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У меня предложение следующее — ту 
группу, которая училась первый год, 
разделить пополам, чтоб не больше 20 
человек. А остальных в списке 
ожидания перевести на год позже. И 
противостоять властям, навязывающим
свои правила в соответствии
с их алчными 
потребностями. Иначе, 
новых садиков не будет...

Всі ми звикли довіряти тому, що нам
надсилають «офіційні» організації.
Пам’ятайте: ПАТ «Київобленерго» —
ніяка не «офіційна» організація, 
а звичайна приватна «контора», яка
дбає, в першу чергу, про свої 
прибутки. А її прибутки чи 
надприбутки можливі 
лише за наш з вами 
рахунок...

Стор.3
Повний абзац!

В понеділок громадськості «впарювали» детальний 
план забудови району біля вул. Кургузова. В умовах, 
які назвати «людськими» язик не повертається...

Дійство відбувалося в 
малій залі адмінбудинку 
(тій, на яку кілька років тому 
перетворили колишнє фойє 
зали для засідань). Не те, 
що сісти — стати не було 
де. Додайте до цього заду-
ху від неймовірної спеки на 
вулиці — і отримаєте неза-
бутнє враження про «теплу 
й невимушену» атмосферу, 
яка, на задумку керівництва 
Вишгородської міської ради, 
мала б сприяти плідному 
обговоренню громадськістю 
детального плану забудови 
території вище вул. Кургу-
зова. Тим паче, що мізки у 
представників громадськості 
в кількості, десь, півтори сот-
ні людей «закипали» не лише  
від задухи, а й від намагання 
зрозуміти чому представник 
ДП «НДПІ «Містобудування»  
А. Захарченко та заступ-
ник голови міської ради О. 
Рачинський так намагаються 
запевнити їх, що альтернати-
ви ДПЗ, про який йдеться, не 
існує...

В цей самий час за стіною, 
у великій залі адмінбудинку 
для засідань, — просторій, з 
високою стелею, обладнаній 
потужними кондиціонерами, 
—  начебто, спеціально ство-
реній саме для таких заходів, 
— в м’яких кріслах зручно 
вмостилися десятків зо три 
працівників апарату ад-
міністрації і керівників служб 
та підприємств району.  Якщо 
ви, шановні читачі, думаєте, 
що вони терміново зібрали-
ся на суперважливу нараду 
щодо негайного поліпшення 
життя населення району, то 
ви помиляєтесь...  

Ці дві фотографії — прекрасна ілюстрація того, що народ і нова влада в нашій країні продовжують існувати в паралельних 
площинах. Які, практично, не пересікаються...
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И. Луценко: «Исчезновение Клюева 
свидетельствует о договоренностях 
его с руководством страны...» 

І я — не я...
Информация
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Депутатська думка 

Моя міліція...
У м. Вишгороді 
та Вишгородському
районі З 01.06.2015 
по 09.06.2015 р.

З точки зору правозахисника

Не бери!..

Протягом  вказаного періоду 
зареєстровано 27 крадіжок май-
на громадян, 6 повідомлень про 
нанесення  тілесних ушкоджень, 
що призвело до короткочасного 
розладу здоров’я  громадян, 18 
дорожньо-транспортних пригод, 
в результаті яких 5 травмовано 
та 2 особи загинуло, 10 повідом-
лень про пошкодження майна, 
2  повідомлення  про вчинення 
насильства в сім»ї.

Так, 02.06.2015 року до чергової 
частини надійшло повідомлення 
від гр. М., яка проживає в с. Лютіж  
про те що у неї з підсобного примі-
щення було викрадено електро-
станцію та металеву тачку. В ході 
проведення слідчо-оперативних 
заходів, була встановлена, яка 
скоїла даний злочин, ним виявився 
місцевий житель. 

02.06.2015 року до чергової ча-
стини надійшло повідомлення про 
те що в м. Вишгород у гр. Д., була 
скоєна крадіжка двох плазмових 
телевізорів. Під час проведення 
операції «Крадіжка» особу, яка 
скоїла даний злочин було  вста-
новлено. 

Вишгородський РВ звертає вашу 
увагу, що у разі виявлення підо-
зрілих осіб чи предметів, проси-
мо повідомляти на лінію «102». 
Працівниками  міліції постійно 
вживаються заходи спрямовані на 
попередження та розкриття зло-
чинів. Під час проведення масових 
заходів працівники міліції здійс-
нюють охорону громадського по-
рядку, для недопущення будь-яких 
порушень правопорядку. 

Начальник Вишгородського 
РВ ГУМВС України 

в Київській області 
підполковник міліції                                                        

Панфьоров П.І. 

«Я хотел бы немного защитить 
честь Верховной Рады. Рада 
сделала все, что от нее просила 
Генпрокуратура. Но почему-то 
Генпрокуратура попросила аре-
стовать и задержать Сергея 
Мельничука, но забыла попро-
сить арестовать и задержать 
Сергея Клюева. И вопрос здесь: 
почему так произошло? Все за-

Исчезновение из страны внефракционного 
народного депутата Сергея Клюева свиде-
тельствует о договоренностях его с руковод-
ством страны. 

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» 
заявил народный депутат от фракции ВО 
«Батькивщина» Игорь Луценко.

давали этот вопрос, но внятного 
ответа мы не получили», — отме-
тил политик.

«Я думаю, что это договорняк, 
вот это договорняк, то, что Клюев 
сбежал, он рассказал, каким об-
разом нынешние руководители 
связаны с ним», — добавил Лу-
ценко.

112.ua

   За вказану суму чиновниця обі-
цяла зменшення розміру штраф-
них санкцій за результатами пла-
нової документальної перевірки 
господарської діяльності під-
приємця.

На Київщині «на гарячому» затримано 
співробітницю податкової за хабар у 20 тис. грн

Працівниками прокуратури Київщини 
спільно із співробітниками ГВ БКОЗ СБУ 
у м. Києві та Київській області затримано 
начальника управління оподаткування 
фізичних осіб Вишгородської податкової 
інспекції, яка вимагала та отримала від гро-
мадянина грошові кошти у розмірі 20 тисяч гривень.

   Працівницю податкової затри-
мано при отриманні коштів за пі-
дозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 368 Кримінального кодек-
су України (одержання службо-

вою особою неправомірної виго-
ди, поєднаної з її вимаганням).
   На даний час проводиться ком-
плекс слідчих та розшукових дій 
з метою встановлення усіх об-
ставин вчиненого кримінального 
правопорушення, а також вирі-
шується питання про обрання 
їй запобіжного заходу в вигляді 
тримання під вартою. Досудове 
розслідування триває.

Прес-служба прокуратури 
Київської області

Семен Глузман: «У нас дві України — 
одна воює, інша краде...»

Погана ознака: у країні з’я-
вилися анекдоти. Не про Лені-
на — про наших політичних 
лідерів. Злі, далеко не завжди 
дотепні анекдоти. У них — не 
традиційна для цього жанру 
насмішка, а злість і роздрату-
вання.

Радянські люди захищалися від 
офіційної брехні численними анек-
дотами. Була й така серія жартів, 
присвячена сторіччю з дня народ-
ження В. І. Леніна. Ось один, на мій 
погляд, найяскравіший. Співробіт-
ник радянського науково-дослід-
ного інституту, раніше доглянутий, 
такий, що стежив за своїм зов-
нішнім виглядом, чоловік, почав 
приходити на роботу в пом’ятих 
штанях, непрасованих сорочках. 
Після того, як він перестав голити-
ся, одна зі співробітниць запитала 
його: «Іване Івановичу, що з вами? 
Ви дуже змінилися. Може, вам по-
трібна якась допомога колективу?» 
Іван Іванович заспокоїв товаришів 
по службі: «Все гаразд, здоровий і 
я, і моя родина. Проблема в іншо-
му: наближається, як ви всі знаєте, 
сторічна річниця дня народження 
Леніна. Приходжу додому, вмикаю 
телевізор — говорять про Леніна. 
Вмикаю радіо — знову про Лені-
на. І так постійно. Ось я і перестав 
користуватися праскою і електро-
бритвою, раптом і вони заговорять 
про Леніна...»

Зараз, у 2015 році, все частіше 
згадую цей старий анекдот, коли 
дивлюся і слухаю телевізійні про-
грами про подробиці нашого вну-
трішнього життя. Мені кажуть про 
те, що влада бореться з корупцією, 
а я знаю, як по-старому благоден-
ствує фармацевтична мафія. Біль-
ше того, я знаю, що, окрім мене, 
про це знає мій президент. Мені 
кажуть, що наші солдати мають 

все необхідне для протистояння 
ворогу, а мій близький знайомий, 
армійський офіцер, дзвонить мені 
з Луганської області і розповідає 
про зіпсовану тушонку радянських 
часів, із запізненням привезені боє-
припаси і солдафона-полковника, 
який тупо і безжально виконує на-
кази якихось генералів, що ніколи 
не бачили «живої» війни. А прибулі 
до Києва з щирим бажанням до-
помогти нам офіцери НАТО грубо 
лаються англійською після бесіди 
з військово-медичним чиновником, 
дикою, малоосвіченою, але дуже 
самовпевненою людиною.

За що стояли тисячі українських 
громадян на Майдані? За що заги-
нули на війні сотні романтиків, які 
щиро вірили в можливість благих 
змін у країні?.. Погана ознака: у 
країні з’явилися анекдоти. Не про 
Леніна, про наших політичних лі-
дерів. Злі, далеко не завжди дотеп-
ні анекдоти. У них — не традиційна 
для цього жанру насмішка, а злість 
і роздратування. Дуже погана озна-
ка. Чому? На це запитання доступ-
но відповів відомий український 
соціолог: у нас зараз завершують 
формуватися дві України, одна — 
воює, піклується про солдатів на 
фронті, збирає гроші на гідне ліку-
вання поранених за кордоном, інша 
— розтрачує, жадібно поїдає і без 
того хирлявий бюджет. Краде впев-
нено, послідовно і безкарно. Вона 
ж створює і всілякі антикорупційні 
бюро, забуваючи, що з корупцією 
у нас давно борються тисячі про-

курорів, міліціонерів і есбеушників. 
Ну й добра сотня дисертантів, які 
захистилися за корупційною про-
блематикою.

Декілька тижнів тому я мав мож-
ливість розмовляти за чашкою 
чаю з впливовим західним чинов-
ником, що професійно аналізує 
нашу внутрішню ситуацію. При-
родно, я акцентував його ува-
гу на системі охорони здоров’я. 
Розповів йому про конкретні факти 
багатомільйонних «відкатів», про 
особи «смотрящих», про жахливу 
кадрову політику в МОЗ. Не забув 
охарактеризувати й безпорадність 
запрошеного міністра. Наприкінці 
бесіди я почув таке: «Та знаємо ми 
все про ваше Міністерство охорони 
здоров’я. Знаємо в деталях. Одне 
можу сказати впевнено: ми хоче-
мо вам, Україні, допомагати, і ми 
будемо вам допомагати. Але якщо 
ви, українці, не будете всерйоз бо-
ротися з корупцією, одного разу 
ми перестанемо вам допомагати. 
І тоді ви залишитеся сам на сам з 
російською агресією. Ми дуже не 
хочемо такого розвитку ситуації. 
Але він можливий, усе залежить 
від вас самих. Тільки від вас».

Боюся, новий Майдан відбудеть-
ся. Руйнівний, як видається, знову 
кривавий. Тільки з однією відмінні-
стю: наших можновладців ніхто за-
хищати не буде. Жодні «Беркути» 
і «Соколи» їм не допоможуть. Як і 
Національна гвардія і армія. Воло-
димир Володимирович Путін йому, 
Майдану, всіляко допоможе. Навіть 
якщо його очолять Фаріон з Тягни-
боком. Щиро допоможе.

Наші народні депутати батьків-
щину захищати не підуть. Якщо 
вже вони на роботу свою цілком 
безпечну не ходять. Ось ілюстра-
ція: нещодавно в залі Верховної 
Ради засідали 250 людей. З 450-ти.

У Вищій кваліфікаційній 
комісії заявляють, що не пору-
шували законодавства, вирішу-
ючи питання про рекомендацію 
суддів Ірини Юхно та Олексія 
Рудюка для обрання суддями 
безстроково. Про це у п’ятницю 
повідомляє прес-служба Вищої 
кваліфікаційної комісії.

«Вирішуючи питання про реко-
мендування Юхно І.В. для обрання 
на посаду судді Дніпропетровсько-
го окружного адмінсуду безстроко-
во та Рудюка Д.О. на посаду судді 
Вишгородського райсуду Київсь-
кої області безстроково ВКК дія-
ла виключно на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, а також 
у повній відповідності до  порядку, 
що передбачені Законом «Про су-
доустрій і статус суддів»», — ска-
зано в повідомленні.

Щодо Юхно комісія наголошує, 
що розгляд її кандидатури почався 
ще у вересні 2013 року і закінчився 
11 лютого 2014 року, тобто до пере-
моги Революції Гідності.

«Згідно із Законом на засіданні 
Комісії 11 лютого 2014 року було 
розглянуто заяву судді Юхно, пе-
ревірено відомості  про неї як кан-
дидата на посаду судді безстроко-
во, зокрема дотримання нею вимог 
статті 127 Конституції України, ста-
тей 53, 64 Закону, а також показни-
ки розгляду справ», — сказано в 
заяві.

«В засіданні Комісією було 
встановлено, що звернення гро-
мадян, громадських організацій, 
підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності, органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування щодо діяльності 
кандидата Юхно І.В. на посаді 
судді до Комісії не надходили», — 
додали у ВКК і зазначили, що за 
результатами розгляду було вирі-
шено рекомендувати її для обран-
ня на посаду судді Дніпропетровсь-
кого окружного адміністративного 
суду безстроково.

Щодо судді О. Рудюка, комісія 
зазначає, що розгляд його питання 
розпочався 3 червня 2014 року.

А 29 січня під час розгляду зая-
ви Рудюка комісія «здійснила пе-
ревірку відомостей  про нього… 
перевірила дотримання ним вимог 
статті 127 Конституції України, ста-
тей 53, 64 Закону та розглянула 
показники розгляду суддею справ 
протягом часу роботи на посаді 
судді».

Водночас у ВККС повідомили, що 
під час розгляду до комісії «надій-
шло 12 звернень від громадян, 
підприємств та органів державної 
влади щодо діяльності Рудюка 
на посаді судді, з яких 7 звернень 
Комісією було розглянуто та відмо-
влено у відкритті дисциплінарного 
провадження». А 5 звернень пере-
бувало в стані розгляду, що, з ура-
хуванням їх змісту, не перешкоджа-
ло розгляду питання про обрання 
цього кандидата на посаду судді 
безстроково».

Крім того комісія надсилала за-
пит до Тимчасової спецкомісії з 
перевірки суддів судів загальної 
юрисдикції для перевірки Рудюка.

«За повідомленням Тимчасової 
спецкомісії заяв з приводу про-
ведення перевірки відповідно до 
Закону України «Про відновлення 
довіри до судової влади в Україні» 
стосовно... Рудюка О.Д. не надхо-
дило», — наголосили у ВККС.

Українська правда

ВККС 
відхрестилась 
від призначення
безстроковими
одіозних суддів

МВД: «БРСМ-Нафта» изготавливала 
фальсифицированные нефтепродукты

Как сообщает МВД, комплекс 
сооружений для хранения, пере-
грузки, отпуска нефти и нефте-
продуктов «БРСМ-Нафта» был 
построен без оформления разре-
шительных документов и не вво-
дилсь в эксплуатацию должным 
образом. Это может говорить о 
незаконном изготовлении и хра-
нении в течение длительного 
времени фальсифицированных 
подакцизных нефтепродуктов. 

Следствие проводится МВД 

Компания «БРСМ-Нафта» изготавли-
вала фальсифицированные нефте-
продукты. 

об этом свидетельствуют предва-
рительные данные расследования, 
сообщает пресс-служба МВД.

по признакам уголовного право-
нарушения, предусмотренного 
ст. 273 УК Украины «Нарушение 
правил безопасности на взры-
воопасных предприятиях или во 
взрывоопасных цехах».

В настоящее время следстви-
ем проводятся первоочередные 
(в том числе розыскные) меро-
приятия по установлению всех 
обстоятельств совершения пре-
ступления и причастных лиц.

Ранее начальник ГУМВД Укра-
ины в Киевской области Вадим 
Троян обвинил «БРСМ-Нафту» 
в бездействии при пожаре на не-
фтебазе под Васильковым Киев-
ской области.

Напомним, в Васильковском 
районе Киевской обл. 8 июня 
на территории «БРСМ-Нафта» 
произошло возгорание одного 
из резервуаров с топливом объ-
емом 800 куб. м. Позже огонь пе-
рекинулся на другие резервуары. 
Вчера и сегодня на нефтебазе 
произошел ряд взрывов. Всего в 
результате пожара на нефтебазе 
погибло 4 человека и пострадало 
12. Тушение пожара продолжает-
ся до сих пор.

Пожежа...



—
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В №15 (258) нашої газети від 08.05.2015 р. ми надрукували листа О. Савченко під назвою 
«Найкраще дітям або Бюрократичні схеми за подвійними стандартами», в якому йшлося про 
ситуацію, яка склалася в дитячих дошкільних закладах міста взагалі, та в ДНЗ «Ластівка» 
зокрема.

Через кілька днів після цієї публікаціїї до нас зателефонувала інша мама, Катерина Середа, 
чия дитина теж відвідує цей ДНЗ, та запропонувала  нам висловити свою думку з цього при-
воду. Матеріал, про який йдеться, так і називався — «В мене — інша думка...» і з’явився в №17 
(260) від 28.05.2015 р.

О. Савченко відповіла К. Середі у Facebook — там же, де надрукувала першу статтю. Причо-
му, відповіла двічі. 

З огляду на те, що проблеми, про які йдеться, дійсно актуальні для нашого міста, вважаємо 
за потрібне надрукувати і ці відповіді, і думку ще однієї молодої мами, О. Озтекін з цього при-
воду. 

Вчерась на мою маман налетела директриса «Ласточками» с обидой на то, как я ее злостно обидела своим 
маленьким эссе. Кто в теме, тот понимает о чем речь.

Сегодня меня предупредили, что в газете запланирован ответ мне. Тихо предвкушаю что-то нелестное. Впро-
чем, это не так уж и важно.

Суть не в том, чтобы выяснять отношения, а в том, чтобы исправить провалы и сделать лучше. Опыт мне под-
сказывает, что на плохие вещи нужно людям указывать — это стимулирует их к развитию.

Неужели кто-то всерьез думает, что можно получать удовольствие от того, что делаешь кому-то больно? Но 
иначе человек не заметит своих ошибок.

Я первая организую группу поддержки тому директору садика или школы, который откажется в сентябре запу-
скать в свои помещения подопечных свыше нормы! Поскольку эти люди будут выполнять свои прямые рабочие 
обязанности.

А все, кто останутся под зданием, вынужденны будут пойти к стенам администрации и покажут реальную карти-
ну потребности нашего города.

Хватит вуалировать коллапс в бумажках и отчетах! Хватит убеждать самих себя, что это норма лишь потому, что 
так везде! Хватит прятать голову в песок, пока нам гонят очередные высотки под окнами!

Если хотите что-то изменить — у нас 4 садика, пишите о них. Об их правилах, укладе, условиях для детей.
Я верю в то, что ни один директор не хотел умышленно создавать такие условия. К этому их привел страх. 

Дайте им уверенность в том, что они не лишатся своих голов, пойдя наперекор власти, и они захотят пойти вам 
навстречу.

Но чтобы их простимулировать на правильные поступки, дайте им ощутить каково это — быть на месте затрав-
ленных родителей, которые бегают за каждой справкой, согласны водить чадо в группы с больными детьми и 
соглашаться на всякие странные условия, лишь бы не потерять место в садике.

А еще ответьте себе — вы готовы выполнять в два раза больше работы за те же деньги? Именно так сейчас 
трудятся сотрудники всех государственных учебных заведений Вышгорода. Чем они хуже каждого из вас?

Я знаю, что не я первая и не я последняя, кто сталкивается с проблемой детского сада. Особо остро она стоит 
у нас в Вышгороде, о наболевшем говорили везде, много новостроя и ни одного нового государственного садика. 
Записала я свою красавицу, когда ей было 2 месяца от роду в детский сад «Чебурашка», только там были свобод-
ные места, во всех других все было «расписано» (нет, совсем не за деньги))). 

Я подумала, что записаться за 3 года до того, как мы пойдем в младшую группу, вполне реально, и это будет 
нашей гарантией. Но оказалось, что надо было записываться года еще за 3 до беременности (хотя это и невоз-
можно).

Ходила я сегодня в сад, как мне и сказали: подойти в конце мая. До этого была там где-то 2 мес. назад, нам 
сказали, что мы 14-е в очереди и можем не волноваться. Не тут то было. 

Сегодня эта «милая» женщина — заведующая поведала новую инфу: оказывается, что мы уже 51-е в очереди 
и, ну, никак не попадаем в группу, разве что десяток детей откажется. Как я стала 51-й, конечно, догадываюсь, но 
я принципиально бы не понесла деньги этой тетке за то, что она и так должна была сделать. Хлопнув дверью — 
ушла. 

Подтянем пояса, малую записала в частный садик, так будет даже лучше. Но! Ведь не у всех есть возможность 
идти в частный сад!

Мамы с такими же проблемами, давайте что-то делать! Давайте не оставим это так! Одна я вряд ли смогу 
решить такую маштабную проблему. Но если нас будет много, я думаю, мы сможем добиться положительного 
результата!

Встретила сегодня маму, коллегу по садику. Поведала она мне, как директриса «Ласточки» бегает с распеча-
танными моими статьями из фб по всем группам и душу вытрясает из воспитательницы, к которой мы ходили. Ну, 
нормальный подход — зачем работать над собой, лучше поработать над тем, чтобы реально хороший сотрудник 
уволился из ее персонального царства.

А этот бред — У мене інша думка!? 21 век, однако... Совковый подхалимаж уже не прокатит. Эта чушь, про 
адаптацию — прям цитата, которой нас кормили от самого начала посещения группы. Ток, как я уже говорила, 
стандарты-то двойные!! Никого еще не выгоняли с дитятком сопливым в коридор. А речь эта хвалебная больше к 
некрологу подходит. Вы ее приберегите на потом. Сейчас неуместно.

Такими дифирамбами вы лишь показываете, что вам наплевать на всех остальных сотрудников садика. (А 
ведь именно они непосредственно занимаются вашим малышом, а не Галина Петровна. Так, что, если начали, не 
забудьте и на этом уровне подсуетиться.) Перегруженные воспитатели регулярно вынуждены слышать недоволь-
ство родителей. Они первые попадают под волну негодования. И лишь родители посмелее изредка наезжают на 
директрису. А она выслушав, снова щемит сотрудников — что вы их ко мне шлете, разбирайтесь с родителями на 
своем уровне. Кароч, бюрократия — и о детях тут вообще уже говорить не приходится.

Я никак не хочу уменьшить заслуги Галины Петровны. Если она на этом месте, и 30 лет справлялась — это 
действительно означает многое. Уверенна, что это было не легко. Я не сомневаюсь в ее опыте и силе духа.

Но эти все хвалебные факты не отменяют недостатков, созданной ею системы. Воспитатели перегружены, 
детям, соответственно, внимания не хватает. Да и вообще — сколько можно врать?!!! Не, ну правда!! Если уж 
зацепиться за то, что непосредственно побудило меня сделать этот конфликт публичным — так это вранье.

Детей в группе не больше 20, отмечайтесь — в итоге 36. Мои привилегии в этом где? У меня есть шанс почув-
ствовать себя более заботливой мамой? Я пыхтела над ремонтом для чужих детей — чтоб вы меня похвалили? 
Ну вы бы хоть придумали для остальных 16 какое-то изощренное испытание, чтоб мне не было обидно за такое 
нае...во!!!

У меня предложение следующее (раз уж меня так внимательно читают) — ту группу, которая училась первый 
год, разделить пополам, чтоб не больше 20 человек. А остальных в списке ожидания перевести на год позже. И 
противостоять властям, навязывающим свои правила в соответствии с их алчными потребностями. Иначе, новых 
садиков не будет. А родители в любой момент могут прибегнуть к букве закона...

Галина Петровна, сделайте перед уходом на пенсию, что-то воистину необходимое вашим подопечным — сло-
майте систему! А мы вас поддержим.

Alexandra Savchenko
25 Май в 16:17

Alexandra Savchenko
1 Июнь в 21:45

Aлена Озтекин
20 Май в 16:52

Ще раз про дитячі садочки...

ЗАЯВА

Ми, мешканці будинку N6-В по вул. Шолуденко, 5-го парадного під’їзду, 
звертаємося з заявою про те, що в підвалі нашого під’ізду мешканці під’їзду 
N3, знаючи небезпеку від будивництва комор у пудвалі, шуму та неприємних 
запахів від збереження непотребу в своєму підвальному приміщенні не ста-
ли будувати коморки, де значно більше приміщення, чим в під’їзді №5, але 
вирішили будувати комори під нашим підї’здом, використуючи при цьому 
воду та електроенергію безкоштовно, без обліку.

Забудову комор розпочали з дозволу депутата міської ради Олександра 
Скоробогатого, в якого теж є там своя коморка.

Ця забудова триває понад півтора року, і супроводжується постійним шумом 
з підвалу в робочі та вихідні, також і в святкові дні, а саме: робота бетоно-
мешалки, дрелі, перфоратора. Часто відчуваємо сморід і вдень від електро-
зварювального аппарату, ядовитих запахів від різного роду лакокрасочних 
матеріалів та інших смердючих речовин. 

Останній був випадок: смерть робітника в підвалі — газета «На самом деле» 
про це писала в номері від 17.04. 15 року.

Останьою точкою терпіння було те, що ядовито і нестерпно воняло на всіх 
поверхах 5-го під,їзду на протязі трьох днів.

Що зберігається в коморках — провірити неможливо — тому, що там навіть 
переходи перекриті металевими дверима з замками і немає проходу до важ-
ливих комунікацій, таких, як водопровід, каналізація, опалення та вентиляція 
підвалу.

Можна тільки здогадуватись,та уявляти про те, що там зберегається?!

Якщо всі володарі коморок мають свій автомабільний транспорт, це:
 а) домашній непотріб, фарба та розчинники різних модіфікацій;
б) ядохімікати та добрива для дач;
в) бензин та мастильні матеріали;
г) побутовий газ в різного роду балончиках;

Всі ці коморки несуть для нас серьозну небезпеку і непередбачену загрозу 
життю мешканцям нашого парадного, де проживають понад 70 дорослих та 
22 дітей.

Та організація, чи заклад ,що дозволив ,чи дозволить будівництво коморок 
буде повністю відповідати за наслідки цього будівництва, в Україні є безліч 
прикладів з цього приводу.

Просимо! Всі, вище перераховані органи влади та організації в терміни, від-
ведені для відповіді, дати нам конкретні роз’яснення та заходи від влади
міста, які, надіємось, будуть сприяти позитивному рішенню данного питання, 
а саме: звільнення всіх коморок з підвального приміщення під 5 під/їздом та 
притягнення самозабудовників до відповідальності ! Нехай перенесуть свої 
коморки в своє підвальне приміщення.Нам хватає річки, що тече в торець 
будинку!!!

Підписи мешканців 5-го під’їзду!

Голові міськвиконкому
м. Вишгорода Решетняку В.О. 

1. Начальнику ЖЕКУ
2. Головному архітектору міста
3. Начальнику пожежної частини 
4. Начальнику РЕС
5. Начальнику міліції
6. Головному лікарю СЄС,
7. Депутату.

КОПІЯ:

 (Всього — 30 підписів).

І — про комори в підвалі 
5-го під’їзду будинку №6-Б 
по вул. Шолуденка

В №13(256) нашої газети від 17 квітня 2015 р. під рубрикою 
«Трагедія» ми надрукували розповідь про те, як мешканці 5-го 
під’їзду буд. №6-Б по вул. Шолуденка в Вишгороді вранці 10-го 
квітня в підвалі під своїм під’їздом знайшли труп чоловіка, який 
будував в цьому підвалі комору для одного з мешканців іншого 
під’їзду цього ж будинку. Там же ми розмістили звернення 16-ти  
мешканців цього під’їзду до міліції, в якому вони просили місце-
вих правоохоронців провести слідство щодо принчини смерті 
будівельника. 

В №15(258) від 8 травня було надруковано офіційну відповідь 
з міліції, підписану слідчим СВ Вишгородського РВ МВС України 
в Київській області М. Ревою, в якій йшлося (цитуємо): «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». В зв’язку з відсутністю кримінального 
правопорушення справу було закрито. 

В той же час, ніхто не дослідив, чи пов’язане було загострен-
ня числених хвороб З. Гагуадзе з його діяльністю саме в цьому 
підвалі, а якщо пов’язане, то як саме.

Між тим, до редакції нещодавно надійшов ще один лист, тепер 
уже підписаний 30-ма мешканцями 5-го під’їзду будинку №6-Б по 
вул. Шолуденка наступного змісту:
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Тарифи: як нас дурять...
Вышгородщина

Отже, зрозумів я, вся пробле-
ма в використаних кіловатах, які 
перевищують межу в 600 кВт-го-
дин. За них доводиться надто 
дорого платити. Потрібно якось 
в цю межу вкладатися. Якось 
економити. Це — в моїх інтере-
сах. Що стосується інтересів ПАТ 
«Київобленерго», то для цього 
товариства, навпаки, вигідно, 
щоб мій лічильник «накрутив» 
побільше після цієї межі... 

— Слухай, — запитав я у дру-
жини. — Виходить, що в травні 
ми використали майже 800 кВт-
год. Обігрівачі ми не включали... 
А скажи, скільки кіловат ми вико-
ристали в лютому та в березні, 
коли працювали обігрівачі? В 
квітні?

З’ясувалося, що в лютому це 
було біля 600 кіловат, в березні 
— біля 500, в квітні — 460... «Тоді 
чому, раптом, в травні стало май-
же вдвічі більше?» — подумав я. 
І пішов на сходову клітину, до лі-
чильника. 

На лічильнику було... 50696 
кВт-год. Я ще раз подивився на 
квитанцію. Там, як уже вказува-
лося, в клітинці «поточні покази» 
було вказано 50769 кВт-год. — на 
73 кВт-год більше!

Віднявши від 50696 попередні 
показники — 49993 я отримав 
703 кВт-год. 

Це — по-перше.
По-друге, на календарі було 

вже 4 червня. А сплачувати я 
мав за травень. Якщо протягом 
місяця наша сім’я витрачає, в се-
редньому 600 кВт-годин, за добу 
виходить:

600 кВт-год. : 30 діб = 20 кВт-
год. 

Отже, від 703 кВт-год. потрібно 
відняти ще 80 кВт-год (за 4 доби):

703 кВт-год. — 80 кВт-год. = 623 
кВт-год. 

Отже, в дійсності, виходить, ми 
повинні сплатити по 1 грн. 41 коп. 
не за 176 кВт-год., а всього за 23 
кВт-год:

23 х 1 грн. 41 коп. = 32 грн. 43 
коп.  

Є різниця між 32-ма гривнями і  
248-ма? Є. 216 грн. 

Звичайно, ми зразу ж вирішили 
зателефонувати в РЕС і з’ясува-
ти звідки взялася цифра 50769 
кВт-год в клітинці «поточні показ-
ники» в нашій квитанції. 

Однак, я це не дивно, в квитан-
ціях на оплату використаної елек-
троенергії, які до нас приносять, 
немає жодного телефону Вишго-
родського РЕС. Зате вказано те-
лефон такого собі «Кол-центру» 
(який, як пізніше виявилося, зна-
ходиться у Білій Церкві»). 

З великими труднощами, але 
ми, все-таки, пробилися до цьо-
го самого «кол-центру» і запи-
тали яким чином з’являються у 
платіжках «поточні» показники. 

Відповідь дівчини на іншому кінці 
дроту була безпосередня і чарів-
на: «А це прогнозовані показни-
ки...».

Ну, що ж, давайте попробуємо  
розібратися, як саме спеціалісти 
ПАТ «Київобленерго» «спрогно-
зували» для нашої сім’ї спожи-
вання електроенергії в травні мі-
сяці на рівні 776 кВт-годин. 

Отже, протягом лютого 2015 р., 
як вже згадувалося, ми витрати-
ли біля 600 кВт-год., протягом бе-
резня — біля 500, в квітні — при-
близно 450-ти.  

Якщо вирахувати середньоа-
рифметичне місячне споживан-
ня, то воно буде дорівнювати, 
приблизно, 500-м кВт-годинам. 
Якщо, при цьому, врахувати тен-
денцію до зниження споживання, 
то вийде 400-450 кВт-год. Але — 
аж ніяк не 776!  

Як то кажуть: вічно заклопота-
ний продавець часто помиляєть-
ся, але, чомусь, як правило, на 
свою користь, а не на користь 

Увага: рахує ПАТ
«Київобленерго»!
Маленькі «хитрощі» від постачальників електроенергії, 

які напрочуд швидко спустошують наші кишені
покупця...

Так ви, шановні читачі, зро-
зуміли, чому саме фахівці з ПАТ 
«Київобленерго» прогнозують в 
наших платіжках завищене спо-
живання електроенергії? І чому 
в травневі платіжки прислали аж 
на початку червня?

Правильно: для того, щоб 
штучно максимально збільшити 
кількість спожитої нами протягом 
місяця електроенергії. Для того, 
щоб, таким чином, знову ж таки, 
штучно збільшити до максимума 
кількість коштів за, начебто, спо-
житу нами електроенергію після 
межі в 600 кВт-годин.

...Після того, як ми з дружи-
ною поговорили з представни-
ком «кол-центру», ми вирішили 
поспілкуватися ще й з нашими 
місцевими спеціалістами, які зна-
ходяться на вул. Кургузова, 12.

Вони одразу ж погодилися із 
нашими доводами і зробили пе-
рерахунок платіжки за травень.

«А що б було, якби ми не прий-

шли і внесли корективи, про 
які йдеться? — поцікавився я у 
представниці ПАТ «Київобленер-
го», що вела прийом. 

«Нічого», — спокійно відповіла 
вона. І почала пояснювати, що 
наші гроші, які ми переплатили 
б за травень, нікуди б не ділися, 
що вони б «перейшли» на чер-
вень і т. ін. Однак, на наше пряме 
запитання, по якому саме тари-
фу вони б зарахувалися — до 
100 кВт-год, від 100 до 600 кВт-
год. чи після 600 кВт-год, нам так 
і не відповіла. 

Як я здогадуюся, повернули б 
їх нам по ціні до 100 кВт-год.  

Іншими словами, взяли б з нас 

по 1 грн. 41 коп. (з ПДВ), а зара-
хували б — по 37 коп. (з ПДВ). 
Оскільки ці надлишково запла-
чені кошти пішли б на початок 
червня, коли тарифи — найде-
шевші. 

ПАТ «Київобленерго» (чи 
окремі фізичні особи) заробили б 
на кожному «лишньому» кіловаті:

1 грн. 41 коп. — 0 грн. 37 коп. = 
1 грн. 04 коп. 

Отака вишукана і витончена 
операція з коштами населення 
на фоні «трьохрівневих» тарифів 
за електроенергію.

Враховуючи все вище викла-
дене, маю кілька порад для вас, 
шановні читачі. 

Перше.
Пам’ятайте, що реальні та-

рифи за електроенергію, які ви 
сплачуєте — не 31 коп. за 1 кВт-
год (до 100 кВт-год.) не 53 коп. за 
1 кВт-год. (від 100 кВт-год. до 600 
кВт-год.) і не 1 грн. 17 коп. після 
межі в 600 кВт-год., а, відповідно 
— 37 коп, 63 коп, 1 грн. 41 коп.

Друге.
Всі ми звикли довіряти тому, 

що нам надсилають «офіцій-
ні» організації. Пам’ятайте: ПАТ 
«Київобленерго» — ніяка не 
«офіційна» організація, а звичай-
на приватна «контора», яка дбає, 
в першу чергу, про свої прибут-
ки.  А її прибутки чи надприбут-
ки можливі лише за наш з вами 
рахунок.

Отже, отримавши платіжку, 
перше, що потрібно зробити — 
підійти до лічильника і порівняти 
те, що написано в клітинці «поточ-
ні показники» з реальними показ-
никами. І сплачувати виключно 
за реально вжиті кіловат-години, 
а не віртуальні, «спрогнозовані» 
хитрими спеціалістами з ПАТ 
«Київобленерго». 

Якщо ж платіжка за попередній 
місяць потрапила до вас в пер-
ших числах наступного місяця 
— перемножте середню кількість 
кіловат-годин, які ви споживаєте 
протягом доби, на кількість днів, 
які пройшли після закінчення мі-
сяця, за який ви сплачуєте. Потім 
відніміть суму кіловат-годин, що 
вийшла, від показників лічильни-
ка. За поточний місяць сплатите 
в кінці місяця. 

Третє.
Використовуйте всі можливості 

для того, щоб довести пред-
ставнику енергопостачальної 
організації, що ви будете спла-
чувати лише за реально спожиті 
кіловат-години і лише відповідно 
до показань лічильника. Ніяких 
«авансових» платежів. 

Закон в цьому випадку на ва-
шому боці.

Четверте.
Якщо ви відчуваєте, що не мо-

жете зрозуміти чи розібратися в 
тому, як і за що саме вам нарахо-
вуються платежі — зверніться до 
знайомих, друзів, спеціалістів за 
роз’ясненнями. Звертайтесь до 
журналістів. 

В крайньому випадку — ідіть до 
адвоката і звертайтесь до суду.  
Нікого і нічого не бійтесь: відсто-
юйте свої права, боріться за кож-
ну зароблену вами копійку.

В. Борзовець

Принесли платіжку за електроенергію. За травень. 623 гривні. «Біля 200 ми заборгували за 
квітень, — пояснила дружина. — А все інше — за травень...». «А чому за травень вдвічі більше, 
ніж за квітень? — поцікавився я. — Що, тарифи вдвічі збільшились?». «Збільшились, але, зви-
чайно, не вдвічі... От дивись, що в платіжці написано: до 100 кВт-год. — 31 коп. за 1 кВт, понад 
100 кВт-год. — 53 коп. за 1 кВт., понад 600 кВт-год. — 1 грн. 17 коп. (З ПДВ, відповідно: 37 коп, 63 
коп, 1 грн. 41 коп.) Раніше було: до 150 кВт-год. — 26 коп. за 1 кВт-год., понад 150 кВт-год. — 35 
коп. за 1 кВт-год. понад 800 кВт-год. — 1 грн. 12 коп.». (З ПДВ, відповідно: 31 коп, 42 коп, 1 грн. 
34 коп.). 

Отже, з одного боку держава ціну за використану електроенергію після 100 кВт-год підняла 
приблизно в півтора рази (начебто і не набагато), але з іншого — зменшила межу після якої 
люди мають платити за 1 кВт-год. більше гривні з 800 кВт-год. до 600... 

Зичайно, я зацікавився скільки саме лічильник «накрутив» у нас після 600 кВт-год.  Для цього 
потрібно було виконату елементарну арифметичну операцію — відняти від «поточних» показів 
лічильника «попередні». Що я й зробив. Вийшло — 776 кВт-год. Отже, за 176 кВт-год. ми мали 
сплатити: 176 х1 грн. 41 коп. = 248 грн. 16 коп. 

От тобі й приховане підвищення ціни. Адже при тарифах, які існували до 1 квітня 2015 р. я за 
ці кіловати сплатив би: 176 х 0,42 коп. = 73 грн. 92 коп. Навіть при нових тарифах, якби не опу-
стили межу з 800 до 600 кіловат, це вийшло б: 176 х 0,63 = 110 грн. 88 коп.
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В понеділок громадськості «впарювали» 
детальний план забудови району біля 
вул. Кургузова. В умовах, які назвати 
«людськими» язик не повертається...

О 14.00 вони зібралися, як я 
дізнався ще зранку в понеділок з 
плану голови Вишгородської РДА 
О. Горгана на цей день, на «ІІ 
тренінг програми «Нова якість 
публічних послуг» за участі 
організації «Global leadership» 
(США) для працівників Вишго-
родської РДА та керівників ор-
ганів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування Виш-
городського району». 

Ви зрозуміли, шановні читачі: 
у великому залі для засідань ад-
мінбудинку зібралися працівники 
Вишгородської РДА, керівники 
органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування 
Вишгородського району (куди 
входить, звичайно ж, і В. Решет-
няк, як керівник Вишгородського 
міськвиконкому та його підлеглі з 
апарату цього ж виконкому)! На 
2-й тренінг «Нова якість публіч-
них послуг». За участі організації 
«Global leadership» (США)!

А через стіну, в малому залі 
цього ж адмінбудинку, в цей же 
час представники найбільшого 
органу місцевого самовряду-
вання цього району, надавали 
не просто «публічну послугу», 
а, скажімо так, масову публічну 
послугу. Причому, як саме нада-
вали? А дуже просто: загнавши 
півтори сотні людей в примі-
щення площею 150 квадратних 
метрів, неначе скотину в тісний 
сарай без вікон і дверей. Змушу-
ючи їх таким чином «громадсько 
обговорювати» надскладне пи-
тання забудови міста.  

Можливо, голова Вишгород-
ської РДА О. Горган не знав, 
що саме відбувається поряд із 
майже порожньою великою за-
лою, де він організував, безумов-
но, дуже корисний і потрібний 
тренінг? 

Я, грішним ділом, теж так по-
думав. Тож, поспостерігавши 
хвилин із десять за справжнім  
знущанням над людьми, що від-
бувається в малій залі, зазирнув 
у велику. І одразу ж зустрів О. 
Горгана, який у супроводі керів-
ника КП «Редакція газети Виш-
город», депутата Вишгородської 
міськради В. Кутаф’єва (який з 
веселою посмішкою пояснював 
співбесіднику, наскільки все пу-
блічно відбувається в міській 
раді, маючи на увазі «громадські 
слухання» за стіною), якраз вихо-
див із зали. 

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

Запропонувавши О. Горгану за-
зирнути до сусідньої зали, я по-
передив, що в наступному номері 
газети фотографії обох подій 
з’являться на першій сторінці.  

Я можу поклястися, що О. 
Горган мене почув і прекрасно 
зрозумів. Однак, до сусідньої 
зали, навіть, не зазирнув. Про-
сто, як пишуть в різного виду 
рапортах, «прослідував» далі. 
По своїх справах. Мабуть, до 

представників організації «Global 
leadership» (США), яких в залі 

на цей момент не було, що до-
бре видно на фотографії (див. 
стор.1). 

А я, сфотографувавши майже 
порожню велику залу, задав собі 
кілька питань.

1. О. Горган зобов’язаний був 
знати про те, що 08.06.2015 р., 
в понеділок, о 14.00 Вишгород-
ський міськвиконком в малій 
залі для засідань адмінбудин-
ку проводить громадські слу-

хання щодо детального плану 
забудови території вище вул. 
Кургузова. Не міг він не знати і 
те, що основним «козирем» місь-
квиконкому в цьому обговоренні 
буде обіцяння побудови дитячого 
садка. Не міг не знати, що дитса-
док, як і кілька багатоповерхівок, 
планується побудувати на місці 
вирубленого лісу. Не міг не зна-
ти, що ситуація з дитсадками в 
нашому місті — просто катастро-
фічна. Не міг не знати, що пере-
важна більшість вишгородців вже 
давно не вірить ні В. Решетняку, 
ні його «кишеньковому» міськви-
конкому, ні працівникам апарату 
міськвиконкому, як, до речі, не 
вірить і більшості міських депу-
татів.  

Отже, виникає питання: чому, 
знаючи все це, він не заплану-
вав свою особисту участь в 
цьому обговоренні? Чи його 
взагалі не хвилює те, що відб-
увається в районному центрі? 

2. Чому, навіть не запланував-
ши власну участь у громадських 

слуханнях надважливого і над-
спірного питання, — детального 
плану забудови території в рай-
оні вул. Кургузова, — О. Горган 
саме на 14.00 і саме у сусід-
ній великій залі адмінбудинку 
(на той же час, що і громадські 
слухання) призначив 2-й тренінг 
програми «Нова якість публічних 
послуг»?

Невже він навіть не подумав 
про те, що в тому випадку, якщо 

на громадські слухання прий-
де велика кількість людей, то ці 
«громадські слухання» пере-
творяться на пародію на гро-
мадські слухання. А ініційо-
ваний ним тренінг, та ще й за 
такою тематикою, та ще й для 
такої аудиторії буде виглядати 
як звичайнісіньке знущання і 
над цією тематикою, і над цією 
аудиторією, і, найголовніше, — 
над мешканцями м. Вишгоро-
да, які зібралися на ці громад-
ські слухання?

3. Якщо, навіть, все це сталося 
випадково, і О. Горган, не приді-
ливши громадським слуханням, 
про які йдеться, достатньої уваги, 
наприклад, з причини недостат-
нього досвіду чи будь-якої іншої, 
абсолютно випадково зайняв 
великий зал для засідань ад-
мінбудинку під свій тренінг 
саме о 14.00 саме 08.06.2015 р. 
(хоча я, особисто, в це не вірю), 
то чому, навіть після того, як я 
звернув на це його увагу, він не 
зробив нічого, щоб виправити цю 

Приблизно десь тут за договором з міськрадою ЗАТ «Дніпрожилбуд», яке будувало «Оль-
жин град», мало побутувати дитячий садочок... «Ольжин град» є, а садочка немає...

... А тут, поряд з будинками по вул. Набережна, 8 та 12 можна побудувати не лише дитсадок, 
а, навіть, школу, яка так необхідна місту... 

Повний абзац!
абсолютно ганебну ситуацію?  
Наприклад, не запропонував лю-
дям, які, немов оселедці в бочку, 
набилися в малу залу, перейти 
до великої зали, а тим трьом де-
сяткам чиновників, які прийшли 
на семінар, навпаки, — перейти в 
малу залу, де вони розмістилися 
б з не меншим комфортом?  

На ці три питання в мене є 
лише два варіанта відповіді. 

Перший. Або вся ця ситуація 
сталася дійсно випадково, а О. 
Горган не звернув на неї ніякої 
уваги, що свідчить про те, що 
розмови про реформи, а також, 
власний піар на фоні цих розмов 
для нього набагато важливіші за 
реальні реформи.

Другий. Або у нового очільника 
нашої райдержадміністрації існує 
не просто певна домовленість з 
В. Решетняком «я не лізу в твої 
справи, а ти не лізь в мої», а 
вони ще й узгоджують спільні 
дії щодо майбутнього Вишгоро-
да. Мова про те, що О. Горган 
навмисне призначив свій 2-й 
тренінг «Нова якість публічних 
послуг» у великій залі адмінбу-
динку саме на той день і час, 
що і В. Решетняк — громадські 
слухання. Для того, щоб, фак-
тично, ці слухання зірвати, 
залишивши в історії міста сам 
факт їх проведення. Мовляв, 
слухання відбулися і ми, керів-
ники міста зауваження людей 
в подальшій роботі врахували. 

Я розумію, що обидва запро-
поновані мною варіанти не дуже 
сподобаються О. Горгану. Однак, 
я в цьому не винуватий. Бо газета 
— лише дзеркало...

Що стосується суті питання, яке 
було винесене на громадські слу-
хання. Швидше за все, завдання 
В. Решетняка і К° спрацювати 
так, як припустив Д. Новицький 
в статті «Такі ДПТ для міста, як 
ДТП для машини!» (№11(31) га-
зети «Рідне місто Вишгород»):

«А насправді буде так. «Про-
штовхнуть» через рішення сесії 
виділення ділянок під забудови, 
розіб’ють на черги будівництва, 
в яких школа, садочок і гаражі 
будуть в останній черзі. Потім 
збудують житло, а на все інше, 
вибачте, немає грошей...».

Чому я так вважаю? Тому, що 
добре пам’ятаю громадські слу-
хання щодо розробки деталь-
ного плану забудови території 
дачного масиву «Дніпро». Коли 
міськвиконком заодно попро-
сив архітекторів розробити ще й 
ДПЗ невеличкого півострова біля 
масиву. Який виявився намив-
ною дамбою. Яку В. Решетняк і 
К° на той час вже роздерибани-
ли на 90 ділянок... Та й, взагалі, 
добре пам’ятаю методи роботи 
цієї теплої компанії. В які «шан-
таж дитсадком» на вул. Кургузо-
ва громадськості просто чудово 
«вписується»... 

Нагадаю, що ЗАТ «Дніпро-
жилбуд», яке будувало «Ольжин 
град», за договором з міськрадою 
мало побудувати дитсадок. Чому 
не побудувало? А місце для ньо-
го ще «живе» — між «Ольжиним 
градом» та адмінбудинком. 

Так само дитсадок можна побу-
дувати і на пустирі по вул. П. Кал-
нишевського, який теж був колись 
переданий ЗАТ «Дніпрожилбуд», 
потім відібраний у нього, а тепер 
належить невідомо кому...

Але хочеться — у лісі. Ви віри-
те В. Решетняку і К°?  Я — ні...

В. Борзовець

План на 08.06.2015 ПОНЕДІЛОК
07:00 – розширена нарада за участю експертів IT галузі (Андрій Пивоваров, Нана 
Коріньова – компанія GoIT): програма «Winner_OS» (присутні Духота В.І., Чамро 
С.В., Шишова О.Б.).
08:00 – оперативна нарада за участю заступників та керівника апарату: 
Савенок В.В., Духота В.І., Поживанов О.М. – план роботи на тиждень, підготовка зу-
стрічі з дружинами загиблих бійців АТО, робота по перевірці газозаправних модулів, 
створення міжвідомчої робочої групи з питання вивчення законності намиву піску 
з дна ріки Десна (Хотянівка), контроль роботи по ЗУ «Про відходи» (вимоги щодо 
конкурсу).
09:00 – нарада: Гаврилова С.В., Юрченко О.А. стосовно – підготовка документів 
для державного фонду регіонального розвитку (Київська ОДА) - будівництво дитя-
чих садків в Вишгородському районі.
09:30 – нарада: обговорення текстової частини друкованої продукції для програми 
«Отримати субсидію – це просто!» (афіша, вступне слово на буклет).
11:00 – виїзд в районний військовий комісаріат - обговорення плану інформаційної 
кампанії щодо підготовки до 6-ї хвилі мобілізації.
12:00 – нарада: Руппа С.В. – опрацювання пропозицій до керівництва КОДА про 
стандартизацію і впровадження механізму забезпечення прозорості у всіх райдер-
жадміністраціях Київської області.
13:30 – Виїзд в Київ за тренерами «Global leadership».
14:00 – Проведення II тренінгу програми «Нова якість публічних послуг» за участі 
організації «Global leadership» (США) для працівників Вишгородської РДА та керів-
ників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Вишгородського 
району.
17:00 – робота з кореспонденцією. актуалізація статусу поточних процесів, плану-
вання. 
17:30 – нарада щодо робочого плану впровадження першого заходу Програми 
розвитку зеленого вело туризму в Вишгородському районі «GreenVelo».

Олександр Горган
8 Июнь в 0:46
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Вівторок 16 червня 2015 року

 

06.30, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.35 Телемагазин
09.10, 16.00 Європейські ігри. 
13.40 Вікно в Америку
19.30 Європейські ігри. 
21.35 Європейські ігри. Щоденник
21.50 Подорожні
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00 16.45, 19.30, 00.10 ТСН
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40, 11.00, 12.20 «Чотири весілля»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30, 21.35 Т/с «Свати - 1» 
22.45 Т/с «Скліфосовський» 
23.45 «Мінкульт»

06.20 Мультфільми
07.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 00.10 Т/с «Жити далі»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.45 «Судові справи»

13.30, 14.20 «Сімейний суд»
15.25, 16.15 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Поверни моє кохання» 

06.05 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.40 М/с «Барбоскіни»
07.45 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.05 М/с «Том і Джеррі»
10.03 Т/с «Друзі»
11.55 Уральські пельмені
14.00 Т/с «Татусеві дочки»
18.00 Репортер
18.15 Абзац!
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за Ревізором
23.15 ППШ-2

06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.00, 18.30 «За живе!»
09.15 Х/ф «Терміново, шукаю 
чоловіка» 
11.10 Х/ф «Це мій собака»
13.05, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
21.00 «Містичні історії-2»
22.35 «Вагітна у 16»
23.50 «Доньки-матері»

00.40 «Один за всіх»

06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00 Події
09.15 Реальна містика
10.00 Т/с «Андрійко» 
13.50, 15.30 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Країна 03» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Форсаж 5» 

05.25 М/с «Муча Луча»
06.10, 19.20 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
09.15 Надзвичайні новини.
10.10 Т/с «Чорний список»
11.50, 13.20 Паралельний світ
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Провокатор
14.50, 16.20 Х/ф «Васабі»
17.05 Х/ф «Пристрель їх!»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.35 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 «Орел і Решка. 
17.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Хай щастить, Чак» 

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.10 Повне перевтілення. 
14.00 Панянка-селянка
16.00, 19.55 Віталька
16.55, 21.00 Країна У
17.55, 18.55 Т/с «Кухня» 
18.25, 19.25 Т/с «Світлофор» 
20.30 Дамочки рулять
22.00 Т/с «Ангел або Демон» 
23.00 Щоденники Темного

06.00 Х/ф «Веселі хлоп’ята»
07.30 Дика природа
09.50, 18.15, 04.10 «Цивілізація 
Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 21.35 Імена-легенди
11.30 Новонароджені тварини
12.15 Комета-вбивця
14.00 Апокаліпсис: друга світова 

війна
15.00, 18.30, 21.00 «Служба новин»
15.10, 21.20 «Погода»
15.40 «Модні історії»
16.00 Сім’ї тварин
17.45 Кримінальні історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. .
20.00 Великі битви
20.30, 23.30 П’ятий вимір

06.45 Х/ф «Коли дерева були 
великими» 
08.20 «Правда життя»
09.00 «Агенти впливу»
09.55 «Бенефіс «Кроликів»
11.35 Х/ф «Команда мрії»
13.15 Т/с «Грабуй награбоване»
14.55 Т/с «Пандора»
19.00, 21.30 «Свідок»
19.30 Т/с «Хранитель»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
23.40 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3» 

06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 Top shop
10.55 Нові російські бабки
11.25 Невідома версія
12.15 Х/ф «Зникла грамота»
13.30, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
15.10, 21.25 Х/с «Пуаро Агати 
Кристі»

06.30, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
07.20 На слуху
08.35 Телемагазин
09.00 Європейські ігри. 
10.25 Подорожні
11.30 Європейські ігри.
12.05 Утеодин з Майклом Щуром
12.30 Дорогі депутати
13.00 Європейські ігри. 
16.00 Театральні сезони
16.25 Перша шпальта
17.00 Європейські ігри.
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

06.15, 16.45, 19.30, 23.45 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 12.20 Т/с «Свати - 1» 
14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30, 21.40 Т/с «Свати - 2» 
22.45 Т/с «Скліфосовський»

00.05 Т/с «Заручники»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільми
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 00.10 Т/с «Жити далі»
10.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5»
18.00, 19.00  «Стосується кожного»
21.00 Т/с «Поверни моє кохання»

05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.32 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.35 Т/с «Вісімдесяті»
18.15 Абзац!
19.00 Т/с «Останній із Магікян»
20.55 Т/с «СашаТаня»
21.55 Герої та коханці

05.50, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.05, 18.30 «За живе!»
09.15 Х/ф «Діамантова рука»
11.10, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.10 «МастерШеф - 4»
21.00 «Містичні історії-2»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «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, 21.00 Т/с «Країна 03» 
18.00 Т/с «Безсмертник» 
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Чорний список»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Паралельний світ
15.05, 16.20, 20.20 Громадянська 

оборона
16.45 Дістало!
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.35 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.25 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»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. 
13.50 Панянка-селянка
15.50, 19.55 Віталька
16.55, 21.00 Країна У
17.55, 18.55 Т/с «Кухня» 
18.25, 19.25 Т/с «Світлофор» 
20.30 Дамочки рулять

22.00 Т/с «Ангел або Демон»

05.55, 18.30  «Соціальний пульс»
06.10, 20.00 Великі битви
06.40, 16.00, 23.30 П’ятий вимір
07.10 Teen-клуб
09.50, 15.40 «Цивілізація Incognita»
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
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 Відлуння

05.50 Х/ф «Адвокат» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.10 Т/с «Копи-новобранці - 2»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хранитель»
17.00 «Детективи»
23.40 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

06.30, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Телемагазин
09.00 Європейські ігри. 
13.10 Війна і мир
13.50 Фольк-music
15.00 Європейські ігри. 
16.15 Світло
17.00 Європейські ігри. 
19.30 ДебатиPRO
21.35 Європейські ігри. Щоденник
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

06.00, 16.45, 19.30, 23.45 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 12.20 Т/с «Свати - 2» 
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30, 21.40 Т/с «Свати - 3» 
22.45 Т/с «Скліфосовський» 

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільми
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 00.10 Т/с «Жити далі»
10.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Поверни моє кохання»

05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.32 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 19.00 Т/с «Останній із Магікян»
18.15, 01.55 Абзац!
20.55 Т/с «СашаТаня»
21.55 Герої та коханці

05.30, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.45, 18.30 «За живе!»
08.55 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.10, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.10 «МастерШеф - 4»
21.00 «Містичні історії-2»
22.35 «Давай поговоримо про секс»

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Адвокат» 
07.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12.20, 21.00 Т/с «Країна 03» 
18.00 Т/с «Безсмертник» 
23.00 Події дня

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

13.10 Паралельний світ
15.05, 16.20 Громадянська оборона
16.45 Дістало!
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. 
20.20 Секретний фронт
21.35 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.25 Т/с «Ганнібал»

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

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. 
13.50 Панянка-селянка
15.50, 19.55 Віталька
16.55, 21.00 Країна У
17.55, 18.55 Т/с «Кухня» 
18.25, 19.25 Т/с «Світлофор» 

20.30 Дамочки рулять
22.00 Т/с «Ангел або Демон» 

06.15, 20.00 Великі битви
07.15, 09.50 «Цивілізація Incognita»
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
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.00 П’ятий вимір
17.45 Кримінальні історії
18.10 «Мандруємо світом»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 «Глобал - 3000»

07.05 Х/ф «Адвокат» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.10 Т/с «Копи-новобранці - 2»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хранитель»

Телепрограмма
№19(262), пятница, 12 июня 2015 г.6

    Оголошення 
                                           На багаточисленні прохання — 

відома знахарка та цілителька
Марія Адамівна

Запис за тел.:096-650-78-41
   Вичитує будь-які захворювання шкіри, звільняє від усіх видів 
порчі (навіть зробленої на смерть), вроків, переляку, чарування, 
родового прокляття, вінця безшлюбності, самотності, відкриє 
шлях до власного бізнесу, особистого життя.
   Марія старовинними молитвами безпомилково вичитує різні за-
хворювання. Бажаєте, щоб у вашому домі настали мир і спокій? 
Мрієте про матеріальне благополуччя? Приходьте до ясновидиці 
та знахарки Марії. Вона поставить вам захист від хвороб.
   Якщо хочете позбавитись алкогольної залежності — принось-
те натільну сорочку. Від безпліддя — три сирих яйця і чисту 
пелюшку. Нема ладу в господарстві, неврожаї на городі — сіль і 
жменю землі з двору. Нема порозуміння між чоловіком і дружи-
ною, батьками та дітьми — приносьте три свічки. Страждаєте від 
самотності — приносьте замок і ключ. Дітей із заїканням, енуре-
зом, нервовим тиском, приступами «чорної» хвороби необхідно 
приводити з дорослим.
   Чоловікам, які страждають від імпотенції, захворювань проста-
ти та інших хвороб, слід принести пачку солі. Хто потерпає від 
хворих суглобів — візьміть із собою 0,5 літра води.

Фітнес-клубу 
на постійну роботу 

потрібна 
прибиральниця

  (050)133-93-76 

На виконання Доручення Міністерства Внутрішніх справ 
України від 15.05.2015 року підрозділами Державної служби 
охорони проводиться всеукраїнська акція «Квартира під охо-
рону», за умовами якої громадяни сплачують вартість охорон-
ного обладнання, а монтажні роботи по обладнанню помеш-
кання сигналізацією фахівці  підрозділів ДСО виконують за 
половину їх вартості.

Запровадження всеукраїнської акції «Квартира під охорону» 
вже котрий рік поспіль  дає можливість громадянам на вигідних 
умовах встановити охоронну сигналізацію. При цьому знижка 
на проведення монтажних робіт складатиме п’ятдесят відсот-
ків від їх вартості.  Якщо будинок знаходиться у прилеглому до 
міста районі, то сигналізація підключається до централізова-
ного пульту охорони і вразі її спрацювання, на місце виклику 
швидко прибуває наряд групи затримання. При спрацюванні 
сигналізації нічого помітного для зловмисника у будинку не 
відбувається. Він навіть не підозрює, що найближчим часом 
прибуде міліція.   Обладнання осель сигналізацією обійдеться 
набагато дешевше, ніж відшкодування втраченого від візиту 
злодія, а щомісячна плата становить від 200 гривень. Для тих, 

хто бажає скористатися умовами акції, Управління Державної 
служби охорони при УМВС України в Київській області, при 
зверненні  зможе запропонувати варіант, який фінансово буде 
сприятливим саме для Вас.

Скористайтесь можливістю суттєво зекономити на встанов-
ленні системи сигналізації!

Телефонуйте:
097-050-222-0 – для абонентів оператора Київстар
073-050-222-0 – для абонентів оператора Лайф.
(Дзвінки здійснюються згідно тарифу оператора)

Номери гарячої лінії ДСО:
 0-800-502-220 та 0-800-211-000 (безкоштовно).

Також можна звертатись  в Управління Державної служби 
охорони при УМВС України в Київській області.

 Наша  адреса: 01033, м.Київ, вул. Гайдара,8.
 т. 287-04-77
 e-mail: dso.kiev_obl @ ukr.net
   
                      УДСО при ГУМВС України в Київській області

УВАГА АКЦІЯ!!!
«КВАРТИРА ПІД ОХОРОНУ ЗА ПІВЦІНИ»

17.00 Х/ф «Живіть в радості»
18.15 Х/ф «Життя та незвичайні 
пригоди Робінзона Крузо»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене»
08.40 Т/с «Пригоди Мерліна-3»
11.40 Х/ф «Здійнятися над сонцем»
14.10 «Вайпаут»
16.30 «Top Gear»
17.30, 19.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30  «Спецкор»
19.20 «Люстратор 7.62»
20.20 Т/с «Перевізник-2»
21.20 Х/ф «Робокоп: Падіння та 
полум’я»

ТЕТ

06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 Top shop
10.45 Нові російські бабки
11.15 Невідома версія
12.05 Х/ф «Життя та незвичайні приго-
ди Робінзона Крузо»
13.35, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
15.15, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.05 Х/ф «Зникла грамота»
18.20 Х/ф «Зайчик»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства

06.00 Мульт- фільми
06.40 «Нове Шалене»
08.40, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 23.30  «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.40 Х/ф «Ціль номер один»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00, 20.20 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.20 «Секретні матеріали»
21.20 Х/ф «Робокоп: Темне право-
суддя»

17.00 «Детективи»
23.40 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

06.30, 07.40, 09.10 Мультфільм 
07.10, 08.40 Top shop
11.10 Криве дзеркало
11.35 Невідома версія
12.30 Х/ф «Між високими хлібами»
13.55, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
15.35, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.25 Х/ф «Бережіть жінок»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»

08.40, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.40 Д/п «Знищені за мить»
12.15 Х/ф «Ураган 500 миль/год.»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00, 20.20 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.20 Д/п «Страшне завтра. Донбас: 
Енергетика»

Enter-фильм

Enter-фильм

2+2

2+2



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

  Четвер 18 червня 2015 року

 

  

  П’ятниця 19 червня 2015 року

Субота 20 червня 2015 року
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Неділя 21 червня 2015 року

2+2

2+2

2+2

11.15 Криве дзеркало
11.40 Х/ф «Бережіть жінок»
14.05, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
15.40, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.25 Х/ф «Приморський бульвар»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене»
08.40, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 23.30 «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.40 Д/п «Знищені за мить»
12.15 Х/ф «ВИВЕРЖЕННЯ»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00, 20.20 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.20 Д/п «Страшне завтра. Донбас: 
Економіка»
21.20 Х/ф «Робокоп: Воскресіння»

06.50 Х/ф «Скринька Марії Медичи»
08.40 «Школа доктора Комаровсь-
кого»
09.30 Х/ф «4:0 на користь Танєчки»
11.15 Т/с «Так далеко, так близько»
18.20, 20.30 Т/с «Мама буде проти»
23.10 Т/с «Здрастуй, мамо»

06.07 М/с «Губко Боб»
08.07 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором
14.15 Т/с «СашаТаня»
19.00 Х/ф «Ципонька»
21.00 Х/ф «50 перших поцілунків»
22.50 Х/ф «Такі різні близнюки»

06.25 Х/ф «Ілля Муромець»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 Х/ф «За сімейними обстави-
нами»
13.00 Т/с «Коли ми вдома»
14.00 Х/ф «Іронія долі!»
18.00 Х/ф «Розумниця, красуня»
22.10 Х/ф «Чудес не буває»

00.15 «Давай поговоримо про секс»

06.15, 07.15 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
10.00, 04.20 Реальна містика
10.50 Х/ф «Готель для Попелюшки» 
13.00, 15.20 Т/с «Волошки» 
17.10, 19.40 Т/с «Замок на піску» 
21.50 Х/ф «Наречена мого нарече-
ного» 
23.50 Таємний код зламано.

06.05 М/с «Муча Луча»
06.45 Провокатор
08.35 Секретний фронт
09.30 Антизомбі
10.30 Дістало!
11.30, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.50 Інсайдер
14.45 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Дикий, дикий Вест»

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 2: Звітний 
концерт» 
13.45 «Файна Юкрайна»
21.50 Х/ф «Щоденник кар’єристки» 

08.30 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Даша-дослідниця» 
10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
10.45 М/ф «Школа монстрів»
12.05 М/ф «Покемон 5: Герої» 
13.20 Х/ф «Диявол с трьома золотими 
волосинами» 
14.30 Х/ф «Міст у Терабітію» 
16.15 Х/ф «Коли Земля зупинилась» 
18.10 Х/ф «Один вдома 3» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайошь молодьож

05.50 «Служба новин»
06.10 Х/ф «Гордість»

06.00 «Подробиці»
06.30 Х/ф «4:0 на користь Танєчки»
08.15 «Удалий проект»
09.05 «Готовимо разом»
10.00 «Орел і Решка»
10.55 Х/ф «Доля»
14.15 Т/с «Мама буде проти»
18.30, 21.30 Т/с «Опівдні на пристані»
20.00 «Подробиці тижня»
23.55 Т/с «Здрастуй, мамо»

05.57 Х/ф «Маппети з космосу»
07.20 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
09.37 М/с «Том і Джеррі»
11.55 Х/ф «Апартаменти Джо»
13.30 Х/ф «Такі різні близнюки»
15.05 Х/ф «Ципонька»
17.05 Х/ф «50 перших поцілунків»
19.00 Х/ф «Зять»
21.00 Х/ф «Мій пацан»
23.10 Х/ф «Керування гнівом»

06.20 Х/ф «Вокзал для двох»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.50 Х/ф «Розумниця, красуня»
15.10 «Містичні історії-2»

19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.55 Х/ф «Я щаслива»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла»

06.15 Таємний код зламано. Думка
07.00 Події
07.40 Т/с «Волошки» 
11.20 Т/с «Замок на піску» 
15.10 Х/ф «Наречена мого нарече-
ного» 
17.10, 20.00 Т/с «Моє кохане чудо-
виська» 
19.00 Події тижня
22.00 Х/ф «Готель для Попелюшки» 
00.00 Зірковий шлях

06.40 Т/с «Леся+Рома»
08.35 Зірка YouTube
11.00 Дивитись усім!
12.35, 13.00 Х/ф «Мисливці за при-
видами»
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Мисливці за привидами-2»
16.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Стелс»
22.40 Х/ф «Клітка»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.15 «Мультфільми» 
10.50 Х/ф «Табір Року 2: Звітний 
концерт» 
12.45 «Розсміши коміка»
13.40 «Орел і Решка. Шопінг 2015»
18.10 «Вечірній квартал»
20.00 Х/ф «Ультрафіолет» 
21.45 Х/ф «Кохання та катастрофи» 
23.20 Х/ф «Весільна вечірка»

06.20 М/ф «Покемон 5: Герої» 
08.30 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Даша-дослідниця» 
10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
10.45 М/ф «Альфа та Омега» 
12.15 М/ф «Монстри на острові» 
13.40 Х/ф «Русалонька» 
14.50 Х/ф «Кудлата команда» 
16.30 Х/ф «Титанік» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У

23.00 Дайошь молодьож

07.45 «Натхнення»
10.00, 18.50 Апокаліпсис
11.15 Х/ф «Гордість»
14.00 «Щоденник для батьків»
15.00 П’ятий вимір
16.00 Комета-вбивця
17.00 «Калинове здоров’я»
17.40 «Пісня - моя любов»
18.10 «Здрастуй, рідне село!
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.05 «Проза і поезія мозку»
22.00 Х/ф «Сталінград»

06.30 Х/ф «Весняний призов» 
08.10 Т/с «Тайга. Курс виживання»
11.30 «Легенди карного розшуку». 
Кров за кров
12.00 «Агенти впливу»
12.55, 22.50 «Випадковий свідок»
13.40 Х/ф «Ласкаво просимо в 
джунглі»
15.30 Х/ф «Зайчик» 
17.10 «Велика різниця по-українськи»
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06.30, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.35 Телемагазин
09.00, 12.15 Європейські ігри. 
14.10 Казки Лірника Сашка
14.20 Мультфільм
14.30 Надвечір»я
15.30 Європейські ігри.
21.35 Європейські ігри. Щоденник
22.00 «Схеми»

06.00, 16.45, 19.30, 23.45 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40 «Чотири весілля - 3»
11.00, 12.20, 20.30 Т/с «Свати - 3» 
13.30, 14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
22.45 Т/с «Скліфосовський» 
00.05 Т/с «Заручники»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільми
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини

06.00 Підсумки
06.35 Крок до зірок
07.45 У просторі буття
08.30 «Золотий гусак»
09.25, 11.00 Європейські ігри. 
21.00 Новини
21.35 Європейські ігри. Щоденник
21.55 Утеодин з Майклом Щуром
22.25 Інша музика

06.10, 20.15 «Українські сенсації»
07.10, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08.00, 08.30 М/с «Качині історії» 
08.50 «Маша і ведмідь»
09.40 «Світське життя»
10.40 Т/с «Каблучка з бірюзою»
14.30 «Вечірній Київ»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
23.15 Х/ф «Австралія»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільми

08.10 Агровектор
08.35 Тепло.ua
09.00 Європейські ігри. 
16.00 Фольк-music
17.25 Європейські ігри. 
21.00 Новини
21.35 Європейські ігри. Щоденник
22.30 Альтернативна музика
23.10 День Янгола

06.50 М/ф «Барток Пречудовий» 
08.05, 08.35 М/с «Качині історії» 
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска» 
09.45 «Маша і ведмідь» 
10.15 ТСН
11.00 «Світ навиворіт»
12.00 «Інспектор Фреймут»
13.35 «Територія обману»
14.40 «Поверніть мені красу»
16.00 «Чотири весілля 4»
17.20 Х/ф «День радіо»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Віолетта з Атамановки»

05.35 Мультфільми

07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 00.10 Т/с «Жити далі»
10.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Поверни моє кохання»

05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.32 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15.55, 19.00 Т/с «Останній із Магікян»
18.15 Абзац!
20.55 Т/с «СашаТаня»
21.55 Герої та коханці
23.30 Х/ф «Дочка якудзи»

05.20, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.35, 18.30 «За живе!»
08.50 «Зіркове життя»
09.50 «Вагітна у 16»
10.45 «Доньки-матері»

11.40, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.40 «МастерШеф - 4»
21.00 «Містичні історії-2»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.30 «Один за всіх»

06.05, 14.20, 15.30, 00.20 Т/с «Ад-
вокат» 
07.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12.20, 21.00 Т/с «Країна 03» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти» 
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика

06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Чорний список»
12.45, 15.45 Факти.  
13.10 Паралельний світ
15.10, 16.20 Громадянська оборона
16.50 Дістало!
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. 
20.20 Інсайдер

21.35 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.25 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»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50, 19.55 Віталька
16.55, 21.00 Країна У
17.55, 18.55 Т/с «Кухня» 
18.25, 19.25 Т/с «Світлофор» 
20.30 Дамочки рулять
22.00 Т/с «Ангел або Демон»

05.55, 18.30, 21.00 «Служба новин»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 «Світські хроніки»

10.00 «Мілен Демонжо»
11.15 Х/ф «Борсаліно»
14.10 «Модні історії «
15.00 Всесвіт
16.10 «Мистецтво і час»
16.30 «Зимою і літом мандруємо 
світом»
16.50 «Цивілізація Incognita»
17.00 Браво, маестро! 
18.00  Фабрика зірок 
19.00 Апокаліпсис
20.10 Мікрокосмос
21.00 «Секрети закулісся»
21.30 «Мішель Мерсьє. Заручниця 
кохання»
22.35 «Світські хроніки»

06.00 Х/ф «Стамбульський транзит» 
07.20 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». 
12.00 «Головний свідок»
12.55 «Випадковий свідок»
13.45 «Правда життя»
14.15 Х/ф «Стрілець»
16.10 Т/с «Тайга. Курс виживання»
19.30 Т/с «Грабуй награбоване»
21.15 Т/с «Удар у відповідь - 3» 

07.20, 09.50, 15.40, 03.50 «Цивіліза-
ція Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Великі битви
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.40 Всесвіт
16.00, 23.35 П’ятий вимір
18.15 «Ландшафтні ігри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 Rock Time з Петром Пол-
тарєвим
22.15 Імена-легенди

06.00 Х/ф «Постарайся залишитися 
живим» 
07.05 Х/ф «Не ставте Лісовику 
капканів»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.35, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.05 Т/с «Копи-новобранці - 2»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хранитель»
17.00 «Детективи»
23.40 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

06.30, 07.40, 09.20 Мультфільм 
07.10, 08.50 Top shop

23.00 «Голі та смішні»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 Top shop
10.30 Смішні люди
12.00, 12.25 Нові російські бабки
12.55 Х/ф «Королівська регата»
14.25 Х/ф «Острів скарбів»
15.55 Х/ф «Оскар»
17.25 Х/ф «Фантомас»
19.15 Х/ф «Фантомас розбушувався»
20.55 Х/ф «Фантомас проти Скот-
ланд-Ярда»
22.40 Х/ф «Заморожений»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене»
09.40 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Х/ф «Нокаут»
18.00 Х/ф «12 раундів»
20.05 Х/ф «ВЕЖА»
22.20 Х/ф «Солдати фортуни»
00.15 Х/ф «Людина президента»

19.00 Т/с «Пандора»
23.00 «Головний свідок»
00.00 Х/ф «Комодо проти кобри»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
10.30 Смішні люди
12.00 Х/ф «Гарний, поганий, злий»
15.05 Х/ф «Ресторан пана Септима»
16.35 Х/ф «Оскар»
18.05 Х/ф «Заморожений»
19.30 Х/ф «Фантомас»
21.20 Х/ф «Фантомас розбушувався»
23.05 Х/ф «Фантомас проти Скот-
ланд-Ярда»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»
09.00 «Бушидо»
09.50 «Легенди кікбоксингу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 Д/п «Страшне завтра. Донбас: 
Економіка»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 Т/с «Біблія. Шлях апостолів»
15.45 Х/ф «Чингісхан»
18.30 Т/с «Спрага»
22.00 Х/ф «ВЕЖА»+2

К-1

К-1

НТН

06.00 Від першої особи
06.20 Агровектор
06.30, 07.00, 08.00, 21.00, 05.00 
Новини
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.35 Телемагазин
09.00 Європейські ігри. 
13.40 Віра. Надія. Любов
14.45 Європейські ігри. 
22.00 Д/ф «Луганськ. Полюс відчу-
ження»
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

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, 12.20 Т/с «Свати - 3» 
13.30, 14.05 «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»
00.10 Х/ф «Шоколад»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільми
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Жити далі»
10.20 Д/с «Слідство вели»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.50 «Сімейний суд»
15.35, 16.45 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Як вийти заміж за мільйо-
нера»

05.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.32 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 19.00 Т/с «Останній із Магікян»
18.15 Абзац!
20.55 Т/с «СашаТаня»
21.55 Герої та коханці
23.20 Х/ф «Дика орхідея»

05.50 Х/ф «Тривожна неділя»
07.10 Х/ф «Американська дочка»
09.10 Х/ф «П»ять років та один день»
11.05 Х/ф «Коли його зовсім не чекаєш»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.45 Т/с «Коли ми вдома» 
19.50, 22.35 Х/ф «Іронія долі, або З 
легкою парою!»
00.20 Х/ф «Ти - мені, я - тобі»

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12.20, 21.00, 23.30 Т/с «Країна 03» 
18.00 Т/с «Безсмертник» 
23.00 Події дня

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

15.05, 16.20 Громадянська оборона
16.45 Дістало!
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. 
20.20 Антизомбі
21.35 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.25 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»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
00.10 «Розсміши коміка»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Х/ф «Римські пригоди» 
20.00 Х/ф «Один вдома 3» 

22.00 Х/ф «Термінатор» 
00.00 Х/ф «Опівночі в Парижі»

05.55,18.30, 21.00 «Служба новин»
06.15, 20.00 Великі битви
07.10 «Ландшафтні ігри»
09.50, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Rock Time 
11.40 Імена-легенди
12.20 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.25 П’ятий вимір
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 «Мілен Демонжо»
00.00 «Латинський коханець»

05.40 Х/ф «Кат»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Випадковий свідок»
09.10 «Кримінальні справи»
10.05 Т/с «Коломбо» 
11.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.10 Т/с «Копи-новобранці - 2»
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15 Т/с «Хранитель»

17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «У Париж!»
22.00 Х/ф «Стрілець»

06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 Top shop
10.40 Криве дзеркало
11.10 Х/ф «Приморський бульвар»
13.30, 19.55 Х/с «Комісар Рекс»
15.10, 21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.00 Х/ф «Між високими хлібами»
18.25 Х/ф «Острів скарбів»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.40, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30 Новини «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.40 Д/п «Знищені за мить»
12.15 Х/ф «Нокаут»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.20 Х/ф «Людина президента»
21.20 Х/ф «Людина президента-2»

ТЕТ ТОНІС

НТН Enter-фильм

2+21+1 

УТ-1 Інтер

Новий

СТБ

УКРАЇНА

ICTV

К-1

                                           — Три години ночі. А тут 
раптом сусід стукає ногою 
у двері!
   — Я так перелякався, що 
в мене аж перфоратор з рук 
випав.
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Спорт, спорт, спорт!..
№19(262), пятница, 12 июня 2015 г.8

Всеукраїнська регата 

Під час цього матчу на 
стадіоні у Лютіжі підопічні 
Руслана Костишина біль-
ше володіли м’ячем та пе-
регравали «діназівців» у 
центрі поля. Гості створю-
вали гострі моменти, однак, 
коли захист не справлявся, 
команду виручав наш гол-
кіпер.

«Діназівці» теж мали 
шанс забити, однак їм тро-
хи не пощастило, коли м’яч 
потрапив у поперечину 

«Діназ» та «Колос» 
поєдинок не дограли

Поєдинок між першою та третьою командами 
чемпіонату Київської області очікувався з великою 
цікавістю. Однак, надпринциповий поєдинок коман-
ди «Діназ» та «Колос» так і не завершили... 

воріт «Колоса» після розі-
грашу кутового.

На жаль, видовищну та 
напружену гру зіпсували 
дії головного арбітра поє-
динку. Саме його невпев-
неність призвела до того, 
що поєдинок не було до-
грано до кінця. 

Зарахований гол у во-
рота «діназівців» після 
відвертого порушення на-
півзахисника нашої коман-
ди; лише жовта картка за 

фол останньої надії проти 
Сергія Костюка — все це 
призвело до того, що нерви 
не витримали у головно-
го тренера нашої команди 
Михайла Стельмаха, який 
був вилучений головним 
арбітром.

Долю поєдинку не вирі-
шено, адже команди пішли 
з поля за чверть години до 
завершення матчу.

Отже, тепер залишається 
чекати, коли і як Контроль-
но-дисциплінарний комітет 
КОФФ вирішить дане пи-
тання.

Наш кор.

Футбол

Особисту фінансово-ор-
ганізаційну підтримку та-
кож надали народний депу-
тат Ярослав Москаленко, 
директор Amstar Europe 
Матьо де Бруні, коман-
дор Kiev Racing Yacht Club 
Родіон Лука, міжнародний 
ампаєр Невен Баран, член 
ради з розвитку національ-
ного вітрильного центру 
Мартін Нанн, а також очіль-
ник «Кока-Кола Україна» 
Роджер Гонтле.

Регата зібрала близько 
двохсот яхтсменів з усієї 
України, які виступають 
в дитячих, національних, 
олімпійських, міжнародних 
класах яхт і гонщиків на 
круїзних яхтах. 

Трохи статистики: всього 
на воду вийшло 124 вимпе-
ла загального флоту і 177 
гонщиків, 83 судна дитячих 
класів, 22 човни Олімпій-
ської програми і 19 крей-
серських яхт, включаючи 
монотипний флот Platu25 

З 29 травня по 1 черв-
ня на акваторії Київсько-
го водосховища відбула-
ся всеукраїнська регата 
Skyline Trophy 2015.

Регата організована 
Kiev Racing Yacht Club, 
під егідою вітрильної 
федерації України, яхт-
клубів КПДЮ, «Водник» 
та «Енергетик». 

Підтримку регаті надав 
український і міжнарод-
ний бізнес, а генераль-
ним спонсором висту-
пила велика міжнародна 
компанія Amstar Europe.

і SB20. Вперше на аква-
торіях країни змагаються 
представники настільки 
широкого зрізу яхтового 
спільноти, і цей своєрідний 
експеримент можна вва-
жати дуже успішним, як зі 
спортивної, так і з організа-
ційної точки зору.

На широкій акваторії 
вільно розмістилися три 
дистанції: Alpfa, Bravo і 
Charly, які обслуговували 
три окремих суддівських 
бригади, під керівництвом 
національних суддів Олега 
Львова, Михайла Райхерт 

Розгорнувши 
білі вітрила...
та Сергія Шумилова. Та-
кож, з метою передачі пе-
редового світового досвіду 
суддівства були запрошені 
міжнародні ампайери — 
член комітету з правилами 
вітрильних перегонів ISAF 
Neven Baran (Хорватія) і 
Martin Classen (Німеччина).

Народний депутат Украї-
ни Ярослав Москаленко 
відзначив високий рівень 
підготовки регати. За його 
словами, сьогодні вітриль-
ний спорт тримається на 
голому ентузіазмі. Незва-
жаючи на нинішні над-
складні умови, тренери 
працюють з дітьми, готую-
чи підростаюче покоління 

спортсменів. Як зазначив 
політик, Київське водос-
ховище — ідеальне місце 
не тільки для проведення 
окремих заходів, а й для 
діяльності повноцінного 
Центру витрільного спор-
ту для виховання майбут-
ніх чемпіонів. Саме тому 
Ярослав Миколайович 
розпочав реалізацію цього 
надважливого для спорту і 
соціальної сфери проекту 
разом з Родіоном Лукою 
— командором Kiev Racing 
Yacht Club, для якого ця ак-
ваторія є рідною — на ній 

він готувався до виступу на 
чемпіонатах світу та Олім-
пійських іграх.

За словами Р. Луки, у 
зв’язку з тимчасовою втра-
тою бази олімпійської під-
готовки збірної країни в Се-
вастополі, Київське море 
може і повинно стати від-
мінною альтернативною, 
що відповідає всім вимогам 
спортсменів і тренерів. 

Його підтримали гон-
щики-олімпійці класів 
470, Finn, Laser Standard і 
Radial, що включили в свій 
графік підготовки регату 
Skyline Trophy 2015, плану-
ючі зробити це і майбутньо-
го року. 

А починаючи з цього року 
буде засновано грошовий 
приз переможцю найма-
совішою групи олімпійсь-
кого дивізіону, що, безсум-
нівно, підтримає яхтсменів, 
які представляють Україну 
на міжнародній арені.

І. Чаленко

На фото (автора): з мі-
крофоном — заслужений 
майстер спорту, срібний 
призер Олімпійських ігр 
2004 р., чемпіон світу 
2005 р. Родіон Лука; на-
родний депутат України 
Ярослав Москаленко.  

Поєдинок на стадіоні 
«Діназ» у Лютіжі активніше 
розпочали господарі поля. 
«Діназівці» захопили центр 
поля і притиснули гостей до 
своїх воріт.

Декілька разів гравці 
«Діназу» відверто вибача-
ли команду суперника, але 
своєю наполегливістю наша 

команда заслужила на заби-
тий м’яч.

Окрилені своїм успіхом 
наші гравці кинулись заби-
вати другий м’яч і вони мали 
для цього моменти, але 
вдруге розпечатати воро-
та гостей нашій команді, на 
жаль, не вдалося.

У другій половині зустрічі 

наша команда не змогла до-
тиснути суперника, за що і 
поплатилася. 

Прикро, але у другому тай-
мі «діназівці» не виглядали 
такими свіжими і бадьорими, 
як у першому. Отже, пропу-
стили два м’ячі, дозволивши 
супернику святкувати пере-
могу.

У черговому турі чемпіонату 
Вишгородського району «діназівці»
мінімально поступились «Енергетику»


