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Я не сумніваюсь, що селу Нижча 
Дубечня конче потрібний дитячий 
садок. Але я проти того, щоб силою 
відбирати приміщення, де він колись
розміщався, у підприємця, який його
законно приватизував. Незалежно 
від обставин, що змінилися та бажань 
будь-кого — від невідомої 
нікому молодої мами 
до прокурора 

...И новый глава ФСБ В. Путин 
блестяще справился с задачей, 
нарушив все «красные линии», 
существовавшие в номенклатурных 
взаимоотношениях. А потом были пост 
премьера и президентская должность. 
На вопрос «кто вы, мистер Путин» на 
самом деле тогда ответить 
было несложно — тот, 
кто спас Ельциных
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1 червня, — Міжнародний день 
захисту дітей, — по-справжньому 
святково, з розмахом відзначили 
у Вишгороді. Ось вже де дійсно  
розгорнулася душа — атракціони, 
концерт, караоке, спортивні зма-
гання, майстер-класи, повітряні 
кульки та морозиво! 

Захід видався по-справжньому  
сімейним. На набережну Київського 
моря приїздили цілими родинами: на 
роликах чи велосипедах, більшість 
пішки чи автомобілями. Багато дітей 
привезли групами з усіх куточків нашо-
го району. 

Гостей зустрічали клоуни на хо-
дулях, які моментально дарували 
відповідний настрій, а ще значки та 
повітряні кульки. 

1 червня — Міжнародний день захисту дітей

Родинне свято
«Я-Ми-Україна»

Випуск-2015

Прощавай, 
рідна 
школо! 
324 випускники шкіл району від-

святкували 30 травня День остан-
нього дзвоника.

Випускники пройшли парадом 
вулицями Вишгорода і відсвяткували 
цей день у Вишгородському район-
ному центрі творчості «Дивосвіт».

Найрозумнішим і найактивнішим у 
навчанні медалістам, переможцям 
конкурсів та олімпіад обласного та 
всеукраїнського рівнів були вручені 
премії та подарунки від народного 
депутата Ярослава Москаленка, 
Вишгородських РДА та райради.

Для всіх сюрпризом став концерт 
співачки Alyosha. 

До речі, золоті медалі цього року 
отримали 15 випускників, срібні — 
семеро. Ще семеро наших випуск-
ників стали переможцями Малої 
академії наук та різних олімпіад.   
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Від «комуналки» до «Креону»...
Повний абзац!

Подвиг ценою 
в 100 тысяч 
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Депутат веде прийом...

Моя міліція...

Подписав контракт в конце 2014 
года, Сергей получил необходи-
мое вещевое обеспечение (форму, 
спальный мешок, бронежилет, бе-
лье, каску), и был отправлен в АТО. 
Там уже ему выдали автомат, штык-
нож и другое оружие. Все это было 
внесено в табель.

Потом бой… тяжелый. Ранение. 
Из-под обстрела его вытаскивал 
боец, который оставил автомат Сер-
гея на поле боя, поскольку осколка-
ми снаряда он был поврежден до 
небоеспособного состояния, а тя-
нуть под пулями раненного друга, 
да еще и его непригодный автомат, 
то еще «удовольствие».

Дальше полевые медики, сан-
часть в АТО и госпиталь, в который 
Сергей попал уже без бронежилета 
и формы: первый был раскурочен 
осколками и выброшен еще поле-
выми медиками, а форму пришлось 
разрезать из-за запекшейся крови.

Но за шесть недель лечения бой-
цу и в голову не приходило, что это 
проблема — главное, думал он, 
что он выжил и сможет продолжить 
службу после реабилитации. Мед-
комиссия сочла иначе — Сергея 
комиссовали. Дальше, казалось бы, 
дежурная процедура оформления 
документов в части и военкомате.

В складе части от него потребова-
ли... или вернуть все, что было вы-
дано, или «возместить» деньгами 
в троекратном размере. Поскольку 
военное имущество. За автомат, 
бронежилет, форму и разгрузку на-
бежало почти... 100 тысяч гривен!

На то, чтобы доказать, что он эти 
вещи не продал, у Сергея ушло поч-
ти два месяца: он собирал показа-
ния спасшего его солдата, бумаги от 
врачей о том, что они действитель-
но выбросили его форму и бронежи-
лет. Как выяснилось, спасшему его 
бойцу надо было сделать фото не-
пригодного автомата перед тем, как 
оставлять его на поле боя, а врачам 
— документально зафиксировать 
порчу бронежилета (тоже лучше с 
фото). А что?.. Разве у них не было 
возможности? Это ведь несложно — 
делать снимки под обстрелом или 
когда спасаешь раненного бойца…

Потратив много времени и не-
рвов, Сергей вопрос уладил. Но, 
как выяснил «Обозреватель», шанс 
задолжать своей стране круглень-
кую сумму за то, что ты защищал ее 
границы, имеет практически каждый 
боец.

В украинском законодательстве 
существует два основных докумен-
та, регулирующих выдачу казенного 
имущества бойцам. Это положения 
об обеспечении военнослужащих 
вещевым имуществом: одно — для 
мирного времени, другое — для во-
енного. К слову, второе находится 
за семью замками грифа «секрет-
но», поэтому посмотреть сроки, в 
которые выданной во время войны 
форме законом дозволенно изна-
шиваться, возможности нет.

Впрочем, в этом нет необходимо-
сти. Поскольку военное положение 
в Украине введено не было, то и вы-
дача имущества солдатам, а также 
сроки его износа регулируются... по-
ложением о мирном времени.

Это подтверждается несколькими 
решениями судов по искам бойцов 
к Министерству обороны по причине 

Минобороны выставило счет воину после ранения 

Рисковавшим жизнью за 
родную страну бойцам часто 
приписывают кругленькие 
суммы долгов бюджету — после 
демобилизации

«Украинским бойцам в АТО 
выгоднее погибнуть, чем вы-
жить после ранения», — расска-
зывает «Обозревателю» Сергей 
Иванов (имя изменено по прось-
бе бойца), которому несколько 
месяцев на передовой и шесть 
недель в госпитале после 
тяжелого ранения показались 
«цветочками» по сравнению с 
«ягодками» бумажной волокиты 
в родной части.

недостаточного вещевого обеспече-
ния.

Вот обоснование решения Черни-
говского областного административ-
ного суда по одному из таких дел: 
«Представитель ответчика (Мино-
бороны — Авт.) в судебном заседа-
нии возражал против удовлетворе-
ния исковых требований, ссылаясь 
на то, что истец был обеспечен ве-
щевым имуществом в соответствии 
с Положением о вещевом обеспе-
чении военнослужащих Вооружен-
ных Сил на военное время, утверж-
денным постановлением Кабинета 
Министров Украины от 26 мая 1999 
года № 903-027, «Об обеспечении 
военнослужащих Вооруженных 
Сил вещевым имуществом на воен-

ное время». Указанное положение 
имеет гриф «секретно». Однако, с 
такими доводами ответчика суд не 
может согласиться, поскольку со-
гласно статье 5 Закона Украины «О 
правовом режиме военного положе-
ния» военное положение в Украине 
или в отдельных ее местностях вво-
дится указом Президента Украины, 
который подлежит утверждению 
Верховной Радой Украины в тече-
ние двух дней с момента обраще-
ния Президента Украины, но в день 
рассмотрения дела, как установле-
но судом, любого решения о введе-

нии военного положения в Украине 
не принималось».

Таким образом, полученную фор-
му, бронежилеты и каски бойцы в 
АТО должны суметь уберечь так, 
чтобы она не износилась в сроки, 
отведенные для мирного времени. 
А они — мягко, говоря, оптимистич-
ные…

Для сравнения из Положения взя-
ты нормы обеспечение контрактни-
ков, поскольку со значительной ча-
стью бойцов, отправленных в АТО, 
Минобороны подписывает именно 
контракт.

Из размещенной ниже таблицы 
следует, что куртку и штаны боец 
должен носить в течение 3 лет, одна 
рубашка рассчитана на год, а обувь 

— на полтора, а то и на три года.
Возможно, генералам, сидящим в 

кабинетах, такие сроки службы фор-
мы кажутся допустимыми, но бойцы 
рассказывают, что за год им прихо-
дится сменить, как минимум, 4 ком-
плекта — кое-что сами покупают, а 
что-то от волонтеров получают.

А вот новичкам бывалые АТОш-
ники советуют: если есть свое, не 
бери ничего в части — и качество не 
очень, да еще и должен останешь-
ся государству. За то, что жизнью за 
него рисковал.

Людмила Балабай

НОРМА №3
забезпечення солдатів і сержантів, які проходять службу за контрактом 

у Збройних силах та в інших військових формуваннях

найменування предмета 

Обмундирування
1. Кашкет
2. Берет
3. Кашкет польовий
4. Шапка з овчини
5. 
6. Шапка-феска
 трикотажна
7. Плащ демисезонний
8. Кутка зимова 
із знімним коміром
9. Плащ-накидка 
з чохлом
10. Кітель і штани
11. Куртка і штани
12. Штани
13. Сорочка

14. Краватка

15. Кашне
16. Рукавички
трикотажні
17. Костюм (куртка
і штани) польовий
18. Куртка утеплена
польова
19. Штани утеплені
польові

Взуття
20.Напівчоботи хромові
утеплені
21. Напівчеревики
хромові
22. Черевики з високими
берцями
22-1.Черевики з високи-

ми берцями утеплені
23. Тапочки казармені

Білизна
24. Фуфайка з короткими
рукавами
25. Труси
26. Білизна натільна
27. Білизна тепла
27-1. Термобілизна
28. Рушники
29. Шкарпетки літні
30. Шкарпетки зимові

кількість
на одну 
людину, 

штук, пар,
 комплектів

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
3
2
3
2
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
1
1
1
4
12
3

строк носіння, років номер
 примітки,
що засто-
совується
при видачі  

1; 2
2; 3

2; 3

2; 3; 4

2; 3; 4

3

3

3

6

5

2

2
2
6

перший
строк

контракту
(3 роки)  

3
1,5
1
3

3

3

3

3

3

3
3

9
місяців

3

3

3

3

1

1,5

1

1

1
1
1

1,5
1
1
1

після 3 років  
1 група

з а б е з п е -
чення

 
3
2
1
3

3

4
4

6

5
3
3
2

3

3
2

1

3

6

3

3

1

2

1

1
1
2
1

1
1

2 група
з а б е з -
печення 

2
3
5
3

5

3
4

8

4
2
2

3
2

3

6

10

2

1

5

6

2

2
1
6
2

1
1

Таблица из Положения о вещевом обеспечении 
военнослужащих Вооруженных Сил в мирное время

На Западе поняли, 
где кнопка у Путина

Аресты высокопоставленных 
спортивных чиновников и рас-
следование, которое проходит 
сейчас в Соединенных Штатах и 
Швейцарии может стать только 
началом краха гигантской корруп-
ционной пирамиды, выстроенной 
футбольными баронами в послед-
ние десятилетия и превратившей 
популярный вид спорта в самую 
настоящую зону беспредела. При 
этом ясно, что игра идет на самом 
высоком уровне. О происходящем 
расследовании здоупотреблений в 
ФИФА говорят руководители Сое-
диненных Штатов. Отставки Блат-
тера требуют премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон и 
федеральный канцлер Германии 
Ангела Меркель. А вот президент 
России Владимир Путин выступа-
ет перед голосованием в ФИФА со 
специальным заявлением в под-
держку Блаттера и с обвинениями 
в адрес Соединенных Штатов, по-
зволяющих себе — какое бесстыд-
ство! — заниматься расследовани-
ями не на своей территории.

Российские пропагандисты вто-
рят хозяину, обвиняя американцев 
в попытках организовать заговор 
против дорогого Владимира Вла-
димировича и сорвать проведе-
ние чемпионата мира по футболу, 
ставшего, по мнению многих на-
блюдателей, одним из самых удоб-
ных инструментов для обогащения 
российской номенклатуры и свя-
занного с ней вороватого бизнеса. 
И это при том, что о самой России 
в контекcте расследования никто 
ничего не говорит. Более того, аме-
риканцам приходится отбиваться 
от кремлевских обвинений и утвер-
ждать, что против проведения чем-
пионата по футболу в России они 
ничего не имеют. Тогда почему же 
так волнуется Путин? Может быть, 
он знает что-то такое, что пока что 
не узнали — но могут узнать, обя-
зательно узнают — американские 
и швейцарские следователи?

И тут нужно понять психологию 
российского лидера и тех, кто его 
окружает. Эти люди совершенно 
не взволнованы обвинениями в 
аннексии Крыма и развязывании 
войны на Донбассе. В их системе 
координат это — всего лишь поли-
тика. Американцы воюют в Ираке, 
мы — в Украине. Американцы под-
держивают сирийскую оппозицию, 
мы — Асада. Американцы заста-
вили сербов отказаться от Косово, 
мы заставили украинцев отказать-
ся от Крыма. Нам только не понят-
но, почему американцам все мож-
но, а нам — нельзя? Мы что, не 
великая держава что ли? Двойные 
стандарты!

«Уголовка — этого они боятся 
как огня. При всей своей самоу-
веренности российские правители 
— как и лидеры любых других раз-
вивающихся стран, возглавляемых 
коррумпированной опричниной — 
прочно интегрированы в западный 
мир»

И в своей безнаказанности за во-
енные преступления все эти люди 
тоже уверены, как были до поры до 

времени уверены их предшествен-
ники — от Адольфа Гитлера до 
Слободана Милошевича и Садда-
ма Хусейна. Потому что убеждены, 
что удержат власть в руках и никто 
никогда до них не доберется.

Совсем другое дело — уголов-
ка. Этого они боятся как огня. При 
всей своей самоуверенности рос-
сийские правители — как и лиде-
ры любых других развивающихся 
стран, возглавляемых коррумпиро-
ванной опричниной — прочно ин-
тегрированы в западный мир. Там 
их деньги, недвижимость, дети, 
сервис. Там — а не в нищей, де-
градирующей, обворованной Рос-
сии — их планы на будущее. Да, 
против отдельной группы людей 
можно ввести временные полити-
ческие санкции — так снимут же — 
но уголовное преследование вне 
политического конфликта это не 
комильфо. Они-то сами про себя 
все знают, понимают, что в совре-
менном мире они не хозяева, а так 
— мелкие воришки, научившиеся 
давать на лапу. И если в полити-
ке они могут доказать свой вес с 
помощью смерти, то в обычной 
жизни им нечего противопоставить 
уголовному преследованию на За-
паде. Разве только еще одну войну.

Для иллюстрации этого страха 
напомню, что именно ему обязан 
безвестный чиновник Владимир 
Путин своей стремительной по-
литической карьерой. Его пред-
шественник Борис Ельцин вместе 
с семейством боялся уголовно-
го преследования на Западе не 
меньше, чем Путин — обысков 
и допросов в ФИФА. Тогда гене-
ральный прокурор России Юрий 
Скуратов вместе с федеральным 
прокурором Швейцарии Карлой 
дель Понте очень близко подо-
брался к ближайшему президент-
скому соратнику Павлу Бородину и 
родственникам главы государства. 
Кресло под Ельциным начало ша-
таться не на шутку, номенклату-
ра уже решила сделать ставку на 
конкурирующий клан кадрового 
разведчика Евгения Примакова и 
московского мэра Юрия Лужкова. 
Вопрос компрометации Скуратова 
оказался для ельцинской семьи 
вопросом выживания. И новый гла-
ва ФСБ Владимир Путин блестяще 
справился с задачей, нарушив все 
“красные линии”, до тех пор су-
ществовавшие в номенклатурных 
взаимоотношениях. А потом были 
пост премьера и президентская 
должность. На вопрос “кто вы, ми-
стер Путин” на самом деле тогда 
ответить было несложно — тот, кто 
спас Ельциных.

Теперь схожая опасность угро-
жает уже самому Путину — или 
ближайшим людям из его окруже-
ния, иначе президент России не 
реагировал бы так нервно на ситу-
ацию в ФИФА. Да и в самом деле 
— аресты каких-то там околофут-
больных начальников — царское 
ли это дело?

Оказывается — царское. А это 
означает только одно: на Западе 
поняли, где у него кнопка.

Было бы легкомысленно 
утверждать, что с переизбра-
нием на пост президента ФИФА 
Йозеф Блаттер отделался лег-
ким испугом и в Международ-
ной федерации футбола ничего 
не изменится. Изменится — и 
не только в ФИФА. И дело тут 
вовсе не в Блаттере, — пишет 
журналист Виталий Портников в 
авторской колонке для «Лига-
БизнесИнформ».

Кому війна...

Україна  сьогодні  переживає 
важкі часи, як в економічному, 
так і в суспільно-політичному 
житті. Дії всіх правоохоронних 
органів постійно направлені  на 
забезпечення безпеки громадян,  
збереження їх майна, запобіган-
ня виникнення надзвичайних 
ситуацій. 

Працівники Вишгородського РВ 
ГУМВС України в Київській області 
вживають всіх заходів  з метою 
запобігання ескалації суспіль-
но-політичної ситуації та недопу-
щення ускладнення криміногенної 
обстановки на території обслуго-
вування. Так, діє спільний план де 
працівники міліції з працівниками 
СБУ та представниками громадсь-
кості  патрулюють територію Виш-
городського РВ для  забезпечення 
охорони громадського порядку. 
Працівники ДАІ вживають заходів 
щодо безпеки дорожнього руху та 
здійснюють перевірку підозрілих 
автомобілів на предмет виявлен-
ня вибухонебезпечних предметів, 
речовин. В такий складний час не 
тільки працівники  правоохоронних 
органів повинні бути пильні, а й ви, 
громадяни, тому  в разі виявлення 
підозрілого предмету, транспорт-
них засобів  чи осіб, поведінка яких 
викликає підозру, повинні негайно 
повідомити правоохоронні орга-
ни по гарячій лінії «102». В  ГУМ-
ВС України в Київській області  
діє спеціальний піротехнічний 
підрозділ, який в разі виявлення пі-
дозрілого предмету здійснює виїзд 
на місце пригоди. 

На даний час проводяться ряд 
операцій під умовними назва-
ми «МАК», «Літо-2015», «Візит», 
«Крадіжка», «Про запобігання 
виникненню пожеж у природних 
екосистемах України і оперативне 
реагування на них», які покликанні  
виявити, усунути та запобігти умо-
вам  та причинам скоєння проти-
правних діянь.      

Начальник 
Вишгородського РВ
підполковник міліції                                         

Панфьоров П.І.           

Громадяни, 
будьте пильні!

Вирішувалися ті самі питання, 
що й завжди: надання матеріаль-
ної допомоги, земельні дилеми та 
питання житлово-комунального 
напрямку. Хоча, дехто звернувся з 
питанням працевлаштування, а ще 
— виділенням ділянки для будівни-
цтва церкви у селі Раківка.

Питання із серії комунальних 
(сходи, дах, індивідуальне опа-
лення, електрифікація) забирають 
дуже багато часу! Вони не складні 
і не вимагають космічних фінансо-
вих витрат. Чому їх не можна вирі-
шити на рівні місцевого самовряду-
вання? 

Приміром, полагодженням даху 
для мешканки Вишгорода Катери-
ни Вітковської місцева влада не за-
ймається — хоча це у повній ком-
петенції мерії, яка не відреагувала 
на звернення згаданої Катерини 
Олексіївни. Таких прикладів — че-
рез один… 

А от законодавчо вирішити пи-
тання безперебійної видачі ме-

Минулої середи народний 
депутат Ярослав Москаленко 
провів черговий прийом меш-
канців нашого району. Перед 
кабінетом утворилася черга 
із двох десятків людей, серед 
записаних було й кілька сільсь-
ких голів.

дичного препарату «Креон», аби 
підтримувати життя хворої дити-
ни Юлії Бондаренко, — це те, що 
може вирішити лише нардеп, а не 
місцева влада.  

Сільські голови переймаються 
темою об’єднання територіальних 
громад. Як відомо, не всіх влашто-
вують запропоновані варіанти. Тож, 
найближчими тижнями Ярослав 
Миколайович вирішив їх спеціаль-
но зібрати для детального обгово-
рення цього нововведення.

P.S. Під час проведення прий-
ому до кабінету на хвилинку 
зайшли голова РДА Олександр 
Горган зі своїм першим заступ-
ником Вячеславом Савенком 
аби привітати Ярослава Моска-
ленка з народженням донечки.

«Хай на шляху вашої дівчин-
ки, зустрічаються тільки такі 
чоловіки, як ви!», — побажали 
вони. 

Ольга Авраменко,
Фото автора

С. Клюева лишили иммунитета

Согласно представлению ГПУ, 
парламент дал разрешение на 
привлечение Клюева к уголовной 
ответственности.

Как сообщалось, в мае в пар-
ламент поступили представления 
Генпрокуратуры о снятии непри-
косновенности с нардепа Сергея 
Клюева.

ГПУ подозревает Клюева в мо-
шенничестве, незаконном завла-
дении имуществом и злоупотре-
блении служебным положением.

В свою очередь Сергей Клюев 

В ВР України

3 июня на пленарном заседании,  ВР  
Украины лишила депутатской неприкос-
новенности народного депутата Сергея 
Клюева.

За такое решение проголосовали 287 
народных депутатов Украины.

заявил, что он не причастен ни к 
одному из инкриминируемых ему 
преступлений. По словам нарде-
па, его оппонентами было оказано 
политическое давление на членов 
Регламентного комитета. Он под-
черкнул, что никогда не скрывался 
от следствия, был на допросах, и 
вины доказано не было.

«Но Генпрокуратура под полити-
ческим давлением отказывается 
признать доказательства моей не-
виновности», — подчеркнул Клю-
ев.

Преследовавшие Евромайдан 
судьи получили пожизненные 
должности

Журналист пишет: «Если мы 
внимательно изучим список свеже-
избранных судей, то без труда об-
наружим там имя И. Юхно, экс-су-
дьи Днепропетровского окружного 
административного суда, которую 
хорошо помнят активисты нико-
польского Евромайдана. Например, 
Юхно ограничила никопольскую 
организацию ВО «Свобода» в реа-
лизации права на проведение мас-
совых мероприятий путем запрета 
размещения палаток и временных 
сооружений, малых архитектурных 
форм и других элементов сооруже-
ний, проведения митингов и других 
каких-либо массовых мероприятий 
в г. Никополе в самый разгар Май-
дана — с 17 января 2014 по 16 фев-
раля 2014 включительно.

Отныне Ирина Валерьевна будет 
трудиться в Житомирском окружном 
административном суде.

Депутаты назначили Юхно Ирину 
и Рудюка Алексея, которые пресле-
довали активистов Евромайдана и 
Автомайдана, на пожизненные долж-
ности. Об этом пишет в своем блоге 
на «Украинской правде» журналист 
Сергей Иванов.

21 мая ВР Украины назначила на 
пожизненные должности ряд судей, 
среди которых оказались Ирина Юхно и Алексей Рудюк. Они пресле-
довали активистов Евромайдана и Автомайдана зимой 2014 г.

Помимо Юхно, все мы можем по-
здравить с избранием судью Рудю-
ка Алексея Дмитриевича, экс-судью 
Вышгородского районного суда Ки-
евской области, который лишал ак-
тивистов Автомайдана права управ-
ления транспортными средствами. 
Что интересно, в Едином реестре 
судебных решений эти постановле-
ния отсутствуют, но зато имеются 
данные об апелляционных произ-
водствах по ним. Здесь вы можете 
ознакомиться с мнением о работе 
Рудюка адвоката Автомайдана Ро-
мана Маселко.

Кроме того, в апреле 2013 года 
Рудюк принимал решение об адми-
нистративном аресте Максима Па-
нова, главы Киевской организации 
партии «Демократический альянс» 
за пикетирование Национального 
музея коррупции им. В.Ф. Янукови-
ча «Межигорье».

Генпрокуратура обвиняет нар-
депа в совершении преступлений 
вне зоны АТО. «Все противоправ-
ные проявления были соверше-
ны на территории Житомирской, 
Киевской областей, города Киева. 
Конечно, началось не вчера и не 
сегодня», - заявил и.о. генпрокуро-
ра Владимир Гузырь.

По словам Гузыря, собрано 
достаточное количество доказа-
тельств по представлению для 
разрешения на арест Мельничука: 
«Был момент, угрожающий жизни 
и здоровью офицера батальона 
«Айдар»... По батальону «Айдар» 
выявлено недостачу более 1000 
автоматов Калашникова... Где се-
годня находятся эти автоматы - ве-
дется расследование. Но один из 
автоматов найден в регионе и был 
применен одной из российских ди-
версионных групп».

Сам же Мельничук не смог спо-
койно реагировать на критику в 
свой адрес и в ответ на слова 
Гузыря, обвинил правоохрани-

Рада не дала согласие 
на арест Сергея Мельничука

Верховная Рада 262 голосами разрешила привлечь к уголовной 
ответственности экс-радикала Сергея Мельничука, подозреваемо-
го в использовании батальона «Айдар» для рейдерских захватов. 
Тем временем за задержание Сергея Мельничука проголосовали 
всего 32 нардепа, а за предоставления согласия на арест – 16.

тельные органы в коррупции. Он 
обвинил генпрокурора и его заме-
стителей в «политическом» заказе, 
а также нежелании расследовать 
предоставленные факты о хище-
ниях бывшей власти.

«Мне об этом вопросе говорить 
неприятно. Ведь, Мельничук про-
шел в парламент именно по спи-
скам Радикальной партии. Мы по-
знакомились с ним год назад, когда 
он защищал честь страны... Но, 
после того, как он получил мандат, 
он утратил ощущение реальности. 
Он начал использовать мандат в 
своих целях, для того, чтобы от-
жимать бизнес и реализации кор-
рупционных олигархических схем. 
Не только на войне. В Миргороде 
войны нет, когда он ворвался в 
продмагазин с автоматом, в Киеве 
Укрспирте войны нет - когда они 
похитили руководителя Укрспирта, 
на Житомирщине войны нет - где 
он отжимал целюлозный завод», - 
заявил с трибуны лидер Радикаль-
ной партии Олег Ляшко.

В ВР України
Генпрокуратура забирає 
у коханки Януковича 
дитячий санаторій на Київщині

Суд встановив, що у вересні 2010 
року ЗАТ «Дитячий оздоровчий ком-
плекс санаторного типу «Славутич» 
та Державна акціонерна холдингова 
компанія «Артем» уклали договір, 
за яким приватне підприємство от-
римало в оренду дитячий санаторій 
площею 2142,02 кв м.

Саме держпідприємство отрима-
ло це майно на баланс незадовго до 
укладання договору — в квітні 2010 
року. А у червні того ж року Міністер-
ство промислової політики, яке й 
передало санаторій «Артему», ви-
дало ще один наказ — внести май-
но «Славутича» до статутного фон-
ду держкомпанії. Але в грудні 2013 
Мінпромполітики скасувало цей на-
каз як такий, що був не реалізований 
і передало майно санаторія іншому 
держпідприємству — ДП «УкрНТІ 
«Промтехнологія».

Саме відсутність майна санаторію 
в статутному фонді «Артема», на 
думку суду, стало причиною пору-
шень законодавства під час укла-
дання договору оренди. Так, закон 
«Про оренду державного та кому-
нального майна» передбачає, що 
держпідприємство може самостій-
но розпоряджатися майном, що не 
внесено до його статутного фонду. 
Але тільки тоді, коли його площа не 
перевищує 200 кв.м. Якщо розміри 
нерухомості більші, то його орендою 
має вже займатися Фонд держмай-
на.

У випадку з дитячим санаторієм 
площа орендованого майна склада-
ла понад 2 тис кв м, а тому «Артем» 
не міг ним самостійно розпоряджа-
тися. В свою чергу у Фонді держмай-
на повідомили, що не мали жодного 
стосунку до здачі санаторію в орен-
ду приватному підприємству.

Більш того, суд встановив, що 
згідно норм закону про державний 

бюджет, в 2010 році все держмайно 
мало здаватися в оренду на підставі 
конкурсу. У випадку зі «Славутичем» 
такого не проводилося.

Під час розгляду справи балан-
соутримувач санаторію ДП «УкрНТІ 
«Промтехнологія» повідомив, що 
ще в квітні 2014 року порадило ТОВ 
«Дитячий оздоровчий заклад сана-
торного типу «Славутич» (правона-
ступник ЗАТ «ДОКСТ «Славутич») 
продовжити у ФДМУ договір оренди, 
строк якої закінчувався. Але станом 
на травень 2015 року фірма договір 
не переуклала.

Крім того, ДП «УкрНТІ «Промтех-
нологія» повідомило, що сьогодні 
на території санаторії державі нале-
жить лише частина майна. Напри-
клад, котельня знаходиться у влас-
ності фірми-орендаря.

Нагадаємо, 99,96% в уставному 
фонді ТОВ «Дитячий оздоровчий 
заклад санаторного типу «Славу-
тич» належить благодійному фонду 
«Дорога майбутнього», засновником 
якого є коханка екс-президента Вік-
тора Януковича Любов Полєжай.

У червні 2014 року «УкрТІ «Пром-
технологій» подало до суду на орен-
дарів, вимагаючи від них погасити 
борг за грудень 2013 року — бере-
зень 2014 року у 7,9 тис грн., враху-
вавши в нього пеню та штрафи. Од-
нак через кілька днів суд отримав від 
компанії Полєжай зустрічний позов, 
в якому та вимагала компенсувати 
їй проведений в санаторії ремонт. 
Роботи фірма оцінила в 18 млн 
грн., а господарський суд Київської 
області вирішив стягнути ці гроші з 
держпідприємства.

За даними «Наших грошей», про-
куратура на це рішення подала апе-
ляцію і нині справа розглядається в 
Київському апеляційному господар-
ському суді.

ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад 
санаторного типу «Славутич» має 
повернути державі дитячий санаторій 
в с. Циблі Київської області через 
неправомірно укладений в 2010 році 
договір оренди.
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Закон чи «революційна доцільність»?
Вышгородщина
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Отже, як все відбувалося?
9 квітня ц. р. на 43-й сесії районної ради І. Побідаш у своєму річному звіті назвала одним із 

особистих досягнень намагання повернути ничжчедубечанській громаді дитячий садок.  
Нагадаю: «Наступне дуже важливе, як на мене, питання і робота, це — моя спільно з ак-

тивними представниками громади села Нижча Дубечня робота по поверненню дитячого 
садочка громаді села, який був проданий у 2004 році. За цей рік було написано багато звер-
нень до правоохоронних органів, проводились перемовини з новим власником майна, були 
виїзди на місце, аби на власні очі побачити, чи відповідає реальний стан будівлі актам і 
фотографіям десятирічної давнини. Коли у район прийшов новий прокурор, усі наші старан-
ня виявились не марними — на підставі зібраних з допомогою райради документів прокурор 
звернувся до Господарського суду Київської області з заявою про скасування незаконного 
продажу будівлі дитсадка. Я тут хочу тільки доповнити, що просто дуже… Ну, смішно ска-
зати… Ну, боляче дивитись, коли один і той самий працівник прокуратури ще кілька місяців 
тому пише, що там взагалі нема ніяких незаконних дій, і вже коли прийшов новий прокурор, 
за тим же підписом видно, що все було зроблено незаконно... На даний момент справа знахо-
диться в господарському суді. До речі, наш прокурор, він уже не вперше стикається з таки-
ми питаннями, він уже мав такі справи, які вигравалися, в інших районах, він просто пішов 
по аналогії, тому впевненість у поверненні майна у нього дуже велика» (№13(256) 17.04.2015). 

23-го квітня, на другому засіданні 43-ї сесіїї райради з цього питання виступив уже прокурор 
району Ю. Дмитрунь. Суть його виступу звелася до того, що він, фактично, звинуватив Нижче-
дубечанського сільського голову В. Клименко в небажанні піти назустріч прокуратурі, яка звер-
нулася до суду з позовом до сільради (і не лише), вимагаючи «повернути дитсадок громаді». 

«Отже, незрозуміло, чиї інтереси представляє Валентина Григорівна як голова Нижче-
дубечанської сільської ради, — заявив, зокрема, на сесії Ю. Дмитрунь. — Можливо, інтереси 
приватної установи? Для мене цікаво: що ж дана комерційна установа запропонувала, чи, 
можливо, пообіцяла пані Клименко, що вона поміняла інтереси територіальної громади на 
інтереси комерційної приватної установи?». Пояснюємо: Ю. Дмитруня дуже обурило, що В. 
Клименко написала до суду, за його словами, «відклик» на судовий позов прокуратури...  

16-ТИ — ПОДОБАЄТЬСЯ...
...А кілька днів тому у Facebook 

натрапив на такий от запис І. По-
бідаш на її сторінці: 

«Сьогодні була на засіданні 
господарського суду Київської 
області, на якому вирішува-
лась доля дитсадка с. Нижча 
Дубечня. Прокуратура Вишго-
родського району виявила чис-
ленні порушення під час про-
дажу приміщення дитсадка і 
намагається повернути його 
громаді. Шокована позицією 
сільської ради. Голова вважає 
нормальним виділення 200 тис. 
грн. на проект будівництва но-
вого садочка (на яке по проекту 
2014 року потрібно більше 10 
млн. грн.). При цьому сільський 
голова категорично проти по-
вернення уже готового примі-
щення. Впевнена, що причина 
лише одна — той голова, який 
засвідчував непридатність 
приміщення у 2004 році і той, 
який протестує проти повер-
нення будівлі громаді — це одна 
і та ж особа — Клименко Вален-
тина Григорівна.

Схоже, що розмова про сором і 
совість тут зайва».

16-ти користувачам цей                     
запис сподобався, троє — поділи-
лися публікацією, а одна, навіть 
написала: «Моя бабуся казала 
про таких «А шоб ти луснула!». 

Отже, — для цих громадян та 
для тих, хто абсолютно щиро 
прийшов під будівлю Господарсь-
кого суду Київської області, щоб 
підтримати І. Побідаш та проку-
ратуру в їх намаганнях повернути 
«вкрадений у нижчедубечанської 
громади дитсадок». А, також, для 
всіх тих, хто хоче дійсно розібра-
тися в цій ситуації.

До речі: я ніколи не був особи-
сто знайомий з Олегом Калачо-
вим — директором ТОВ «ОЛМИ», 
яке в далекому 2004 р. придба-
ло будівлю колишнього дитсад-
ка «Золотий півник» в с. Нижча 
Дубечня. В мене, також, немає 
жодних дружніх чи приятельских 
відносин з Нижчедубечанським 
сільським головою В. Климен-
ко. Я просто хочу максимально 
об’єктивно розібратися в ситуа-
ції, що склалася. Отже, давайте 
проаналізуємо факти, логіку і ар-
гументи сторін.

І. ПОБІДАШ, ПРОКУРОР
І «ГРОМАДСКІСТЬ»  

Їх позиція просто «залізобе-

тонно» правильна, а, головне 
— виключно «політично-актуаль-
на». 

В суспільстві сьогодні існує ве-
личезний попит на відновлення 
справедливості у всіх сферах на-
шого життя. Нічого дивного, адже  
справедливості в Україні після 
1991-го люди не бачили. В першу 
чергу це стосується приватизації  
державних підприємств, які ство-
рювалися всіма українцями. 

Отже, посил І. Побідаш: ко-
лись, ще при Кучмі у нижчедубе-
чанської громади було вкрадено 
(приватизовано з порушеннями) 
дитячий садок. Його не вдалося 
повернули людям ні при Ющен-
ку, ні, тим паче, при Януковичі. 
Отже, чому його не повернути 
тепер, після Революції гідності? 
Тим паче, що в селі багато діток, 
яким конче необхідний дитсадок?

Цей посил з радістю підхопив 
новий  молодий прокурор: що не 
кажіть, а повернення дитсадка 
громаді — велике діло, з якого 
боку не подивись. І з боку кар’єр-
ного зросту в тому числі. Не кажу-
чи вже про політичний. А політи-
ка в нас, на превеликий жаль, і 
досі тісно пов’язана з діяльністю 
правоохоронних органів... 

От в цьому-то, якраз, і вся про-
блема.  

Однак, це я вже про інше. Про 
слабкість, на перший погляд, без-
доганної позиції І. Побідаш, про-
курора та «громадськості».

СІЛЬСЬКА РАДА, ТОВ «ОЛМИ», 
ТА ФОНД КОММУНАЛЬНОГО

МАЙНА
Кажуть, диявол ховається в 

деталях. Так от, якщо відійти від 
простої, як граблі, і зрозумілої 
кожній базарній бабці схеми, за-
пропонованої І. Побідаш, проку-
рором і наближеною до них «гро-
мадськістю», то все, виходить, не 
так просто.

Бо якби було так просто, то про-
курор Ю. Дмитрунь не виступав 
би на сесії райради, фактично, 
вимагаючи від депутатів район-
ної ради змусити Нижчедубечан-
ського сільського голову В. Кли-
менко забрати свої заперечення 
на судовий позов прокуратури. І  
під будівлею Господарського суду 
Київської області  в день розгля-
ду прокурорського позову по суті 
не з’явився б пікет із закликами 
«повернути громаді садочок» та 
зверненнями до суддів «відстою-
вати інтереси простих українців». 

Бо все це є не що інше, як тиск — 
на сільську раду та на районних 
депутатів — з боку прокуратури, 
на суд — з боку «громадськості», 
близької до І. Побідаш та проку-
ратури. 

Отже, якщо є такий тиск, зна-
чить, і прокуратура, і І. Побідаш, 
і «громадськість» не так вже і 
впевнені у своїй правоті...

З іншого боку, І. І Побідаш, і 
прокуратура можуть сказати, що 
в своїй правоті, якраз,  впевнені. 
Але просто бояться, що наш «са-
мий справедливий у світі суд» 
може винести неправосудне рі-
шення. Тому, мовляв, і тиснуть, 
як можуть. З благородною метою: 
намагаючись захистити грубо по-
рушені права громади...

Але ж у нас не існує іншого 
державного інституту, поклика-
ного з’ясувати істину, окрім суду. 
Отже, завдання будь-кого, хто 
звертається туди — не тиснути 
на нього, а, навпаки, дати мож-
ливість всім сторонам процесу 
викласти свої аргументи. Отже, 

тиск з боку І. Побідаш, прокура-
тури та «громадськості» вже на-
сторожує. 

Це — по-перше. 
По-друге, у «відклику», яко-

го так злякався прокурор Ю. 
Дмитрунь, і витримки з якого 
ми надрукували в №15(258) від 
8.05.2015 р., викладені доволі 
серйозні аргументи на захист від-
повідачів (див. нижче). 

ЧОМУ ОБОВ’ЯЗКОВО 
ПОТРІБНО РОЗІБРАТИСЯ

Але спочатку — чому ми так 
багато уваги приділяємо цій про-
блемі. 

Уявіть собі, що ви у держави 
щось придбали. Не важливо що 
— завод чи, наприклад, земель-
ну ділянку з напіврозваленою 

ВІДЗИВ
на позовну заяву про визнання незаконним та скасування рішення, визнання 

недійсним договору, зобов’язання повернути майно по справі №911/1344/15

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа за 
позовом прокурора Вишгородського району в інтересах держави до

1) Нижчедубечанської сільської ради, Київська обл.. с. Нижча Дубечня
2) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛМИ»
3) Фонду комунального майна Вишгородського району Київської області м. 

Вишгород
про визнання незаконним та скасування рішення, визнання недійсним дого-

вору, зобов’язання повернути майно, яка призначена до розгляду на 16.04.2015 
року о 10год. 50 хв.

Ознайомившись з матеріалами справи не можемо погодитись з тим, що про-
куратурі стало відомо лише у лютому-березні 2015 року про продаж пустуючої 
будівлі колишнього дитячого садочка.

Прокуратурою Вишгородського району, спільно з фахівцями управління аг-
ропромислового розвитку Вишгородської РДА 04.06.2007 року здійснено пе-
ревірку щодо правомірності дій Нижчедубечанського сільського голови та з 
інших питань, (листи додаються). Ніяких порушень перевіркою не виявлено, ко-
шти, які надійшли від продажу використані на виконання пректно-кошторисної 
документації на будівництво нового сучасного дитячого дошкільного заладу 
на 75 місць в с. Нижча Дубечня, що підтверджується рішенням сільської ради 
№397-39-У від 10.08.2010 року (копії проектно-кошторисної документації та рі-
шення додаються).

Крім того до Нижчедубечанської сільської ради надійшов запит Прокурату-
ри Київської області на звернення громадянки села Коваль К.Ю. щодо пору-
шень при прийнятті Нижчедубечанською сільською радою рішення про продаж 

Господарському суду 
Київської області

приміщення колишнього дитячого садочка. Сільська рада надала обґрунтова-
ну відповідь, копія додається разом із звітом №99 про експертну оцінку ринко-
вої вартості пустуючої будівлі колишнього дитячого садка, що належала СВК 
«Деснянський».

Дитячий садочок у 1990 році прийнятий в експлуатацію, у зв’язку зі скорочен-
ням чисельності дитячого населення (згідно статистичних даних за 1996-2000 
роки в селі народилося 51 дитина) та з відсутністю коштів на його утримання СВК 
«Деснянський» 12.05.2003 року рішенням загальних зборів працівників передав 
пустуючу будівлю без електроенергії та опалення, на баланс сільської ради.

Сільська рада також не мала коштів на відновлення та утримання дитячо-
го садочка і прийняла рішення про включення до переліку об’єктів приватизації 
вказану будівлю. 03.11.2004 року Фондом комунального майна Вишгородського 
району було укладено договір купівлі-продажу пустуючої будівлі.

Садочок на момент продажу не функціонував 9 років, стан будівлі був аварій-
ний — це підтверджується звітом-99 про експертну оцінку ринкової вартості пу-
стуючої будівлі колишнього дитячого садочка.

Заперечуємо проти скасування рішення сільської ради... від 14.07.2004 р., 
так як сільська рада включила до переліку об’єктів приватизації та ліквідувала 
недіючий дошкільний навчальний заклад тим самим не порушивши інтереси гро-
мади .

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
реорганізація або ліквідація діючих дошкільних закладів допускається лише за 
згодою територіальної громади.

Згідно довідки №29-06/842 від 16.09.2004 року Головного управління стати-
стики, дошкільний заклад — дитячий садок «Золотий півник» не значиться у 
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Київській 
області. Садочок не мав статутних документів, не фінансувався з державного і 
місцевого бюджету.

На підставі вищевикладеного просимо повністю відмовити прокуратурі Виш-
городського району у позовних вимогах.

Додаток на 48 арк.

будівлею. Будівлю відремонту-
вали чи взагалі розвалили, а на 
її фундаменті побудували нову, і 
почали використовувати так, як 
вам потрібно. 

А через десять років до вас 
приходить прокурор і заявляє, 
що у вас проблеми. Бо державні 
чиновники «трошки помилилися» 
і будівля була не така вже й по-
гана. І продавати її не потрібно 
було. Отже, держава хоче повер-
нути її собі. 

«Як так — повернути? — 
обурюєтесь ви. — А як же до-
говір? А як же сплачені мною 
кошти? А ремонт? А мої плани?»

«А ніяк, — каже вам прокурор. 
— Спочатку ми перевіримо всі 
ваші договори і проплати. А по-
тім потягнемо до суду. І раджу 
вам не дуже пручатися. Це ж не 
мені ваше приміщення потрібно, 
а людям. Громаді. Ви що — проти 
громади?!». 

Звичайно, ви не проти грома-
ди. Ви — за громаду. Однак, ви 
не розумієте, в чому саме вас 

звинувачують і чому держава 
грає не по правилам. Чому, наче 
шахрай, по ходу гри міняє прави-
ла гри? Чому, взагалі, спекулює 
такими поняттями як «державні 
інтереси», «інтереси громади» і 
«суспільна необхідність»? Чому 
вас і ваше життя робить заручни-
ком «інтересів громади», неначе 
ви самі не є частиною цієї самої 
громади? 

Якщо держава, керуючись 
«суспільними інтересами», 
сьогодні щось продасть ін-
вестору, а завтра, знову таки, 
керуючись суспільними інте-
ресами, які помінялися, буде 
в інвестора продане йому за-
бирати, інвестор постарається 
більше ніколи не мати з цією 
державою справи. І просто пої-

де до іншої. В якої «суспільні 
інтереси», що час від часу мі-
няються, не задовольняють-
ся за рахунок приватних інве-
сторів.

...З іншого боку, якщо ви прид-
бали будівлю, про яку йдеться, за 
безцінь, підкупивши чиновника, 
десь порушили закон, то зовсім 
не важливо, через скільки років 
до вас прийдуть представники 
правоохоронних органів і притяг-
нуть до відповідальності. Саме 
тому, коментуючи цю проблему в  
рамках річного звіту І. Побідаш, я 
вказав: 

«Незважаючи на те, чи по-
трібне це приміщення сільській 
громаді чи ні, я вважаю, що якщо 
воно було приватизоване з по-
рушеннями, його необхідно селу 
повернути.

Якщо таких порушень не було 
— цього робити не можна ні в 
якому разі, оскільки це буде яс-
кравим прикладом «політичної», 
тобто незаконної реприватиза-
ції». 

 ОТЖЕ, ДАВАЙТЕ 
РОЗБИРАТИСЯ...

В мене немає можливості в 
повному обсязі навести судо-
вий позов прокуратури до Ниж-
чедубечанської сільради, ТОВ 
«ОЛБИ» та Вишгородського фон-
ду комунального майна, який 
займає 7 сторінок. Тому просто 
зазначу, що базується він на на-
ступному звинуваченні (цитую): 

«...Проте, всупереч встанов-
леному законом особливому 
правовому режиму майна до-
шкільних закладів освіти, Ниж-
чедубечанська сільська рада 
без проведення місцевого ре-
ферендуму чи загальних зборів 
села, безпідставно (тобто без 
обґрунтування об’єктивними де-
мографічними та соціально-еко-

номічними даними), прийняла не-
законне рішення про відчуження 
(про включення приміщення до-
шкільного навчального закладу 
«Золотий Півник» до переліку 
об’єктів приватизації шляхом 
викупу орендарем на 2004 рік) 
спірного майна з комунальної 
власності громади у власність 
ТОВ «ОЛМИ» (основним видом 
діяльності якого є «неспеціалі-
зована оптова торгівля харчо-
вими продуктами, напоями та 
тютюновими виробами»), тим 
самим ліквідувала та змінила ці-
льове призначення дошкільного 
навчального закладу...».
   «...Тоді, як згідно з вимогами 
ч. ч. 5, 6 ст. 16 Закону Украї-
ни «Про дошкільну освіту» (в 
редакції чинній на час видання 
радою оспорюваною рішення) 
навіть у разі ліквідації держав-
них та комунальних дошкільних 
навчальних закладів вивільнені 
приміщення використовуються 
виключно для роботи з дітьми», 
— вказується перед цим у судо-
вому позові.
   «...Засновник (власник) дер-
жавного чи комунального до-

шкільного навчальною закладу 
не може безпідставно ліквіду-
вати його. Реорганізація або 
ліквідація діючих комунальних 
дошкільних навчальних закладів, 
а також дошкільних навчальних 
закладів, створених колишніми 
сільськогосподарськими колек-
тивними та державними госпо-
дарствами, допускається лише 
за ЗГОДОЮ територіальної 
громади (загальних зборів) села, 
селища, міста або на підставі 
результатів місцевого рефе-
рендуму.

Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України 
«Про приватизацію державного 
майна» об’єкти освіти мають 
загальнодержавне значення і не 
підлягають приватизації.

У ч. 2 ст. 18 Закону України 

«Про освіту» встановлено, що 
навчальні заклади, які засновані 
на загальнодержавній або кому-
нальній власності, мають ста-
тус державного навчального 
закладу. Матеріально-технічна 
база дошкільного навчального 
закладу включає будівлі, споруди 
тощо...».

Оце і є суть позову: продали 
дитячий садочок, не провівши 
загальних зборів села чи ре-
ферендуму. 

Дуже цікаво, чим саме далі об-
груновує свій позов прокуратура. 
Лише послухайте:

«...Безпідставність рішення 
ради підтверджується наступ-
ним: так, за інформацією 
відділу освіти Вишгородської 
райдержадміністрації на тери-
торії Нижчедубечанської сільсь-
кої ради відсутні діючі дошкільні 
навчальні заклади. При цьому в 
селі мешкає 53 дитини дошкіль-
ного віку (від 3 до 6 років). З них 
дошкільною освітою забезпече-
но лише 16 дітей, які відвідують 
дошкільний заклад в іншому селі 
(відстань близько 10 км). Решта 
дітей дошкільною освітою не 

забезпечена (додатки 21,22)».
Поясню: інформація відділу 

освіти РДА стосується не 2004-
го, а 2015 року.

А тепер давайте згадаємо, 
що було вказано у «відклику» 
сільради на судовий позов проку-
ратури. Можливо, тут і криється 
відповідь на питання щодо того, 
чому Ю. Дмитрунь був так проти 
нього? Так от, в цьому документі, 
як бачите, зазначено, що: 

— прокуратура не лише знала 
про факт продажу будівлі дитсад-
ка (в позові зазначено, що дізна-
лася про це лише в лютому-бе-
резні 2015 року), а проводила 
з цього питання перевірку ще в 
2007 р., якою порушень виявле-
но не було;

— дитячий садочок був прий-

нятий в експлуатацію у 1990 р., 
у зв’язку зі скороченням чисель-
ності дитячого населення (згідно 
статистичних даних за 1996-2000 
роки в селі народилося 51 ди-
тина) та з відсутністю коштів на 
його утримання СВК «Деснянсь-
кий», який 12.05.2003 р. рішен-
ням загальних зборів працівників 
передав пустуючу будівлю, без 
електроенергії та опалення, на 
баланс сільської ради;

— з причини відсутності коштів 
на відновлення та утримання 
дитсадочка було вирішено вклю-
чити будівлю до переліку об’єктів 
приватизації. 03.11.2004 р. Фон-
дом комунального майна Вишго-
родського району було укладено 
договір купівлі-продажу пустую-
чої будівлі;

— садочок на момент продажу 
не функціонував 9 років, стан бу-
дівлі був аварійний;

— на момент продажу дитса-
док  «Золотий півник» не зна-
чився у Єдиному державному 
реєстрі підприємств та організа-
цій України по Київській області,  
не мав статутних документів, не 
фінансувався... з бюджету.

ЧОГО ХОТІЛОСЯ 
І. ПОБІДАШ ТА ПРОКУРАТУРІ?

Щоб відповісти на це запитан-
ня, давайте ще раз чітко уявимо 
собі, як представила ситуацію з 
дитсадком в своєму позові про-
куратура.  

1. В лютому-березні 2015 р. її 
працівникам стало відомо, що в 
селі був прекрасний дитсадок, 
але в 2004 р. сільрада незаконно 
включила його в перелік об’єк-
тів, що підлягають приватизації, 
і разом з районним фондом ко-
мунального майна продала ТОВ 
«ОЛБИ».

2. В той же час, більше п’яти 
десятків сільських діток від 3-х до 
6-ти років потребують дошкільно-
го закладу. 

Звичайно, якби сільрада не по-

дала заперечення на цей позов, 
у суду були б всі підстави його 
задовольнити. Бо заперечення 
(«відклик») сільської ради повні-
стю міняють картинку «свавіл-
ля», намальованого прокурату-
рою.  

По-перше, на момент продажу  
дитсадок не функціонував вже 9 
років і не значився, як дитсадок; 
по-друге, це приміщення було 
напівзруйноване і розграбоване; 
по-третє, дані щодо кількості  ді-
тей, які потребують відвідування 
дитсадка, наведені на сьогодніш-
ній день, а не на момент продажу 
приміщення (2004 р.).

Аргументи, викладені в запе-
реченні, практично, позбавляли 
позов прокуратури будь-якої су-
дової перспективи. 

От вам і вся розгадка.

ОТЖЕ, ПІДСУМУЄМО... 
Я ознайомився з переважною 

більшістю матеріалів, витреб-
уваних прокуратурою із різних 
установ, підприємств і органі-
зацій. І не маю жодних сумнівів: 
Ю. Дмитрунь прекрасно розумів, 
що у випадку подання сільською 

радою до суду заперечень, його 
позов не буде задоволений. З 
тієї простої причини, що для його 
задоволення немає законних 
підстав. Виникає питання: а для 
чого він тоді подавав цей позов? 
На що сподівався?

Відповідаю: на те, що сільрада 
заперечень не подасть і він суд 
виграє. 

Для чого це йому було? 
Відповідь проста, як граблі: 

по-перше, щоб підтримати голо-
ву райради І. Побідаш, по-друге 
— щоб поставити красиву «га-
лочку» в плані своїх досягнень. 

В такому разі всі були б задово-
лені — і І. Побідаш, і «громадсь-
кість», і його керівництво. 

Незадоволеним залишився б, 
хіба що, підприємець О. Калачов. 
Але О. Калачов — то справа де-
сята... Як казав М. Жванецький: 
«Причем тут борщ, когда такие 
дела на кухне?».

Як там написала І. Побідаш у   
Facebook: «Схоже, що розмова 
про сором і совість тут зайва»?

Абсолютно з нею згоден: при-
чому тут сором і совість керів-
ника района та прокурора, коли 
йдеться про політичні «очки» і 
кар’єру голови районної ради і 
районного прокурора? 

І при чому тут законність?  
І останнє. 
Я не сумніваюсь, що селу Ниж-

ча Дубечня конче потрібний ди-
тячий садок. Однак, я проти того, 
щоб силою відбирати приміщен-
ня, де він колись розміщався, у 
підприємця, який його законно 
приватизував.  Незалежно від об-
ставин, що змінилися та бажань 
будь-кого — від невідомої нікому 
молодої мами до прокурора. 

Кінець кінцем, якщо вже немає 
коштів на будівництво нового 
дитсадка і немає іншого вихо-
ду, і якщо це приміщення дійс-
но можна знову перетворити на 
нормальний дитсадок — домов-
ляйтесь з підприємцем. Знайдіть 
спільну мову. Я впевнений, що це 
цілком можливо. Просто необхід-
но вміти домовлятися.

...А взагалі в мене складаєть-
ся враження, що І. Побідаш з Ю. 
Дмитрунем так і не зрозуміли, 
що головні в будь-якій цивілізо-
ваній державі не голови райрад і 
не прокурори, а звичайні грома-
дяни, в тому числі й підприємці. 
Можливо, навіть, в першу чергу 
підприємці. Не злодії, які звикли 
«кидати» людей і «дерибанити» 
державний бюджет, які часто на-
зивають себе «підприємцями» 
й «бізесменами», а саме чесні 
й порядні підприємці, які хотять 
жити по закону. 

Яких не потрібно «ламати че-
рез коліно». 

І яким не потрібно  на власно-
му прикладі демонструвати, що 
в Україні, тим паче, «постмай-
данівській», закон залишається 
дишлом, яке можна повернути як 
завгодно.  

В. Борзовець
Р. S.  І. Побідаш, на жаль, за-

булася написати у Facebook, 
що Апеляційний суд Київської 
області відмовив прокуратурі 
Вишгородського району у по-
зові до Нижчедубечанської 
сільради, районного фонду 
комунального майна та ТОВ 
«ОЛБИ». Незважаючи на ор-
ганізований Іриною пікет під 
дверима цього суду. Буває...

Щодо підстав цієї відмови —  
читайте в наступному номері 
нашої газети.

«Політичні хороводи»
колишнього дитсадка

навколо приватизованого приміщення 
в Нижчій Дубечні. Кому і для чого це потрібно?

Сьогодні була на засіданні господарського суду Київської області, на 
якому вирішувалась доля дитсадка с. Нижча Дубечня. Прокуратура 
Вишгородського району виявила численні порушення під час продажу 
приміщення дитсадка і намагається повернути його громаді. 
Шокована позицією сільської ради. Голова вважає нормальним виділен-
ня 200 тис. грн. на проект будівництва нового садочка (на яке по проек-
ту 2014 року потрібно більше 10 млн. грн.). При цьому сільський голова 
категорично проти повернення уже готового приміщення. Впевнена, 
що причина лише одна - той голова, який засвідчував непридатність 
приміщення у 2004 році і той, який протестує проти повернення будівлі 
громаді - це одна і та ж особа - Клименко Валентина Григорівна. 
Схоже, що розмова про сором і совість тут зайва.

Ірина Побідаш добавила 3 новых фото.
28 Май в 12:52 · отредактировано · 
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13.10 Т/с «Копи-новобранці»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хранитель»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3» 

06.30, 07.40, 09.20 Мультфільм
07.10, 08.50 «Top shop»
10.35, 11.05 Криве дзеркало
11.30 Невідома версія
12.20 Х/ф «Зіна-Зінуля»
13.50, 18.05 Х/с «Вічний поклик»
16.15, 21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
23.30 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Дев’ять життів Н.Махна»
12.05 Х/ф «Атлантичний рубіж»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00 «Відеобімба»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.00 Х/ф «Кікбоксер»
22.00 Х/ф «Кікбоксер-2» 
00.00 Х/ф «Помпеї: Апокаліпсис»

23.20 Х/ф «Відключка»

05.30, 20.00, 02.30 «Подробиці»
06.20 М/ф «Ну, постривай!»
06.55 Х/ф «Приходьте завтра»
08.45 «Школа доктора Комаровсь-
кого»
09.30 Х/ф «Ласкаво просимо, або Сто-
роннім вхід забороненоий
11.00 Т/с «Другий подих»
17.05, 20.30 Т/с «Любов не картопля» 
22.30 «Великий бокс»

06.05 М/с «Губка Боб»
07.57 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.05 Страсті за Ревізором
14.10 Т/с «СашаТаня»
18.25 Х/ф «Міська поліція» 
21.00 Х/ф «Погнати за 60 секунд» 
23.20 Х/ф «Пророк»

06.20 Х/ф «Вірні друзі»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»

11.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
12.50 Т/с «Коли ми вдома»
14.55 Х/ф «Москва сльозам не вірить»
18.00 Х/ф «Любов не ділиться на два»
21.50 Х/ф «Діамантова рука»
23.50 «Давай поговоримо про секс»

 
06.15, 07.15 Т/c «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.000 Події
10.00 Реальна містика
11.00 Х/ф «Клуши» 
13.00, 15.20 Т/c «Андрійко» 
17.15, 19.40 Т/c «Щастя є» 
22.00 Х/ф «З чистого аркуша»

06.00 Факти
06.40 М/с «Муча Луча»
07.00 Паралельний світ
08.45 Секретний фронт
09.45 Антизомбі
10.45 Дістало! Повторюємо двічі!
11.40 Дістало!
12.35, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.50 Інсайдер
14.45 Т/с «Пристрасті за Чапаєм».

18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Після заходу сонця».
21.55 Х/ф «Бандитки».

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Звана вечеря»
11.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
11.50 Х/ф «Табір Року: Музичні 
канікули» 
13.45 «Файна Юкрайна»
16.10 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Головне - не боятися!» 
00.00 Х/ф «Король вечірок»

06.00-10.30 Мультфільми
10.45 М/с «Мікі Маус» 
11.10 М/ф «Покемон назавжди» 
12.30 М/ф «Хоробрик - пернатий 
спецзагін» 
13.55 Обережно, діти
14.20 Х/ф «Заборонена місія» 
16.00 Х/ф «Остін Пауерс» 
17.50 Х/ф «Сам удома 2» 

19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Манекенниця»

05.35 «Подробиці»
06.05 «Великий бокс»
08.15 «Удачний проект»
09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 Т/с «Другий подих»
17.15 Т/с «Любов не картопля» 
20.00, 04.35 «Подробиці тижня»
22.00 Д/ф «Перша Леді»
22.40 Х/ф «Кейт і Лео»

05.57 М/с «Губка Боб»
07.50 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
09.42 М/с «Історії Тома і Джеррі»
11.40 Х/ф «Міська поліція»
13.55 Х/ф «Пророк»
15.55 Х/ф «Погнати за 60 секунд»
18.15 Х/ф «Літак президента» 
21.00 Х/ф «Скеля»
23.50 Х/ф «Ларго Вінч 2»

05.40 Х/ф «Солдат Іван Бровкін»
07.05 Х/ф «Іван Бровкін на цілині»

09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.15 Х/ф «Любов не ділиться на два»
15.10 «Містичні історії»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.50 Х/ф «Це мій собака»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла»

06.20 Події
07.00 Т/c «Щастя є» 
10.50 Т/c «Обдури якщо любиш» 
18.50 Футбол. Україна - Люксембург
21.00 Події тижня 
22.00 Х/ф «Я буду поруч» 

06.05 М/с «Муча Луча»
06.45 Х/ф «Нічого не бачу».
08.40 Зірка YouTube
11.05, 13.00 Дивитись усім!
12.45 Факти. День
13.50 Дизель-шоу
15.10 Х/ф «Бандитки».
16.55 Х/ф «Після заходу сонця».
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Васабі».
22.05 Х/ф «Пристрель їх!». 
23.45 Х/ф «Від заходу до світанку».

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.15 М/ф «Чарівний острів» 
10.50 Х/ф «Табір Року: Музичні 
канікули» 
12.40 «Розсміши коміка»
13.40 «Орел і Решка»
18.20 «Вечірній квартал»
20.20 Х/ф «Хай щастить, Чак» 
22.15 Х/ф «Король вечірок»

06.00 М/с «Смурфіки» 
06.20 М/ф «Покемон назавжди» 
07.30 Байдиківка
08.30 М/с «Смішарики» 
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 «Мікі Маус» 
11.05 М/ф «Пригоди Хлопчика-мізин-
чика і Дюймовочки» 
12.20 М/ф «Школа монстрів.» 
13.45 Х/ф «Диявол с трьома золотими 

волосинами» 
14.50 Х/ф «Остін Пауерс» 
16.40 Х/ф «Заборонена місія» 
18.20 М/ф «Дельго» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайошь молодьож

06.00, 20.40 «Світські хроніки»
06.20 Х/ф «48 годин на добу»
07.45 «Натхнення»
10.00, 19.00 Апокаліпсис
11.20 Х/ф «Зимова спека»
14.00 Teen-клуб
15.00 Дика природа
15.30 Новонароджені тварини
16.00 Комета-вбивця
17.00 «Кубок нації» Стелли Захарової
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
21.00 «Секрети закулісся»
21.40 Імена-легенди
22.00 Х/ф «Партія в шахи»

06.10 Х/ф «Здрастуй і прощавай» 
07.50 Т/с «Далекобійники»
11.30 «Легенди карного розшуку»
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06.30,  18.30, 21.00 Новини
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.30 Перша студія
11.25 Д/ф «Січневий бій»
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.35 Як це?
14.55 Нотатки на глобусі
15.30 Надвечір»я
16.30 Чоловічий клуб.
18.15 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
20.00 Про головне
21.55 З перших вуст
22.00 «Схеми» 
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30, 00.25 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»

06.00 Підсумки
06.20 На слуху. Підсумки
07.40 У просторі буття
08.30 Гумористичний клуб «Золотий 
гусак»
09.05 Європейські ігри. 
13.40 Світло
14.40 Ток-шоу «Переселенці»
16.00 Європейські ігри.
21.00 Новини
21.35 Європейський спорт. 
21.55 Утеодин з Майклом Щуром
22.25 Інша музика 
22.50 Мегалот
23.00 День Янгола

06.00 «Гроші»
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качині історії» 
08.50 «Світське життя»
09.55 Х/ф «Син» 
14.10 «Вечірній Київ»
16.35, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»

06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.10 Агровектор
08.25  «Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.05 Європейські ігри. 
15.40 Фольк-music
17.00 Європейські ігри.
18.40 Театральні сезони
19.30 Європейські ігри. 
21.00 Новини
21.35 Європейський спорт. 
21.55 Перша шпальта
22.30 Лаунж-музика. 
23.00 День Янгола

07.40 Мультфільм
08.05, 08.35 М/с «Качині історії» 
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2» 
09.45 «Маша і ведмідь» 
10.15 ТСН
11.00 «Світ навиворіт»
12.00 «Інспектор Фреймут 2»
13.05 «Ліга сміху»
16.45 Х/ф «Чого хочуть жінки» 

14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Сказочная Русь 2015»
22.40 «Право на владу - 2»
00.45 Х/ф «Дев’яносто дев’ять 
франків»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові» 
23.10 Т/с «Жити далі»

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
09.55 Т/с «Друзі»

12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.35, 19.00 Т/с «Вісімдесяті»
18.20 Абзац!
20.20 Т/с «СашаТаня» 
22.00 Герої та коханці

06.00, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.30, 18.30 «За живе!»
09.40 «Вагітна у 16»
10.40 «Доньки-матері»
11.45, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.40 «МастерШеф - 4»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

 06.05, 14.15, 15.30 Т/c «Адвокат» 
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  «Говорить Україна»
12.20 Х/ф «З чистого аркуша» 
18.00 Т/c «Безсмертник» 
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 
23.00 Події дня
23.30 Comedy Woman

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Чорний список».
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.25, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.50, 22.55 Т/с «Лягавий».
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм».
23.50 Т/с «Ганнібал».

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»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.10 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
14.00 Панянка-селянка

20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайошь молодьож

06.00 «Соціальний пульс»
06.20 Х/ф «Зимова спека»
10.00 Імена-легенди
11.15 Х/ф «48 годин на добу»
13.30, 16.00 «Цивілізація Incognita»
14.00 Вперед, на Олімп!
14.50 Всесвіт
16.15 «Мистецтво і час»
16.30 «Зимою і літом мандруємо 
світом»
17.00 Ювілейний концерт дуету 
«Світязь»
19.00 Апокаліпсис: друга світова війна
20.00 Концерт»На відстані душі»

05.45 Х/ф «Нічний патруль» 
07.20 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». Таємниця 
лімітчиці
12.00 «Головний свідок»
12.55, 04.15 «Випадковий свідок»
13.20 «Правда життя»

16.00, 20.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 19.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Т/с «Ангел чи Демон» 
23.00 Щоденники Темного

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 «Світські хроніки»
07.10, 15.40»Цивілізація Incognita»
07.50, 15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 На лінії вогню
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.35 Всесвіт
16.00, 23.35 Сім’ї тварин
18.15 «Ландшафтні ігри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.35 Rock Time 
22.10 Імена-легенди
00.00 «Латинський коханець»

07.10 Х/ф «І знову Аніскін» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»

13.50 Х/ф «22 кулі: безсмертний»
16.00 Т/с «Далекобійники»
19.30 Т/с «Грабуй награбоване»
21.15 Т/с «Удар у відповідь - 3» 
23.00 «Голі та смішні»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30, 02.05 Криве дзеркало
11.00 Х/ф «Трин-трава»
12.30 Х/ф «У тихої пристані»
13.45 Х/ф «Тіні зникають опівдні»
22.45 Х/с «Успіх за будь-яку ціну / 
Столиця гріха»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»
09.40 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Х/ф «Новий хлопець моєї мами»
18.00 Х/ф «Раптовий удар»
20.00 Х/ф «Механік»
22.00 Х/ф «Прихована загроза» 
00.00 Т/с «Біблія. Шлях апостолів»

12.00 «Агенти впливу»
12.55, 22.55 «Випадковий свідок»
13.25 Х/ф «Команда мрії»
15.10 Х/ф «Прощавайте, докторе 
Фрейд»
17.10 «Бенефіс «Кроликів»
19.00 Т/с «Пандора»
23.00 «Головний свідок»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30, 02.00 Криве дзеркало
11.00 Х/ф «Тіні зникають опівдні»
19.55 Х/ф «Зайчик»
21.25 Х/ф «У тихої пристані»
22.40 Х/с «Успіх за будь-яку ціну»

09.00 «Бушидо»
09.45 «Легенди кікбоксінгу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 Д/п «Страшне завтра. Донбас: 
Інфраструктура»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 Т/с «Біблія. Шлях апостолів»
16.00 Х/ф «Прихована загроза»
18.00 Х/ф «Ціль номер один»
21.10 Х/ф «Здійнятися над сонцем» 

К-1

К-1

НТН

06.30, 18.30, 21.00, 05.00 Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Про головне
10.10 Д/с «Сага старовинної пущі»
11.10 Д/ф «У пошуках Греції»
12.25 «Схеми» 
13.20 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.25 Хочу бути
14.45 Хто в домі хазяїн?
15.30 Віра. Надія. Любов
16.25 Музичне турне
17.40 Театральні сезони
18.15 Новини. Світ
18.55 Європейські ігри. 
22.00 Ток-шоу «Переселенці»

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»

13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ»
23.05 «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 «Курт Сеіт і Шура»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

н06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 03.30 Репортер
08.05 Єралаш
09.55 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Татусеві дочки»

16.35, 19.00 Т/с «Вісімдесяті»
18.20, 02.45 Абзац!
20.20 Т/с «СашаТаня» 
22.00 Герої та коханціовый

06.50 Х/ф «Альошчине кохання»
08.35 Х/ф «Терміново, шукаю чоловіка»
10.20 Х/ф «Особисте життя лікаря 
Селіванової»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.40, 22.35 Х/ф «Москва сльозам не 
вірить»

 
06.15, 07.15 Т/c «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.000 Події
10.00 Реальна містика
11.00 Х/ф «Клуши» 
13.00, 15.20 Т/c «Андрійко» 
17.15, 19.40 Т/c «Щастя є» 
22.00 Х/ф «З чистого аркуша»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Чорний список».
12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.25, 16.20 Секретний фронт
17.50, 23.00 Т/с «Лягавий».
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм».
23.55 Т/с «Ганнібал».

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»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
01.10 «Розсміши коміка»

06.00-10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.20 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
14.10 Панянка-селянка
16.10 Віталька
17.00 Країна У

18.00 М/ф «Дельго» 
19.50 Х/ф «Сам удома 2» 

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служ-
ба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10 «Ландшафтні ігри»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Rock Time
11.30, 21.35 Імена-легенди
12.15 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.35 Сім’ї тварин
18.15 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона

06.45 Х/ф «Злий дух Ямбуя» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 04.05 «Випадковий свідок»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.10 Т/с «Копи-новобранці»
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15 Т/с «Хранитель»
17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «Прощавайте, докторе 

Фрейд»
21.30 Х/ф «22 кулі: безсмертний»

06.30, 
07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.15 Криве дзеркало
10.40 Невідома версія
11.30, 18.35 Х/с «Вічний поклик»
15.10, 21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.05 Х/ф «Трин-трава»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мульт- фільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Д/п «Гітлер та оккультизм»
11.00 Д/п «42 способи вбити Гітлера»
12.05 Х/ф «Помпеї: Апокаліпсис»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00 «Відеобімба»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.00 Х/ф «Новий хлопець моєї мами»
22.00 Х/ф «Кікбоксер-3» 
00.10 Х/ф «Бейтаун поза законом»

ТЕТ
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2+2

1+1 
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2+2

Enter-фильм

06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 ПРОФІЛАКТИКА 
15.30 Казки Лірника Сашка
15.40 Мультфільм
16.20 Вікно в Америку
16.50 Утеодин з Майклом Щуром
17.20 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00 Про головне
21.50 Подорожні
23.00, 00.00 Підсумки

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30 ТСН
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40, 11.00 «Чотири весілля - 2»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Хороші руки»
22.10 «Гроші»
23.45 «Мінкульт»

06.30 Мультфільм
07.00 Новини

07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.05, 14.00, 16.00, 17.45 «Новини»
13.20 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Жди меня»
18.05  «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові» 
23.10 Т/с «Жити далі»

06.05 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.23 М/с «Барбоскіни»
07.27 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.50 М/с «Історії Тома і Джеррі»
09.55 М/ф «Король Сафарі»
11.25 Х/ф «Флаббер»
13.20 Х/ф «Жива сталь»
16.00 Х/ф «Чорний лицар»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
19.00 Ревізор
21.10 Страсті за Ревізором
23.15 Х/ф «Сурогати» 

05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.30, 18.30 «За живе!»
08.50 Х/ф «Мандрівка у закоханість» 
11.00 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
13.05, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
21.00 «Містичні історії-2»
22.35 «Вагітна у 16»

 
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
09.15, 04.00 Реальна містика
10.00 Т/c «А сніг кружляє...» 
13.40, 15.30 Т/c «Адвокат» 
18.00 Т/c «Безсмертник» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 
23.00 Події дня

05.45 М/с «Муча Луча»
06.25, 19.20 Надзвичайні новини
07.10, 09.15,12.45,15.45 Факти
09.35 Надзвичайні новини. 
10.30, 13.15 Т/с «Перетинаючи 
межу».
13.35 Паралельний світ
14.35 Провокатор
15.25, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.45 Дістало! Повторюємо двічі.
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.55 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»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Хлопці та дівчата» 

06.00-10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 

13.10 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
14.00 Панянка-селянка
16.00, 20.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 19.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Т/с «Ангел чи Демон» 
22.55 Щоденники Темного
23.30 Х/ф «Десь» 

07.05 Дика природа
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.30, 21.35 Імена-легенди
12.15 Сім континентів
13.50 Апокаліпсис
15.00, 18.30, 21.00 «Служба новин»
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.35 Сім’ї тварин
17.45 Кримінальні історії
18.15 «Іпостасі спорту»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
20.00 На лінії вогню
22.35 Всесвіт
00.00 «Латинський коханець» 

06.45 Х/ф «Сільський детектив» 
08.15 «Правда життя»
08.50 «Агенти впливу»
09.45 «Уральські пельмені»
11.40 Х/ф «Колишніх агентів не 
буває»
13.20 Т/с «Грабуй награбоване»
15.00 Т/с «Повернення додому»
19.00, 21.40 «Свідок»
19.30 Т/с «Хранитель»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»

23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3» 

06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30 Криве дзеркало
11.00 Невідома версія
11.50 Х/с «Варварина земля»
15.55, 21.30 Х/с «Пуаро Агати 
Кристі»
17.45 Х/ф «Князь Удача Андрійович»
19.10 Х/с «Вічний поклик»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
09.00 Т/с «Пригоди Мерліна-3»
11.00 Х/ф «Останній легіон»
13.10 «Вайпаут»
15.30 «Top Gear»
16.30, 21.30 «ДжеДАІ»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Дев’ять життів Нестора 
Махна»
22.00 «Секретні матеріали»

06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Подорожні
11.25 Д/ф «Ляльки та іграшки»
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.10 Дитячі історії
14.35 Фольк-music
16.00 Х/ф «Партія в шахи»
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00 Підсумки

06.15, 16.45, 19.30, 23.25 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Чотири весілля 4»
23.45 Т/с «Заручники»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм

07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5»
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові» 
23.10 Т/с «Жити далі»

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.27 М/с «Барбоскіни»
07.33 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.57 Єралаш
09.55 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15.55 Т/с «Вороніни»
18.00, 02.35 Репортер
18.15, 01.50 Абзац!
18.55 Т/с «Вісімдесяті»
20.20 Т/с «СашаТаня» 
22.00 Герої та коханці

05.15, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.30, 18.30 «За живе!»
08.40 «Зіркове життя»
09.45 Х/ф «Дівчата»
11.40, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.35 «МастерШеф - 3»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

 
06.05, 14.15, 15.30 Т/c «Адвокат» 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.000 
Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.00, 19.450 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12.10 Х/ф «Ця жінка до мене» 
18.00 Т/c «Безсмертник. Рай там, 
де ти» 
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Перетинаючи межу».
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.20, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.50, 23.00 Т/с «Лягавий».
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм».
23.55 Т/с «Ганнібал».

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. Шопінг»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50, 20.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 19.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Т/с «Ангел чи Демон» 
23.00 Щоденники Темного

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10 Teen-клуб
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 22.10 Імена-легенди
12.15 «Секрети закулісся»
13.10 Кримінальні історії
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Цивілізація Incognita»
16.00, 23.35 Сім’ї тварин
17.45 «Соціальний статус: ваша 
пенсія»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.35 Відлуння
00.00 «Латинський коханець»

06.05 Х/ф «Аніскін і Фантомас» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.10 Т/с «Копи-новобранці»

15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хранитель»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм
07.10, 09.00 «Top shop»
10.15 Криве дзеркало
10.40 Невідома версія
11.30 Х/ф «Король Дроздовик»
13.10, 18.45 Х/с «Вічний поклик»
15.30, 21.30 Х/с «Пуаро Агати 
Кристі»
17.15 Х/ф «Зіна-Зінуля»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40, 19.00 Т/с «Дев’ять життів 
Нестора Махна»
12.05 Х/ф «100 градусів ничже нуля»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00 «Відеобімба»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
22.00 Х/ф «Професіонал»

06.30, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.45 Телемагазин
09.00 Вічне
09.20 Про головне
10.15 Д/с «Сага старовинної пущі»
11.30 Д/ф «Йога»
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Школа Мері Поппінс
15.30 Як ваше здоров’я?
16.00 Інша музика м
16.25 Світло
17.00 Д/ф «Січневий бій»
18.15 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
21.55 З перших вуст
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

6.00, 16.45, 19.30, 23.25 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»

22.10 «Інспектор Фреймут 2»
23.45 Т/с «Заручники»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.25 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Рідкісна група крові» 
23.10 Т/с «Жити далі»

06.15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00, 03.40 Репортер
08.05 Єралаш
09.55 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
16.35, 19.00 Т/с «Вісімдесяті»
18.20, 03.00 Абзац!
20.20 Т/с «СашаТаня» 
22.00 Герої та коханці

05.45, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.30 «За живе!»
09.10 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.45, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.45 «МастерШеф - 4»

21.00 «Містичні історії-2»
22.35 «Давай поговоримо про секс»
00.25 «Один за всіх»

06.05, 14.15, 15.30 Т/c «Адвокат» 
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»
12.20 Х/ф «Я буду поруч» 
18.00 Т/c «Безсмертник» 
21.00 Т/c «Обдури якщо любиш» 
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 02.55 Т/с «Чорний список».
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Паралельний світ
14.15 Провокатор
15.20, 16.20 Клан. Реаліті-шоу
17.50, 22.55 Т/с «Лягавий».
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм».
23.50 Т/с «Ганнібал».

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»
18.10 «Звана вечеря»

20.00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.30 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50, 20.00 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 19.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Т/с «Ангел чи Демон» 
23.00 Щоденники Темного
00.00 Х/ф «Шалене серце»

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15, 20.00 На лінії вогню
07.10, 15.40 «Модні історії»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Відлуння
11.30 Імена-легенди
12.15 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 22.00 Всесвіт
16.00, 23.00 Сім’ї тварин
17.45 Кримінальні історії
18.10 «Зимою і літом мандруємо 
світом»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.35 «Глобал - 3000»
23.30 «Натхнення»
23.50 «Ландшафтні ігри»

06.05 Х/ф «І знову Аніскін» 

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.10 Т/с «Копи-новобранці»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хранитель»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

06.30, 07.40, 09.10 Мультфільм 
07.10, 08.40 «Top shop»
10.20 Криве дзеркало
10.45 Невідома версія
11.35 Х/ф «Князь Удача Андрійович»
12.55, 19.10 Х/с «Вічний поклик»
15.40, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.30 Х/ф «Король Дроздовик»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40, 07.30 «Нове Шалене відео»
07.00 Журнал Ліги Чемпіонів УЄФА 
2014-2015
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини «Спец-
кор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40, 19.00 Т/с «Дев’ять життів 
Нестора Махна»
12.05 Х/ф «Земний апокаліпсис»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00 «Відеобімба»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
22.00 Х/ф «Кікбоксер» 
00.00 Х/ф «Атлантичний рубіж»

Телепрограмма
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Укрпошта інформує

Посилка за 7 днів: 
Укрпошта прискорила 

доставку з Китаю
Відтепер українці можуть 

отримувати товари з китайсь-
ких інтернет-магазинів наба-
гато швидше — за 7-10 днів з 
моменту замовлення. Саме у 
такі строки Укрпошта, йдучи 
назустріч клієнтам, з квітня ц.р. 
почала доставляти посилки з 
товарами e-commerce.  

У найкоротші строки достав-
лятимуться пакунки з товарами 
вагою до 2 кг, придбаними на 
китайських торгових майдан-
чиках «AliExpress», «Taobao», 
«Tmall» та китайському 
підрозділі «eBay». Пришвидше-
на доставка стала можливою 
на підставі підписаної угоди про 
обмін дрібними пакетами між 
Укрпоштою та підрозділом по-
слуг експрес та логістики групи 
компаній Пошта Китаю. 

Завдяки розширенню співпра-
ці між поштовими операторами 
двох країн, створено окремий 
потік для пересилання товарів з 
китайських он-лайн майданчиків 
до українських покупців. Віднині 
терміни доставки спожива-
чам е-пакетів складатимуть 
один-півтора тижні, а не три, як 
раніше. 

Прискорене пересилання 
посилок із Китаю є надзвичайно 
популярною послугою серед 
користувачів України. Лише 
за квітень з Китаю надійшло 
українцям 2200 посилок. Обсяги 
цих відправлень постійно зро-
стають. 

Ця послуга є ексклюзив-
ною, адже лише Укрпошта на 
українському ринку співпрацює 
з Поштою Китаю щодо переси-
лання дрібних пакетів. 

Мандрівка починається 
з Укрпошти

Завітавши до найближчого 
відділення Укрпошти як місько-
го, так і сільського, Ви зможете 
придбати електронний квиток 
на обраний Вами транспорт у 
будь-якому напрямку переве-
зень, не витрачаючи зайвого 
часу, коштів та нервів. Так, саме 
Укрпошта допоможе придбати 
Вам швидко, якісно та комфор-
тно пасажирський квиток для 
запланованої подорожі.

Якщо ж у Вашому селищі 
проживає дуже мало мешкан-
ців і стаціонарного відділення 
поштового зв’язку немає, то 
придбати квиток можна через 
пересувні відділення пошти.

Купити квиток можна і в 
он-лайн режимі, завітавши на 
сайт Укрпошти та здійснивши 
замовлення.

«Замовляючи через Укрпошту 
квиток Ви отримуєте повноцін-
ний електронний проїзний доку-
мент, що не потребує обміну в 
касах вокзалу. Для здійснення 
посадки на потяг або літак паса-
жиру достатньо пред’явити QR-
код або роздрукований елек-
тронний квиток та документ, що 
посвідчує особу, – відзначає в.о. 
генерального директора УДППЗ 
«Укрпошта» Ігор Ткачук.  – Крім 
того, на підприємстві впро-
ваджується пілотний проект з 
реалізації електронного квитка 
«Студентський». У разі його 
успішної апробації проект буде 
поширено на всі відділення 
поштового зв’язку». 

Завдяки QR-коду, зазначено-
му на електронному посадочно-
му документі, в електронній базі 
даних зберігається вся необхід-
на інформація про пасажира. 

Для здійснення посадки в 
автобус пасажиру необхідно 
обміняти маршрут-квитанцію на 
квиток в касі автовокзалу безпо-
середньо перед відправленням 
автобусу. Обмін маршрут-кви-
танції на квиток здійснюється 
без черг та додаткової оплати. 

Самий міцний сон настає 
після сигналу будильника о 
7 ранку. 

                * * *
Хлопчик з плачем пpибігає 

до матеpі. Мати:
— Синку, що сталось?
— Тато удаpив себе молот-

ком по пальцях!
— А ти чого плачеш?
— А я засміявся ...

Любий, пам’ятаєш ти 
їздив на рибалку?

— Так, а що?
— Щука твоя дзвонила, 

сказала що з ікрою...
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1 червня — Міжнародний день захисту дітей

Родинне свято «Я-Ми-Україна»
(Закінчення. 

Початок на 8-й стор.)
...Ігрові майданчики та атракціо-

ни були вщент «забиті» відвіду-
вачами. Зовсім маленьких вину-
ватців свята розважали аніматори 
— від малювання до танців. На ве-
ликій сцені виступала наша твор-
ча дітвора, потім їх змінив конкурс 
караоке. 

Поряд відбувалися традиційні 
сімейні спортивні змагання. Зма-
галися п’ять команд із Вишгорода, 
Демидова, Лівого берега, Лютіжа 
та Нових Петрівець, у кожній ко-
манді — чотири родини. Найсиль-
нішою стала команда Демидова. 
Друге місце зайняв Вишгород, 
третє — Лютіж. Переможці отри-
мали грошові винагороди.

З іншого боку поля працював 
скаутський парк. Вдовж набереж-
ної під палатками усім охочим 
давали майстер-класи гончарі, 
ковалі, умільці розписом хною, 
виготовлення прикрас, оберегів та 
іграшок  та ін. 

А ще усіх пригощали морозивом 
та водою, що було доречним у 
спекотний день.

Усі смаколики та забави були 
безкоштовні, що не могло не пора-
дувати гаманці батьків. Цей захід 
пройшов «на ура» завдяки Вишго-
родській РДА та народному депу-
тату Ярославу Москаленку. 

— Цей день для мене — завжди 
особливий, — сказав Я. Моска-
ленко. — А тим паче, сьогодні, 
коли в нашій країні вже більше 
року, фактично, йде війна. Яка не 
оминає сотні, тисячі дітей. Війна 
сама по собі — неймовірно жор-
стока і по своїй суті — протипри-
родна річ. Але найстрашніше — 
коли цей жах зачіпає маленьку 
людину. Діти не повинні знати, що 
таке війна. Вони мають любити, 
радіти, рости, вчитись... І почува-
тися щасливими... Отак, як ці дітки 
на нашій набережній. Лише зара-
ди цього варто жити і працювати. 
Це — головне.

З Я. Москаленко неможливо не 
погодитись. Залишається лише 
додати, що особисто для нього 
цей день є особливим ще й тому, 
що кілька днів тому він вдруге став 
батьком: в нього народилася ще 
одна донечка... 

Поздоровляємо, Ярославе Ми-
колайовичу! Нехай дівчинка росте 
здоровою та щасливою!

О. Авраменко,
фото автора та О.Коваленка


