… За это можно 
было сесть…. За то, что ты 
слушаешь радио другой стра-
ны… А за то, что у тебя волосы 
на 20 сантиметров длиннее или 
наоборот виски побриты — ро-
дителей в школу, общественное 
порицание, из пионеров исклю-
чат… «Не явился на субботник. 
Предал класс!».

А помнишь? Великие глупые 
стройки, единый голодный па-
триотизм, и все должны быть 
одинаковыми, помнишь? В идеа-
ле в военной форме, желатель-
но, чтобы все в казарме, ста-
рики и дети подносят снаряды, 
женщины (пардон, бабы) рожают 
новых защитников Отечества, 
которые завтра пойдут в на-
ступление. 

Защитники Отечества всег-
да ходят только в наступление, 
как это ни парадоксально. Они 
защищают нас в Анголе, в Эфи-
опии, в Афганистане. Страшно 
подумать, чтобы было с Харь-
ковом или Дергачами если бы за-
щитники отечества не гибли на 
горных серпантинах Афгана… 

Помнишь? 
А хочется забыть…»

Mark Limarenko

Помнишь? А хочется забыть...
До того моменту, як ми 

кілька днів тому випадково 
натрапили в Facebook на ці 
невеличкі за об’ємом спогади 
про СРСР, ми, навіть, ніколи 
не чули про Марка Лімаренко. 
Та й зараз знаємо про нього 
дуже мало. Незважаючи на це, 
вважаємо, що цей його твір 
має повне право на існування, 
як досконалий журналістський 
матеріал. 

Таких матеріалів всім нам 
дуже невистачає в наших дру-
кованих ЗМІ.  

Отже, читайте, шановні чи-
тачі. І якщо теж хочете висло-
витись з цього приводу, звер-
тайтесь до нас у редакцію. 

Повідомляю Вам, про те, що Ваша заява від 24.04.2015 року Вишгородсь-
ким РВ ГУМВС України в Київській області розглянута.

Повідомляю, що 10 квітня 2015 року слідчим СВ Вишгородського РВ ГУМ-
ВС України в Київській області за дорученням начальника СВ Вишгородського 
РВ ГУ МВС України в Київській області розпочато досудове розслідування у 
кримінальному провадженні № 12015110150000485 за фактом смерті Гагуад-
зе Зази Валер’яновича, 10.08.1968 р.н. Попередня кваліфікація кримінального 
правопорушення: ч.І ст.115 КК України. Відомості про кримінальне правопо-
рушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено слідчим СВ 
Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області 10 квітня 2015 року 
згідно з вимогами ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 79 від 10 квітня 2015 року 
причиною смерті Гагуадзе Зази Валер’яновича стала серцева недостатність, 
атеросклеротичний кардіосклероз, хронічна ішемічна хвороба серця. Врахо-
вуючи викладене, керуючись ст. 110, п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчим СВ 
Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області винесено постанову 
про закриття кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 12015110150000485 від 10.04.2015, у зв’язку з 
відсутністю події кримінального правопорушення.

Будівельник в підвалі будинку №6-Б по вул. Шолуденка 
помер від загострення хронічних хвороб?

В №13 (256) від 17 квітня 
2015 р. ми надрукували заяву 
до міліції мешканців буд. 6-В 
по вул. Шолуденка в м. Вишго-
роді щодо раптової смерті чо-
ловіка, який будував комору в 
підвалі цього будинку, ранком 
10 квітня. 

Через 2 тижні, а, саме — 24 
квітня слідчий райвідділу М. Рева 
відповіла мешканцям, що причи-
ною смерті Зази Гагуадзе визна-
чено серцеву недостатність, ате-
росклеротичний кардіосклероз та 
хронічну ішемічну хворобу серця. 
Здавалося б, все ясно і автори 
листа мали б заспокоїтися. 

Однак, мешканці цього будинку, 
а саме — 5-го під’їзду, наскільки 
нам відомо, не лише не заспокої-
лися, а продовжили писати скар-
ги в різні інстанції. Їх, як і рані-
ше, турбує те, що самовільна та 
безконтрольна забудова підвалу 
коморами під їх квартирами, а, 
також, те, що зберігається в цих 
коморах, на їх думку, загрожує їх 
життю та здоров’ю. 

Детальніше про ці скарги та 
про те, хто, на їх думку, повинен 
відповідати за таку забудову — в 
наступному  номері нашої газети.
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Протягом року І. Побідаш так і не знайшла спільну мову
разом з місцевою «Самообороною» запобігла проголошенню 
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43-я сесія районної ради
Вышгородщина

23 квітня ц.р. відбулося друге 
пленарне засідання 43-ї сесії 
районної ради. 

Як ми вже повідомляли, 
на першому пленарному за-
сідання депутати заслухали 
інформацію начальника Виш-
городського райвідділу міліції 
П. Панфьорова про стан закон-
ності, боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку 
на території району, звіт голови 
районної ради І. Побідаш про 
свою діяльність, розглянули 
проекти рішень щодо виборів  
заступника голови райради та  
затвердження структури, чи-
сельності виконавчого апарату 
ради на 2015 р.  

Виступ прокурора району Ю. Дмитруня
«Дякую, Ірино Миколаївно, за запрошення. Шановні депутати, заберу небагато 

часу і вашої уваги. Виступлю коротенько про проблему, з якою я нещодавно, як 
кажуть, зіткнувся у нашому районі. Серед одних із пріоритетних напрямків про-
куратури України є захист прав і свобод дітей, неповнолітніх. В лютому-березні 
цього року до прокуратури Вишгородського района звернулися з колективним 
зверненням мешканці села Нижчої Дубечні. Мова йде про приміщення дитячо-
го навчального закладу, який функціонував у структурі сільськогосподарського 
виробничого кооперативу  «Деснянський» та в 2003 році був переданий на ба-
ланс Нижчедубечанської сільської ради.  В 2004 р. цей садочок було включе-
но до переліку об’єктів, які підлягають приватизації згідно Закону України «Про 
малу приватизацію» і того ж року був проданий комерційній приватній установі. 
На сьогоднішній день в с. Нижча Дубечня існує нагальна потреба в дошкільному 
навчальному закладі. Це притому, що згідно чинного законодавства, дошкільна 
освіта в Україні є обов’язковою. Відповідно до інформації районо, в с. Нижча Ду-
бечня проживає 53 дитини дошкільного віку. Це — від 3-х до 5-ти років. Згідно 
даних ФАПа с. Нижча Дубечня, від 0 до 5 років — 100 дітей. І існує тенденція до 
приросту. За результатами розгляду колективного звернення прокуратурою було 
встановлено, це була перевірка додаткова, оскільки, як зауважує теперішня сіль-
ська голова п. Клименко, яка і була на період коли приміщення цього начального 
закладу відчужувалося, перевірки з цього приводу прокуратурою проводилися. 
Однак, після проведення додаткової перевірки за результатами розгляду колек-
тивного звернення, мною було встановлено, що цей дитячий навчальний заклад, 
його приміщення було відчужене з порушеннями таких норм законів та підзакон-
них актів: ст. 53 Конституції України, ст. 19 Закону України «Про охорону дитин-
ства», ст. 3 та 16 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. ст 14, 18, 63 «Закону 
України «Про освіту», ст. 5 Закону України «Про приватизацію». 

З метою усунення зазначених порушень закону прокуратурою району, мною 
в інтересах територіальної громади було подано позов до Господарського суду 
Київської області. 24 березня 2015 року. Який прийнято судом до розгляду та 
на даний час розглядається. Здавалося б, усе зрозуміло: прокурор виявив по-
рушення закону, явне, та звернувся в інтересах територіальної громади. Саме в 
інтересах територіальної громади, а не сільської ради. Тому, що сільська рада в 
даному випадку є співвідповідачем.  

Відповідачем є сільська рада, оскільки прийняте було рішення про включення 
цього закладу до переліку об’єктів приватизації, товариство, яке на сьогоднішній 
день має у власності це приміщення, та відділ комунального майна району, який 
продавав. 

Не дивлячись на явне порушення закону і необхідність функціонування в с. 
Нижча Дубечня дошкільного навчального закладу, сільський голова не розділяє 
позицію прокурора чомусь, на моє превелике здивування Пані Клименко рахує, 
що це приміщення територіальній громаді не потрібне. І в підтвердження тому 10 
квітня написала відклик до Господарського суду Київської області. Для мене це 
питання болюче тому, що прокуратура намагається піти назустріч територіальній 
громаді, помогти їй у вирішенні даної проблеми... Адже саме територіальна гро-
мада була ініціатором звернення до прокуратури...

Отже, незрозуміло, чиї інтереси представляє Валентина Григорівна як голова 
Нижчедубечанської сільської ради? Можливо, інтереси приватної установи? Для 
мене цікаво: що ж дана комерційна установа запропонувала, чи, можливо, пообі-
цяла пані Клименко, що вона поміняла інтереси територіальної громади на інте-
реси комерційної приватної установи? Завдяки цьому відклику, який, до речі, є 
юридично неграмотним, тому, що сільська рада в даному випадку є відповідачем, 
а не позивачем... В мене виникає питання: чи знають депутати сільської ради, чи 
знає громада району, мешканці с. Нижча Дубечня, що їхня сільська голова прий-
має такі «виважені», в лапках, рішення? І чи для цієї мети її було обрано пред-
ставляти інтереси територіальної громади? Дякую. Для мене це питання принци-
пове, на сьогоднішній день я прикладаю максимум зусиль для того, щоб, все ж 
таки, приміщення дитячого садка було повернуто у власність територіальної гро-
мади, і діти здобували дошкільну навчальну освіту. Чому це питання не цікавить 
п. Клименко для мене до цього часу являється загадкою. І отакі листи-відклики, 
так би мовити, до Господарського суду можуть посприяти тому, що це приміщен-
ня може залишитися в руках комкрційної установи, яке з дитячого навчального 
закладу на 140 дитино-місць створило склад і виробничо-складські приміщення. 
Замість того, щоб це приміщення використовувалося для роботи з дітьми.

Дякую, шановні депутати, дякую за запрошення і за вашу увагу. 
Іще хотів би зазначити, що в кожному селі існує проблема з аналогічних пи-

тань, можливо, не дошкільні навчальні заклади, можливо, інші — приміщення, 
земельні ділянки, де  орендарі земельних ділянок, приміщень не хочуть спла-
чувати належним чином у встановлені строки орендну плату — звертайтеся, не 
соромтеся, прокуратура буде звертатися в ваших інтересах. На прокурора не 
розповсюджується таке поняття, як сплата державного мита, що сільські ради 
собі не можуть в деяких випадках дозволити. І тому ми зможемо звертатися в ва-
ших інтересах за вашою інформацією, поданою до нас. Нещодавно от Вахівська 
сільська голова п. Жарська звернулася до нас із заявою, також приміщення шко-
ли було орендовано, приватизовано і орендар не виходить на зв’язок і не сплачує 
ті кошти... Прокуратура уже збирає матеріали для того, щоб звернутися до суду  
про розірвання цього договору...  Дякую за увагу. 

Друге пленарне засідання поча-
лося з повідомлення І. Побідаш 
про створення нової депутатської 
групи «Соціальна справедливість» 
в яку увійшли: В. Духота, Н. Кле-
бан, В. Куляєв, Н. Оспанова, Н. Ти-
таренко, Н. Розмаїта, Н. Рудько, О. 
Мартиненко, О. Писаренко, О. Та-
расенко, С. Поташник. Уповнова-
жені — В. Духота, В. Куляєв. Мета 
діяльності — «об’єднання зусиль 
громади на реалізацію в районі 
справедливої соціальної політи-
ки, сприяння органам державної 
виконавчої влади, підприємствам, 
закладам, установам, організаціям 
всіх форм власності у виконанні 
повноважень з питань реалізації 
соціальної та гуманітарної політи-
ки, вирішенні потреб соціально 
вразливих верств населення...»

Одразу після цього слово було 
надано районному прокурору Ю. 
Дмитруню. (текст виступу див. ниж-
че). Кілька слів з цього приводу.

Особисто мене цей виступ дещо 
здивував. В першу чергу — своєю 
«політично-свавільною» правовою 
позицією.

Не торкаючись суті справи, за-
уважу: прокурор, який, навіть, на 
підставі колективної заяви звер-
таючись до суду, вважає, що діє 
в інтересах громади, не може і 
не повинен брати на себе функції 
суду і, ще до винесення останнім 
рішення, якось «розставляти ак-
центи». Навіть, якщо він на 100% 
впевнений, що  правда на його 
боці. Однак, саме це зробив у своє-
му виступі Ю. Дмитрунь. Нижчеду-
бечанський сільський голова В. 
Клименко має право на свою точку 
зору і на свою думку, її не можна за 
це звинувачувати в тому, що їй за 
це «щось пообіцяла чи запропону-
вала «комерційна установа». Тим 
паче — звинувачувати її в тому, що 
вона через заперечення чи «від-
клик» (мабуть, мався на увазі від-
зив), намагається донести до суду 
свою думку. Це — її конституційне 
право і обов’язок.  

Було б набагато логічніше, якби 
районний прокурор кілька слів ска-
зав про тих працівників прокурату-
ри, які вже перевіряли законність 
приватизації приміщення дитсадка 
і не знайшли порушень. Що це за 
працівники, якщо, вони, на думку 
Ю. Дмитруня, переконаного, що  
такі порушення мали місце, не від-
новили справедливість? Чому б не 
допустити, що цим працівникам 
або «щось запропонувала комер-
ційна структура», або  вони просто 
професійно непридатні? От про це 
і мав би говорити районний про-
курор — про відповідальність цих 
працівників і їх подальшу долю. 
Оце дійсно — його справа, біль-
ше того — його святий обов’язок. 
А замість цього він десять хвилин 
розказував депутатам, що В. Кли-
менко — мало не ворог народу, 
оскільки насмілилася захищати 
свою позицію в суді. При цьому, 
у жодного (!) депутата, що уваж-
но слухали виступ прокурора, не 
виникло до Ю. Дмитруня жодного 

питання з цього приводу. Ніяких пи-
тань з цього приводу не виникло і 
у голови райдержадміністрації О. 
Горгана. Юриста та адвоката, між 
іншим. Чому — залишається лише 
здогадуватися...

Щодо суті справи, то ми повер-
немося до цієї теми трохи пізніше, 
аналізуючи звіт І. Побідаш, яка ак-
центувала в ньому увагу на тому, 
що її зусилля по поверненню цього 
приміщення сільській громаді — 
один з головних її «подвигів».

В. Павленко звернувся до депу-
татів з проханням підтримати про-
ект рішення щодо закупки ліків для 
діток-інвалідів. 

І. Побідаш запропонувала внести 
до порядку денного питання про 
призначення директора Вишгород-
ської районної редакції радіомов-
лення та виконуючого обов’язки 
головного редактора КП «Редакція 
газети «Слово». Депутати підтри-
мали ці доповнення.

Сесія заслухала доповідь пер-
шого заступника голови Вишго-
родської РДА В. Савенка «Про 
підсумки виконання Програми 
соціально-економічного та куль-
турного розвитку  району на 2014 
рік. До доповідача виникло кілька 
питань: А. Єрмоленко — з приво-
ду ремонти дороги Жукин-Ровжі 
та Жукинської медамбулаторії, де 
не було зроблено водостічної си-
стеми; В. Титаренка — щодо Пір-
нівської школи, єдиної у районі, де 
відсутній теплий туалет. 

В. Савенок пообіцяв «розібрати-
ся і взяти на контроль». О. Опімаху, 
який запитав про основні економіч-
ні проблеми району, В. Савенок 
відповів, що той неуважно слухав 
доповідь, але зауважив, що такими 
є основні економічні проблеми всієї 
країни — «інфляція та війна».

Після доповіді до мікрофону по-
ривався «громадський діяч» М. 
Юречко, але депутати, вочевидь, 
вже знайомі з набором чергових 
політичних гасел, з яких, зазвичай, 
складаються такі виступи, проголо-
сували «проти». І. Побідаш пообі-
цяла дати йому слово в «різному».    

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

Сесія затвердила Програму 
проавової освіти населення  
району на 2015-2018 роки.

Коротко про цю Програму. 
Жодного конкретного заходу, 

прив’язаного до конкретної дати, 
просто перлічені всі можливі за-
ходи — конференції, семінари, 
диспути, відповідні курси, бесі-
ди, вікторини, книжкові вистав-
ки, дні та тижні правових знань, 
«круглі столи», консультації і т. 
ін., та висвітлення їх в ЗМІ.

Правда, в Програмі згадується 
такий собі Консультативний центр 
правової освіти населення, який 
збирається надавати безкоштовну 
правову допомогу громадянам рай-
ону, однак, що це за центр, як саме 
і за які кошти він буде це робити, 
незрозуміло. Проект був підтрима-
ний депутатами без запитань.

Депутати взяли до відома ін-
формацію про стан виконання 
Програми розвитку системи 
освіти району на 2011-2014 р. р. 

Програма настільки об’ємна, що 
проаналізувати її тут неможливо, 
сподіваємося, що до такого аналізу  
долучаться наші колеги з районної 
газети «Слово».

Сесія внесла зміни до район-
ної комплексної Програми «Здо-
ров’я нації» на 2003-2015 роки.

Депутати взяли до відома ін-
формацію в. о. головного лікаря 
КЗ «Вишгородська ЦРЛ» Н. Ши-
лан про хід виконання райнної 
цільової Програми протидії за-
хворюванню на туберкульоз на 
2013-2016 р.р. 

Сесія внесла зміни до рішення 
райради від 30.12.2014 р. №553-
41-14 «Про районний бюджет 
Вишгородського району на 2015 
рік», а саме:

— доходи загального фонду були 
збільшені на 42 млн. 416 тис. грн., 
на цю ж суму були збільшені видат-
ки.

Щодо спецфонду, то видатки за 
рахунок загального фонду тут були 
збільшені на 1 млн. 184 тис. 400 
грн. 

Депутати звільнили К. Олексій  
з посади директора Вишгород-
ської редакції районного радіо-
мовлення відповідно до ч. 1 ст. 38 
КЗпП України за власним бажан-
ням, в зв’язку з виходом на пенсію 
з 31.03.2015 р.

Депутати призначили Олексан-
дра Тарана  директором Вишго-
родського РКП «Вишгородтепло-
мережа».

Сесія вирішила створити КП 
«Шкільне харчування» та вста-
новила його статутний капітал 
розміром 250 тис. грн. 

Також, депутати призначили 
Сергія Замуруєва директором  
КП «Шкільне харчування».

Сесія збільшила статутний ка-
пітал КП «Навчально-спортивна 
база» на 195 тис. грн. та затвер-
дила Статут підприємства у 
новій редакції.

Депутати вирішили переда-
ти безоплатно автомобіль ЗАЗ 
110307 (реєстраційний номер АІ 
7245 АС, рік випуску 2005, первіс-
на вартість 18 тис.  412 грн., 
знос 18 тис. 412 грн., залишкова 
вартість 0,00 грн.), який перебу-
ває на балансі КЗ «Вишгородсь-

кий районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги», із 
спільної комунальної власності 

громад району у комунальну 
власність територіальної грома-
ди села Старі Петрівці.

Прокурор району Ю. Дми-
трунь: «Сільський голова не 
розділяє позицію прокурора...» 

Перший заступник голови РДА 
В. Савенок: «Ми візьмемо ці пи-
тання на контроль»

Директор ВРКМ «Вишгород-
тепломережа» О. Таран від-
повів на питання депутатів

Директор КП «Шкільне харчу-
вання» С. Замуруєв не перший 
рік працює в районі
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КОМПРОМИСС 
СО СМЕРТЬЮ

Притязания её кое в чём даже 
превосходят претензии СССР, по-
ползновения при этом вырастают 
до масштабов домогательств — при 
видимом отсутствии средств их до-
стижения или удовлетворения. В 
распоряжении президента России 
осталось два инструмента: блеф 
и шантаж. Это известно ныне уже 
всему миру. Однако кое-что меша-
ет относиться к этому блефу и к 
этому шантажу серьёзно — даже 
нам, украинцам, непосредственно 
страдающим от русской агрессии. 
Это «кое-что» — фейковая, лживая 
природа абсолютно всех без исклю-
чения действий и высказываний 
Путина. Что бы он ни сказал, всё 
оборачивается своей противопо-
ложностью, подменой понятий, ци-
ничной ложью, наглым извращени-
ем истины. Давайте рассмотрим это 
на примере шабаша, устраиваемого 
им 9 мая 2015 года на Красной пло-
щади в Москве.

Начнём с того, что капитали-
стическая (или, по более точному 
определению Славы Рабиновича, 
неофеодальная) Россия не имеет с 
коммунистическим СССР почти ни-
чего общего. Далее, никакой «фаши-
стской Германии», как известно, не 
существовало в природе. (Русским, 
впрочем, всё равно: что фашистская 
Италия, что нацистская Германия — 
какая разница.) Ну и наконец Совет-
ский Союз и Третий Рейх развязали 
Вторую мировую войну в сентябре 
1939 года СОВМЕСТНО, по согласо-
ванному плану и подписанному до-
говору. Вот краткий перечень агрес-
сий и аннексий, совершённых СССР, 
начиная с этого момента.

17—29 сентября 1939 г. Совет-
ский Союз оккупировал Польшу. В 
октябре-ноябре 1939 г. была оккупи-
рована и аннексирована Западная 
Украина. С конца октября до конца 
ноября 1939 г. в Латвии был «раз-
мещён» контингент советских войск, 
приблизительно равный всем воору-
жённым силам этой ещё независи-
мой, но уже обречённой страны. С 
30 ноября 1939 по 13 марта 1940 г. 
Советский Союз в результате агрес-
сивной военной кампании аннек-
сировал 40 тыс. кв. км Финляндии. 
В июне 1940 г. были оккупированы 
Латвия, Литва и Эстония. 29 июня 
— 3 июля 1940 г. СССР оккупировал 
принадлежавшие Румынии Бесса-
рабию и Северную Буковину.

Союзник сталинского СССР, гитле-
ровская Германия в это же время за-
хватила Данию, Норвегию, Бельгию, 
Нидерланды, Люксембург, Францию 
и Югославию (Чехословакия, напом-
ню, была оккупирована раньше — в 
1938 году).

Таким образом, на протяжении 
1939—1941 годов Россия и Гер-
мания согласованно завоёвывали 
Европу, и лишь 22 июня 1941 г., с 
началом реализации плана Барба-
росса, этому союзу пришёл конец. 
Что и дало повод советским исто-
риографам назвать этот временной 
отрезок Второй мировой войны «Ве-
ликой Отечественной войной Со-
ветского Союза против фашистской 
Германии». Но если отправной её 
датой считается день пересечения 
советской границы, то окончание 
определить невозможно.

27 марта 1944 г. советские войска 
форсировали Прут и начали второй 
с 1940 г. захват Румынии (на этот 
раз полный). И никто в здравом уме 
не скажет, что один из военно-поли-
тических союзников Германии был 
Советским Союзом ОСВОБОЖДЁН.

Таким образом, конец «Великой 
Отечественной» войны растянулся 
на период с 27 марта 1944 г. (на-
чало завоевания Румынии) на не-
сколько месяцев. Разумеется, все 
даты пересечения Красной армией 
границы СССР (какой она была на 
начало сентября 1939 г.) следует 
считать датами начала (в этом ме-
сте!) агрессии Советского Союза в 

рамках европейского этапа Второй 
мировой войны (закончившейся, как 
известно, 2 сентября 1945 г.). Сле-
довательно, какую бы дату (начиная 
с 27 марта 2014 г.) ни избрал Путин 
для празднования своего «70-ле-
тия», она неизбежно будет фейко-
вой.

(Хочу сделать здесь специальную 
ремарку для прекраснодушных и 
благонамеренных лицемеров, кото-
рых с избытком хватает не только в 
России, но и в Европе. У меня есть 
вопрос, на который я очень хотел 
бы получить ответ. Вот он. Я не могу 
понять, почему немцы не помнят, не 
вспоминают ежечасно, не говорят о 
том, что Германию в 1945 году за-
хватили никакие не освободители, 
а победители. Русские были по от-
ношению к немцам в Германии точ-
но то же самое, чем немцы были 
по отношению к русским в России: 
бандой насильников, убийц и маро-
дёров. И ничем другим. Ничем. Это 

совершенно не мешает мне и моим 
немецким сватам питать друг к другу 
самые тёплые чувства: мы друг пе-
ред другом не провинились. Наши 
деды были преступниками, а мы — 
нет: нам повезло.)

Возвращаюсь к Путину и к его 
праздничку. О странном наборе «со-
юзников по победе» — африканских 
президентах и северокорейском ти-
ране — я уже сказал в начале это-
го текста. Лучше всего этому меро-
приятию подходят слова «позор» и 
«унижение». Можно назвать это ме-
роприятие и менее обидным словом: 
симулякр. Но мне хочется специаль-
но остановиться не на этом постыд-
ном (для Путина и его России) и в 
общем-то малозначительном факте, 
а на самой дате «великой советской 
победы» (9 мая), а также — это осо-
бенно важно в контексте моего из-
ложения — на отношении послево-
енного коммунистического режима к 
празднованию разгрома нацистской 
(а отнюдь не фашистской!) Герма-
нии. Тут всё как-то зыбко и неясно, 
— как, впрочем, и всё в России.

Как известно, акт о капитуляции 
Германия был подписан 7 мая 1945 
года в 2 часа 41 минуту пополуно-
чи в Реймсе (Франция) и вступил в 
силу 8 мая в 23 часа 1 минуту. Ста-
лин этот акт не признал и приказал 
Жукову устроить инсценировку: со-
ветский (не имеющий юридической 
силы) «акт о капитуляци» был под-
писан в ночь с 8 на 9 мая, за пол-
ночь. Затем советскому народу было 
устно объявлено об окончании вой-
ны, и лишь 12 мая был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об объявлении 9 мая Празд-
ником Победы» (Sic!). Он гласил: «В 
ознаменование победоносного за-
вершения Великой Отечественной 
войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков 
и одержанных исторических побед 
Красной Армии, увенчавшихся пол-
ным разгромом гитлеровской Гер-
мании, заявившей о безоговорочной 
капитуляции, установить, что 9 
мая является днём всенародного 
торжества — праздником победы. 
9 мая считать нерабочим днём. 8 
мая 1945 года».

Указ более чем странный. Во-пер-
вых, согласно стоящей под ним дате, 
Президиум Верховного Совета при-
знаёт тот факт, что Германия ещё 8 
мая заявила о своей безоговороч-
ной капитуляции (но умалчивает, что 
этого не признал Сталин, то есть что 
этого германского заявления о капи-
туляции с точки зрения Верховного 
Вождя как бы не было). Во-вторых, 

когда бы этот указ ни подписали, но 
с обнародованием его тянули не-
сколько дней — и получилось очень 
знакомо: 12 мая советскому народу 
разрешили не работать 9-го (!?). Ти-
пично русская, типично советская, 
привычно тёмная история.

Однако дело на этом не закончи-
лось: советская власть уже скоро 
сумела показать, кто в доме хозяин. 
Прошло всего два года после побе-
ды — и началась негласная кампа-
ния против солдат-победителей.

10 сентября 1947 г. Президиум 
Верховного Совета СССР принял 
Указ «О льготах и преимуществах, 
предоставляемых награждённым 
орденами и медалями СССР». 
Согласно этому указу, «учитывая 
многочисленные предложения на-
граждённых орденами и медалями 
СССР», с 1 января 1948 г. ОТМЕ-
НЯЛИСЬ денежные выплаты, право 
бесплатного проезда железнодорож-
ным, водным и городским транспор-

том, льготы по квартплате и проч., и 
проч. (см.: Сборник законов СССР и 
указов Президиума Верховного Со-
вета СССР [1938 — июль 1956 гг.]. 
М., 1956. С. 300). И это в стране, 
где многие семьи имели, благодаря 
этим льготам и выплатам, хоть ка-
кую-то прибавку к своей вопиющей 
нищете.

Ветераны в ответ сняли награды: 
до этого их носили повседневно, а 
после такого унижения в массовом 
порядке раздали детям на игрушки 
— раз они ничего не стоят.

Ещё через три месяца, 24 дека-
бря 1947 г., в газете «Известия» (№ 
302 [9524]) было напечатано сле-
дующее: «Президиум Верховного 
Совета СССР постановил: 1. Во 
изменение Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая 1945 
года считать день 9 мая — праздник 
победы над Германией — РАБО-
ЧИМ ДНЁМ». Это значило: никаких 
парадов, народных гуляний и проч. 
Работайте!

А в 1948 году отменили нашивки 
за ранения. Де-факто это означало: 
не выделяйтесь, нечего было кровь 
за родину проливать! Кстати, ужаса-
ющий факт: 80% войсковых развед-
чиков после войны были лишены во-
инских наград и посажены в тюрьмы 
за уголовные преступления; всего 
же около 10% из 13 млн. участников 
войны отправилось в лагеря. Совет-
ская власть в очередной раз демон-
стрировала народу-победителю, кто 
в этой стране истинный победитель 
— победитель победителей!

Снова День победы стал нера-
бочим праздничным днём только с 
1965-го года (см. Указ Президиума 
ВС СССР от 26 апреля 1965 г.). Так 
что отношение коммунистического 
режима к победе народа в Великой 
отечественной войне десятилети-
ями было, как говорится, «амбива-
лентным».

Позволю себе ещё одно отступле-
ние, которое поможет постороннему 
читателю лучше уяснить себе кон-
текст, в который прекрасно вписыва-
ется этот «праздник победы».

Среди множества праздничных и 
памятных дат (от общегосударствен-
ных нерабочих до профессиональ-
ных) есть одна специфическая раз-
новидность — «Дни воинской славы 
России». У меня эти «славные дни» 
вызывает грустные ассоциации. 
Сколько себя помню, советская про-
паганда не уставала денно и нощно 
твердить, что русский народ во все 
века был запредельно, чудовищно, 
неправдоподобно миролюбив, а на-
род советский ещё значительно усо-

вершенствовал это его уникальное 
качество. При этом, насколько мне 
известно, только в СССР в школах 
имелся общеобразовательный пред-
мет — Начальная Военная Подго-
товка. До сих пор помню, как сдавал 
норматив по разборке (6 сек) и сбор-
ке (11 сек) автомата АК-47…

Так вот: в феврале 1995 года Фе-
деральным законом Российской 
Федерации «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России» был 
утверждён перечень Дней воинской 
славы России.

Меня особенно умиляет это уточ-
нение — «победных днях»: чтобы 
никто не подумал, что воинскую сла-
ву можно стяжать и в поражениях. 
Беспримерные по героизму оборо-
ны Козельска (1238), Севастополя 
(1854—1855) и Брестской крепости 
(1941) в этом контексте — позорные 
страницы русской истории.

Всего таких «победных дней сла-
вы» полагается отмечать 16 — чуть 

реже, чем раз в три недели. И ВО-
СЕМЬ из этих ШЕСТНАДЦАТИ (то 
есть каждый второй) высочайше по-
велено отмечать в НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
дни. Вот они:

1) победа на Чудском озере (Ле-
довое побоище, 1242 г.) приказано 
отмечать 18 апреля вместо 12-го, 
когда это побоище состоялось НА 
САМОМ ДЕЛЕ.

2) победа в Куликовской битве 
(1380) — 21 сентября вместо 16-го;

3) победа под Полтавой (1709) — 
10 июля вместо 8-го;

4) победа под Гангутом (1714) — 9 
августа вместо 7-го;

5) победа у мыса Тендра (1790) — 
11 сентября вместо 9-го;

6) взятие Измаила (1790) — 24 де-
кабря вместо 22-го.

7) «победа» под Бородином (1812) 
— 8 сентября вместо 7-го;

8) победа у мыса Синоп (1853) — 1 
декабря вместо 30-го ноября.

Не отвлекаясь на оценку (порой 
— вполне ничтожную) военно-поли-
тической значимости этих побед, а 
также на то, что некоторые из них 
(например, Бородинское сражение) 
отнести к числу побед вряд ли мож-
но, задаюсь вопросом: почему их ве-
лено отмечать не в те дни, когда эти 
сражения (и, соответственно, побе-
ды) состоялись? Ответ прост: никто 
не удосужился пересчитать даты с 
юлианского календаря на григориан-
ский (расхождение между которыми 
накапливалось постепенно от сто-
летия к столетию). Поручили неве-
жественному клерку — он прибавил 
всюду 13 дней — и Россия в который 
раз получила то, что заслужила.

Но и это ещё не всё. Одно за дру-
гим советские поколения со школь-
ного детства приучали: 23 февраля 
1918 года Красная армия одержала 
свои первые победы — в боях с не-
мецкими войсками под Псковом и 
Нарвой.

Здесь неправильно и лживо всё. 
На самом деле под Нарвой никаких 
боёв ни 23-го, ни 24-го, ни вообще 
в феврале не было. Лишь в начале 
марта немцы подошли к Нарве и 
сходу вышибли оттуда красных, не 
оказавших сопротивления. Что до 
Пскова, то его большевики пытались 
отстоять: бои за город НАЧАЛИСЬ 
23-го февраля, но постепенно нем-
цы сделали своё дело — и к 28-му 
числу красных не было уже ни во 
Пскове, ни в окрестностях. Об этом 
писалось ещё в известном либе-
ральном журнале А. Твардовского 
«Новый мир» в 1960-х годах, но не-
которым никакое учение не впрок.

О чём это говорит? О том, что 

русские самый воинственный народ 
на свете? Самый глупый? Скорее, 
по-моему, — о том, что России на са-
моё себя глубоко наплевать.

Российское правительство — 
со времён отмены двунадесятых 
праздников и дней тезоименитства 
— никогда не могло «определиться» 
с праздниками: то ли они нужны, то 
ли нет, то ли отдыхать на праздни-
ки, то ли работать, что назначать 
праздниками (реальные события 
или вымышленные), на какие дни 
назначать (лучше — на произволь-
ные, проверять и возмущаться всё 
равно никто не будет), устанавли-
вать их «раз и навсегда» — или на 
время... Говоря «на время», я имею 
в виду отнюдь не только, скажем, 
«Дни Конституции» (конституций 
в ХХ веке Россия имела, кажется, 
пять). Я — напоследок — не могу 
не умилиться празднику «День на-
родного единства» (о нелепом этом 
«празднике» давно забыли, хотя ни-
кто его не отменял). 22 октября (1 
ноября по новому стилю) 1612 года 
ополчение Минина и Пожарского 
взяло Китай-город (исторический 
район средневековой Москвы). А 24 
декабря 2004 года (392 года спустя!) 
Госдума РФ приняла, а 27 декабря 
Совет Федерации одобрил (и Пу-
тин подписал) закон «О внесении 
изменений в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации», в 
котором было приказано отныне и 
впредь отмечать день посрамления 
поляков... почему-то 4 ноября (всё те 
же 13 дней!). К этому мало что мож-
но добавить... разве вот что: день из-
гнания Наполеона из Москвы, день 
снятия блокады Ленинграда и про-
чие не менее значимые (и гораздо 
более близкие к нам) даты никому 
не пришло в голову превращать во 
всенародные праздники.

Что это? Фальсификация? Произ-
вол? Скорее, по-моему, — просто 
имитация. Не берусь утверждать 
(я не историк), но мне представля-
ется — со времён Петра Первого 
Россия испытывает какое-то влече-
ние к тому, что получило название 
только в ХХ веке. Название это — 
карго-культ. Имитируя иностран-
ные (преимущественно западные) 
социальные институты, механизмы 
и структуры, Российская империя 
— СССР — Российская федерация 
всегда может заявить (и заявляла, 
и продолжает заявлять): у «них» 
(вариант: «на Западе») есть адво-
катура, суд присяжных, правосудие, 
юстиция, пенитенциарная система, 
независимая пресса, обществен-
ное мнение, выборы, парламент, 
частная собственность, свободный 
рынок etc. — и у нас есть всё то же 
самое, даже лучше. У них демокра-
тия «буржуазная», а у нас — «народ-
ная». И так далее.

Так что мелкое, незначительное, 
постыдное, двусмысленное, на-
сквозь лживое корпоративное меро-
приятие, которое Путин устраивает 9 
мая 2015 года на Красной площади в 
Москве, не только ничего не означа-
ет и не символизирует, — оно попро-
сту никому не интересно за предела-
ми этой площади.

8 мая Объединённая Европа поч-
тит память десятков миллионов 
своих дочерей и сыновей, погибших 
во исполнение амбиций двух вели-
чайших европейских тиранов ХХ 
века. Склонится в глубокой печали 
над гекатомбами убитых. На самом 
деле они погибли — мы верим в это 
— ради того, чтобы мы, их внуки и 
правнуки, поняли: на фоне ТАКОГО 
жертвоприношения нет «победите-
лей». Человеческая жизнь — любая 
— священна. Нет ни одного народа 
— ни в Европе, ни за её предела-
ми, — которому была бы выгодна, 
для которого была бы благотворна 
война. И если кто-то на восточной 
окраине Европы этого не желает 
понимать, то с ним не может быть 
компромисса. Ибо это будет компро-
мисс со смертью.

Владимир Яськов

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)
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По суті, незаконно зайнявши 
протягом року «кришувала» 

ігнорувала свої обов’язки  

6 №15(258), пятница, 8 мая 2015 г.

Звіт голови районної ради І. Побідаш
Вышгородщина

Отже — звіт голови райради І. Побідаш про виконану роботу, на 
який вона витратила біля двох годин часу. І завдяки якому 43-тю 
сесію райради довелося проводити в два етапи.

Наскільки була виправдана така тривалість звіту? Чи відповіда-
ють всі наведені в звіті факти дійсності? Що реально було зро-
блено І. Побідаш, і наскільки її діяльність протягом цього року 
відповідала інтересами громади району? Можливо, нам вдасться 
знайти відповіді на ці запитання, проаналізувавши основні поло-
ження звіту, про який йдеться.

Отже, що для І. Побідаш із зробленого протягом року виявилося 
особливо важливим?

Коротко, її словами із звіту:
1) «співпраця з громадськими організаціями і формуваннями...»
2) збереження комунального майна:
— «оборудка, що планувалась ще керівництвом «єдиної, так зва-

ної, команди»;
—  «ще наше спільне майно — це творча майстерня»;
— «моя спільно з активними представниками громади села Ниж-

ча Дубечня робота по поверненню  дитячого садочка громаді села»;
— «порятунок комунального підприємства «Навчально-спортив-

на база» від знищення...»;
3) «забезпечення житлом сімей загиблих...»;    

СПІВПРАЦЯ 
З ГФ «САМООБОРОНА 

ВИШГОРОДА...»
Нагадаю: І. Побідаш почала свій 

звіт із роботи з громадськістю «в 
першу чергу тому, що саме вони 
привели мене на цю посаду і я від-
чуваю відповідальність…».

«Вони» — це громадська органі-
зація «Самооборона Вишгорода 
та Вишгородського району». 

І. Побідаш абсолютно права: 
саме «самооборонівці», а не де-
путати привели її в крісло голо-
ви ради. 

Нагадаю тим, хто забув, як це 
було і розповім, хто не знає.

28 лютого 2014 р. відбулася поза-
чергова сесія Вишгородської рай-
ради, на якій депутати задоволь-
нили заяву голови ради О. Носаля 
про складення ним повноважень 
за власним бажанням. Постало пи-
тання про вибори нового голови.

Депутатська група «Вишгород», 
яка була створена за півроку до 
цього, висунула кандидатом на цю 
посаду І. Побідаш.

Костянтин Непоп (депутат-ма-
жоритарщик від політичної партії 
«УДАР») запропонував кандида-
том на цю посаду свого однопартій-
ця С. Возного. (До речі, і К. Непоп, 
і С. Возний були проведені в раду 
самою І. Побідаш, яка очолювала 
передвиборчий штаб «УДАРу»).

Однак, С. Возний пізніше зняв 
свою кандидатуру і І. Побідаш за-
лишилася єдиним кандидатом. 

Зауважу, що атмосфера в сесій-
ній залі, переповненій збудженими 
і агресивно настроєними, навіть 
озлобленими людьми, аж ніяк не 
сприяла вільному воєвиявленню 
депутатів. Можливо тому канди-
датура І. Побідаш, фактично, не 
обговорювалася, що, безумовно, 
було на руку її прихильникам. Та 
ж частина депутатів, яка до таких 
не належала, вирішила свою думку 
вголос не висловлювати з причини 
абсолютної марності спроб об’єк-
тивного  обговорення кандидатури 
на цю посаду в ситуації, що скла-
лася. Сподіваючись на те, що свою 
позицію висловлять під час таєм-
ного голосування. 

За результатами таємного го-
лосування І. Побідаш набрала 30 
голосів: для перемоги їй не виста-
чило одного голосу. 

Вирішили голосувати повторно, 
хоча це і не відповідало законодав-
ству: потрібно було знову провести 
процедуру висунення кандитатів 
на цю посаду і їх обговорення. 
Однак, цього зроблено не було. 
Більше того: присутній у залі за-
ступник керівника «самооборони» 
Мирослав Могиль під схвальні ви-
гуки людей (переважна більшість 
яких бачили І. Побідаш вперше), 
оголосив депутатам, что «ми нікого 
з вас не випустимо з цієї зали, поки 
ви не оберете голову  райради». 

В ситуації, що склалася, це озна-

чало, що нікого з депутатів не випу-
стять із зали, доки вони не оберуть 
головою  ради І. Побідаш.

Після цієї заяви почулися викри-
ки з місць на адресу «несвідомих» 
депутатів та заклики «подумати», 
звернення до їх совісті та розсуд-
ливості, погрози, і, навіть, вимоги 
голосувати відкрито або показува-
ти бюлетені «на камеру».

В результаті після повторного го-
лосування І. Побідаш набрала 43 
голоси і була проголошена голо-
вою Вишгородської райради.  

...Потім була позовна заява К. 
Непопа до суду з вимогою скасува-
ти це рішення ради, відмова суду 
та  підтвердження цього «справед-
ливого» рішення апеляційною ін-
станцією. 

Я не належу до настільки зако-
нослухняних громадян, які молять-
ся на рішення наших судів і роз-
казують, що їх рішення потрібно 
виконувати, а критикувати їх вони 
не мають права. В теорії це, може 
й правильно, однак, немає ніякого 
стосунку до реалій нашої систе-
ми судочинства. Тож, сподіваюся, 
раніше чи пізніше у нашого суспіль-
ства вистачить політичної волі пе-
ревірити всі сумнівні рішення судів 
і скасувати неправосудні. Включа-
ючи і те, про яке йдеться. 

Тепер щодо поведінки І. Побідаш 
на цій сесії. Як на мене, після того, 
що сталося, їй не можна було не 
лише дозволяти керувати радою, 
а й, взагалі позбавити права оби-
ратися депутатом будь-якої ради, 
включаючи сільську. Тому, що 
людина, яка зневажає осново-
положні засади демократії, тим 
паче, зневажає їх з причини осо-
бистої зацікавленості, не має 
права представляти інтереси 
будь-якої громади. В принципі.

В ситуації, яка склалася на по-
зачерговій сесії райради 28 лютого 
2014 р. після погроз, висловлених 
М. Могилем на адресу депутатів, 
І. Побідаш зобов’язана була не 
лише його зупинити, відмовив-
шись від такої «підтримки», і 
вибачитися за свого соратника, 
а ще й пояснити всім громадя-
нам, які зібралися в сесійній залі 
і дуже погано уявляли собі, що 
таке демократія, що запропоно-
ване М. Могилєм і іншими «демо-
кратами» (відкрите голосування, 
демонстрація на телекамеру 
бюлетнів) — неприпустимо ні в 
якому разі. 

І якщо бути до кінця щирим, мені 
й тоді було й зараз соромно не 
лише за поведінку І. Побідаш та 
М. Могиля 28 лютого 2014 р., за 
наших місцевих «вуличних демо-
кратів», які їх підтримали, а, також, 
за представників депутатської гру-
пи «Вишгород». Мені соромно ще 
й за тих депутатів Вишгородської 
ра йон ної ради, які після наруги та 
знущання над основами демократії 
та над ними самими, дозволили і 

продовжують дозволяти І. Побідаш 
керувати районною радою та тер-
плять її в якості керівника ради, 
депутатами якої вони є. Тому, що 
на мій погляд, І. Побідаш, по суті, 
самозванка, яка у нечесний спосіб 
стала керівником районної ради. І 
цей мій особистий погляд не зале-
жить від рішень будь-яких українсь-
ких судів, яким я добре знаю ціну.

І. Побідаш добре розуміє, що 
депутати в законний спосіб не оби-
рали її головою райради. Тому й 
розпочала свій звіт із розповіді про 
співпрацю з «громадськими фор-
муваннями» взагалі і «Самообо-
роною» зокрема. Тому й «відчуває 
відповідальність…».

А тепер давайте разом попро-
буємо розібратися детальніше, хто 
саме привів І. Побідаш до влади 
і перед ким саме вона «відчуває 
відповідальність». А, заодно, — 
наскільки ця відповідальність є 
відповідальністю перед громадою 
району, чи, хоча б, співпадає з нею. 

Отже, Самооборона Вишго-
родщини. Що саме представляла 
собою ця організація на момент 
проведення позачергової сесії рай-
онної ради, на яких засадах, ким і 
коли була створена?

...28-го січня 2014 р. в БК «Енер-
гетик» м. Вишгорода зібралося 
декілька десятків мешканців міста 
та району. З ініціативи, як я ро-
зумію, керівника Вишгородської 
районной організації ВО «Батьків-
щина» Т. Іванова, який, в свою чер-
гу, діяв за порадою керівника об-
ласної організації «Батьківщини» 
К. Бондарєва. 

Наскільки презентабельним було 
це зібрання, можна судити, хоча б, 
з того, що особисто я, представ-
ник незалежного засобу масової 
інформації, довідався про нього 
абсолютно випадково. Іншими сло-
вами, прийшли туди, як я розумію,  
друзі та знайомі Т. Іванова та друзі 
та знайомі його друзів. 

Нічого дивного, що й вів його Т. 
Іванов, який запропонував створи-
ти Народну раду Вишгородського 
району. Його ж, не пам’ятаю хто, 
запропонував призначити головою 
такої Ради, яку вирішено було за-
снувати. По суті, це зібрання було 
зібранням ініціативної групи по 
створенню громадської організації 
під назвою «Громадська рада Виш-
городського району». 

Було визначено і головне завдан-
ня майбутньої громадської органі-
зації — контроль за діяльністю всіх 
гілок виконавчої, а, також, судової 
влади.

Заступниками голови ради вирі-
шили призначити депутата Вишго-
родської міськради Ю. Городись-
кого і депутата Вишгородської 
райради І. Побідаш.

Також були обрані члени викон-
кому майбутньої громадської ор-
ганізації в кількості 19 чоловік.

Роботу ГО було вирішено почати 
з пред’явлення ультиматуму голові 
Вишгородської РДА, прокурору 
району та начальнику райвідділу 
міліції: або вони присягають на вір-
ність народу України, або пишуть 
заяви на звільнення і залишають 
свої посади. 

Проти пред’явлення такого уль-
тиматиму на цьому зібранні прого-
лосували двоє: я (в зв’язку з його 
явною практичною безглуздістю) 
та Володимир Голуб, якого я тоді, 
взагалі, побачив вперше в житті. 

Тоді ж В. Голуб заявив про те, що 
буде займатися окремим напрям-
ком роботи, а саме — створенням 
«народної самооборони». 

Що саме мається на увазі, кого 
В. Голуб зібрався обороняти і від 
кого саме, я так і не зрозумів, але 
факт залишається фактом: 28 січ-
ня 2014 р. було лише заявлено про 

ідею створення чи то самостійної 
громадської організації під умов-
ною назвою «народна самообо-
рона», чи то «військового крила» 
майбутньої ГО «Громадська рада 
Вишгородського району».

...Протягом лютого «виконком», 
який обрала згадана ініціативна 
група, збирався ще кілька разів в 
різних приміщеннях і з різних пи-
тань, причому, питання реєстрації 
навіть не розглядалося з тієї при-
чини, що, як вважала більшість 
членів «виконкому», «нас все одно 
не зареєструють».

Як саме реалізовував В. Голуб 
ідею створення народної самоо-
борони, мені взагалі невідомо. Од-
нак, під час, здається, єдиного із 
засідань «виконкому», на якому він 
був присутній, він повідомив, що 

«йде робота над реєстрацією гро-
мадської організації». З чого я зро-
бив висновок, що йдеться зовсім 
не про «військове крило» Народної 
ради, а про самостійну громадську 
організацію. 

9-го та 16-го лютого 2014 р. іні-
ціативна група по створенню ГО 
«Народна рада Вишгородського 
району» провела «народні віча». 
А 28-го лютого до сесійної зали 
прийшли «самооборонівці» з «на-
родними масами». З однією-єди-
ною метою — будь-яким методом 
«проштовхнути» на посаду голови 
районної ради І. Побідаш. 

Іншими словами ніякої громад-
ської організації (чи громадського 
формування, як вказала в звіті І. 
Побідаш) «Самооборона майдану 
м. Вишгорода та Вишгородського 
району» 28 лютого 2014 р. не існу-
вало. Була лише ініціативна група 
по створенню такої організації або 
група громадян, яка взяла на себе 
відповідальність протиставити 
свою думку з приводу кандидату-
ри на голову районної ради думці 
всієї громади району. Бо коли на 
цій сесії депутати проголосували 
вперше — це була думка  всієї рай-
онної громади, висловлена її пред-
ставниками.  А коли депутати про-
голосували вдруге — це вже була 
викривлена погрозами думка 
цих же представників громади. 
Не більше і не менше.

І. Побідаш це прекрасно розуміє. 
Як і те, що сьогодні виправдати це 
свавілля можна лише одним — її 
суперефективною діяльністю в 
кріслі голови районної ради. Діяль-
ністю, яка б довела, що ті депута-
ти, які на сесії 28 лютого 2014 р. 
вперше проголосували проти неї 
— помилялися. Саме цим були 
обумовлені і виключна тривалість 
її «емоційного» звіту, і його «сенса-
ційність».

Пишучи «сенсаційність», я маю 
на увазі, в першу чергу, її пасаж 
щодо знешкодження «сепарати-
ста» В. Фурси, який, начебто, хотів 
«дестабілізувати ситуацію у Виш-
городському районі шляхом захо-
плення адмінбудівлі і оголошенням 
про створення так званої Вишго-
родської народної республіки. 

Я розумію, що сьогодні модно  
виступати в іпостасі захисника 
Батьківщини, тим паче — мало не 
організатора та керівника групи, 
яка, начебто, попередила створен-
ня чергової «народної республіки». 

Єдине, чого хотілося б — щоб 
люди, які про такі серйозні речі  
заявляють публічно, передбачали 
наслідки подібних заяв. Оскільки 
на те й існують журналісти, щоб 

такі заяви перевіряти і розкрива-
ти оточуючим деталі і подробиці 
цих подвигів. (Якщо, звичайно, 
самі подвиги мали місце). Надії 
на те, що це невдасться зробити 
через засекреченість  деталей і 
подробиць справи, і народу дове-
деться вірити «героям» на слово 
— марні. Окрім того, не потрібно 
забувати, що і сам звинувачений 
разом із своїми адвокатами захоче 
прояснити ситуацію. Після чого ге-
рою-заявнику прийдеться або під-
ставляти груди для того, щоб туди 
повісили вищу нагороду України, 
або назавжди забути про публічну 
діяльність і продовжувати кар’єру, 
хіба що, в цирку.  

Ми обіцяємо з’ясувати роль виш-
городських «самооборонівців» вза-
галі і І. Побідаш зокрема в знеш-

кодженні «сепаратиста» В. Фурси, 
який, за словами І. Побідаш, хотів 
оголосити Вишгородську народну 
республіку, увага: «ще у квітні міся-
ці». Уточню: у квітні 2014 р.  

А поки що нагадаю хто такий В. 
Фурса. Не дуже законослухняний 
підприємець, відомий вишгород-
цям тим, що в 90-ті займався наф-
товим бізнесом, а на початку 2000-
х, самовільно зайнявши земельну 
ділянку на розі вулиць Дніпровсь-
кої та Шкільної (навпроти РАГСу), 
впритул до двох корпусів буд. 3-Б 
по вул. Дніпровській побудував 
розкішний приватний будинок. 

Ще більше В. Фурса став відомий 
вже не лише вишгородцям, а всій 
Україні в листопаді 2002 р., після 
скандалу з двома міліціонерами з 
Ніжина, одного з яких він смертель-
но поранив. Однак, на суді з’ясува-
лося, що вбивство було, по-перше, 
вчинене в межах необхідної само-
оборони, по-друге, що міліціонери 
були п’яні, як чопи...  

А навесні 2014 р. стало відомо, 
що С. Фурса пішов воювати на схід 
України. І якось так співпало, що 
через кілька місяців він, повоював-
ши в зоні АТО, подався в  депутати 
ВР України. До речі — разом з В. 
Решетняком і І. Побідаш. Чому я 
згадую саме В. Решетняка та І. По-
бідаш? Та тому, що передвиборча 
компанія усіх трьох цілком і повні-
стю була побудована на «викритті» 
«ворога України» Я. Москаленка. 
Причому, всі троє позиціонували 
себе як «єдині демократичні канди-
дати». Правда, точка зору виборців 
виявилася прямо протилежною: Я. 
Москаленко опинився на першому 
місці, В. Решетняк — на п’ятому В. 
Фурса — на шостому, а І. Побідаш 
— взагалі на 13-му...   

Однак, В. Фурса, який програв 
вибори в ВР України, і, якого, 
швидше за все, продовжував під-
штовхувати до активних «револю-
ційних» дій його товариш, колишній 
прокурор О. Лупейко, вирішив про-
довжити боротьбу за присутність у 
великій політиці.

Разом з О. Лупейко після виборів 
до ВР України вони створили Гро-
мадську організацію «Всеукраїнсь-
ке батальонне братство», провели 
кілька прес-конференцій на тему 
припинення війни і, навіть, «наї-
хали» на Міністерство оборони, 
вимагаючи повного аудиту його 
діяльності.  

А 3-го лютого вже 2015 р. обоє 
«засвітилися» на мітингу під Ад-
міністрацією Президента, який 
російські ЗМІ негайно охрестили 
«штурмом» АП, хоча ніякого штур-
му там не було і близько.
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крісло голови райради, І. Побідаш 
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та займалася політичною демагогією 
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Телеканал «1+1» навіть показав 
сюжет про «батальйонне брат-
ство», яке В. Наливайченко з П. 
Порошенком публічно назвали 
«мережею агентів Росії».

Однак, керівника «братчиків» В. 
Фурсу суд затримав за ч. 3 ст. 27 
(організація злочину), та ч. 3 ст. 296 
КК України (хуліганство).

Мабуть, всі ці події і надихнули І. 
Побідаш розказати депутатам ка-
зочку про «сепаратиста» В. Фурсу і 
його бажання створити «Вишгород-
ську народну республіку», яке вони 
з «самооборонівцями» вчасно по-
передили. 

Тому, що виникає одне питан-
ня. Якщо, нею, як вказує в звіті І. 
Побідаш,  «ще у квітні (2014 р. 
— авт.), спільно з заступником 
обласного управління міліції, (об-

ласного управління, бо з районним 
співпраці не було ніякої)   було упе-
реджено спробу В’ячеслава Фурси 
по дестабілізації ситуації у Виш-
городському районі шляхом захо-
плення адмінбудівлі і оголошення 
про створення так званої Вишго-
родської народної республіки», то 
чому заарештували В. Фурсу аж в 
лютому 2015-го, майже через рік?

Чому В. Фурсі дали в руки зброю, 
пустили в зону АТО, зареєстрували 
кандидатом в депутати ВР України 
і дали можливість взяти участь в 
виборах до вищого законодавчого 
органу країни?

Чому, нарешті, дозволили ство-
рити «Всеукраїнське батальйонне 
братство», проводити прес-кон-
ференції, і, нарешті, організувати 
мітинг під АП?

Так от: враховуючи все вище 
викладене, мені без всякого жур-
налістського розслідування (та, 
думаю, не лише мені одному)
зрозуміло: ніяку Вишгородсь-
ку народну республіку В. Фурса 
створювати не збирався, а хотів, 
всього-навсього, «вписатися» в ве-
лику політику. Для вирішення своїх 
числених проблем, в тому числі і 
бізнесових. Однак, трохи «перег-
нув палицю», не врахувавши спе-
кулятивні прагнення  деяких наших 
високопосадовців в ситуації, що 
склалася, будь-яких протестуваль-
ників оголошувати «п’ятою коло-
ною» та «агентами Кремля».

А розповіді І. Побідаш про «се-
паратиста» В. Фурсу, якого вони 
з «самооборонівцями» викрили і 
знешкодили є ні чим іншим, як де-
шевою і достатньо примітивною 
ура-патріотичною демагогією та 
намаганням заробити політичний 
капітал на порожньому місці. 

...До речі, ще кілька слів про 
«Самооборону Вишгородщини». 

Після кількох показових, але 
безглуздих акцій, які б виправдали 
назву і головну мету цієї громад-
ської організації, типу створення 
блок-постів на в’їзді в Вишгород 
та с. Демидів («Обороняємся!»), 
та абсолютно виправданого не-
вдоволення людей цією показухою 
(«Краще б в Донецькій і Луганській 
областях на блок-постах чергува-
ли!»), її представники зайнялися 
тим, чим займалися сотні і тисячі 
волонтерів по всій Україні без ство-
рення всіляких «самооборон» — 
допомогою воїнам АТО. 

Однак, і тут не обійшлося без 
скандалів. Спочатку набув розго-
лосу той, що стосувався «наїзду» 
«самооборонівців» на кафе «Пан-
ський хутір», лист працівників яко-
го надрукувала газета «Слово». 

Потім широко відомим громад-
ськості стало привселюдне зви-
нувачення (на сторінках все того 
ж «Слова») однієї із засновників 
благодійного фонду «З відкритим 
серцем у майбутнє» Ірини Шугай-
ло співзасновника «Самооборони 
Вишгородщини» Андрія Ганополь-
ского... в крадіжці 1 млн. 200 грн. 
коштів пожертв для потреб бійців 
АТО.

Показово, що ні в першому, ні в 
другому випадку «самооборонівці» 
до суду, заради того, щоб виправ-
дати свої чесні імена, чомусь, не 
побігли...

Закінчилося все тим, що ініціатор 
створення «Вишгородської само-
оборони» В. Голуб, виявляється, 
своє дітище покинув і заснував, 
як з’ясувалося зі звіту І. Побідаш, 

нове — «Товариство сприяння обо-
роні Батьківщини».  Відійшов від 
діяльності «самооборонівців» і А. 
Ганапольський, зосередившись на 
роботі Громадської ради, куди він 
увійшов, як представник... газети 
«Вишгород». А «Самообороною», 
яка, як і раніше, нікого ні від чого 
не обороняє, а збирає кошти та 
матеріальні цінності для АТО, про-
довжує керувати М. Могиль... Той 
самий. 

Отака, доволі сумна історія цієї 
громадської організації. Співробіт-
ництво з якою І. Побідаш, тим не 
менше, з притаманною їй винахід-
ливістю представила у звіті як один 
з найяскравіших своїх трудових 
подвигів на ниві діяльності в кріслі 
голови районної ради. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

1. Оборудка, щодо гаражів
Наприкінці 2014 р. Фонд кому-

нального майна Вишгородського 
району отримав копію позовної 
заяви щодо визнання безхазяйним 
майна, а, саме, таких собі гаражів 
за адресою вул. Шевченка, 26-Б. 
Абсолютно випадково працівни-
ки фонду здогадалися, що мова 
йде про гаражі, які знаходяться у 
дворі адмінбудинку, і які належать 
різним державним установам та 
організаціям. І — написали до суду 
відповідні заперечення. Уявляєте, 
шановні читачі, щоб було, якби 
працівники фонду не здогадали-
ся, про які саме гаражі йдеться в 
позовній заяві? Поясню. Вже сьо-
годні на прилеглій до цих гаражів 
земельній ділянці, напроти буд. 
№4-а по вул. Симоненка почала б  
зростати чергова багатоповерхів-
ка. Точнісінько так само, як через 
дорогу від тільки що побудованої 
багатоповерхівки на території ко-
лишнього ринку зростає зараз чер-
гова 16-типоверхівка... 

Як з’ясувалося, рішення №65 
про присвоєння такої «цікавої» по-
штової адреси цим гаражам Виш-
городський міськвиконком прийняв 
ще 18 квітня 2013 р.  

Саме це дало привід І. Побідаш 
у своєму звіті наголосити (цитую):

«Завдяки пильності районної 
ради та фонду комунального май-
на (районної ради зараз уже, тому, 
що дії, про які я буду говорити, 
вони були за мовчазною згодою 
попереднього керівництва район-
ної ради, тому виявлені були ви-
падково) Вишгородського району 
було зупинено оборудку, що плану-
валась ще керівництвом «єдиної, 
так званої, команди».

13 січня 2015 р. суддею вине-
сено ухвалу про залишення цієї 

заяви без руху. Районною радою 
був направлений до міськвиконко-
му лист про скасування рішення 
міськвиконкому про присвоєння 
адреси, але, на жаль, воно не було 
задоволене і районна рада зверну-
лася до прокуратури Вишгородсь-
кого району з проханням виступи-
ти позивачем в суді по скасуванню 
вищезазначеного рішення міськви-
конкому. Інформація з прокурату-
ри поки що не надійшла».

Не знаю, кому саме з «єдиної 
команди» було відомо про цю 
оборудку. Однак, мені абсолютно 
точно відомо, що Вишгородським 
міськвиконкомом керує В. Решет-
няк. Якщо в 2013 р. Вишгородсько-
го міського голову хтось «змусив» 
придумати цей хитрий та підступ-
ний план, то хто завадив йому зу-

пинити реалізацію цього плану вже 
в 2014 році? Або вже в 2015-му? 
Хто, яка саме «єдина команда», 
нарешті, завадила В. Решетня-
ку скасувати скандальне рішення 
міськвиконкому вже після того, як 
до міської ради надійшов лист І. 
Побідаш про його скасування?   

Однак, «страшенно обурена» 
цим планом І. Побідаш не те, що 
не ставить питання таким чином, 
— вона взагалі не називає в зв’яз-
ку з цим скандалом прізвище В. 
Решетняка. В її звіті фігурує лише 
безликий «міськвиконком», неначе 
цей самий міськвиконком приймає 
рішення сам по собі, без жодного 
впливу міського голови...      

Зате, з іншого боку, І. Побідаш, 
як бачите, не забуває згадати про 
«пильність» керованої нею район-
ної ради, яка «здогадалася» про 
цю оборудку. Так от, — лише з лю-
бові до справедливості: районна 
рада тут ні до чого. Оборудку вия-
вили конкретно спеціалісти Фонду 
комунального майна. 

Я розумію, що І. Побідаш «дуже 
хочеться бути причетною». Але ж 
потрібно, як кажуть, і совість мати...

2. «Ще наше спільне майно  — 
це творча майстерня...»

Цитую: «Ще наше спільне май-
но це — творча майстерня... Рі-
шенням Вишгородського райсуду 
від 27.01.2003 р., був оголошений 
вирок Філіпову Ю. О. у здійсненні 
крадіжки та службовій підробці 
документів щодо майна спільної 
комунальної власності... громад 
району, а саме, приміщень худож-
ніх майстерень, які знаходяться 
за адресою: м. Вишгород, вул. На-
бережна, 7-Б та перебувають на 
балансі районного відділу культу-
ри Вишгородської РДА.

Вищевказані приміщення раніше 
орендувались МКП «Творчість», 
але згодом, за підробленими до-
кументами, були передані ВК 
«Шанс», директором якого був 
Філіпов Ю.О. За вищевказаними 
документами та рішенням Виш-
городської міської ради №158 від 
19.06.1997 р. він оформив право 
власності на вищевказане майно. 
На той час управління об’єктами 
спільної комунальної власності 
здійснювалось Вишгородською 
райдержадміністрацією. Після ви-
року суду від 27.01.2003 р., Вишго-
родська РДА повинна була зверну-
тись до Філіпова Ю.О. з вимогою 
звільнення приміщення, здійснити 
по акту приймання-передачі ви-
лучення даного майна, нарахува-
ти та стягнути з нього забор-
гованість по орендній платі та 
пеню, а в разі відмови, звернутись 

з позовом до Господарського суду 
з вищевикладеними вимогами. Ці 
дії Вишгородською РДА, районним 
відділом культури не були вчинені. 
Розслідування триває...».

І знову мова йде про рішення 
органу вишгородської міської вла-
ди, вже — міської ради. Не знаю, 
якого саме періоду — дружби між 
тодішнім головою Вишгородської 
РДА В. Мельником та Вишгород-
ським міським головою О. Кімла-
чем чи «війни» між ними. Однак, 
якщо міська рада прийняла таке 
рішення, то, мабуть, небезпідстав-
но. Те, що судом  Ю. Філіпову був 
оголошений вирок, ні про що не 
свідчить. Чи було скасоване рішен-
ня міськради? Хто зараз володіє 
приміщенням? На яких підставах? 
Нарешті: що сьогодні зроблено 
районною радою, щоб повернути 
його громаді району?

Про це І. Побідаш не сказала 
жодного слова, однак представила 
ситуацію, як свою чергову «пере-
могу»...

3. Повернення громаді 
 с. Нижча Дубечня дитсадка 

Нічого дивного немає в тому, 
що прокурор району Ю. Дмитрунь 
у своєму виступі на останній сесії 
райради підкреслено вороже по-
ставився до апеляції Нижчедубе-
чанської сільради. Справа в тому, 
що судячи з аргументів, викладе-
них у відзиві сільради на позовну 
заяву прокуратури, судової пер-
спективи ця справа не має. Перелі-
чу ці аргументи.

1). Те, що прокуратурі стало ві-
домо лише у лютому-березні 2015 
року про продаж пустуючої будівлі 
колишнього дитячого садочка 
— неправда. Ще в 2007 р. щодо 
цього продажу прокуратурою Виш-
городського району проводилася 
перевірка щодо правомірності дій 
Нижчедубечанського сільського го-
лови. Жодних порушень виявлено 
не було.

2). До Нижчедубечанської сіль-
ської ради надходив запит Проку-
ратури Київської області на звер-
нення громадянки села К. Коваль  
щодо порушень при прийнятті Ниж-
чедубечанською сільською радою 
рішення про продаж приміщення 
колишнього дитячого садочка. 
Сільрада надала обгрунтовану від-
повідь з копією  звіту про експертну 
оцінку ринкової вартості пустуючої 
будівлі колишнього дитсадка, що 
належала СВК «Деснянський».

3). Дитячий садочок був прий-
нятий в експлуатацію у 1990 р., у 
зв’язку зі скороченням чисельності 
дитячого населення (згідно стати-
стичних даних за 1996-2000 роки в 
селі народилося 51 дитина) та з від-
сутністю коштів на його утримання 
СВК «Деснянський»12.05.2003 р. 
рішенням загальних зборів праців-
ників передав пустуючу будівлю, 
без електроенергії та опалення, на 
баланс сільської ради.

4) З причини відсутності коштів 
на відновлення та утримання дит-
садочка було вирішено включити 
будівлю до переліку об’єктів при-
ватизації. 03.11.2004 р. Фондом 
комунального майна Вишгородсь-
кого району було укладено договір 
купівлі-продажу пустуючої будівлі.

5). Садочок на момент продажу 
не функціонував 9 років, стан бу-
дівлі був аварійний.

6). Згідно довідки №29-06/842 
від 16.09.2004 року Головного 
управління статистики, дитсадок 
«Золотий півник» не значиться у 
Єдиному державному реєстрі під-
приємств та організацій України по 
Київській області. Садочок не мав 
статутних документів, не фінан-
сувався з державного і місцевого 
бюджету.

Незважаючи на те, чи потрібне 

це приміщення сільській громаді 
чи ні, я вважаю, що якщо воно було 
приватизоване з порушеннями, 
його необхідно селу повернути. 

Якщо таких порушень не було — 
цього робити не можна ні в якому 
разі, оскільки це буде яскравим 
прикладом «політичної», тобто не-
законної реприватизації. 

Тим паче, що в нашому випадку, 
при поверненні цього приміщення 
сільська громада втратить набага-
то більше, ніж отримає, якщо пора-
хувати скільки за нього доведеться 
сплатити власникові та вкласти в 
його добудову. Та й, взагалі, питан-
ня утримання свого дитсадка, на-
віть якщо його побудувати  в селі, 
надзвичайно складне. Існують 
альтернативні варіанти, однак, це 
тема окремої розмови. 

«ПОРЯТУНОК КП 
«НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНА 

БАЗА» ВІД ЗНИЩЕННЯ
Ми вже неодноразово писали 

про цю проблему.
«Навчально-спортивна база», 

що займає територію біля 4-х га 
поряд з дачним масивом «Дніпро» 
(біля с. Осещина) — комунальне 
підприємство Вишгородської рай-
ради. 5 грудня 2013 р. його дирек-
тором було призначено О. Степа-
ненка. Однак, не те що працівники 
бази, а, навіть, сам О. Степаненко 
жодного дня не отримував зар-
плату до того моменту, як головою 
райради «в демократичний спосіб» 
стала «демократка» І. Побідаш. 
Здавалося б, з приходом нової 
влади все мало б змінитися. Од-
нак, незважаючи на добрий деся-
ток листів, які О. Степаненко напи-
сав на адресу І. Побідаш, ні копійки 
він так і не отримав.

Замість того, щоб вирішувати це 
питання, І. Побідаш навесні 2014 р. 
підняла галас на весь район (в рам-
ках «боротьби із корупцією», зви-
чайно), про «розкрадання майна 
на території КП «Навчально-спор-
тивна база». І, навіть, доручила 
розібратися в цьому питанні тим-
часовій комісії  райради, створеній 
36-ю сесією райради 24 квітня 2014 
р. По її версії, підприємство рука-
ми свого директора О. Степаненка 
банкрутив Я. Москаленко, його ж 
люди «вкрали» 2 земельні ділянки 
разом з будинками на них.

Не діждавшись результатів роз-
слідування, влітку, разом з жур-
налістом «ЕспрессоTV» І. Бере-
зенком у відеосюжеті під назвою 
«Рейдерське захоплення бази з ве-
слування у Вишгороді» І. Побідаш 
уже на всю країну прокричала про 
те, що на базі «...дуже нагло... уже 
цим літом... розібрано два будиноч-
ки... вкрадено дві земельні ділян-
ки...». Цей же ролик повторно було 
продемонстровано на всю Україну 
(та світ, враховуючи Інтернет), 17 
листопада 2014 р., напередод-
ні спільного засідання постійних 
комісій райради, яке відбулося 18 
листопада. Де І. Побідаш вперше 
й озвучила прізвище кандидата в 
нові директори підприємства В. Ку-
лакової.

Тимчасова контрольна комісія 
райради так толком нічого й не з’я-
сувала. Зате нам вдалося розібра-
тися, що обидві земельні ділянки 
були виділені приватним особам 
під садівництво рішенням 19-ї сесії 
Вишгородської міськради 27 груд-
ня 2012 р. А літні будиночки були 
зареєстровані в реєстрі нерухо-
мості лише  6 вересня 2013 г.

Тож, насправді ніякої крадіжки 
не було, оскільки дві громадян-
ки стараннями Вишгородської 
міськради під керівництвов В. 
Решетняка отримали по 8 соток 
на території бази цілком офі-
ційно та законно. Разом з розта-

(Закінчення на 9-й стор.)
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Понятно, что русская история 
многообразна и многовекторна, 
и на перечисленные националь-
ные стереотипы (если это именно 
стереотипы) могли оказать влия-
ние самые разнообразные исто-
рические процессы и обстоятель-
ства нашего славного прошлого. 
Но я рекомендую обратиться к 
наиболее хрестоматийной риф-
ме, давно заезженной, но, кажет-
ся, не потерявшей актуальности. 
К влиянию на национальный 
характер двух с половиной ве-
ков татаро-монгольского ига. И 
остановиться на некоторых крас-
норечивых (пусть и отрывочных) 
свидетельствах его долговре-
менного воздействия на русскую 
культуру.

Я приведу несколько фактов, а 
читатель сам решит: случайные 
ли это совпадения или историче-
ские закономерности. Причем ци-
таты буду приводить из работы, 
написанной на границе перехода 
от ельцинской эпохи к путинской, 
то есть когда все те проблемы, 
которые нас сегодня мучительно 
волнуют, в очередной раз дали о 
себе знать.

Начнем с того, что вассальные 
отношения между очень быстро 
(за 5 лет) покоренными русскими 
княжествами и Золотой Ордой 
имели уникально устный харак-
тер. То есть практически никаких 
документов (кроме ярлыков, ко-
торые просто знак), регламенти-
рующих отношения Орды с рус-
скими князьями не было. И это 
не дань времени (с западными 
странами Золотая Орда подпи-
сывала договоры), а просто уро-
вень пренебрежения.

Орда справедливо полагала, 
что Русь, как государство, не су-
ществует, а те удельные княже-
ства, которые исправно платили 
ему многовековую дань, закона, 
письменного договора не заслу-
живают.

Единственное исключение — 
кратковременный 30-летний пе-
риод (1330—1360 годы), то есть 
период временного прекращения 
ордынских набегов на Русь, ког-
да появились элементы договор-
ных отношений между Ордой и 
Русью в плане сохранения ста-
бильности государственных гра-
ниц. А так князья, приезжавшие в 
Орду, как мы говорили, получали 
ярлык — знак власти, разрешаю-
щий собирать и привозить дань 
с определенной территории. Не 
больше.

Нам же интересен не уровень 
унижения, а сама привычка жить 
без письменного закона, регла-

ментации, упорядоченности. И 
одновременно эстафета наси-
лия, которую осуществляли ханы 
и темники Золотой Орды посред-
ством русских князей, выступав-
ших для них в качестве сборщи-
ков налогов.

Более того, недоверие к регла-
ментации усиливалось еще тем 
обстоятельством, что именно та-
тары ввели в русских княжествах 
инструмент переписи населения, 
необходимой им для более пол-
ного и точного обложения данью. 
Что опять же содействовало 
недоверию не только к самому 
механизму переписи, сохранив-
шемуся по сегодня, но и вообще 
к инструментам регламентации 
как таковым.

Не менее интересны и другие 
обстоятельства переписи и со-
бирания дани, которые поначалу 
осуществляли сами ордынцы, и 
это вызывало нарастающее раз-
дражение вплоть до локальных 
бунтов. Не сам факт, подчеркнем, 
собирания дани, а то, что это де-
лают иностранцы. Но как только 
Орда, поняв это, перепоручила 
сбор дани и предварительную 
перепись своим данникам — рус-
ским князьям, как недовольство 
моментально потухло.

То есть раздражала не суть, а 
видимость, не что, а кто, хотя на 
сумму дани это оказывало толь-
ко возрастающее влияние.

Князь собирал на два кармана: 
хану и себе. Но пусть свой обма-
нывает и обирает до нитки, лишь 

бы чужой этого не видел. Перед 
чужим стыдно, свой — какой 
есть, лишь бы создавал види-
мость независимости.

Не менее показательно и от-
ношение такого авторитетного 
института как православная цер-
ковь к рабской зависимости рус-
ского населения от захватчиков.

Церковь не только не поддер-
живала дух свободолюбия, а на-
против, настраивала паству на 
покорность, интерпретируя сам 
факт иноземного ига вполне ком-
плиментарно для захватчиков, 
как наказание за грехи. А захват-
чики — инструмент в руках Бога.

В ордынцах «видели «наказа-
ние божие», ниспосланное на 
русскую землю за грехи. Если бы 
не грешили, не прогневили Бога, 
не было бы таких бедствий, — 
вот отправная точка всех разъ-

яснений со стороны властей и 
церкви тогдашнего «междуна-
родного положения». Не трудно 
видеть, что эта позиция не толь-
ко весьма и весьма пассивна, но 
что она, кроме того, фактически 
снимает вину за порабощение 
Руси и с монголо-татар, и с рус-
ских князей, допустивших такое 
иго, и перекладывает его цели-
ком на народ, оказавшийся по-
рабощенным и страдавший от 
этого более всех.

Не могу не привести еще одну 
цитату, где есть отчетливая пе-
рекличка с нашим временем: 
«Исходя из тезиса греховности, 
церковники призывали русский 
народ не к сопротивлению за-
хватчикам, а, наоборот, к соб-
ственному покаянию и к покор-
ности «татарам», не только не 
осуждали ордынскую власть, но 
и... ставили ее в пример своей 
пастве. Это было прямой опла-
той со стороны православной 
церкви дарованных ей ханами 
огромных привилегий — осво-
бождения от налогов и поборов, 
торжественных приемов митро-
политов в Орде, учреждения в 
1261 г. особой Сарайской епар-
хии и разрешения воздвигнуть 
православный храм прямо на-
против ханской Ставки.

То есть церковь была самым 
лояльным институтом, традици-
онно поддерживающим и воспе-
вающим власть сильного, за что 
Орда расплачивалась жирными 
преференциями: отказом от на-

логообложения, дани.
Что же касается упрека русским 

князьям в том, что они допустили 
поражение своего государства, а 
затем споспешествовали укре-
плению рабской зависимости от 
Орды — то он более чем спра-
ведлив. Начиная с Александра 
Невского, который в противовес 
брату Андрею (хотя бы пытавше-
муся как-то сопротивляться ино-
земному нашествию), не только 
стал ревнителем стратегии пол-
ного подчинения и не сопротив-
ления закрепощению со стороны 
татаро-монгольских ханов, но и 
использовал полученную от по-
следних власть для расправы с 
теми, кто игу пытался сопротив-
ляться.

Патриотическая историогра-
фия очень часто изображает 
русских князей отважными па-

Уроки лжи, 
или Работая Акуниным

История, смысл которой периодиче-
ски оспаривается, важна не только как 
один из немногих инструментов пони-
мания жизни до нас, но и как механизм 
создания условных национальных реф-
лексов. Смысл которых также доступен 
осознанию только посредством истори-
ческой перспективы.

Скажем, задаемся мы навязшими в 
зубах вопросами об истоках 86 процен-
тов, поддерживающих захват чужой территории в нарушение 
международных законов. Об удивляющей нас толерантности 
ко лжи. О ксенофобии, болезненной нетерпимости к символи-
ческим (а чаще — выдуманным) обидам со стороны иностран-
цев и удивительной терпимости по отношению к реальным 
эксплуататорам и обманщикам, единственное оправдание ко-
торых — свои, наши. Или о традиционной роли православной 
церкви, которая всегда на стороне силы, начальства, и из века 
в век проповедует покорность ему, как главную добродетель и 
исконно русскую духовность. 

Да много ли общественных и, казалось бы, невиданных язв 
обнаружило путинское правление; и как еще понять, откуда 
они взялись, кабы не возможность обратиться к истории.

триотами, что, конечно, далеко 
от действительности. Очень ча-
сто, при приближении ханского 
войска, князь первым сбегал из 
города, бросая его на произвол 
судьбы.

Так поступил герой Куликов-
ской битвы князь Дмитрий Дон-
ской, когда через два года после 
победы 1380 года к стенам Мо-
сквы пришли войска хана Тох-
тамыша. Донской при первых 
слухах спешно уехал якобы для 
сбора войска, но так и не воз-
вратился. За ним уехало много 
знатных людей, оборону города 
осуществлял литовский князь 
Остей, внук Ольгерда. Но лишен-
ная авторитетного руководства 
Москва, имевшая на самом деле 
много возможностей для сопро-
тивления осаде, была быстро за-
хвачена, разорена, разграблена, 
десятки тысяч уведены в полон.

Точно так же поступил и сын 
князя Дмитрия Василий, когда 
через четверть века к городу при-
близились войска хана Едигея. 
Он также сбежал в Кострому, 
бросив город без защиты, дере-
вянная Москва была сожжена на 
версту вокруг.

Кстати, возвышение Москвы 
было частью политики ордын-
ских властей по ослаблению со-
противления со стороны более 
сильных русских княжеств.

Идея хана Узбека потом будет 
неоднократно повторяться в рус-
ской истории, когда в собствен-
ных интересах на первое место 

будут выдвигать наиболее сла-
бого и неавторитетного канди-
дата (Сталин, Хрущев, Брежнев, 
Путин), дабы оттеснить претен-
дентов более сильных и опас-
ных.

Понятно, что ордынский хи-
трец хотел «достичь полного 
разобщения русских князей и 
превращения их в непрерывно 
враждующие группировки. От-
сюда его план — передача вели-
кого княжения самому слабому 
и невоинственному князю – Мо-
сковскому и ослабление прежних 
правителей «сильных княжеств» 
— Ростовского, Владимирского, 
Тверского.

Тем более что граница между 
русскими княжествами и Ордой 
проходила очень близко от Мо-
сквы — чуть более 100 киломе-
тров; Тула и тульское княжество 
частично попадало в ордынскую 
зону, а Рязанское княжество про-
сто все время воевало на сторо-
не Орды (в том числе и во вре-
мя Куликовской битвы) и частью 
Орды считалось.

К опосредованному, но несо-
мненному ордынскому влиянию 
можно отнести и такую привыч-
ную для слабых тактику, как ложь 
в общественных отношениях, ла-
вирование, вероломство. Можно 
говорить, что эта тактика была 
вынужденной. Возможно, что 
она была индуцирована Ордой. 
И Золотая Орда, действительно, 
не считала себя связанной хоть 
чем-либо в отношениях с рус-
скими князьями. Их постоянно 
визиты в Орду были фактом за-
ложничества: им ничего не обе-
щали, они не знали, как с ними 
поступит восточный владыка. В 
Орде, на правах заложников, го-
дами жили сами князья, члены 
их семей, некоторых убивали, 
некоторые умирали, некоторые 
возвращались. Никакой логики.

Князей приучили, что власть — 
самовластна, непредсказуема и 
прихотлива, хочу — казню, хочу 
— милую. Такую власть больше 
уважают и боятся. Боятся и ува-
жают — синонимы. Учителя хо-
роших учеников.

Но факт, что ложь и веролом-
ство стали одними из наиболее 
примечательных и устойчивых 
характеристик поведения рус-
ских общественных фигур. И 
устное, и письменное слово по-
стоянно нарушалось. А в иерар-
хическом обществе привычки 
очень быстро распространяются 
по всей иерархии, сверху вниз.

Если хитрят, лукавят, лгут в 
глаза князья, то и вся «верти-
каль» — бояре, дьяки, духовен-
ство, простой люд лгут с тем же 
постоянством и простотой в оби-
ходе. Уже не видя в этой тактике 
ничего предосудительного.

Конечно, список исторических 
параллелей можно длить и длить, 
а многочисленные рифмы уточ-
нять, но главное, мне кажется, 
уже сказано. Безусловно, никто 
не знает, как в точности заклады-
ваются национальные и культур-
ные стереотипы, как появляются 
исторические условные рефлек-
сы, насколько долговременно и 
существенно здесь именно исто-
рическое воздействие. Но то, что 
само воздействие имеет место, 
эти разрозненные комментарии 
и цитаты проиллюстрировали. 
Насколько убедительно, не мне 
судить.

Михаил Берг
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Сесія затвердила список на-
родних засідателів Вишгород-
ського райсуду (В. Стефанівсь-
кий, Н. Волошина, А. Багнюк, Г. 
Алексєєнко, Й. Решко, В. Короб-
ков, І. Правдива, С.Коваль, С. 
Паньків, В. Мартиненко, І. Шо-
стак, О. Гамарис, О. Пиндюра, Ю. 
Пискун, С. Стукач).

Депутати взяли до уваги звіти 
про роботу тимчасових кон-
трольних комісій районної ради 
І. Москаленка та В. Бернадіна. 

Коротко про доповіді. 
Нагадаю: комісія під керівни-

цтвом І. Москаленка була створе-
на на позачерговій сесії райради 
21 лютого 2014 р. для вивчення 
матеріалів щодо, на думку І. Мо-

скаленка, зловживань міліціонерів 
по відношенню до підприємців, які 
торгують підакцизними товарами.   

І. Москаленко, подякувавши чле-
нам комісії (В. Бернадіну, В. Ку-
ляєву, Г. Панамарчуку, І. Побідаш, 
В. Стукачу та В. Титаренко) за 
роботу, розказав, що саме зроби-
ла комісія: направила відповідні 
звернення до голів місцевих рад, 
до начальника райвідділу міліції 
Л. Паланичка, до органів держав-
ної влади, які, реагуючи на листи 
райвідділу, проводили перевірки 
вказаних підприємств. 

Сама комісія встановила факти 
порушення законів України, актів 
та наказів МВС на території райо-
ну працівниками Вишгородського 
райвідділу та іншими службовими 
особами протягом 2010-14 р.р., а 
саме (цитую): «протиправних дій 
працівників міліції при складанні 
протоколів про адміністративні 
правопорушення стосовно спів-
робітників торговельних закладів; 
залучення до своєї протиправної 
діяльності неповнолітніх осіб, в 
тому числі і вихованців районного 
дитбудинку «Любисток» з метою 
інсценування та провокування 
працівників торговельних закладів 
та скоєння нимии правопорушень; 
перешкоджання підприємницькій 
діяльності шляхом психологічного 
тиску на суб’єктів господарюван-
ня через безпідставне надсилання 
офіційних листів до різноманітних 
органів влади з метою залучен-
ня їх до перевірок господарської 
діяльності...».

Внаслідок цих дій і, на думку 
членів комісії, незаконно винесе-
них постанов судів підприємці нес-
ли серйозні фінансові втрати.   

І. Москаленко повідомив сесію як 
саме міліціонери були покарані.

В. Куляєв звернувся до голів РДА 
та райради з проханням допомогти 
розібратися контролюючим орга-
нам та міліції, хто, все-таке, зай-
мається контролем за торгівлею.

Виступ Л. Думи звівся до того, що 
і власники магазинів, кафе та барів 
— теж далеко не ангели і контроль 
за тим, як вони працюють, конче 

потрібен.
О. Горган у відповідь пообіцяв 

на наступну сесію організувати 
доповіді всіх відповідальних осіб з 
цього приводу.    

В. Бернадін повідомив, хто саме 
входить до тимчасової контрольної 
комісії з використання земель, ви-
ділених під сінокосіння в прибреж-
них смугах, та з питань видобу-
вання корисних копалин місцевого 
значення: О. Матвійчук (голова), В. 
Бернадін, О. Хомич, М. Землинсь-
кий Л. Свистун, Г. Панамарчук, І. 
Москаленко.   

Підкресливши необхідність ство-
рення цієї комісії через постійні 
скарги громадян про щодо усклад-
неного доступу до води та частих 

випадків незаконного видобування 
піску з Десни (100% податку йде 
до місцевого бюджету), В. Бер-
надін одразу зупинився на вис-
новку комісії. Висновок наступний: 
надходження до місцевих громад 
на низькому рівні й не відповідає 
реальним показникам цінності цих 
земель. Окрім того, 99,9% всіх 
об’єктів оренди використовується 
не за функціональним цільовим 
призначенням. Це — землі біля 
водоймищ. «Коефіцієнт оцінки сі-
ножатей, — зауважив, В. Бернадін, 
— збільшився з 2007 р. більше, ніж 
втричі. Однак, я не пам’ятаю, щоб 
його для когось реально підвищу-
вали... Що означає, що недопра-
цьовують райдержадміністрація, 
оскільки вона заключала переваж-
ну більшість таких договорів — 89, 
та управління земельних ресур-
сів — 2». (На початку доповіді В. 
Бернадін підкреслив, що керівник 
комісії О. Матвійчук є заступником 
начальника «земельного управ-
ління»). Орендарі, підкреслив до-
повідач, — в основному, не місцеві 
жителі. Вихід, на його думку, в тому, 
щоб привести ситуацію у відповід-
ність до законодавства. Разом із 
сільгоспінспекцією. 

С. Климась доповнив, що у не-
відповідності до функціонального 
призначення використовуються не 
лише сіножаті, а й землі промисло-
вості та садівництва, які реально 
використовуються з рекреаційною 
метою, і де заробляються вели-
чезні кошти. 

Сесія призначила Лілію 
Олексій  директором Вишгород-
ської редакції районного радіо-
мовлення та уклала контракт з 
нею на 5 років. 

Депутати призначили Ірину Ли-
товченко виконуючою обов’язки  
заступника редактора КП «Ре-
дакція газети «Слово».

...Що стосується громадсько-
го діяча М. Юречка, то він, все ж, 
дістався мікрофону. Однак, до кін-
ця його чергову «викривальну» 
промову депутати так і не дослуха-
ли. І я їх розумію.

В. Борзовець

(Закінчення. 
Початок на стор.6-7)

ла В. Решетняка. Як саме? Нага-
даю: «Вишгородський міський 
голова... Тут є члени громади... 
Вони пам’ятають, як я раніше 
негативно... Ну, виключно не-
гативно ставилась до Віктора 
Олександровича... Побачивши, 
як він допомагає людям, поба-
чивши... взагалі..., як це все лег-
ко відбувається, я його почала 
дуже сильно поважати...».   

ПІДСУМКИ
Підсумки, на жаль, вкрай сумні.
Я розумію, що надзавданням 

цього звіту було доведення того 
факту, що «політична доцільність», 
завдяки  якій І. Побідаш 28 люто-
го 2014 р. зайняла крісло голови 
райради, була виправданою. Це 
мали б довести конкретні справи, 
зроблені, фактично, нелигітимним 
головою райради протягом року. 

І. Побідаш протягом двох годин 
старанно, з подробицями та дета-
лями, наводила ці, на її думку, «яс-
краві й вражаючі» справи та факти.

Вийшло нудно, нецікаво, 
примітивно і, навіть, смішно. Як 
ото, буває, в класі, коли учень, 
якого викликали до дошки, замість 
короткої і чіткої відповіді по суті 
намагається безкінечним пото-
ком слів, прикладів та асоціацій, 
які дуже мало стосуються власне 
предмету, заморочити вчитель-
ці голову. Російською — «взять 
измором». «Взять измором» у І. 
Побідаш вийшло: в роботі сесії 
довелося робити перерву. Однак, 
більшість депутатів, все ж, прояви-
ли своє ставлення до голови ради 
та  її звіту — проголосувавши проти 
призначення заступником О. Опі-
маха та не затвердивши структуру 
й чисельність виконавчого апарату 
ради на 2015 р.  

...Втім, як казав К. Прутков, все 
це дійсно було б смішно, якби не 
було настільки сумно. 

Здавалося б, все ясно: замість 
того, щоб проаналізувавши уні ка-
ль ну ситуацію, в якій опинилася 
країна загалом і район зокрема, 
та виробивши програму розвитку 
району, об’єднати депутатів для її 
реалізації, використати при цьо-
му нечуваний під’йом політичної 
активності громади, готовність та 
направленість людей на позитив-
ні зрушення в житті району, голо-
ва райради, навпаки, займається 
політиканством, політичною дема-
гогією, полює на «відьом» і т. ін. В 
гіршому випадку — просто не вико-
нує свої обов’язки. Як то кажуть — 
переживемо, й не таке бачили. 

Але це — лише так здається. 
Насправді, ситуація набагато серй-
озніша. Справа в тому, що політи-
канство, політична демагогія, від-
сутність будь-якої системи в роботі 
та «охота на відьом» — це лише 
одна сторона справи. 

Іншою стороною, як це не дивно, 
є відволікання І. Побідаш ува-
ги громадськості від реальних 
корупційних схем, зокрема, тих, 
в центрі яких стоїть Вишгород-
ський міський голова В. Решет-
няк в обмін на політичну (та, 
здогадуюся, не лише політичну) 
підтримку з його боку та з боку 
його команди, шляхом штучно-
го створення віртуальних чи 
неіснуючих, псевдокрупційних 
викликів. У звіті І. Побідаш це 
дуже добре видно. 

На початку її звіту є «чергова» 

шованими на них та ніде не 
зареєстрованими тоді тимчасо-
вими спорудами.

А оскільки їм ці споруди й даром 
не були потрібні, їх розібрали. При-
чому, виявилися настільки поряд-
ними людьми, що замість 40-річних 
тимчасових споруд, побудували на 
території бази нові, які за вартістю 
вп’ятеро перевищували старі. Хоча  
могли цього й не робити. 

Незважаючи на ці факти, які були 
оприлюднені в №27(243) нашої га-
зети від 26.12.2014 р., І. Побідаш, 
як ні в чому не бувало, в своєму 
звіті знову звинуватила в без-
діяльності О. Степаненка, і знову 
повторила мантри «про крадіжку 
землі й будиночків», правда, вже 
доповнивши їх прізвищем такого 
собі Сергія Ареф’єва та оголосив-
ши, що борги по сплаті за землю, 
які «висять» на підприємстві, на-
чебто, «липові». 

Не знаю, як ви, шановні читачі, 
але я так і не зрозумів, в чому саме 
міститься «порятунок» І. Побідаш 
КП «Навчально-спортивна база», 
а, тим паче, «водних видів спор-
ту у Вишгородському районі». В 
тому, що вона замінила одного ди-
ректора, який не мав можливості 
працювати, на іншого, який так 
само не має можливості працю-
вати, оскільки рахунки підприєм-
ства, як і раніше, залишаються 
заблокованими? В тому, що вона 
вже вкотре, тепер вже з сесій-
ної трибуни повторила брехню 
про «крадіжку» «двох земельних 
ділянок і двох будиночків», приму-
дрившись не назвати при цьому 
головного автора цієї «крадіжки» 
В. Решетняка, але «прив’язавши» 
до цієї «крадіжки» свого колегу з 
облради С. Ареф’єва? В тому, що 
без дозволу ради віддала право 
розпоряджатися підприємством 
районної ради керівнику Федерації 
академічного веслування Украї-
ни В. Власенку? Так В. Решетняк, 
коли віддавав стадіон «Енергетик» 
ФФУ на 49 років, хоча б, дотримав-
ся формальностей, заручившись 
підтримкою депутатів. І. Побідаш 
пішла далі, обійшовшись, навіть, 
без рішення ради...  

Що стосується «липових» боргів, 
то те, що цим питанням займуть-
ся правоохоронні органи, звичай-
но, правильно. Однак, як сьогодні 
працювати «врятованому» І. По-
бідаш підприємству? Питання за-
лишається відкритим...  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЖИТЛОМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ   

Щодо ситуації із забезпеченням 
житлом сімей загиблих в ході АТО 
Костюченка та Устименка, то І. По-
бідаш, фактично, витратила чи то 
кілька тижнів, чи то кілька місяців 
(на шкоду своїм основним обов’яз-
кам) на те, що мав би зробити, на-
приклад, один журналіст в ході сво-
го журналістського розслідування. 
Наприклад — тієї ж муніципальної 
газети «Слово». Навіщо І. Побідаш 
займалася цим особисто — мені, 
наприклад, незрозуміло. Можливо, 
тому, що  от уже рік знаходиться із 
підпорядкованою районній раді га-
зетою у стані перманентної війни?

Однак, варто звернути увагу на 
один факт: саме в цій частині свого 
звіту І. Побідаш єдиний раз згада-

По суті, незаконно зайнявши крісло 
голови райради, І. Побідаш протягом року 
«кришувала» корупцію в Вишгородській 
міськраді, ігнорувала свої обов’язки 
та займалася політичною демагогією

Звіт голови районної ради І. Побідаш

фраза: «Моєю найголовнішою ме-
тою була і залишається бороть-
ба з корупцією у будь-яких її про-
явах». 

Однак, далі І. Побідаш не наво-
дить жодного прикладу цієї бо-
ротьби (під якою розуміє виключ-
но хабарництво — саму примітивну 
частину такого масштабного яви-
ща, як корупція), а лише сповіщає, 
що «на кожен сигнал громадян 
про факти вимагання чи спону-
кання до хабарів (не залежно від 
розміру), реагувала невідкладно» 
та нарікає на те, що «більшість 
людей не готові писати заяви чи 
брати участь в оперативних за-
ходах, щоб схопити хабарника на 
гарячому».  

Далі в звіті І. Побідаш термін 
«корупція» не вживає, мабуть, 
сподіваючись, що слухачі само-
стійно визначать, які саме наведені 
нею приклади красномовно свід-
чать про таку боротьбу. 

Таких прикладів 4:
— оборудка щодо гаражів;
— розповідь про спільне майно, 

яким є творча майстерня;
— «моя спільно з активними 

представниками громади села 
Нижча Дубечня робота по повер-
ненню  дитячого садочка громаді 
села, який був проданий у 2004 
році»;

— «порятунок комунального під-
приємства «Навчально-спортив-
на база» від знищення, а, разом з 
ним, і порятунок водних видів спор-
ту у Вишгородському районі».

«Творча майстерня» та дитсадок 
в Нижній Дубечні — це не випадки 
корупції, а, швидше, випадки псев-
докорупції, які І. Побідаш нама-
гається видати за корупцію. 

Зате за двома іншими реальни-
ми випадками корупції — спробою 
присвоїти гаражі та формально 
законно «відкушеними» від тери-
торії навчально-спортивної бази 
земельними ділянками явно стир-
чать «вуха» В. Решетняка. Однак, 
І. Побідаш їх «впритул» не помі-
чає, згадуючи лише про якийсь 
абстрактний «міськвиконком» та 
підступи «єдиної команди». 

Але якщо пригадати, що вона 
особисто сприяла відчуженню 
стадіону «Енергетик» у вишгород-
ської міської громади, та пораху-
вати скільки саме землі було вкра-
дено у мешканців міста Вишгород 
через підставних осіб, чого І. По-
бідаш теж жодним словом не зга-
дує в звіті (хоча ми про це писали 
сотні разів), можна зрозуміти, чому 
вона, незважаючи на це, мало не  
зізнається в коханні до Вишгород-
ського міського голови: «Побачив-
ши, як він допомагає людям, поба-
чивши... взагалі..., як це все легко 
відбувається, я його почала дуже 
сильно поважати...». 

Мабуть, бажання будь за що 
втриматися в керівному кріслі, все 
ж таки, зобов’язує.

Так, що І. Побідаш лукавить, 
коли скаржиться, що вона — «і 
одна у полі воїн». Вона вже давно 
не одна, а в команді. В команді В. 
Рештняка і К°. Це видно неозброє-
ним оком. Ця команда не сповідує 
ідеї Майдану. Вона їх ненавидить і 
зневажає. Бо в неї зовсім інші ідеа-
ли та цінності. Але, якщо мова йде 
про владу будь за що, то — звичай-
но... Буває. Справа житейська.

В. Борзовець
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Enter-фильм

06.00 Літургія зі Спасо-Преображен-
ського собору в Києві
07.35 Д/с «Подорожуймо Литвою»
08.00 Хочу бути
08.20, 12.25 Школа Мері Поппінс
08.35, 12.05 Казки Лірника Сашка
08.50, 12.15 Мультфільм
09.00 Вічне
09.20 Серіал «5 баксів.net»
09.35 Василь Попадюк та його Papa 
Duke Band
11.50 Нотатки на глобусі
12.45 Музична академія Junior
14.10 Вікно в Америку
14.40 Х/ф «Далеко від вікна»
17.00 Д/ф «У колі любові Миколи 
Рушковського»
17.35 Х/ф «Залізна сотня»
19.25 Перша шпальта
19.55 Дорогі депутати
20.30 ПРЕЗЕНТАЦІЯ д/ф «Аеропорт. 
Той день»
20.35 Д/ф «Аеропорт. Той день»
21.20 Новини
22.00 «Подорожні» з Ольгою Гера-
симюк
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі

06.55 «ТСН-Тиждень»
08.25 Х/ф «Про вовка промовка»
10.00 «Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
19.30, 01.15 ТСН
20.30 Д/ф «Аеропорт»
21.30 Х/ф «Береги»

 
 
06.00 «Спецпроект. День Перемоги. 
Повернення»
06.50 «Мультфільм»
07.15, 20.00 «Подробиці»
07.50 Х/ф «Чисте небо»
10.00 Х/ф «Летять журавлі»
12.00 Т/с «Наказано знищити. Опера-
ція «Китайська скринька»
15.35 «Жди меня»
17.45 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.30 Д/ф «Аеропорт»
21.15 Т/с «Любов і розлука» 
23.05 Т/с «Завжди говори «Завжди»

06.05 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.05 М/с «Барбоскіни»
07.12 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.35 Єралаш
09.40 Х/ф «Перлина Харбор»
13.35 Х/ф «Полювання за скарбами»
15.45 Х/ф «2012»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
00.10 Аферисти в мережах
 
 
06.00 «У пошуках істини. Справжня 
історія графа Дракули»
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.35, 18.50 «За живе!»
09.50 Т/с «Самара»(1)
11.40 «Зіркове життя»
12.40 Х/ф «У Бога свої плани»
14.20 «Битва екстрасенсів»
18.00, 21.30 «Вікна-Новини»

20.30 Д/ф «Аеропорт»
22.05 «Детектор брехні 7»
23.35 «Один за всіх»

06.10, 14.20, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Т/с «Лікарка» 
18.00, 04.45 Т/с «Безсмертник» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
20.30 Д/ф «Аеропорт»
21.20 Т/с «Практика» 
23.20 Х/ф «Сталінград»
 

06.20 М/с «Муча Луча»
07.00, 19.15 Надзвичайні новини
07.50, 09.15 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.35 Надзвичайні новини. 
10.30, 04.05 Т/с «Революція»
12.30, 13.20 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф «Мерседес» тікає 
від погоні»
16.40 Х/ф «Повітряний маршалл»
18.45 Факти. Вечір
20.30 Д/ф «Аеропорт»
21.20 Х/ф «Сірі» 
23.30 Х/ф «Невідомий» 

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

14.40 М/ф «Астерікс і Обелікс» 
17.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Кейт і Лео»
00.15 Х/ф «Сенсація» 

06.00-10.55 Мультфільми
11.55 Рятівники
17.05 Т/с «Сімейний бізнес» 
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30, 23.00 Т/с «Два батька і 
два сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Х/ф «Померти молодим» 
01.50 ТЕТ-Інтернет
02.40 Т/с «Ходячі мерці» 

06.00 Х/ф «Василиса Прекрасна»
07.10 Неймовірні подорожі
10.00 «Микола Сивий. Пісня - моя 
любов»
11.00, 20.00 Апокаліпсис: друга 
світова війна
12.50 «Художні історії»
14.20 «Щоденник для батьків»
15.00, 23.00 Енімалія
16.00 «Ландшафтні ігри»
16.10 «Модні історії»
16.45 «Юбилейний концерт 
О.Білозір»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.00 «Тарапунька: аншлаг довжи-
ною в життя»
22.00 Всесвіт
23.35 «Світські хроніки»
00.00 «Латинський коханець» 

05.05 Х/ф «Чорний квадрат» 
07.00 «Правда життя»
07.30 «Агенти впливу»
08.25 Т/с «Павутиння - 7»
16.00 Т/с «Жінки на межі»
19.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
23.45 Т/с «Закон і порядок. Злочинні 
наміри - 10» 
00.40 Т/с «Мертва зона»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.10, 02.10 Смішні люди
11.40, 12.10 Криве дзеркало
12.35 Х/с «Блокада»
18.40 Х/ф «Подвиг Одеси»
21.10 Х/с «Заєць, смажений по-бер-
лінськи»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео»
07.00 Т/с «Ментівські війни-5»
15.00 «Люстратор 7.62»
16.00 Х/ф «Міцний горішок-4»
19.00 Х/ф «Горець»
21.30 Х/ф «Горець-2»
23.30 Х/ф «Горець-3»

 
 
06.00 Спецпроект «ЄДИНА КРАЇНА»
06.30 Музичне турне
07.35 Д/с «Подорожуймо Литвою»
08.10, 14.15 Як це?
08.35, 13.45 Казки Лірника Сашка
08.50, 13.55 Мультфільм
09.00 Вічне
09.20 ПРЕЗЕНТАЦІЯ д/ф «Аеропорт. 
Той день»
09.35 Д/ф «Аеропорт. Той день»
10.20 «Подорожні» з Ольгою Гера-
симюк
11.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.00 Уряд на зв»язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.00, 18.30, 21.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
14.40 Хочу бути
15.25 Фольк-music
16.30 Книга ua
16.55 Д/ф «Ясміна і Мухамед»
18.15 Новини. Світ
18.55 Д/ф «Північ. Париж проки-
дається»
20.00 Про головне
22.00 Війна і мир
22.55 Трійка, Кено, Максима

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Королева бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»

17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе завтра» 
22.00 «Чотири весілля 4»
23.35 Х/ф «Розвідка»

05.55, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45 Т/с «Завжди говори «Завжди»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Любов і розлука» (2)
00.40 Т/с «Територія краси»

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.25 М/с «Барбоскіни»
07.30 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Сутінки» 
23.25 Х/ф «Вампірша»

06.05, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.35, 18.30 «За живе!»
09.45 Т/с «Самара»
11.35 «Зіркове життя»

12.35 «МастерШеф - 3»
19.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01.10 «Один за всіх»

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Т/с «Недоторканна»
18.00 Т/с «Безсмертник» 
21.00 Т/с «Практика» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10, 03.25 Т/с «Революція»
11.55, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Свобода слова

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

21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.55 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.10 М/ф «Барбі: Академія принцес» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.10 Панянка-селянка
16.00 Віталька
17.05 Т/с «Сімейний бізнес» 
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30 Т/с «Два батька і два сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Х/ф «Кохання трапляється

05.55 Х/ф «Коник-Горбоконик»
07.10 «МАН: молоді, амбіційні, напо-
легливі?»
07.40 «Ландшафтні ігри»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Апокаліпсис: друга світова 
війна
12.50 «Тарапунька»
14.00, 22.35 Всесвіт
15.00 «Соціальний пульс»
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40, 23.35 Енімалія
16.20 «Цивілізація Incognita»
17.45 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Великі бої
21.35 Замальовки: коротко про 
головне
00.00 «Латинський коханець»

 

04.25 «Легенди карного розшуку»
05.10 Х/ф «Зграя»
07.05 Х/ф «Кримінальний відділ»
08.30 «Випадковий свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
13.10 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Державний захист - 2»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.50 Криве дзеркало
11.20 Х/ф «Борець і клоун»
13.05 Х/ф «Заметіль»
14.25 Х/ф «Оскаженілий автобус»
16.20, 21.30 Х/с «Комісар Рекс»
18.00 Х/ф «Сірі вовки»
19.55 Х/с «Чотири танкісти і собака»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих ліх-
тарів-5»
12.50 Х/ф «Горець»
15.10 «6 кадрів»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Ментівські війни-6»
21.25 1/2 Ліга Чемпіонів. Барселона 
- Баварія
23.40 Про Лігу Чемпіонів + огляд 
ігрового дня

 
 
06.00 Спецпроект «ЄДИНА КРАЇНА. 
UNITED COUNTRY»
06.30 Музичне турне
07.35 Д/с «Подорожуймо Литвою»
08.10 Книга ua
08.35, 14.35 Казки Лірника Сашка
08.50, 14.50 Мультфільм
09.00 Вічне
09.15 Про головне
10.10 Д/ф «Ясміна і Мухамед»
11.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
13.00, 18.30, 21.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
15.00 Хто в домі хазяїн?
15.40 Як ваше здоров’я?
16.15 «Європа співає»
18.15 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45 «Чотири весілля»
11.05 Т/с «Королева бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе завтра» 
22.00 «Інспектор Фреймут 2»
23.35 Х/ф «Розвідка»  

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15  «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45, 16.15, 22.50 Т/с «Завжди 
говори «Завжди»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Любов і розлука»
00.40 Т/с «Територія краси»

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 02.35 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Молодик» 
23.25 Х/ф «Прекрасні створіння 
 

04.35, 16.00 «Все буде добре!»
06.05, 18.30 «За живе!»
08.55 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.20 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22.35 «Давай поговоримо про секс 2»
00.25 «Один за всіх»

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00 Ток-шоу «Говорить Україна»
11.10 Т/с «Дім сплячих красунь» 
18.00 Т/с «Безсмертник» 
21.00 Т/с «Практика» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Шаман 2»

 
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.20 Т/с «Тринадцятий-2»
12.00, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Винищувачі»
 

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
 
 
06.00-10.55 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Розумна селянська 

донька» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.10 Панянка-селянка
16.00 Віталька
17.05 Т/с «Сімейний бізнес» 
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30, 23.00 Т/с «Два батька і 
два сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Х/ф «Минулої ночі в Нью-Йор-
ку» 
01.30 ТЕТ-Інтернет

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин «Соціальний пульс»
06.15, 20.00 Великі бої
07.10, 18.20 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Замальовки: коротко про 
головне
12.10 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
14.00, 22.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.00 Енімалія
17.45 Слідство ведуть екстрасенси
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 «Глобал - 3000»
23.30 «Натхнення»
23.50 «Ландшафтні ігри»
 

04.55, 15.15 Т/с «Державний захист 
- 2»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»

09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
13.10, 19.30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 12»
15.00, 19.00, 21.40, 02.05, 03.55 
«Свідок»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3» 
00.40 Т/с «Мертва зона» 

05.45, 07.40 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
09.30 Х/ф «Кінець імператора тайги»
11.05 Х/ф «Барханов і його охоро-
нець»
13.20, 19.30 Х/с «Чотири танкісти і 
собака»
14.50, 21.35 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Ягуар»
18.05 Х/ф «Стамбульський транзит»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
09.25 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих ліх-
тарів-5»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу. Ушу»
16.40 «6 кадрів»
21.30 «Хоробрі серця»
00.00 «ДжеДАІ»
00.20 «Секретні матеріали»
00.35 Х/ф «Горець-3»
02.25 Х/ф «Москаль-чарівник»

Телепрограмма
№15(258), пятница, 8 мая 2015 г.10

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

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

http://pellety.in.ua/

Якщо ви думаєте, що 
нікотин не впливає на голос 
жінки, спробуйте при ній 
струсити попіл на килим.

                  * * *
— Увечері обережніше 

з парковки вилітай. Там у 
поліції знову «план перехо-
плення».

— Знову ловлять когось?
— Ні. Перехоплюють до 

получки.
                  * * *
— Кажуть, що ходити 

босоніж дуже корисно для 
здоров’я.

— Ти правий, друже. 
Коли я вранці прокидаю-
ся у взутті, у мене завжди 
болить голова.

                   * * *
— Фіма, ти б купив чи що 

мені квіти!
— Навіщо, Роза?! Ти ж ще 

жива?!
                    * * *
— Ой, Роза Мойсеївна, Ви 

така розумна! 
— Я не розумна, я досвід-

чена. Була б розумною — не 
була б такою досвідченою.

                   * * *
— У мене син народився!
— Вітаю! Ім’я вже приду-

мав?
— Нехай дружина думає. 

Досить того, що я прізвище 
та по батькові придумав.

                 * * *
Суддя каже злочинцю:
— Вітаємо! Ви десятити-

сячний клієнт нашого суду! 
На честь цієї знаменної 
події ви можете самі вибра-
ти, в якій тюрмі відбувати 
термін.

— У жіночій!
                  * * *
— Не боїшся ходити на 

сторону? А якщо дружина 
дізнається? Вона ж у тебе 
просто звір!

— У кращому випадку 
розлучуся.

— Я навіть боюся питати, 
що в гіршому випадку.

— У гіршому — не встиг-
ну.

                  * * *
Йде Вовочка з татом повз 

школу.
— Синку, ти в цій школі 

навчаєшся?
— Так.
— Я теж тут вчився 20 

років тому.
— Тепер я зрозумів, що 

мав на увазі директор, коли 
говорив, що такого ідіота 
як я, він 20 років у школі не 
бачив.

                   * * *
Зустрічаю якось у вересні 

однокурсника.
— Ну як літо провів?
— Супер! Поїхав на море, 

влаштувався рятувальни-
ком. Море, сонце, фрукти,

дівчинки — кайф!
— Здорово!
— Але одна думка, одна 

думка все літо не давала 
мені спокою, позбавляла 
спокою, заважала вночі 
заснути.

— Що таке?
— Я плавати не вмію. А 

раптом що ...

Посміхніться
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13.10 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3» 
00.40 Т/с «Мертва зона»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.05 Криве дзеркало
10.35 Х/ф «Сірі вовки»
12.30, 19.30 Х/с «Чотири танкісти і 
собака»
14.35 Х/с «Комісар Рекс»
16.15 Х/ф «Поживемо-побачимо»
17.35 Х/ф «Оскаженілий автобус»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео по-україн-
ські»
08.25, 21.30 «ДжеДАІ»
08.45 «Секретні матеріали»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
12.50, 19.00 Т/с «Ментівські війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу. Шаолінь»
16.40 «6 кадрів»
22.00 1/2 Ліга Європи УЄФА. Дніпро - 
Наполі. Пряма трансляція

06.00, 00.05 Спецпроект «ЄДИНА 
КРАЇНА. UNITED COUNTRY»
06.30 Чоловічий клуб. 
08.10, 16.35 Театральні сезони
08.35, 13.45 Казки Лірника Сашка
08.50, 13.55 Мультфільм
09.00 Вічне
09.15, 20.00 Про головне
10.10, 22.00 Перша студія
10.30 Д/ф «Сага старовинної пущі»
11.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.25 «Схеми» з Наталією Седлець-
кою
13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
13.20 Час-Ч
14.10 Музична академія Junior
15.40 Віра. Надія. Любов
17.10 Музичне турне
18.15 Новини. Світ
18.55 Х/с «Вікендові історії»

 
06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.45, 11.00 Т/с «Королева бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»

08.00, 08.30 М/с «Качині історії» 
08.55 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Світське життя»
10.45 Х/ф «Якби я була цариця»
14.30 «Вечірній Київ 2015»
16.30 «Вечірній квартал у Греції»
18.30 «Розсміши коміка»
21.20 «Вечірній квартал в Буковелі»
23.25 Х/ф «Ва-банк» 

05.45, 20.00, 02.20 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00 «Ми із джазу»
08.40 «Школа доктора Комаровсь-
кого»
09.30 «Новини»
10.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00, 20.30 Т/с «Будинок з ліліями» 
22.50 Т/с «Все спочатку» 

06.02 М/с «Губка Боб»
07.55 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
13.10 Страсті за Ревізором
15.15 Т/с «СашаТаня»
19.00 М/ф «Динозавр»

21.00 Х/ф «Пірати Карибського моря» 
23.50 Х/ф «Привиди в Коннектикуті»

06.30 Х/ф «Червоні вітрила»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.30 Х/ф «Максим Перепелиця»
13.15 Х/ф «Мріяти не шкідливо»
15.10 Т/с «Коли ми вдома»
16.45 «Холостяк - 5»
19.00 «Україна має талант!-7. Га-
ла-концерт»
22.55 «Давай поговоримо про секс 2»

06.15 Т/с «Сила кохання» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Т/с «Селянка» 
15.20 Х/ф «Відпустка влітку»
 
 
06.25 Факти
06.55 М/с «Муча Луча»
07.45 Секретний фронт
08.40 Антизомбі
09.40 Д/ф «Аеропорт»

10.35 Громадянська оборона
11.40 Інсайдер
12.35, 13.00, 20.05 Т/с «Лютий»
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
22.00 Х/ф «Червона спека»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Звана вечеря»
11.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
12.00 Х/ф «Біле ікло» 
14.15 «Орел і Решка»
18.00 Х/ф «Побачення моєї мрії» 
20.00 Х/ф «Хатіко: Найвірніший друг» 
21.50 «КВН»
23.50 Т/с «Красуня та чудовисько»

 
06.00-10.55 Мультфільми
11.15 М/ф «Кукарача» 
12.35 М/ф «Велика космічна пригода» 
14.10 Обережно, діти!
14.30 Х/ф «Артур і мініпути» 
16.25 М/ф «Хортон» 

09.45 «Українські сенсації»
10.45 ТСН 
11.30 Х/ф «Я більше не боюсь»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 5»
23.15 Х/ф «Втеча з Шоушенка»

06.40 «Мультфільм»
07.05 «Подробиці»
07.35 Х/ф «Доля людини»
09.30 «Новини»
10.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
18.00, 21.30 Т/с «Будинок з ліліями» 
20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Життя прекрасне»

06.15 Х/ф «Сутінки»
18.00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря» 
00.10 Х/ф «Привиди в Коннектикуті»

 
05.15 Х/ф «Дванадцять стільців»
07.55 «Холостяк - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майдані»

11.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
15.00 «Україна має талант!-7. Га-
ла-концерт»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 «Один за всіх»
21.55 «Детектор брехні 7»
23.30 «Я соромлюсь свого тіла 2»

06.00 Події
06.40 Х/ф «Відпустка влітку» 
08.15 Х/ф «Шукаю попутника» 
10.10 Т/с «Пам’ять серця» 
14.00 Моє нове життя
15.00, 20.00 Т/с «Всі скарби світу» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
23.50 Великий футбол

06.10 Факти
06.40 Мультфільми
08.25 Х/ф «Охоронець»
10.30 Х/ф «Ронін»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Винищувачі»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Кінець світу»
22.50 Х/ф «Саботаж»

06.30, 08.10 «Мультфільми»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.40 М/ф «Дух живого лісу» 
11.00 Х/ф «Біле ікло» 
13.00 «Орел і Решка»
18.15 Х/ф «Хатіко: Найвірніший друг» 
20.00 Х/ф «У пошуках скарбів 
нібелунгів» 
22.10 Т/с «Надприродне» 
23.50 Т/с «Красуня та чудовисько»

06.00, 08.30 М/с «Смурфіки» 
06.20 Х/ф «У пошуках капітана 
Гранта» 
07.30 Байдиківка
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Даша-дослідниця» 
10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
10.35 М/с «Ескімоска» 
10.45 М/с «Міккі Маус»
10.55 М/с «Фіксики» 
11.05 М/ф «Велика космічна при-
года» 
12.25 М/ф «Барбі: Чудове Різдво» 
13.50 Х/ф «Розумна селянська 

донька» 
15.05 Х/ф «Крамер проти Крамера» 
17.05 Х/ф «Артур і мініпути» 
19.00 Х/ф «Австралія» 
22.05 Х/ф «Померти молодим» 

05.55 Х/ф «Вдова з острова Сен-
Пьєр»
07.45 «Натхнення»
08.00, 20.10 «Відгомони»
08.40, 20.50 «Цивілізація Incognita»
09.00 Формула перемоги
09.40, 19.00 Дива Сонячної системи
11.00 Х/ф «Джейн Ейр»
14.00 Вперед, на Олімп!
15.00 Світ диких тварин
16.00 Мікрокосмос
17.00 «Художні історії»
21.00 «Родіон Нахапетов: від П’яти-
хаток до Голлівуда»
22.00 Х/ф «Привид опери» 

06.00 Т/с «Таємниці слідства - 9» 
11.30 «Легенди карного розшуку». 
Злодійське золото
12.00 «Агенти впливу»

Телепрограмма
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06.00, 00.05 Спецпроект «ЄДИНА 
КРАЇНА. UNITED COUNTRY»
06.30 Музичне турне
07.35 Д/с «Подорожуймо Литвою»
08.10 Хто в домі хазяїн?
08.35, 13.45 Казки Лірника Сашка
08.50, 13.55 Мультфільм
09.00 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.30 Д/ф «Північ. Париж проки-
дається»
11.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
12.20 Слідство. Інфо
13.00, 18.30, 21.00 Новини
13.20, 18.05 Час-Ч
14.10 Музична академія Junior
15.35 Надвечір»я
16.35 Світло
17.15 Д/ф «Європа. Далі буде...»
18.15 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
22.55 Трійка, Кено, Максима

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

 

06.00 Спецпроект «ЄДИНА КРАЇНА. 
UNITED COUNTRY»
06.30 Віра. Надія. Любов
07.20 Надвечір»я
08.10 Подорожуй першим
08.35 Казки Лірника Сашка
08.50 Мультфільм
09.00 День Європи в Україні. 
09.05 Перша студія
10.15 Зроблено в Європі
12.05 Чоловічий клуб. 
13.10 Музична академія Junior
14.35 Світло
15.20 Книга ua
16.15 Д/ф «Дорогами Саксонії»
16.40 Чоловічий клуб
17.15 Х/с «Вікендові історії»
18.20 Д/ф «Європа. Далі буде...»
19.30 Концертна програма 
21.10 Новини
21.50 Утеодин з Майклом Щуром
22.20 Музика з Олексієм Коганом
 

06.15, 20.15 «Українські сенсації»
07.10, 19.30 ТСН

06.00 Світло
06.30 Худ. т/ф «Хочу зробити 
зізнання»
09.20 Х/ф «Із життя Остапа Вишні»
10.45 Д/ф «Загадки Норільського 
повстання»
12.35 Д/ф «Ті десять років. Євген 
Сверстюк»
13.30 Д/ф «Кримські татари: «Крим 
- наш!»
14.40 Х/ф «Залізна сотня»
16.30 Д/ф «Стеком і шаблею. Михай-
ло Гаврилко»
17.40 Театральні сезони
18.15 Х/ф «У нас є Папа»
20.00 Д/ф «Чесно жити і чесно 
померти. Ігуменя Йосифа Вітер»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.05 Д/ф «Володимир Кравчук. Мен-
шенький» з циклу «Героям слава»
22.55 Трійка, Кено, Максима

07.00 Мультфільм
08.00 Х/ф «Всупереч здоровому 
глузду» 

09.45 «Чотири весілля»
11.05, 04.25 Т/с «Королева бандитів»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Моє щасливе завтра» 
22.00 «Сказочная Русь 2015»
22.30 «Право на владу - 2» 

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45 Т/с «Завжди говори «Завжди»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Любов і розлука» 
00.40 Т/с «Територія краси»

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш

11.55 Т/с «Татусеві дочки»
16.55, 19.00 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф «Сутінки»
23.20 Х/ф «Тепло наших тіл»

04.50, 16.00 «Все буде добре!»
06.20, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.55, 18.30 «За живе!»
08.05 Т/с «Самара -2»
09.55 «Моя правда»
11.45 «МастерШеф - 3»
19.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла 2»
00.25 «Один за всіх»

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.00 Т/с «Танкісти своїх не кидають» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Віра і 
правда» 
21.00 Т/с «Практика» 
23.00 Події дня

 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.05, 03.20 Т/с «Тринадцятий-2»
12.00, 13.20, 16.50 Т/с «Дізнавач-2»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Винищувачі»
 

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

06.00-10.55 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Стоптані туфельки» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.10 Панянка-селянка

18.10 М/ф «Корпорація монстрів» 
20.00 Віталька
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Два батька і два сина» 
00.00 Х/ф «Сайрус»
 
 
06.00 Х/ф «Джейн Ейр»
10.00 Всесвіт
11.10 Х/ф «Вдова з острова Сен-
Пьєр»
14.00 Teen-клуб
15.00 Світ диких тварин
16.00 «Мистецтво і час»
16.10 «Цивілізація Incognita»
16.30 Вечір пам’яті М.Мозгового 
«Мріялося, хотілося, не збулося...»
19.00 Дива Сонячної системи
20.10 Походження океану
21.00 Замальовки: коротко про 
головне
22.00 «Секрети закулисся»
22.30 Х/ф «Горбань»
 

04.45 Т/с «Державний захист - 3»
08.00 Т/с «Каменська - 5»
11.30 «Речовий доказ». Міняйло: в 

16.00 Віталька
17.05 Т/с «Сімейний бізнес» 
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30, 23.00 Т/с «Два батька і 
два сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин «Соціальний пульс»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40, 03.50 «Світські хроніки»
07.10 «Модні історії»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Великі бої
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10 Слідство ведуть екстрасенси
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Цивілізація Incognita»
16.00, 23.35 Енімалія
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 Фінал кубка України з гандболу.
20.30 Таке спортивне життя.
21.35 Замальовки 

04.55 Т/с «Державний захист - 2»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»

погоні за мільйоном
12.00 «Головний свідок»
12.55 «Випадковий свідок»
13.30 «Правда життя»
14.00 Т/с «Таємниці слідства - 9» 
19.30 Т/с «Жінки на межі»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.25 Смішні люди
11.55, 12.25 Криве дзеркало
12.50 Х/ф «Поживемо-побачимо»
14.15 Х/ф «Ігри метеликів»
16.05 Х/с «Зірка епохи»
23.20 Х/с «Казароза»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео»
08.40 «ДжеДАІ»
09.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
10.00 Т/с «Ментівські війни-5»
18.00 Х/ф «День, коли Земля зупи-
нилась»
20.00 Х/ф «Зламана стріла»
22.10 Х/ф «Загнаний»

12.55, 22.45, 03.20 «Випадковий 
свідок»
13.25 Х/ф «Громадянка начальниця»
15.20 Т/с «Павутиння - 7»
23.00 «Головний свідок» 
 

05.45 Мультфільм 
11.20 Х/ф «Слово для захисту»
13.00 Х/с «Зірка епохи»
20.15 Х/ф «Ігри метеликів»
22.05 Х/ф «Напівімла»
00.00 Криве дзеркало

06.00 Мультфільми
06.30 «Журнал Ліги Чемпіонів УЄФА 
2014-2015»
07.00 Х/ф «Розжалуваний»
08.45 «Хоробрі серця»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «ДжеДАІ»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Буде бій». 
16.50 24 Тур ЧУ. Волинь - Говерла
19.15 24 Тур ЧУ. Динамо - Дніпро
21.30 «Профутбол»
23.10 «Гра без правил»

К-1

К-1

13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами - 5»
15.45 «Битва салонів»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
23.00 «Світське життя»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 «Мультфільм»
07.00,16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Готель «Президент»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.20, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.40 Т/с «Завжди говори «Завжди»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Таємничий острів»

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 02.10 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.00, 19.00 Т/с «Вороніни»

18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага» 

06.35 Х/ф «Самотнім надається 
гуртожиток»
08.10 Х/ф «Терористка Іванова»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»

06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Х/ф «Шукаю попутника» 
18.00 Т/с «Безсмертник» 
21.00 Співай як зірка
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Т/с «Тринадцятий-2»
10.10, 16.45 Т/с «Дізнавач-2»
12.00, 13.20, 16.20 Т/с «Смертельна 

сутичка»
12.45, 15.45, 18.45, 21.10 Факти. 
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу
22.55 Х/ф «Відставник-3» 

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

06.00-10.55 Мультфільми
10.55 Обережно, діти!
11.20 Х/ф «Столику, накрийся» 
12.30 Т/с «Та, що говорить з приви-
дами» 
14.10 Панянка-селянка
16.00 Віталька
16.45 Т/с «Сімейний бізнес» 
18.15 М/ф «Хортон» 

20.00 М/ф «Корпорація монстрів» 
21.50 Х/ф «Кохання трапляється» 

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Со-
ціальний пульс»
06.15, 20.30 Великі бої
07.10 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 21.35 Замальовки: коротко про 
головне
12.15 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Слідство ведуть екстра-
сенси
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.35 Енімалія
18.20 «Кумири»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
 

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 03.20 «Випадковий свідок»
09.30 Т/с «Каменська - 5»
13.00 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів»
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15 Т/с «Державний захист - 3»
19.30 Х/ф «Кохання під грифом «Ціл-
ком таємно»
21.30 Т/с «Перевізник» 

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.10 Криве дзеркало
10.40 Х/ф «Стамбульський транзит»
12.05, 19.30 Х/с «Чотири танкісти і 
собака»
14.05, 14.50, 21.30 Х/с «Комісар Рекс»
15.40 Х/ф «Кінець імператора тайги»
17.15 Х/ф «Барханов і його охоро-
нець»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.25 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-5»
12.50 Т/с «Ментівські війни-6»
15.00 Д/п «Автомобілі в погонах»
15.50 Д/п «Воїни світу. Демони ночі»
16.40 «6 кадрів»
18.50 24 Тур ЧУ. Чорноморець - Ме-
таллург 3
22.00 «Буде бій». Д/п «Змішані бої»
23.20 Х/ф «Дикій схід»
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Обережно!

Наші рецепти

Всяко разно...

Ніна Матвієнко: «Не розумію 
такого поняття, як відпочинок!»

Знайомтесь!

Сырные лепешки на кефире

12

— Ви у нас часта гостя. 
Мабуть, добре вже вив-
чили місто, район?..

— На жаль, добре Вишго-
родський район я не знаю. 
Для мене ця місцевість є 
історичною спадщиною з 
часів княгині Ольги. Чо-
мусь раніше я вважала, що 
тут стоять замки, є якісь за-
лишки минулого, артефак-
ти... А приїхавши вперше, 
була розчарована, бо по-
бачила саме каміння. Але є 
така надія, що колись місто 
стане духовним центром. 
На противагу тому ж Хре-
щатику, вже настільки забу-
дованому, нехай там і зали-
шається адміністративний 
центр країни. А Вишгород 
стане душею. Ми, нащадки 
княгині Ольги, мріємо про 
це. Але, щоб це здійснити, 
потрібно, принаймні вивчи-
ти свою історію, яку у нас 
взагалі полюбляють спа-
скудити, переписати, щоб 
лишити нас власної історії 
та державності. 

Ми — давня нація, і є 
спадщина, яка це дово-
дить. Тому Вишгород та 
його окраїни для мене осо-
бливе місце.

Районом я не подорожу-
вала, я ніколи не бачила 
прекрасні поля, озера, річ-
ки, я тільки по бідних се-
лах їжджу (сміється). Та й 
містом я ніколи не ходила, 
хоча і бувала часто, тому 
про певні зміни сказати не 
можу. Тим паче, що мене 
не так цікавлять магазини 
та новобудови, як люди: 
як вони дивляться на кож-
ну проблему, чим вони жи-
вуть. Я відмітила для себе, 
що мешканці Вишгорода 
модно одягаються, розби-
раються у політиці, вони 

Минулого тижня у Вишгороді виступила всенарод-
на улюблениця Ніна Матвієнко. Скориставшись на-
годою, ми поспілкувалися з Ніною Митрофанівною, 
зазирнувши перед виступом до дирекції БК «Енер-
гетик». Там народна артистка України (як і годиться) 
чепурилася, водночас обговорюючи з Олександром 
Біляєвим, начальником районного відділу культури, 
деталі репертуару та сценарію. 

сучасні, позбавлені провін-
ційної логіки, не обмежені у 
вираженні своїх думок. Тут 
люди мають доволі високий 
побутовий рівень життя, що 
зазвичай формує реальний 
світогляд. Тож вишгородці 
знають про свою державу 
все: що вона їм дала, що 
вкрала, чим обмежила. А 
ще вишгородці, хоча і меш-
канці міста, не відірвані від 
землі. У прямому, і пере-
носному сенсі. Адже сьо-
годні настільки фінансово 
важко, нас обклали такими 
податками, що неможливо. 
Тому земля для людей — 
годувальниця. 

— До речі, а у Вас є 
дача?

— Є, але я її закинула, 
давно нічого не роблю. 
Коли була молодшою, я 
займалася землею. Сама 
собі садила, вирощувала, 
робила зимові заготовки. 
Зараз у мене той вік, коли я 
маю право не стояти в позі 
«зю» на городі. Я вважаю, 
що все, що робиш, тре-
ба любити. Я народилася 
і виросла в селі, праця із 
землею у мене з пелюш-

ок. Тому такого казкового 
настрою, як інші, не маю. 
Я відпрацювала в селі, від-
працювала на дачі. Тепер 
годі! І взагалі у кожного з 
нас настає такий час, коли 
тобі вже багато не потріб-
но, як раніше.

— Тож, для Вас, земля 
— це не відпочинок?

— Не розумію такого 
поняття, як відпочинок. Я 
щодня прибираю, готую 
їсти, застеляю ліжка, на 
подвір’ї пораюся, де зай-
маюся квітами, підрізан-
ням дерев. Для мене це і 
є водночас і відпочинком, у 
тому числі моральним. По-
лежати вдень навіть і п’яти 
хвилин не можу. Не маю 
я такого часу. Я не їжджу 
відпочивати за кордон або 
у наші санаторії, бо не вва-
жаю це за відпочинок. Все 
одно ти серед людей, хо-
диш на певні процедури, 
живеш за розкладом... 

Я режим терпіти не можу. 
Я люблю свободу. 

А вдома я готую на шість 
або вісім чоловік. Єди-
не, що іноді допомагають 
донька Тоня із чоловіком: і 
швидше, і веселіше з ними. 
Однак, є стільки нюансів, 
ви не уявляєте... 

Наприклад, двоє синів не 
їдять м’яса, один з них ще й 
рибу. Тож під кожного треба 
підлаштовуватися. Я навіть 
боюся їх залишити надовго 
самих. Бо вони будуть го-
лодувати... 

Сини — художники, дня-
ми працюють. Один зараз 
розписує Успенський со-
бор, другий пропадає у 
майстерні. Вони вдихають 
шкідливі фарби, тому, я по-
стійно готую їм свіжі морк-
вяно-яблучні соки. Отакий 
у мене санаторій із закор-
доном!

— Зараз Ви багато дає-
те концертів?

— Ні, зовсім не гастро-
люю. Це у минулому році 
винятково у мене був такий 
підйом, ми працювали з 

донькою Тонею для АТО. Я 
до Маріуполя доїхала, вона 
— ще далі. 

Давали багато концертів, 
щоб заробити коштів, аби 
передати їх АТОшникам. А 
згодом зрозуміла, що поми-
ляюсь. Прикро, але так ста-
лося, що й досі не знаємо, 
куди подівалася та наша 
допомога. Гроші віддали і 
все... 

Допомагати потрібно 
адресно, конкретним хлоп-
цям, і надсилати саме те, 
що вони кажуть. Уже таким 
чином, допомогла своїм 
родичам, котрі поїхали во-
ювати на Схід. А ще біль-
ше, я схиляю голову перед 
волонтерами, вони працю-
ють, їздять у саме пекло, 
часто гинуть. А їх ніхто не 
славить. Їхні імена не ви-
сять на дошках пошани. 
І їхні сім’ї страждають не 
менше, ніж сім’ї військових. 

— Я помітила, що Ви за-
хоплюєтеся історією…

— Свою історію потріб-
но знати! Тим паче зараз, 
коли плевели заповнили 
наші землі, і не дають ко-
лосочку, українцю, проро-
сти. Потрібно підіймати 
наші історичні факти, події, 
назви, тому, що все це 
несе рідну нам енергетику. 
Наші казки, приказки, при-
слів’я! Наші пращури, орії 
чи русичи, якби не звали-
ся, залишаються нашими 
предками зі збереженою 
історією, традицією і т. ін. 
До речі, разом з предками і 
наша мова мінялася, наби-
раючись різних діалектів (у 
нас багато цікавих діалек-
тик, наприклад, на Поліссі, 
Чернігівщині). Навіть зараз, 
у нас постійно з’являється 
багато нових слів, міняєть-
ся лексикон. Мова жива. 
Водночас і про спадщину 
не забуваємо. Тож словами 
Кобзаря: «Свого навчайте-
ся і чужого не цурайтеся». 
Адже історія і мова — це 
наше все!

Ольга Авраменко

Кліщі — кровососи, параз-
ити теплокровних тварин, 
тобто ссавців і птахів. Тіло у 
них сплощене, цегляно-чер-
воне або коричневе, з тем-
ним або орнаментованим 
щитком. 

Іксодові кліщі широко по-
ширені в змішаних лісах, але 
зараз їх можна зустріти і на 
садових ділянках, і в дачних 
селищах, зелених зонах міст, 
у парках і скверах. Особливо 
багато їх на лісових галяви-
нах, у чагарниках по берегах 
струмків, на узбіччях лісових 
доріг і стежок.

Активними бувають у ран-
кові і вечірні години. Кліщі 
піднімаються на трав’янисті 
рослини на висоту до півто-
ра метрів, де підстерігають 
здобич, виставивши вперед 
першу пару ніг. Вони чіпля-
ються за тварин або людей, 
що проходять повз них, але 
не заповзають на дерева і не 
падають зверху. 

Укус паразита безболіс-
ний, хоча хоботок проникає 
глибоко в шкіру.

Правила 
безпечного відпочинку:
1. Збираючись до лісу, тре-

ба одягатися так, щоб кліщ 
не зміг проникнути під одяг.
Для прогулянок на природі 
покривайте голову головним 
убором і одягайте світлий 
однотонний одяг з довгими 
рукавами, який щільно при-
лягає до тіла — аби легше 
було помітити кліщів.

Обробіть одяг спеціаль-
ними акарицидними і ре-
пелентними засобами, які 
вбивають або відлякують 
небезпечних членистоногих.

2. Кожні 2 години прогу-
лянки оглядайте себе і своїх 
супутників, аби виявити клі-
щів. 

Повторіть огляд вдома. 
Особливо ретельно потрібно 
обстежити ділянки тіла, по-
криті волоссям. 

Кліщі зазвичай вибирають 
ділянки з ніжною, тонкою 
шкірою: шию, пахви, пахову 
область, вушні раковини, во-

Ингредиенты:
1 ст. кефира; по 0,5 ч. л. 

соли, сахара и соды; 1 ст. на-
тертого твердого сыра; 1 ст. 
натертой на терке ветчины 
или сосисок (можно также 
использовать творог с зеле-
нью); 2 ст. муки.

Способ приготовления:
1. Добавьте в кефир соль, 

сахар, соду. Обязательно хо-
рошо перемешайте.

2. Затем добавьте натер-

Увага:
кліщі!

У теплу пору після ви-
ходу із зимової діапаузи 
розпочинається активі-
зація іксодових кліщів, 
які можуть затьмарити як 
пікнік на природі, роботу 
на садовій ділянці так і 
звичайну прогулянку. 

лосисту частину голови.
3. Обстежте домашніх тва-

рин, перш ніж впускати їх до 
хати.

4. І будьте пильними: клі-
щів можна занести в будинок 
з лісовими квітами, грибами, 
ягодами.

Що робити, 
якщо кліщ присмоктався?

1. Негайно зверніться до 
найближчого травмпункту.

2. Якщо це неможливо, 
видаліть його самостійно: 
обхопіть кліща біля основи 
хоботка пінцетом або наки-
нутою петлею з міцної нитки 
і обережно витягайте повіль-
ними коловими рухами з по-
качуванням з боку в бік.

3. Не можна тиснути кліща 
пальцями, так як збудники 
інфекцій  можуть потрапи-
ти в організм людини через 
незначно пошкоджену шкіру 
пальців.

4. Після видалення клі-
ща змастіть ранку розчином 
йоду або спиртом. Якщо хо-
боток залишився, його вида-
ляють стерильною голкою.

5. Після видалення ре-
тельно вимийте руки з ми-
лом, а кліща спаліть.

6. Протягом двох тижнів 
щоденно замірюйте темпе-
ратуру тіла, а в разі її підви-
щення чи виникнення почер-
воніння на шкірі зверніться 
до лікаря!

7. Видаленого кліща необ-
хідно дослідити на заражен-
ня. 

Покладіть його в чисту 
ємність, яка щільно закри-
вається зі злегка зволоже-
ним шматочком вати або па-
перовою серветкою на денці. 
І протягом двох діб відвезіть 
в лабораторію. 

тый сыр и муку, замесите 
тесто.

3. Скатайте из теста шар. 
Затем полученное тесто 
разделите на четыре-шесть 
частей, раскатайте лепешки 
толщиной примерно 2-3 мм, 
положите внутрь начинку. 
Соедините края лепешки и 
очень аккуратно раскатайте 
еще раз.

4. Разогрейте  раститель-
ное масло на сковороде. 

Жарьте сырные лепешки 
с двух сторон на среднем 
огне, накрыв крышкой.

Подавайте это блюдо го-
рячим, вместе со сметаной. 
Такое угощение наверняка 
понравится всем!

Сырные лепешки на кефире — это очень вкусное 
блюдо, которое готовится невероятно быстро. 

Процесс приготовления этого блюда не займет более 
15 минут. Сырные лепешки получаются сытными и ру-
мяными. 
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