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Таким образом, и Александр 
Турчинов, и Сергей Пашинский, 
и Арсений Яценюк оказались,
всего лишь, «усредненными 
отражениями» действующей в тот 
момент ВР Украины. Ее слепком. 
Не больше и не меньше. 
Принципиально иные
герои на этой сцене
просто не могли 
появиться...  

Стор. 3

Як виявилося, головним пріоритетом 
для нового голови РДА стала 
антитерористична операція... 
А боротьба  з корупцією, яку 
громадяни України, та й наші західні 
партнери разом зі США, вважають 
не менш важливою проблемою, 
опинилася серед цих 
пріоритетів чи то 
на п’ятому, чи то 
на десятому місці... 

Стор. 4

МВС і «Правий сектор»: протистояння

Заява бійців Батальйону особливого призначення МВС 
України «СІЧ» з приводу мукачівських подій

14 липня 2015 року на сайті видання «Преса України» (http://
uapress.info/uk/news/show/86263) опубліковано заяву начальни-
ка Департаменту організації діяльності підрозділів міліції особли-
вого призначення МВС Юрія Покіньбороди, яку, нібито, підтрима-
ли 35 добровольчих батальйонів МВС, зокрема батальйон «СІЧ». 
Заява стосується сумнозвісних подій у м. Мукачеві. У ній ми, ні-
бито, заявляємо, що заклики про відставку міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова інспірують і проголошують реакційні сили, 
які бояться розгорнутої міністром боротьби з корупцією, у тому 
числі в силових відомствах і у вищих держструктурах.

Ми, бійці батальйону «СІЧ», що наразі перебуваємо на пере-
дових позиціях російсько-української війни в м. Авдіївка, заяв-
ляємо, що нікого не уповноважували робити подібні заяви від 
нашого імені. Натомість ми переконані, що відповідальність за 
ситуацію, яка склалася, мають нести, перш за все, керівники пра-
воохоронних органів, що зрослися з криміналітетом та покрива-
ють контрабандистів.

Водночас вважаємо, що ніхто не в праві використовувати зброю, 
якої так не вистачає на фронті, в мирних містах. Ми вимагаємо 
притягнення до відповідальності як безпосередніх учасників кон-
флікту, незалежно від статусу та політичної приналежності, так і 
керівництво правоохоронних органів, яке своєю бездіяльністю та 
сприянням мафіозним структурам спричинили ці трагічні події.

Авдіївка, 15 липня 2015 року

15 липня в Інтернеті з’явився відеозапис заяви батальону 
особливого призначення МВС України «Січ», яку зачитав 
боєць батальону, депутат Вишгородської міськради Юрій 
Городиський:

Приводом для цієї заяви стали наступні слова вже згадано-
го начальника департаменту організації діяльності підрозділів 
міліції  особливого призначення МВС Юрія Покіньбороди на його 
брифінгу, які оприлюднила «Преса України». 

 «...Ми заявляємо, — зазначається в замітці під назвою «До-
бровольчі батальйони спецназу МВС стали на захист Авакова», 
— що заклики про відставку міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова інспіруються і призиваються реакційними силами, які 
бояться розгорнутої міністром боротьби з корупцією, у тому 
числі в силових відомствах і у вищих держструктурах», — ска-
зав він.

Покіньборода і керівництво добровольчих батальйонів «Кіро-
воград», «Київщина», «Гарпун», «Січ» і «Свята Марія» оприлюд-
нили спільну заяву з приводу подій в Мукачевому і роботи МВС.

Відповідну заяву підтримали всі 35 батальйонів МВС. На сьо-
годні під ним вже підписалися 25 батальйонів.

Крім цього, батальйони спростували звинувачення в некеро-
ваності і запевнили, що готові виконувати накази командирів, 
як на фронті, так і в тилу.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зая-
вив, що поважає лідера ДУК «Правий сектор» Дмитра Яроша 
за його чесну боротьбу за Україну. У той же час Аваков зазна-
чив, що серед «ПС» є бандити, які лише прикриваються шевро-
нами «Правого сектора». До них глава МВС ставитися вкрай 
негативно».

Стор. 8-9

Юрій Городиський — один з небагатьох депутатів Вишгородської міської ради, який ніколи не 
брав участі в земельних дерибанах і розкраданні міського бюджету. І єдиний, хто поїхав у зону 
АТО. Від щирого серця вітаємо Юрія з днем народження, яке він щойно відсвяткував! 

Ст. 6-7

Пройшов рік. Земельно-будівельне 
свавілля керівництва міської ради, 
освячене міськвиконкомом 
та більшістю депутатів, 
продовжується. Наприклад, 
першу багатоповерхівку 
на Набережній «ім. ТОВ «Ніка
ЛТД», під яку рік тому лише 
залили фундамент,
сьогодні, фактично, 
збудовано... 



,

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

Допомога АТО
Информация
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Моя міліція...

Увага!

Небайужість

При Вышгородском 
центре семейной 
медицины 
открылось 
отделение 
неотложной 
помощи

У Вишгородсь-
кому районі і 
м.Вишгород 
з 10.07. по 
20.07.2015 

Будет ли 
наказан 
виновный?

Ми навідали бійців колиш-
нього 30-го батальйону, який 
зараз входить в 54 бригаду. 
З того, що ми побачили, не 
можемо сказати що в наших 
бійців все добре, хлопці були 
раді елементарним речам, 
таким, як крупи та засоби гі-
гієни, хоча ними в достатній 
кількості їх повинна забезпе-
чувати держава. 

Хочемо звернути увагу 
всіх наших читачів та повідо-
мити їх, що на сьогоднішній 
день все складніше збира-
ти допомогу для наших за-
хисників, а вони як і раніше 
потребують її саме від нас з 
вами.

Цього разу фінансування 
дороги та збір гуманітарної 
допомоги було здійснено 
нашими колегами, але вони 

Замляки, українці! Допо-
можімо хлопчикові! Пере-
рахувавши посильну суму, 
ми сповідуємо найвищу 
міру Божої Любові — спів-
чуття. Картка ПриватБанку 
4731217104990468, картка 
Ощадбанку 26254520206638 
Телефон 097-723-76-47 — 
Журавльова Ніна Миколаїв-
на (мама)

Житель Вишгородщини 
Іван Скрипченко народився у 
1998 році абсолютно здоро-
вою дитиною. Ріс активним 
цікавим, рухливим хлопчи-
ком. Мав багато друзів, захо-
плень, мріяв про майбутнє, 
як і всі однолітки. 

У 2004 році пішов до шко-
ли. Усе змінилося, коли вия-
вилися перші ознаки хворо-
би. Почав деформуватися 
лікоть на руці. Лікарі стави-
ли різні діагнози і, навіть, 
наклали гіпс. Але нічого не 
допомогло, ставало тільки 

Товар зберігається під 
столом, під ногами у про-

наш телефон: 54-337. 
график работы:
с 8-00 до 20-00 с поне-

дельника по субботу. 
Всего планируется от-

крыть 3 отделения «неот-
ложки». Кроме Вышгорода 
это будет пос. Дымер и с. 
Пирново. Об открытии дан-
ных подразделений будем 
сообщать дополнительно. 
Про отличия неотложной 
медицинской помощи от 
экстренной будет написа-
но в следующих номерах 
газеты.

13 июня 2015 г. в 12.45 в 
г. Вышгород на перекрест-
ке проезжей части ул. На-
бережной и ул. Школьной 
произошло страшное ДТП. 

Пожарный автомобиль 
первой помощи АППД-
2(3310) 274 Валдай (ГАЗ-
33104), который  двигался 
по встречной полосе без 
включения проблесковых 
маячков и сирены, на вы-
сокой скорости протаранил 
автомобиль Nissan Qashqai. 
В результате столкновения 
водитель и пассажиры авто-
мобиля Nissan, оказались в 
больнице с многочисленны-
ми травмами. 

Вызвать СМИ на место 
ДТП не удалось: оказывает-
ся, происшествия с участи-
ем спецтранспорта в нашей 
стране освещать в прессе и 
на телевидении возможно 
только с разрешения проку-
ратуры! 

В числе пассажиров легко-
вого авто было 2-е детей — 
мальчик 7-ми и девочка 12-ти 
лет. У младшего в результате 
аварии — сотрясение мозга, 
у старшей девочки, помимо 
сотрясений и ушибов, тре-
щина теменной кости, гема-
тома, наложено несколько 
швов в височно-теменной 
части черепа. Последствия 
подобных травм в возрасте 
пострадавших детей пред-
сказать очень сложно.

Автомобиль ГАЗ 33104 
(гос. номер 2470 Ч1), при-
надлежащий МЧС Вышго-
родского р-на, возвращался 
в часть, располагающуюся 
в г. Вышгород неподалеку от 
завода «Карат» по ул. Шолу-
денка 19, и находился под 
управлением водителя Кота 
О. И. 

Со слов свидетелей ДТП 
и медработников Вышгород-
ской ЦРБ, поведение води-
теля на месте происшествия 
и в медучреждении было 
подозрительно. Есть все ос-
нования предполагать, что 
он пребывал в нетрезвом 
состоянии. Это подтвержда-
ет и тот факт, что для забора 
крови на медицинское осви-
детельствование его привез-
ли в больницу лишь поздно 
вечером (напомню, что ДТП 
произошло около полудня), 
а сама кровь так до сих пор 
и находится в Вышгородской 
ЦРБ и не прошла лабора-
торный анализ, хотя прошло 
уже более месяца с момента 
происшествия.

Старший следователь 
Вышгородского РОГУ МВС 
Украины майор А. Палеев, 
который занимается рассле-
дование данного дела, также 
не спешит с передачей дела 
в суд, а всячески затягива-
ет расследование, спуская 
дело «на тормозах».

Руководство МЧС района 
в лице начальника Геннадия 
Бондаренко, пытавшееся 
поначалу выйти на контакт с 
пострадавшими, теперь по-
теряло всяческий интерес к 
ним. По всей видимости, оно 
уже нашло другие методы 
решения своих проблем.

Facebook,   
«Рідне місто — 

Вишгород»

Влітку налягаємо на овочі і фрукти. Рибну і м’ясну 
продукцію, і особливо з тих лотків, які обліпили Вишго-
род, вживати небезпечно. Я кілька разів спостерігала, 
як привозять «суперковбаси» (в брудному бусику, в 
ще брудніших засалених, просто чорних картонних 
коробках, виставляючи прямо на тротуари, а навколо 
бігають собаки і все оце обнюхують)

давчині. Уявіть собі, цілий 
день на сонці, знову у ящик, і 

завтра купуємо. Торгівля без 
втрат. На вимогу показати 
відповідні дозволи і докумен-
ти — нецензурна лексика 
і погрози. Це — жах. Це ж 
яким виродком треба бути, 
щоб не боятися ні Бога, ні 
совісті, ні відповідальності 
перед законом, але лише 
думати про чисту наживу, ро-
зуміючи, що ти можеш навіть 
когось вбити. Так «дістало» 
оце нехлюйство! 

Хто взагалі перевіряє, чим 
нас годують? Де санстанція, 
чому дозволяє таку вуличну 
торгівлю, хто контролює су-
пермаркети, магазини? 

У кіоску де торгують сві-
жим м’ясом, я, з моменту 
його відкриття не можу до-
битися сертифікатів якості, 
власник чи то з Броварів чи 
то звідки, не фермер, м’ясо 
збирає невідомо де (якщо 
нема документів).

Цю тему можна розвивати 

Повний абзац!

Давайте себе поважати!
до безкінечності. Прохання 
до тих хто прочитає, від-
коментувати, чи хочете ви 
дізнатися, як споживач може 
захистити свої права. На 
ваші заявки в студію будуть 
запрошені спеціальні гості, і 
дадуть відповіді на всі питан-
ня, які ви можете залишати в 
коментарях чи направляти 
приватними повідомлення-
ми. Тема харчування дітей 
в садочках і школах також 
не повинна залишатися поза 
увагою. 

Давайте боротися за влас-
не здоров’я і безпеку, запро-
ваджувати культуру харчу-
вання у нашому суспільстві, і 
нарешті, щоб постачальники 
мали нас за людей, а не за 
свиней, яким можна згодува-
ти все...

Лілія Янчук-Олексій, 
директор редакції Виш-
городського районного 

радіомовлення

гірше. З часом стали боліти 
всі кістки та деформуватися 
голіностопна частина ноги 
та коліна. І тільки коли вже 
Ваня не міг ходити до шко-
ли, лікарі поставили діагноз 
ЮРА (ювенільний ревма-
тоїдний артрит), переважно 

суглобна форма, швидко 
прогресуючий поліартрит. 
Хвороба змінила і Ваніне 
життя, і сім’ї — він почав 
навчатися вдома, чергуючи 
уроки з лікуванням. Друзі по-
ступово розгубилися. 

Кожного року страшний 
діагноз усе більше обме-
жував можливості підлітка, 
який мав би дорослішати, 
набиратися сил і здоров’я. В 
Івана все навпаки — суглоби 
ще більше деформувалися, 
одна нога почала всихати і 
стала коротшою, від болю 
в тілі важко було заснути 
вночі, а вранці без милиць 
не завжди виходить встава-
ти. На жаль, українські лікарі 
не можуть зупинити хворобу. 
А якщо дозволити їй прогре-
сувати, то, з часом, можна 
сісти в інвалідне крісло. 

Сильний дух, міцний ха-
рактер, неймовірна жага до 
повноцінного життя та спіл-

кування день за днем допо-
магають Вані боротися, йти 
до здійснення своїх мрій. 
Хвороба змусила Ваню рані-
ше подорослішати та зовсім 
інакше дивитися на своє 
життя. Він не тільки втратив, 
а й отримав. 

Зараз він ходить до церк-
ви, де знайшов багато 
друзів, які його люблять і під-
тримують. Ваня вірить, що 
сила віри, яка живе в його 
серці, створить чудеса. У 
хлопця є шанс — лікування 
за кордоном. Ніна Миколаїв-
на — мати Івана, сама вихо-
вує сина-інваліда. Тож має 
велику надію на небайду-
жих людей, які допоможуть 
коштами на лікування. Те-
лефон 097-723-76-47 — Жу-
равльова Ніна Миколаївна 
(мама). Картка ПриватБанку 
4731217104990468, картка 
Ощадбанку 26254520206638

Дякуємо за небайдужість!

Ваня потребує нашої допомоги 

Протягом цього часу за-
реєстровано 18 крадіжок 
майна громадян, 8 пові-
домлень про нанесення  
тілесних ушкоджень, що 
призвело до короткочас-
ного розладу здоров’я  
громадян, 23 дорож-
ньо-транспортних приго-
ди, де було травмовано 1 
людину, 4 повідомлення 
про пошкодження майна, 
6 повідомлення  про вчи-
нення насильства в сім’ї.

Так, 10.07.2015 року до 
чергової  частини надійшло 
повідомлення про те що в м. 
Вишгород на території одно-
го з підприємств було скоєно 
крадіжку мідного кабелю. На 
місце події виїхала слідчо-о-
перативна група. В ході про-
ведення слідчо-оперативних 
заходів, було встановлено 
особу, яка скоїла крадіжку. 
Порушено кримінальне про-
вадження за ст. 185 КК Украї-
ни.

16.07.2015 року було за-
реєстровано заяву гр. З. про 
те що  в с. Нові Петрівці неві-
дома особа скоїла крадіжку 
металевого люку. В ході про-
ведення слідчо-оперативних 
заходів було встановлено 
особу, яка скоїла крадіжку. 
За даним фактом порушено 
кримінальне провадження. 
Триває слідство. 

19.07.2015 року було за-
реєстровано повідомлення, 
про те що с. Катюжанка гр. 
Ж. не справився з керуван-
ням авто здійснив наїзд на 
перешкоду (дерево), вна-
слідок чого водій отримав 
тілесні ушкодження. Водія  
доставлено до ЦРЛ.    

 правопорядку.
 Начальник Вишгород-

ського РВ ГУМВС України 
в Київській області 

підполковник міліції                                
П. Панфьоров

вирішили залишитися ін-
когніто. Наступну поїздку до 
наших військових ми пла-
нуємо приблизно через тиж-
день. Також, повідомляємо 
вам, що на даний час Бла-
годійний фонд «З відкритим 
серцем у майбутнє» прово-
дить ремонті роботи в примі-
щенні для «Реабілітаційного 
Центру Учасників АТО», де 
будуть працювати психоло-
ги, юристи та ще декілька 
необхідних фахівців, нага-
дуємо вам, що ми завжди 
раді бачити всіх, хто бажає 
допомогти. 

Ми знаходимось за адре-
сою: м. Вишгород, вул. Шо-
луденка, 6-Г, офіс 190.

Телефони для довідок:
Шугайло Ірина —
067-547-23-84

Іванов Трохим —
067-503-80-48
Дзюба Олександр — 
050-741-38-73
Реквізити для надання до-

помоги:
Благодійний фонд «З ВІД-

КРИТИМ СЕРЦЕМ У МАЙ-
БУТНЄ»

Код ЄДРПОУ 39275323
ПАТ КБ ‘ПРИВАТБАНК’
Київська філія
МФО 321842

Ще одна поїздка в зону військових дій
12 липня ми знову відправились в зону АТО. 
Цього разу були в місті Попасна Луганської області. 

Ця поїздка стала першою, коли ми не почули жодного  
пострілу. Швидше за все тому, що на той момент, коли 
ми приїздили до Попасної, там працювала команда 
ОБСЄ, оскільки вночі були зруйновані два житлових 
будинки (начебто з установок «Град» з яких стріляли з 
сторони непідконтрольній Україні території).

р/р 26007053129896 валю-
та UAH (Українська гривня)

р/р 26003053130221 валю-
та USD (Долар США)

р/р 26001053128279 валю-
та EUR (Євро)

Призначення платежу: 
благодійна  допомога війсь-
ковим.

Співзасновник БФ 
«З відкритим серцем 

у майбутнє»
Трохим Іванов

Продавчиня мух ганяє, а торги не припиняє...



 (а, хоча б)

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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Циничные игры 
в «демократию» 

КАЖДЫЙ СУДИТ ПО СЕБЕ
...Проблема в том, что каждый 

из нас судит по себе. Таковы уж 
особенности человеческой пси-
хологии.

Когда простые украинцы выш-
ли на Майдан, каждый из них 
знал почему он туда пришел. 
Студент — потому, что хотел по-
лучать оценки не за деньги, а за 
знания; потому, что хотел, чтобы 
на работу его принимали за спо-
собности, а не потому, что у него 
папа большой начальник. Пред-
приниматель — потому, что ему 
надоело платить контролерам и 
проверяющим на каждом шагу, 
жить и работать «под статьей», 
ведя двойную бухгалтерию. Пен-
сионер — поскольку ему надо-
ело отдавать доловину пенсии 
ЖЭКу непонятно за что, а на вто-
рую половину нищенской пенсии 
жить впроголодь. А еще всем им 
надоел милицейско-прокурор-
ский беспредел, поголовная про-
дажность судей и наглость обво-
ровывающих их чиновников. 

Каждый из этих людей считал, 
что такую же боль и возмуще-
ние переживают и чувствуют все 
украинцы. Потому, что каждый из 
них судил других по себе.

В действительности так, как 
они, по разным причинам не 
думали не только множество 
крымчан и жителей юго-востока 
Украины. Их боли и возмущения 
не понимали, также, множество 
живущих с ними бок о бок людей. 
Чувств, которые переживали су-
денты-«майдановцы»,  не пони-
мали их однокурсники из числа 
«мажоров» всех мастей — от 
прокурорских, судейских и чинов-
ных отпрысков до сынков и до-
черей олигархов всех калибров. 
Возмущения, переполнявшего 
предпринимателей априори не 
могли ощутить чиновники мно-
гочисленных контролирующих и 
проверяющих организаций всех 
уровней, а, также, их родствен-
ники, кумовья, друзья и хорошие 
знакомые. Отчаяние полунищих 
простых пенсионеров было не-
понятно армии «спецпенсионе-
ров», а также престарелым ро-
дителям всех тех, кого неплохо 
обеспечивали любящие детки 
«при корыте». 

Более того: все те, кто был 
неплохо пристроен при власти 
«проффесора» Януковича, виде-
ли в «майдановцах» смутьянов 
и разрушителей их привычного 
безбедного и безоблачного су-
ществования.  

Кстати, в их число входило по-
давляющее большинство пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов и судей, — крайне 
циничных личностей, превра-
тивших свои исключительные и 
особенные полномочия по защи-
те законных интересов граждан, 
предоставленных Конституцией, 
в отвратительный, никем и ничем 
не контролируемый, и в принци-
пе, непотопляемый бизнес.    

Понятно, что вся эта публика  
не просто и не только шараха-
лась от всех майданов страны, 
как от чумы, — она делала все, 
чтобы запугать и уничтожить 
эти майданы. Кроме, конечно, 
«политиков», которые привыкли 
всегда «быть с народом». 

ПОЛИТИКИ СНОВА 
ВСЕХ ПЕРЕХИТРИЛИ

Я умышленно взял слово «по-

литики» в кавычки. Потому, что, 
по большому счету, в Украине 
никогда не было политиков в 
классическом смысле этого сло-
ва. Были политиканы, шулеры и 
дельцы от политики, политиче-
ские авантюристы и мошенники 
всех мастей, а вот политиков, 
практически, не наблюдалось. 
Конечно, за редкими исключе-
ниями, которые только подтвер-
ждали правило. Политикам у нас 
в стране просто было неоткуда 
взяться. По-другому и не могло 
быть, поскольку все политиче-
ские партии финансировались 
не государством, а были на со-
держании у олигархов — людей, 

заработавших миллиардные со-
стояния на, по сути, украденных 
у народа, созданных народом и 
принадлежащих ему рессурсах. 
И продолжающих увеличивать 
эти состояния, разворовывая и 
продавая эти (в том числе и при-
родные) рессурсы.  

Все мы помним, что майданов-
цы с первых дней прекрасно зна-
ли и понимали, кто такие наши 
политики и «с чем их едят», по-
чему и старались от них дистан-
цироваться, постоянно подчер-
кивая, что они — вне политики 
и находятся на Майдане вовсе 
не потому, что их вывели туда те 
или иные политические силы.  

Но политики-то знали, что без 
них майдановцам не обойтись. 

Действующие депутаты всех 
уровней,а, также, граждане меч-
тающие о депутатской карьере, 
проникли на майданы страны с 
первых дней, всячески показы-
вая, что они «с народом». Под-
наторевшие за многие годы 
«службы людям» в красноре-
чивых изобличениях, призывах 
и обещаниях, которые выгля-
дели и звучали очень искренне 
и правдоподобно, они начали 
постепено отодвигать простых 
«майдановцев» от микрофонов, 
занимать центральные места на 
сценах, и всячески демонстриро-
вать, что именно они и есть глав-
ная и движущая сила протестов. 
Они же оказались главными пе-
реговорщиками с представителя-
ми режима. 

Однако, хотя А. Яценюк и клял-
ся со сцены Майдана насчет 
«кулі в лоб», среди Небесной 
сотни, практически, не оказалось 
ни политиков, ни депутатов, кро-
ме нескольких «свободовцев», 
оказавшихся депутатами мест-
ных советов... 

Безусловно, в том, что среди 
руководителей «послемайданов-
ской» Украины не оказалось по-
литиков новой формации, была 
«железная» закономерность. 
Ведь во главе страны могли 
стать лишь действующие поли-
тики, в первую очередь — из чис-
ла депутатов ВР Украины, после 
бегства В. Януковича принявшую 
на себя всю полноту власти в 
стране. В свою очередь, во главе 
ВР, Кабмина, Совбеза и др. ру-
ководящих органов могли стать 
лишь те из них, кого поддержит 
депутатское большинство. (О 
нескольких десятках депутатов, 

готовых «жить и работать по-но-
вому», говорить не приходит-
ся из-за  «нулевой» поддержки 
большинства). 

Таким образом, и Александр 
Турчинов, и  Сергей Пашинский, 
и Арсений Яценюк оказались, 
всего лишь, «усредненными от-
ражениями» действующей в тот 
момент ВР Украины. Ее слепком. 
Не больше и не меньше. 

Принципиально иные герои на 
этой сцене просто не могли поя-
виться.  

КТО ОНИ, 
«НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ»?
Для того, чтобы разобраться 

кто такие А. Турчинов, С. Пашин-

ский и А. Яценюк, много ума не 
надо. Если кто-то плохо знает их 
политические биографии  и на 
протяжение последних 10-15 лет 
не следил за их перемещениями 
во власти, не поленитесь — об-
ратитесь к Интернету. Вы узнае-
те много интересного. К примеру, 
«откуда ноги растут». 

А. Турчинов (из Википедии):
«В 1987—1990 годах секре-

тарь райкома комсомола, затем 
заведующий отделом агитации 
и пропаганды Днепропетров-
ского обкома комсомола. Вы-
ступил одним из координаторов 
Демократической платформы 
в КПСС, ратовавшей за обнов-
ление, децентрализацию Ком-
партии[5]. В связи с этим был 
лишён партбилета[6]. Затем 
член Партии демократического 
возрождения Украины (ПДВУ)[7].

1990-1991 г.г. — главный ре-
дактор созданного им с ком-
паньонами Украинского от-
деления информационного 
агентства «ИМА-пресс» АПН, 
издававшее книги и газеты.

1991 г. — создатель и руково-
дитель Института междуна-
родных связей, экономики, поли-
тики и права.

1992 г. — глава Комитета по 
разгосударствлению и демоно-
полизации производства Дне-
пропетровской облгосадмини-
страции.

1993 г. — советник пре-
мьер-министра Украины Л. Куч-
мы по экономическим вопросам, 
с которым познакомился ещё в 
пору, когда тот руководил дне-
пропетровским заводом-гиган-
том «Южмаш». Вице-президент 
Украинского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 
После отставки (в сентябре 
1993 года) Леонида Кучмы с по-
ста главы правительства за-
нял должность гендиректора 
Института экономических ре-
форм, зав. лабораторией иссле-
дования теневой экономики Ин-
ститута России НАН Украины.

1994 г. — создал Всеукраин-
ское объединение «Громада» 
(ВО «Громада»), которую позже 
в 1997 возглавил П. Лазаренко. 
ВО «Громада» поддержала Л. 
Кучму на президентских выбо-
рах.

1998 г. — избран народным 
депутатом Украины по списку 
партии «Громада»; после ухода 
Юлии Тимошенко в правитель-

ство — глава Комитета по во-
просам бюджета ВР Украины.

1999 г. — в результате кон-
фликта с Лазаренко создаёт-
ся Всеукраинское объединение 
«Батьківщина» (ВО «Батьків-
щина»), которую со дня основа-
ния возглавляет Ю. Тимошенко, 
а А.  Турчинов является её заме-
стителем...».

С. Пашинский (Facenews — 
http://www.facenews.ua)

В 1991 г. закончил Киевский 
пединститут им. М. Горького по 
специальности историк-обще-
ствовед, по специальности, прак-
тически, не работал. 

С 1993 по 1998 трудился в раз-

ных коммерческих организациях.  
В 1998 г. занимал должность 

президента ЗАО «Торговый дом 
банка «Украина».

В 1999 г. стал зам. председате-
ля правления «Ощадбанка». 

В 2002 г. принял участие в пар-
ламентских выборах, был в ря-
дах политблока партий «Против 
всех», но его кандидатуру сняли. 

С февраля по август 2005 г. в 
правительстве Ю. Тимошенко 
занимал должность Премьер-ми-
нистра.

С 2005 по 2006 г. в Государ-
ственном Ипотечном Учрежде-
нии занимал должность зам. 
председателя наблюдательного 
совета. 

С августа 2005 г. по январь 
2006-го бул гендиректором  Гос-
предприятие «Укррезерв».

В 2006 г. становится народным 
депутатом от БЮТ пятого созыва.

В ноябре 2007 г. опять получа-
ет депутатский мандат от БЮТ. 

В декабря 2012-го становится 
депутатом седьмого созыва и  
зам. председателя фракции. 

На Евромайдане курировал 
организационные вопросы акций 
протеста. 

В 2002 году Генпрокурату-
рой Украины Пашинскому было 
предъявлено обвинение в со-
вершении ряда мошеннических 
сделок при получении кредитов 
от банков. Также его обвинили в 
хищении с 1999 по 2000 год по-
рядка 4 млн. долларов. Был  аре-
стован по подозрению в хищении 
денежных средств, предназна-
чавшихся для выплаты компен-
саций гражданам-вкладчикам 
«Сбербанка Украины», которым 
исполнилось 80 лет.  

В ходе журналистских рассле-
дований выяснилось, что в 90-е 
г.г., когда Сергей Пашинский ра-
ботал в банке «Украина», он кре-
дитовал неплатежеспособные и 
сомнительные фирмы. 

Во время акций протеста на 
Майдане, Пашинский оказался 
в центре довольно интересной 
ситуации. В сети было опублико-
вано видео, на котором запечат-
лен момент, когда он кладет в ба-
гажник автомобиля снайперскую 
винтовку. Несмотря на возмуще-
ние майдановцев и попытку бло-
кировать машину, политик сел с 
неизвестными в машину и уехал 
в неизвестном направлении. 

Также народного депутата Па-
шинского обвиняют в проведе-

нии двух рейдерских захватов: 
предприятия «Укртатнафта» и 
харьковского завода «Турбоа-
том».  

Последний скандал вокруг С. 
Пашинского («Человек-скандал 
или Кто «крышует» аферы Сер-
гея Пашинского?» А. Закревский, 
сайт antikor.com.ua): «В ходе ток-
шоу 15 мая секретарь комите-
та ВР по борьбе с коррупцией Д. 
Добродомов сказал: «176 млн. за 
топливо фиктивно выведены. 
…Это были схемы Курченко, а 
теперь не схемы Курченко. Тут, 
кстати, аффилирован депу-
тат, который влияет на это».

К рассказу подключился С. Со-
болев: «Все знают, что нефть 
которая должна была быть пе-
редана армии, была почему-то 
продана, как желтая жидкость 
непонятного происхождения. 
За этим прямо стоит народ-
ный депутат, который теперь 
представляется как главный 
оборонитель страны, а его по-
братимы Тищенко, которые 
прямо работают на его фирму. 
И это дело закрывается». По-
сле этого и Добродомов, и Со-
болев заявили, что речь идёт о 
Сергее Пашинском.

22 мая на сайте «Украинская 
правда» была опубликована 
статья о том, что компания, 
близкая к Сергею Пашинскому, 
якобы, купила по заниженной 
цене 85 тыс. тонн конфиско-
ванных нефтепродуктов биз-
несмена Сергея Курченко. По 
данным издания, СБУ передала в 
Генпрокуратуру материалы по 
этому делу. Следствие предпо-
лагает, что в преступную схе-
му были вовлечены бизнесмен 
Сергей Тищенко (основатель 
группы «Фактор»). Якобы 15 
октября 2014 года «Укртранс-
нафтопродукт» документаль-
но обязался передать одной из 
компаний группы «Фактор» — 
«Укройлпродукт» арестован-
ные в Херсоне нефтепродукты, 
принадлежавшие Курченко. В 
статье утверждается, что все 
они были проданы по цене ниже 
рыночной.

Так же со ссылкой на СБУ 
издание утверждало, что 22 
ноября прошлого года был за-
хвачен Одесский нефтепере-
рабатывающий завод (принад-
лежал компании «Ветэк» С. 
Курченко). Утверждается, что 
завод захватывали бойцы под-
разделений «Гепард», а также 
батальонов «Киев» и «Днепр». 
Нефтепродукты с завода, де-
скать, достались «Фактору», 
снова по заниженной цене. А об-
щие убытки государства СБУ 
оценивает в 250 млн гривен. 
СМИ называют С. Тищенко, вла-
дельца группы компаний «Фак-
тор» и «Фортуна банка» давним 
другом и партнером С. Пашин-
ского. Утверждают, что он, 
якобы аккумулировал средства 
для поддержки партии Арсения 
Яценюка «Фронт перемен» и ак-
тивно финансировал Майдан... 
СМИ сообщают, что бывшая 
жена Тищенко — Елена работа-
ла в администрации и.о. Прези-
дента А. Турчинова, возглавля-
емой тогда С. Пашинским. И, 
якобы, занималась вопросами, 
связанными с возвратом акти-
вов беглых чиновников...».

В. Борзовец
(Продовження

в наступному номері)
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«Доброго дня ще раз, шановні 
колеги, які приєднались до звіту, 
шановні журналісти! 

Сьогодні я маю за честь роз-
казати вам про перших 100 днів 
мого перебування на посаді голови 
Вишгородської районної державної 
адміністрації. І перед тим, як пе-
рейти до інформації про проміжні 
результати моєї діяльності, кілька 
хвилин я відведу на те, щоби поді-
литися, напевно, більше емоційни-
ми враженнями від перебування на 
цій посаді. 

Повинен сказати, що за доволі 
довгий час свого трудового стажу, 
а почав я працювати з 14-ти років, 
тобто, перша моя робота була в 
14 років, і з того часу я постійно 
працюю. Я повинен сказати, що от 
мені в цьому році 40 років і, зізна-
юсь, це — найкраща робота, яка 
в мене в житті взагалі була. Це, 
по суті справи, робота моєї мрії, 
оскільки відчуваю себе на своєму 
місті — з твердою землею під нога-
ми, з сильною командою навколо, 
і відчуваю себе постійно зайнятим 
справами, які мають практичне 
значення. Які завжди дають реаль-
ний результат у вигляді вирішення 
або перспективи вирішення тієї чи 
іншої проблеми. І тому я повинен 
сказати, що ці 100 днів я працю-
вав з величезною насолодою, я не 
відчував жодного дня, коли мені 
треба було себе змусити прийти на 
роботу або змусити щось робити… 
Тому в сенсі пропаганди державної 
служби я готовий сьогодні в якості 
такого, знаєте, одержимого про-
повідника закликати людей вступа-
ти на державну службу і працюва-
ти на благо суспільства. Я не знаю 
наскільки схожі відчуття відчува-
ють працівники, які знаходяться в 
структурних підрозділах райдер-
жадміністрації, але на своєму місці 
я саме оці емоції відчуваю. 

Тепер що стосується цих 100 
днів. Що дали ці 100 днів? За цей 
період, за три місяці я однозначно 
ознайомився з тими постійними 
справами, які за приписами законо-
давства я повинен робити. І я пови-
нен сказати, що працювати на дер-
жавній службі — це, в першу чергу, 
— забезпечувати якісне виконання 
тих приписів, які законодавство 
на тебе покладає. Ти — держав-
ний службовець. Ти служиш, ти 
повинен забезпечувати виконання 
чітких директив. Є керівництво об-
ласті, яке дуже багато дає завдань, 
дуже багато завдань, є вимоги за-
конодавства, які покладають на 
тебе виконання чітких обов’язків 
вчасно, і для якогось, знаєте, влас-
ного креативу чи роботи в якихось 
епізодичних ситуаціях залишаєть-
ся не так вже й багато часу. І тому 
той час, який залишається, його 
доводиться використовувати мак-
симально ефективно, працюючи в 
надзвичайно інтенсивному темпі. 

Тепер я повинен сказати, що 
за ці 100 днів сформулювались, 

викристалізувались основні пріо-
ритети діяльності мене, як голови 
райдержадміністрації. І саме зараз 
— коротко про ці пріоритети і здоб-
утки за ними я хочу вас проінфор-
мувати.

Головним завданням діяльності 
райдержадміністрації, в сьогодніш-
ніх умовах є робота, спрямована 
на забезпечення успішного прове-
дення антитерористичної операції 
на сході України. Із свого боку це 
сьогодні — ключовий і винятковий 
обсяг відповідальності, який покла-
дається саме на орган державної 
влади в районі. Саме забезпечити 
неухильне виконання тих завдань, 
які я, як голова району, отримую 
від вищестоячого керівництва для 
того, щоб всі необхідні позиції, які 
стосуються успішного забезпечен-
ня антитерористичної операції з 
цього боку, було виконано. І до цих 
напрямків, коли ми говоримо про 
антитерористичну операцію, в пер-
шу чергу це — питання мобілізації. 

Я застав 5-ту хвилю мобілізації 
і ми виконали її на відмінно. 5-та 
хвиля по нашому району провале-
на не була, з військоматом району 
ми відпрацювали її чудово, 108% 
мобілізованих. Тому я повинен ска-
зати, що  ми можемо на фоні за-
гальноукраїнського показника, де 
переважна більшість районів цю 
роботу, на жаль, не виконало, ми 
можемо пишатися і тими зусилля-
ми, які доклав військовий комісар 
району, і тими зусиллями, які до-
клала команда райдержадміністра-
ції, щоб вона відбулася успішно.  
Повинен вам сказати, що мобіліза-
ція сьогодні, в сьогоднішніх умовах 
— це не просто, знаєте, банальне 
оповіщення, а потім залучення вій-
ськовозобов’язаних і просто їх пе-
ревізка. Ні, сьогодні така банальна 
схема, — всі райони, які провалили 
мобілізацію доводять, — вона не 
працює. Для того, щоб у людини, 
молодої людини, з’явилось ба-
жання взяти цю повістку, прийти 
на призивний пункт, у військомат, і 
поїхати служити — для цього потрі-
бен величезний комплекс заходів, 
які вживаються комплексно. І тому 
ми комплекс заходів відпрацювали 
і 5-ту хвилю мобілізації виконали 
успішно.      

Другий момент, — це теж дуже 
важливо, — соціальний захист де-
мобілізованих. До нас звертаються 
дуже багато демобілізованих вій-
ськовослужбовців, і саме те, як ми 
ставимося до них, те, як вони отри-
мують підтримку від органів дер-
жавної влади, також позначається 
на тому,  наскільки успішно ми здій-
снюємо заходи по мобілізації. Бо 
майбутні солдати, вони дивляться: 
а яка ж доля тих, хто повернувся 
після служби? І в цьому відношен-
ні, я вам скажу, є певні сильні аргу-
менти. Зокрема, станом на 7 липня 
626 учасників антитерористичної 
операції у Вишгородському районі 
отримали земельні наділи, це біль-

ше, ніж 65 га землі. І зараз  майже 
300 отримає, в найближчі дні. Це 
— ще 25 гектарів, які роздаються 
згідно приписів законодавства тим 
громадянам, які пройшли службу в 
антитерористичній операції. І по-
трібно сказати, що з цієї кількості 
майже 140 осіб отримали земельні 
наділи в межах населених пунктів. 
Це — колосальна цифра. Ми дуже 
сильно спрацювали як район по 
цьому показнику, спільно з Держ-
земагенством,  ніяких затримок 
нема, і от всі обласного рівня нара-
ди показують, що Вишгородський 
район в цьому відношенні — один 
з кращих. Однозначно. Ніяких зау-
важень немає. Тому, що стосується 

соціального захисту демобілізова-
них, то ми цей показник відпрацю-
вали дуже якісно. 

Ще є такий дуже важливий на-
прямок роботи, як допомога війсь-
ковим підрозділам. Ми здійснюємо 
таку шефську допомогу 25-му ба-
тальйону «Київська Русь», постій-
но допомагаємо, і допомагаємо не 
за бюджетні кошти, а залучаємо 
позабюджетні кошти, звертаємося 
до підприємців, звертаємося до 
народного депутата, обраного по 
нашому мажоритарному округу, ре-
гулярно допомагаємо, допомагає-
мо дуже відчутно. Це — і форма, 
це — і каремати, намети, лопатки, 
це і взуття, і продукти харчування, 
і транспортні засоби. Допомога 25-
му батальйону, вона відчутна, але, 
повинен сказати, ще недостатня. 
Тому продовжуємо працювати в 
цьому напрямку. Фактом визнан-
ня результативності цієї допомоги 
є те, що нещодавно представник 
батальйону приїхав і мені особисто 
вручив подяку. Це — подяка всій 
команді райдержадміністрації, і 
тим, хто допомагає… 

Є окремий напрямок роботи — 
дуже складний і дуже виснажливий. 
Київська область є відповідаль-
ною за ділянку спорудження фор-
тифікаційних споруд. До 15-го лип-
ня спорудження цих споруд мало 
бути завершено і та ділянка, за яку 
є відповідальним Вишгородський 
район, вона завершена. Ми змогли 
забезпечити спорудження за раху-
нок того, що ми змогли залучити 
кошти. І я повинен доповісти вам, і 
нехай про це знає громада: облас-
на державна адміністрація перед 
кожною райдержадміністрацією 
поставила завдання про участь в 
цій справі, і ця участь полягала в 
тому, що ми повинні були залучити 
або будівельні матеріали, або бу-

дівельну техніку, або кошти на спо-
рудження. Це — поворотна фінан-
сова допомога. І ми звернулися 
до народного депутата України 
Ярослава Москаленка і він надав 
2 млн. грн. на спорудження  фор-
тифікаційних споруд в тій ділянці, 
за яку відповідає Вишгородський 
район. Тобто, в цій частині не кор-
дону, а лінії розмежування, життя і 
здоров’я наших солдат надійно за-
хищене залізобетонними конструк-
ціями, які не здатні пробити жодні 
неядерні види озброєння. Жодні 
з існуючих. Тобто, навіть, якщо це 
буде бомбардування, навіть якщо 
це буде термобарична зброя, вони 
нічого не зможуть зробити з цією 
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частиною оборони. В цій частині 
наші солдати надійно захищені. 
Ми допомагали при спорудженні 
фортифікаційних споруд будівель-
ною технікою, дуже допомогли 
підприємці району: і екскаватори 
надавались, і кошти надавались... 
Тому ця частина роботи нами від-
працьована на відмінно. І, навіть, 
зараз, буквально вчора з Вишго-
родського району виїхала бригада 
працівників, яка забезпечуватиме 
додаткові роботи по цій лінії обо-
рони. В цій частині ми спрацювали 
дуже ефективно. 

По цьому напрямку дуже важли-
вим є оздоровлення дітей бійців 
АТО. Повинен вам сказати, що в 
цьому сезоні ми плануємо оздоро-
вити 306 дітей в Івано-Франківській 
області, це селище Верховина,  і 
вони будуть оздоровлені, оскіль-
ки на це ми знайшли ресурси. І в 
цьому випадку районна державна 
адміністрація розробила програму, 
розробила правильну  логістику, 
і тих дітей, які маленькі, і мають 
бути з батьками, і доросліших ді-
тей. Ми розробили дуже грамот-
ну програму оздоровлення дітей, 
саме оздоровлення, і в неї з’я-
вилася така солідна кошторисна 
вартість… Бюджетних коштів в нас 
на цю програму не було, нам знову 
довелося в черговий раз звернути-
ся до народного депутата, який не 
відмовив і в повній мірі оплатив цю 
програму. Вона вже оплачена. Га-
рантія того, що ці діти будуть оздо-
ровлені, вона стовідсоткова.

Окрім того, у нас є 8 сімей, де, 
на жаль, батьки загинули. Це — 7 
бійців АТО і одна сім’я Небесної  
сотні… Ці діти будуть оздоровлені 
за кордоном. Вони будуть оздоров-
лені в Чорногорії, і це питання вже 
також вирішено. Діти в кінці цього 
місяця вже виїзджають, вони бу-

дуть там просто в ідеальних умо-
вах по оздоровленню, ось, це теж 
за рахунок народного депутата. 
Але логістику, пропозиції, ініціати-
ву, саму програму проводить рай-
держадміністрація, ми беремо на 
себе частину по документообігу, 
по доставці, по анімації, по всьому. 
Тому це спільна наша програма, й 
вона вже є певний результат, й ре-
зультат відчутний. 

Є ще один пріоритет... Я зразу ж 
хочу вас попередити: пріоритетів 
багато, але так детально я зупи-
няюсь саме на цьому… Зізнаюся:  
я веду похвилинний облік своєї 
діяльності. Тобто, я всюди ходжу 
із записуючим пристроєм, коли я 
виконую якусь роботу, я фіксую 
витрачений на неї час. Щоб чітко 
сказати скільки на що я трачу часу. 
Так от, більше всього витрачається 
часу на цей напрямок, і тому я можу 
про нього так докладно доповідати. 
Часу витрачається багато, але і ре-
зультати говорять самі за себе. Я 
сам особисто дуже задоволений 
тим, як нам вдається працювати по 
цьому напрямку, по напрямку АТО. 

Хочу сказати, що працюємо ми 
й з громадськими організаціями, 
які об’єднують бійців АТО, які за-
безпечують певний момент, що 
називається «адвокасі» — пред-
ставлення інтересів бійців АТО. 
Це — громадська організація «Асо-
ціація учасників АТО», яку очолює 
Денис Париж,  є нова громадська 
організація, яка називається «По-
братим». І, також, дуже багато ро-
боти в цьому напрямку здійснює 
благодійний фонд «З відкритим 
серцем у майбутнє» Ірини Шугай-
ло. З цими громадськими організа-
ціями  налагоджена дуже предмет-
на і результативна співпраця. 

«Асоціація учасників АТО» і «По-
братим» зараз сформували бла-
годійний фонд і готують відкриття 
реабілітаційного центру. Ми, як 
районна державна адміністрація, 
готуємо весь пакет документів, 
вже склали Положення  про Центр, 
його доопрацьовуємо, всі необхідні 
інші дозвільні документи, методику 
роботи, все це ми взяли на себе. 
Теж проміжним, правда, але  дуже 
непоганим результатом співпраці з 
благодійним фондом «З відкритим 
серцем у майбутнє» є підготовка 
відкриття реабілітаційного центру. 
Я зараз сам постійно беру участь 
в забезпеченні методичної розроб-
ки, правильного плану методичної 
діяльності цього центру… Я зразу 
вас запевняю, що це буде найкра-
щий реабілітаційний центр для 
учасників АТО в області, і, мож-
ливо, найкращий в Україні. Тому 
докладаємо колосальну кількість 
зусиль для цього, залучаємо ве-
лику кількість спеціалістів, ведемо 
перемовини з різними організація-
ми, в основному, із столичними, 
для того, щоб вони допомагали в 
роботі центру. Плануємо його від-
криття у вересні місяці. Спільно з 
Іриною Шугайло. Це наша спільна 
програма — районної державної 
адміністрації і благодійного фонду 
«З відкритим серцем у майбутнє». 
Це — пріоритет, який ми називаємо 
АТО.

Є багато додаткових моментів, 
які не носять системний характер 
по цьому пріоритету, але я зараз 
на них окремо зупинятися не буду. 
То ми, там, машину заправили, то 
поміняли в тих автомобілях, які 
обслуговують учасників АТО якісь 
запчастини, але окремо згадувати 
про все це немає сенсу…».

Записав В. Борзовець
(Продовження 

в наступному номері )

Кілька днів тому минуло 100 днів з моменту призначення О. 
Горгана на посаду голови Вишгородської райдержадміністрації: 
Розпорядження Президента з цього приводу було підписано 31-го 
березня 2015 р.

З цього приводу 14 липня ц. р. О. Горган провів прес-конферен-
цію, в ході якої розказав, що йому вдалося зробити за цей час. 

Як виявилося, головним пріоритетом для нового голови Вишго-
родської РДА стала антитерористична операція, яка проводиться 
на сході України. А от боротьба з корупцією, яку громадяни Украї-
ни, та й наші західні партнери разом зі США, вважають не менш 
важливою проблемою, опинилася серед цих пріоритетів чи то на 
п’ятому, чи то на десятому місці. І це — при тому, що і місто Вишго-
род, і Вишгородський район, з цілого ряду об’єктивних та суб’єк-
тивних причин, завжди вважалися мало не найкорумпованішими 
регіонами в Україні загалом та в Київській області зокрема.

Втім — все по порядку. Сьогодні ми друкуємо (без купюр та ско-
рочень) лише першу частину виступу О. Горгана, в якій, в основно-
му, йдеться про проблеми АТО та її учасників...   
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«Скільки коштує 
підтримати наших в АТО?

Денис Париж — старший ро-
звідник, служив у зведеному 
розвідному загоні другої БТГр 
72-ї бригади. Зрозумівши, що 
після другої ротації він не може 
повернутися до АТО за станом 
здоров’я, Денис вирішив ста-
ти корисним у тилу. До цієї ідеї 
долучилася дружина Тетяна та 
друзі-побратими.

— Спочатку була бурхлива 
діяльність, складалися плани, 
ми не були офіційною організа-
цією, а просто групою однодум-
ців. Разом із побратимом Анто-
ном Сидоровим навчили десяток 
наших хлопців партизанити, дія-
ти в місцевих лісах. (партизансь-
ка діяльність перекликається із 
розвідувальною)… 

Відправивши наприкінці осені 
наш перший бус допомоги, опу-
стив руки. Виявилося, чим про-
зоріша діяльність і мета, тим 
важче. Настав період затишшя, 
— пригадує хлопець. — Це був, 
як кажуть, перший млинець ко-
мом... 

Але мої ж хлопці мене і розтор-
мошили. Навколо почало гур-
туватися все більше і більше 
людей. Робота пішла з новою си-
лою. І щоб легше працювати, ми 
зареєстрували організацію, яка 
б допомагала адресно саме на-
шим хлопцям та їхнім родинам.

Значними досягненнями за-
сновники Асоціації не хваляться, 
та зробленого вистачає. Напри-
клад, знаковим стало знайом-
ство з мешканцями табору для 
дітей АТОшників та переселенців 
«Лісова застава» (він знаходить-

ся між Димером та Катюжанкою). 
Тоді у таборі перебувало 32 ди-
тини...

— Ви знаєте, що таке коман-
да «Капуста!»? — питає Денис. 
— Це коли ви приходите в гості, 
а до вас за цією командою збі-
гається багато-багато дітей і мі-
цно-міцно обіймають з усіх боків. 
Ці діти особливі, їхні очі, точніше 
погляд, відрізняється від наших 
дітей, які не чули і не бачили 
війни. Але нам вдалося цих ма-
лих розтормошити — ми до них 
їздили в гості, готували куліш 
на вогнищі, грали, а потім вони 
приїздили на наші запрошення. 
Вперше були нашими гостями на 
концерті, що відбувся 21 лютого 
у Вишгороді. 

ли групу «Свої», у репертуарі 
якої власні пісні та твори попу-
лярних виконавців. У складі гру-
пи троє учасників — Антон Сидо-
ров (клавішні, гітара, акордеон), 
Василь Прудиус (соліст) і я (граю 
на клавішних, займаюся аранжу-
ванням та звукорежисурою). 

Група успішно виступала у 
Вишгороді, Бородянці, у Києві — 
у відомому «Докер пабі» та на 
сцені «Палацу «Україна» разом 
із подружжям Білоножків. Зараз 
наш гурт готується до концерту у 
київському Будинку офіцерів… А 
перший вишгородський концерт 
зібрав за допомоги районної 
влади та людей більше 30 ти-
сяч гривень. І я зміг самостійно 
поїхати з передачею вздовж лінії 

фронту Донецької області. 
Мовою цифр. Щоб відправи-

ти біль-менш скромну передачу, 
необхідно близько 50 тис. грн. З 
яких приблизно 13 тис. грн. піде 
на оренду автомобіля (розцінки 
у середньому — 6 грн. за кіло-

Трохи менше року у Виш-
городському районі працює 
громадська організація, що до-
помагає нашим землякам-вій-
ськовим та їхнім сім’ям. 
Офіційно — це Асоціація 
учасників АТО Вишгородщини 
(далі — Асоціація). Насправді 
— волонтерський рух, побу-
дований на ентузіазмі. Так, 
волонтерів та подібних об’єд-
нань зараз немало. Та один із 
засновників організації, Денис 
Париж, розповів нашій газеті, 
скільки зусиль та коштів по-
трібно, аби відправити скром-
ний гумконвой для наших 
військових, де беруться гроші, 
і взагалі як сьогодні займа-
ються нашими АТОшниками. 

Денис Париж

До речі, як це не брутально 
звучить, але саме благодійними 
концертами можна «заробля-
ти» гроші (прошу не сприймати 
це двояко — ці кошти лише для 
АТО!). Ми це зрозуміли після того 
першого концерту. Так і заснува-

метр). Свої передачі для хлопців 
Денис готує упевнено, адже сам 
знає, що необхідно там, на пере-
довій:

— Вода (везли 700 літрів, на-
приклад), цигарки, харчі типу за-
печеного сала, щоб, по-перше, 
не псувалося, а по-друге, можна 
використовувати у готуванні ба-
гатьох страв. Роздаємо так, щоб 
наші хлопці самі поїли і з товари-
шами могли поділитися. 

Тож у Асоціації проблема єди-
на — фінансування. Асоціація 
не має регулярної підтримки 
та постійних спонсорів. Когось 
постійно треба просити, багато 
хто не відмовляє. Серед таких, 
Денис першими пригадав влас-
ника інтернет-ресурсу із Харкова 

— чоловік сам переказує гроші, 
коли може. Обласний депутат 
Олександр Приходько, відомий 
своєю хазяйновитістю, наразі 
займається відновленням даху 
у будинку сім’ї хлопця, який пе-
ребуває в АТО. Десь на обрії 

майорить допомога від відомого 
місцевого бізнесмена Євгена Сі-
гала.

— Здивував ще один депутат 
Ярослав Москаленко. На одну з 
поїздок до АТО нам не вистачало 
коштів на оренду автомобіля. Так 
прикро було — пакунки зібрані, 
а на машину немає. Зателефо-
нував знайомій дівчині, яка пра-
цює у Ярослава Миколайовича, 
просто запитати, а раптом допо-
може? Поговорили ми в обід, а 
ввечері того ж дня Іра, так звати 
знайому, стояла на порозі мого 
будинку з грошима.

Денис зізнається: коли він на-
зиває імена людей, котрі допом-
агають його справі, деякі недо-
брозичливці звинувачують його у 
всіх смертних гріхах, і в тому, що 
він «стелиться» під них, політиків. 
Мовляв, вибори на носі, можли-
во він і сам мітить на якесь місце. 
Тому хлопець уникає такої озвуч-
ки, хоча вважає, що коли людина 
допомагає, йому все рівно, якій 
політичній силі вона належить, 
адже робиться добра справа. 

— Основна діяльність Асоціації 
— співпраця з сім’ями загиблих. 
Таких у нас сім. Наразі вдалося 
домовитися з перевізниками про 
безкоштовний проїзд районом 
членам цих сімей. Наступний 
крок перемовин — безкоштовний 
проїзд по місту Вишгороду. Крім 
того, всебічна підтримка — від 
моральної до юридичної. 

— Потрібно займатися нашими 
хлопцями психологічно, — вва-
жає Денис. — У деяких не ви-
тримує психіка, пиячать. А так не 
можна, ти ж військовий, на тебе 
діти дивляться! Будемо раді спі-
впраці з адекватними психолога-
ми. Бо коли я лежав у госпіталі, з 
нами «працював» один такий — 
ми дві години з другом слухали, 
який він класний професіонал. А 
ще потрібні юристи... 

Взагалі, будемо раді усім, хто 
захоче допомогти. На жаль, 
сьогодні люди фінансово та мо-
рально вичерпалися, зневірили-
ся. Крім того, деякі волонтери 
підводять, обманюють. Напри-
клад, я місяць вибивав форму на 
п’ятьох хлопців! Рік назад такого 
не було. Всі втомилися, але ніхто 
крім нас наших хлопців там не 
підтримає. 

Ольга Авраменко

Виступ групи «Свої»

Тетяна Париж, дружина Дениса із цуциком 
Жменею, привезеним із зони АТО 

Боєць загону «Біла качка» Максим Сагайдак

Зона АТО
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48-ма сесія міськради
Мой город...

В порядку денному 48-ї сесії  міської  ради, яка 
відбулася 16-го липня ц. р., було 18 питань:

«1. Про затвердження звіту про виконання 
Вишгородського міського бюджету за 1 квартал 
2015 року.

2. Про внесення змін до рішення Вишгородської 
міської ради від 15.01.2015р. № 42/9 «Про Вишго-
родський міський бюджет на 2015 рік».

3. Про встановлення надбавок до посадового 
окладу та преміювання в. о. міського голови на 
2015 рік.

4. Про внесення змін до рішення Вишгород-
ської міськради №42/8 від 15.01.2015 р. «Про 
затвердження міських програм розвитку на 2015 
р.».

5. Про надання ВМКП «Водоканал» дозволу на 
отримання кредиту.

6. Про визначення статусу гуртожитку, розташо-
ваного по пр. Шевчена, 6.

7. Про безоплатне прийняття у комунальну 
власність територіальної громади м. Вишгорода 
та передачу на баланс експлуатуючим підприєм-
ствам об’єктів інженерно-транспортної інфра-
структури.

8. Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення — вуличного комітету 
«ЖИТЛОВИЙ МІКРОРАЙОН ГАЕС».

9. Про внесення змін до рішення Вишгородської 
міської ради № 6/24 від 06.07.2011р. «Про переда-

Депутати не захотіли допомогти
газеті, ні рідному міському телебаченню. 

Сесія затвердила доходи місь-
кого бюджету за 1 квартал 2015 
р., а саме:

— по загальному фонду — у сумі 
13 млн. 474 тис. 200 грн.;

— по спецфонду — у сумі 1 млн. 
19 тис. 100 грн., в тому числі бюд-
жет розвитку в сумі  439 тис. 600 
грн. 

Були затверджені видатки місь-
кого бюджету за цей час за тимча-
совою класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів, 
а саме:

— по загальному фонду — у сумі 
7 млн. 215 тис. 500 грн.;

— по спецфонду — у сумі І млн.  
945 тис. 200 грн., в тому числі 
бюджет розвитку у сумі 1 млн.  614 
тис. 600 грн.

Також, було затверджено 
розподіл видатків міського бюд-
жету за цей період за головними 
розпорядниками коштів (див. ви-
датки міського бюджету за цей 
час за тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевих 
бюджетів).

Другим, за пропозицією голову-
ючої, в. о. міського голови М. Ре-
шетнікової, розглядалося питання, 
яке значилося у порядку денному 
під №4: «Про внесення змін до 
рішення Вишгородської місь-
кої ради №42/8 від 15.01.2015 р. 
«про затвердження міських про-
грам розвитку на 2015 р.».

Всього в проекті рішення було 
зазначено дві програми — «Те-
плозбереження та економії енер-
горесурсів у м. Вишгород на 2015 
рік» та «Підтримки археологічних 
розкопок в м. Вишгороді на 2015 
рік». О. Слива запропонував голо-
сувати за кожну програму окремо. 

Виявилося, що така пропозиція 
має рацію: якщо щодо першої про-
грами у депутатів питань не було, 
то з приводу доцільності виділення 
50-ти тисяч гривень на проведення 
археологічних розкопок саме в цьо-
му році, виникла ціла дискусія. В. 
Шелест, наприклад, запропонував 
витратити ці кошти на якісь більш 
нагальні потреби. В. Виговський, 
навпаки, зауважив, що 50 тис. грн. 
— не такі великі кошти, а Вишго-
род — місто з виключно цікавою 
історією, яку потрібно досліджува-
ти. 

Депутата підтримав старший 
науковий співробітник Інституту 
археології НАН України, кандидат 
історичних наук В. Івакін, який по-
просивши слова з цього приводу, 
зауважив, що це був би перший 
крок до розвитку археотуризму, 
який дуже інтенсивно розвивається 
за кордоном, наприклад, в Польщі, 

Словакії і інших країнах.
О. Семенов з цим не погодився, 

підкресливши, що протягом  остан-
нього місяця, наприклад, Вишго-

Шановний Ярослав Миколайович!
Вишгород — одне з найдавніших міст України. Унікальність міста полягає в 

тому, що його величне минуле може стати основою для розквіту у майбутньому. 
Найважливіша особливість, яку обов’язково потрібно врахувати під час плану-
вання стратегії розвитку, — це наявність унікальних пам’ятників історико-куль-
турної спадщини на території м Вишгорода, передусім археологічних. Архео-
логічні дослідження минулих років підтвердили визначну історико-культурну 
цінність вишгородських старожитностей. Розкопки відкрили залишки потужного 
давньоруського міста. Було виявлено фундаменти Борисоглібської церкви ХІ-ХІІ 
ст., фортифікаційні та житлові споруди, численні об’єкти різноманітних галузей 
ремісничого виробництва: залізоробного і ковальського, ювелірного, склоробно-
го тощо. У Х-ХІІІ та ХVІІ-ХVIII ст. тут діє великий гончарний центр. Дуже часто 
трапляються знахідки литовсько-польської доби. На території міста знайдені 
археологічні матеріали усіх історичних епох: кам’яного та мідного періоду, доби 
бронзи та заліза, ранньослов’янські старожитності.

На превеликий жаль, вищезгадані археологічні старожитності знаходяться під 
загрозою знищення через повне ігнорування Вишгородською владою пам’яткоо-
хоронного законодавства. На сьогодні, прикладом відношення адміністрації до 
збереження історико-культурної спадщини є наступна ділянка на території міста. 
На перетині вул. Набережній та просп. Шевченка активно проводяться земляні 
роботи на великій площі, пов’язані з діяльністю будівельної компанії «Ніка» ЛТД. 
Необхідної археологічної експертизи тут не проводилося, співробітників Виш-
городського історико-культурного заповідника на ділянку просто не допустили. 
Поруч, на відстані 150 м знаходиться поселення раннього залізного віку (7-6 ст. 
до н. е.), тож територія новобудови входить до охоронної зони даної пам’ятки. 
Жодних погоджувальнихдокументів ані Обласний центр охорони пам’яток істо-
рико-культурної спадщини, ані відповідна служба Міністерства культури України 
не видавали. Спроби наукових співробітників інституту археології НАН України 
зв’язатися з представниками «Ніка» ЛТД ні до чого не призвели. Будівництво, 
яке нагло порушує українське законодавство продовжується. Відповідно до абз. 
1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: будівельні, меліо-
ративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення 
чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного 
дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

Україна, ратифікувавши у 2003 р. «Європейську конвенцією про охорону ар-
хеологічної спадщини», підтвердила необхідність запровадження відповідних 
адміністративних і наукових процедур та врахування потреб охорони археоло-
гічної спадщини в політиці планування забудови міської і сільської території та 
культурного розвитку (преамбула) і зобов’язалася забезпечити участь археологів 
при облаштуванні територій (ст.5).

Ці зобов’язання закріплені в українському законодавстві та згідно із Законом 
України „Про місцеве самоврядування в Україні» покладені на органи місцевого 
самоврядування: 

— організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культу-
ри, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних ком-
плексів, природних заповідників (п. 5 п.1 б ст. 31);

— забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та викори-
стання культурного надбання (п. 10) п.1 б Ст. 32).

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачається 
обов’язковість створення документації із зонування територій та планування за-
будови (ст.18).

Зонування території передбачає проведення всіх необхідних досліджень, в 
тому числі археологічних. В разі проведення таких досліджень і відображення їх 
результатів у містобудівній документації археологічна експертиза в подальшому 
не проводиться. Разом з тим, якщо зонування не проведено в належний спосіб, 
то єдиним способом визначення наявності або відсутності культурного шару на 
земельній ділянці є археологічна експертиза.

Таким чином, органи місцевого самоврядування, до прийняття рішення (по-
годження) повинні перевірити чи була обстежена ця територія фахівцями в об-
ласті археології, чи не виявлено на ній території археологічних пам’яток, що під-
тверджується висновком археологічної експертизи.

Археологічна експертиза має проводитись обов’язково з метою з’ясування на-
явності (відсутності) археологічних об’єктів, культурного шару, встановлення пло-
щі його розповсюдження, культурно-хронологічної належності, а також технічного 
стану збереженості археологічних об’єктів, якщо такі будуть виявлені на земель-
них ділянках. Тобто, відповідно до ст.ст. 19, 53 Земельного кодексу України, має 
бути визначена категорія основного цільового призначення, в даному випадку 
— належність до земель історико-культурного призначення. Це є також метою 
землеустрою (глава 31 Земельного кодексу України).

Згідно з абз. 5 ст. 12 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», 
наукову-археологічну експертизу проводять обов’язково при погодженні програм 
і проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоратив-
них, шляхових, земляних робіт, виконання яких може негативно позначитися на 
стані об’єктів археологічної спадщини, її території та території археологічних зон.

Важливе значення має той факт, що згідно абз. 2 ст. 17 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» пам’ятки археології перебувають у державній 
власності. Відомості про наявність культурного шару на ділянці можливо отрима-
ти тільки після проведення археологічної експертизи із закладанням на ділянці 
шурфів у кількості, визначеній науковими методиками та виключно фахівцями в 
області археології на підставі документу, що видається Кваліфікаційною радою 
та Дозволом Міністерства культури України, відповідно до ст. 35 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини».

Інститут археології НАН України, згідно повноважень, які визначені ст.12 Зако-
ну України «Про охорону археологічної спадщини», неодноразово звертав увагу 
Вишгородської міської ради, що при погодженні та наданні дозволів на відведен-
ня земельних ділянок фізичним та юридичним особам для користування та в 
приватну власність, в тому числі при наданні дозволів на проведення земляних 
робіт для прокладання міських комунікацій, необхідно враховувати висновки на-
укової археологічної експертизи для погодження органами охорони культурної 
спадщини. Проте, всі наші рекомендації залишалися без відповіді.

У зв’язку з відведенням для таких проектів, як правило, великих площ землі, 
велика вірогідність розташування на цих територіях археологічних об’єктів, які в 
ході земляних робіт будуть знищені, надавати дозвіл на такі проекти без архео-
логічної експертизи орган місцевого самоврядування не має права. Археологічні 
експертизи зроблені особами, кваліфікація яких не підтверджена Кваліфікацій-
ною радою, та без Дозволів Міністерства культури України є прямим порушенням 
законодавства та реально призводить до руйнування археологічних пам’яток та 
знищення державної власності.

Оскільки знищення пам’яток археології завдає прямих збитків державі, проси-
мо:

1. Звернути увагу на небезпечну ситуацію, що склалася в м. Вишгород, щодо 
питань погодження проектів використання землі та землевідводів.

2. Вжити заходів щодо налагодження системи роботи по проведенню археоло-
гічних експертиз земельних ділянок при погодженні проектів землевідводів для 
містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліора-
тивних, шляхових, інших проектів, за якими передбачається проведення земля-
них та інших робіт у м. Вишгород, згідно вимог чинного законодавства та забез-
печення обов’язковості проведення археологічних обстежень.

чу в оренду земельних ділянок».
10. Про внесення змін до п. 5 рішення Вишго-

родської міської ради № 13/11 від 17.07.2012 р. 
«Про надання дозволу на розробку технічної до-
кументації із землеустрою щодо складання доку-
мента, що посвідчує право на земельну ділянку».

11. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
гр. Михайлику В. К.

12. Про надання дозволу на проведення екс-
пертної грошової оцінки земельної ділянки, що 
підлягає продажу.

13. Про продовження (поновлення) дії договору 
оренди з ФОП Івасько Я. М. 

14. Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки.

15. Про продовження (поновлення) дії договору 
оренди Попову Ю. П.

16. Про виправлення технічної описки у рі-
шенні Вишгородської міської ради № 43/1 від 
17.02.2015 р. «Про внесення змін та доповнень до 
рішення Вишгородської міської ради №«42/6 від 
15.01.2015 р. «Про встановлення плати за землю 
на території міста Вишгорода».

17. Про розірвання договорів оренди із ТОВ 
«Житлошляхбуд».

18. Про припинення (розірвання) права ко-
ристування земельною ділянкою в зв’язку із 
добровільною відмовою.

родський історичний музей відвіда-
ло трохи більше десятка людей. В 
той же час, на периферійних до-
рогах міста не проведено, навіть, 

ямочного ремонту. 
В. Добровольський з цього при-

воду зауважив, що, якщо вже бага-
то років археологічні розкопки ніх-
то не проводив, то не буде нічого 
страшного, якщо їх не проведуть 
ще один-два роки. І поцікавився у 
В. Івакіна що він думає з того при-
воду, що місто Вишгород останні 
роки просто «в’яжуть в бетон», не 
звертаючи уваги ні на які археоло-
гічні та історичні цінності. 

В. Івакін відповів, що якраз з цієї 
причини через один-два роки щось 
розкопувати буде вже пізно.  І на-
голосив на тому, що йому не по-
добається те, що місто «в’яжуть в 
бетон», але це окрема тема...

З цього приводу хочу нагадати 
і В. Добровольському, і всім ін-
шим депутатам, що В. Івакіна не 
варто звинувачувати в тому, що 
він не помічає, як місто «в’яжуть 
у бетон». Якраз він, на відміну від 
більшості депутатів, не лише це 
добре бачить, а й намагається з 
цим боротися. Ще рік тому, а саме 
— 24 червня 2014 р. він звернувся 
до народного депутата України Я. 

Москаленка з листом щодо грубо-
го порушення забудовниками за-
галом та ТОВ «Ніка ЛТД» зокрема 
пам’ятковоохоронного законодав-

ства. Ми цього листа надрукували 
в №11(27) нашої газети від 4 липня 
2014 р. А весь цей номер, нагадає-
мо — був присвячений незаконній 
забудові багатоповерхівками вул. 
Набережної ТОВ «Ніка ЛТД» («Вы 
еще не видели шестнадцатиэтажек 

в нескольких метрах от дороги, ря-
дом с высоковольтной ЛЭП? Если 
будем молчать, они вот-вот поя-
вятся. У нас в Вышгороде, на ули-

В. Івакін: «Це буде перший 
крок до розвитку археотуриз-
му... 
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матеріально ні рідній газеті
Зате довго ділили їх гроші...

Вирішується доля кафе на вул. Набережній, яке О. Поліщук запропонував знести. Власник кафе 
Я. Івасько захищається, як може... 

активно чи пасивно підтримува-
ли та продовжують підтримувати 
земельно-будівельне свавілля в 
Вишгороді, сподіваються уникнути 
за це відповідальності. Тим паче, 
думають, що виборці цього не ро-
зуміють... 

Да, більшості голосів ця програ-
ма не набрала.     

Проектом рішення по 3-му пи-
танню порядку денного — «Про 
встановлення надбавок до поса-
дового окладу та преміювання 
в. о. міського голови на 2015 рік» 
депутатам пропонувалося (цитую): 
«1. Встановити надбавку за вико-
нання особливо важливої роботи у 
розмірі до 50 відсотків посадовою 
окладу з урахуванням надбавки за 
ран» посадової особи місцевого 
самоврядування та надбавки за 
вислугу років: Решетніковій М.С. 
в.о.міського голови.

2. Здійснювати щомісячно 
преміювання Решетніковій М. С. 
в.о. міського голови, відповідно 
до її особистого вкладу в загаль-
ні результати роботи в розмірі 
100% середньомісячної заробіт-
ної плати, а також до державних 
і професійних свят та ювілейних 
дат протягом 2015 року за раху-
нок фонду економії оплати праці. 
Преміювання здійснювати в ме-
жах передбачених асигнувань на 
оплату праці та з фонду економії 

оплати праці».
Депутати проголосували одного-

лосно. Поздоровляємо Марію Сте-
панівну. Залишається представити 
її до якої-небудь високої державної 
нагороди. Ну, приблизно, як пана 
Охендовського... 

Депутати внесли зміни до рі-
шення Вишгородської міської 
ради від 15.01.2015 р. №42/9 
«Про Вишгородський міський 
бюджет на 2015 рік».

Із доповіді начальника фінансо-
во-бухгалтерського відділу міськви-
конкому з’ясувалося, що бюджет 
за півроку міська рада виконала на 
189%, що дозволило збільшити ви-
датки міського бюджету на 10 млн. 
500 тис. грн. 

Їх розподілили:
— виконком міської ради — 530 

тис. грн. (предмети, обладнання, 
матеріали, інвентар — 300 тис. 
грн., оплата послуг (крім комуналь-
них — 200 тис. грн., оплата тепло-
постачання — 30 тис. грн.);

— соцзахист населення — 400 
тис. грн.;

— оздоровлення дітей (окрім 

«чорнобильских») — 99 тис. 500 
грн.;

— КПЖ і КГ — 650 тис. грн.;
— інші видатки — 400 тис. грн.: 

(сувенірна, квіткова продукція — 
200 тис. грн., предмети, обладнан-
ня, матеріали та інвентар —  200 
тис. грн.);

— КЗК ВТК «Клерико» — 50 тис. 
грн. на облаштування підлоги в 
танцзалі, предмети, обладнання, 
інвентар — 28 тис. грн., оплата по-
слуг — 22 тис. грн.;

— ВМК ДНЗ «Чебурашка» — 98 
тис. 280 грн.;

— ВМЦ ХЕТУМ «Джерело» — 
143 тис. 007 грн.;

— КП «Редакці «Газета Вишго-
род» — 70 тис. грн.;

— телекомпанія «Вишеград» — 
103 тис. 200 грн.;

— ВМК «Водоканал» — 70 тис. 
грн.;

— КП «УФКС Вишгородської 
міської ради» — 250 тис. грн.;

— райвідділ міліції — 45 тис. 
грн.

Видатки по спецфонду були 
збільшені на 7 млн. 591 тис. 013 
грн.:

— виконком міської ради — 50 
тис. грн.;

— КП «УФКС Вишгородської 
міської ради» — 9 тис. грн.;

— землеустрій — 45 тис. грн.;
— благоустрій міста — 1 млн. 

609 тис. 876 грн.;
— ремонт доріг — 1 млн. 400 

тис. грн.;
— капремонт ДНЗ «Чебурашка» 

— 784 тис. грн.;
— капремонт ДНЗ «Золотий клю-

чик» — 210 тис. грн.;
— КПЖ і КГ — 1 млн. 300 тис. 

грн (ремонт ліфтів);
— ВМЦ ХЕТУМ «Джерело» — 

313 тис. 137 грн.;
— розробка схем і проектів масо-

вого застосування — 100 тис. грн.   
Окрім того, було виділено 1 млн. 

300 тис. грн. гімназії «Інтелект», 
450 тис. грн. ВРКП «Вишгородте-
пломережа» та 20 тис. грн  — КП 
«Вишгородський районний центр 
первинної медіко-санітарної допо-
моги».

У депутатів з цього списку питан-
ня виникли лише щодо збільшення 
фінансування газети «Вишгород» 
на 70 тис. грн. та місцевого телеба-
чення на 103 тис. 200 грн.  

Позицію депутатів пояснив О. 
Слива, зауваживши, що «оскільки 
це — рік виборів, вони і так заро-
блять на рекламі».

А далі почалося найцікавіше: де-
путати розпочали дискусію щодо 
того, куди витратити 172 тис. 300 
грн., що звільнилися. 

В. Добровольський запропону-
вав витратити їх на облаштування 
скверу біля буд.№2 по пр. Мазепи 
та ремонт прибудинкової території; 
Ю. Линник — на ремонт доріг у 
приватному секторі міста, оскіль-
ки їх ніхто ніколи не ремонтував; 
Ю. Колодзян — на ремонт прибу-
динкової території буд. 6-А по вул. 
Шолуденка; М. Макаренко — на 
влаштування прибудинкової тери-
торії будинків №3 та №5 по вул. 
Шолуденка...

О. Слива згадав про проблему 
дитсадків у Вишгороді і запропону-
вав витратити ці гроші на проекту-
вання дитсадка на свайному полі 
біля проектного інституту «Техно-
проект». Однак Н. Сакевич заува-
жила, що проектна документація 
коштує, як мінімум півмільйона, а 
В. Кутаф’єв — що за цю територію 
потрібно буде ще судитися. Тому, 
враховуючи, що в раді 18 депу-
татів-мажоритарників, В. Кутаф’єв 
запропонував розділити ці гроші 
порівну між ними. В іншому випад-
ку — направити їх на соцзахист на-
селення. 

Б. Руденок підтримав В. Ку-
таф’єва, нагадавши всім, що в місті 
ще існує проблема невідремонто-

ваних та зіпсованих ліфтів. 
На що Н. Сакевич відповіла, що, 

по-перше, на ці гроші жодного ліф-
та не відремонтуєш, по-друге, гро-
ші на два ліфта вже виділені. 

Кінець кінцем, більшість депу-
татів проголосувала за виділення 
згаданих коштів на ремонт прибу-
динкових територій.  

Сесія надала МКП «Водока-
нал» дозвіл на отримання кре-
диту в рамках виконання спіль-
ного зі Світовим банком проекту 
«Розвиток міської інфраструкту-
ри-2», що реалізується в галузі 
водопостачання та водовідве-
дення.

Депутати затвердили акт прий-
мання-передачі в комунальну 
власність територіальної грома-
ди м. Вишгорода гуртожитку та 
зовнішніх мереж електро-, теп-
ло-, водопостачання та водовід-
ведення, що призначені для його 
обслуговування,  по пр. Шевчен-
ка, 6.

Депутати, також, дозволили 
мешканцям приватизацію примі-
щень гуртожитку. 

Сесія прийняла безоплатно від 
ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРА-
ТИВУ «ГОРИЗОНТ СЕРВІС» у ко-
мунальну власність та передала 
на баланс та в обслуговування 
на праві господарського відан-
ня Вишгородському міському КП 
«Водоканал» об’єкти інженер-
но-транспортної інфраструктури 
(зовнішня водопровідна мере-
жа): 

— водопровідну мережу (чавун-
на напірна розтрубна труба діаме-
тром 100 мм на розі вулиць Шкіль-
ної та Київської (вартість —  338 
тис. 220 грн. 37 коп.); 

— каналізаційну насосну станцію 
«Київська» (вартість — 523 тис. 
040 грн.); 

— об’єкти інженерно-транспорт-
ної інфраструктури облаштування 
частини дорожньо-транспортної 
інфраструктури по вул. Київській 
(вартість — 352 тис. 250 грн. 71 
коп.).

Депутати відмовили ініціатив-
ній групі жителів мікрорайону 
ГАЕС у дозволі на створення ор-
гану самоорганізації населення 
«Житловий мікрорайон ГАЕС».

Мешканець мікрорайону В. Ко-
ломієць у виступі заявив, що такий 
орган вже створено.

Також сесія відмовила КМП  
«Рось» у внесенні змін до абзацу 
другого пункту 1 рішення Виш-
городської міської ради № 6/24 
від 06.07.2011р. «Про передачу 
в оренду земельних ділянок», а 
саме: цифру «8» змінити на циф-
ру «З».

Депутати внесли зміни до п. 5 
рішення Вишгородської місь-
кради № 13/11 від 17 липня 2012 
року «Про надання дозволу на 
розробку техдокументації із 
землеустрою щодо складання 
документа, що посвідчує право 
на земельну ділянку» шляхом 
викладення його в наступній ре-
дакції:

«Надати дозвіл на розробку 
технічної документації із землеу-
строю щодо складання докумен-
ту, що посвідчує право на земель-
ну ділянку, площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарсь-
ких будівель і споруд по вул. Ста-
росільській, 5 у м. Вишгороді та 
площею 0,2460 га для ведення осо-
бистого селянського господар-
ства по вул. Старосільській, 5 у м. 
Вишгороді громадянам у розмірах: 
Тищенко Людмилі Василівні — 

2/25 частини, Тищенко Анатолію 
Васильовичу — 2/25 частини, Ти-
щенко Василю Борисовичу — 9/50 
частини, Таран Світлані Борисівні 
— 9/50 частини, Пироженко Ганні 
Іванівні — 4/25 частини, Шкільній 
Олені Олексіївні — 4/25 частини, 
Тищенко Марії Микитівні — 4/25 
частини».

Сесія проголосувала проти 
того, щоб надати В. Михайлику 
дозвіл на розробку проекту зем-
леустрою щодо надання у влас-
ність земельних ділянок:

— площею 0,10 га для житлового 
будівництва; 

— площею 0,10 га для індивіду-
ального дачного будівництва;

— площею 0,12 га для ведення 
садівництва, яка розташована у м. 
Вишгороді.

Депутати надали дозвіл під-
приємцю М. Брузель на про-
ведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що 
підлягає продажу (кадастровий 
номер — 3221810100:01:256:0156) 
площею 0,0207 га, і знаходиться 
по вул. Дніпровська, буд. 1-А 
(перебуває в оренді).

Сесія надала згоду підприєм-
цю Я. Івасько звернувся до місь-
кої ради з проханням продов-
жити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки площею 0,05 
га на вул. Набережній, де він зво-
дить капітальну споруду (колиш-
нє кафе «Десант»). 

Однак, поставили умову: приве-
сти в порядок фасад будівлі, який 
ніяк не прикрашає вул. Набережну.    

Депутати уклали з ТОВ«РЕМ-
БУДСЕРВІС-5» ЛТД» додаткову 
угоду до договору оренди від 
19.04.2007 р. на земельну ділян-
ку загальною площею 1,0000 га 
(кадастровий номер земельної 
ділянки 3221886000:03:217:0101)  
для розміщення деревообробно-
го підприємства в м. Вишгороді, 
встановивши орендну ставку в 
розмірі 8 % від нормативної гро-
шової оцінки землі, та доручили 
в.о. Вишгородського міського 
голови Решетніковій М.С. підпи-
сати з ТОВ «РЕМБУДСЕРВІС-5» 
ЛТД» додаткову угоду до дого-
вору оренди на земельну ділян-
ку загальною площею 1,0000 га.  
Також, було оформлено право 
комунальної власності тери-
торіальної громади міста в особі 
Вишгородської міської ради на 
цю земельну ділянку.

Сесія продовжила Ю. Попову 
на 10 років (поновлення) дію до-
говору оренди земельної ділянки 
площею 0,0015 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:193:0006)  
для будівництва та обслугову-
вання малої архітектурної фор-
ми на пр. І. Мазепи.

Депутати виправили технічну 
описку у рішенні Вишгородської 
міськради №43/1 від 17.02.2015 
р. «Про внесення змін та до-
повнень до рішення Вишгород-
ської міської ради №42/6 від 
15.01.2015 р. «Про встановлен-
ня плати за землю на території 
міста Вишгорода».

Сесія розірвала договір орен-
ди із ТОВ «Житлошляхбуд» на зе-
мельну ділянку площею 0,7 га по 
вул. Ватутіна, 70 у зв’язку з укла-
данням договору купівлі-прода-
жу земельної ділянки.

Депутати припинили право 
постійного користування ВАТ 
«Карат» земельною ділянкою 
площею 1,3147 га в зв’язку із до-
бровільною відмовою землеко-
ристувача та переходом права 
власності на об’єкти нерухомого 
майна. 

Наш. кор.

це Набережной...»). Залишається 
нагадати депутатам, що рівно за 
місяць до виходу цього номера ми 
надрукували депутатський запит 
42-х народних депутатів України 
під назвою «Про рейдерське захо-
плення земель та незаконну забу-
дову міста Вишгорода за участі ор-
ганів державної виконавчої влади 
та місцевого самоврядування», іні-
ційований Я. Москаленко (№9(25) 
від 11 чевня 2014 р.). 

Пройшов рік. Земельно-бу-
дівельне свавілля керівництва 
міської ради, освячене міськвикон-
комом та більшістю депутатів, весь 
цей час продовжувалося і продов-
жується. Наприклад, першу багато-
поверхівку на вул. Набережній «ім. 
ТОВ «Ніка ЛТД», під яку рік тому, 
лише залили фундамент, сьогодні, 
фактично, збудовано. Вже, навіть, 
ставиться питання про знос мага-
зину-кафе, що належить підприєм-
цю Я. Івасько, і заважає подальшій 
реалізації цього грандіозного зло-
чинно-комерційного проекту... Втім, 
про це — пізніше. Однак, зауважу: 
абсолютно даремно депутати, які 
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МВС і Правий сектор: протистояння

Мукачевский
не коротко

Закарпатский вестерн
Давайте для начала опреде-

лимся: конфликт, который раз-
вернулся сегодня на Закарпатье 
— это результат реальной бан-
дитской разборки и в нем нет ни-
каких политических мотивов.

Участники/стороны конфликта 
это:

Народный депутат — Ланьо 
Михаил Иванович:

— бывший регионал;
— народный депутат;
— контрабандист, рэкетир, 

наркотрейдер;
— кличка «Блюк»;
— судим по статье 117 УК Укра-

ины (изнасилование);
— считается организатором и 

исполнителем убийства своего 
шефа Ивана Винер «Кози»;

— имеет отношение к местной 
наркоиндустрии: производство 
«первинтина»;

— известен как инициатор соз-
дания ЗНР «Закарпатской на-
родной республики», наподобие 
ДНР/ЛНР.

То что «Блюк» хозяин области 
— собака надвое сказала.

В реальности Ланьо стороже-
вой пес интересов, исполнитель 
«грязной работы», переговор-
щик, смотритель угодий куда 
более упакованного человека, а 
именно серого кардинала Украи-
ны — Виктора Медведчука.

С другой стороны участником 
конфликта стал:

член Правого Сектора — Ро-
ман Стойка:

— отец Романа — один из ру-
ководящих сотрудников СБУ в 
Закарпатской области:

— бывший офицер милиции;
— штатный «стукач» СБУ (оно 

и понятно, при таком отце-то);

— с первой половины 2014 
— руководитель Закарпатского 
отделения организации Правый 
Сектор;

— контролирует контрабанду и 
снимает мзду с таможенников.

Стойка — весьма странная 
личность с точки зрения патри-
отизма. Но, весьма понятная, с 
точки зрения коммерции. Быть 
главой организации, которая 
позволяет ему носить оружие и 
под видом народного контроля 
вмешиваться в дела различных 
силовых структур и криминала. 
Тем более, что спонсор работы 
Правого Сектора на Закарпатье 
— Виктор Иванович Балога, фак-
тический «хозяин» Закарпатья, 
официальный «страж» государ-
ственной границы. Практически 
все средства массовой инфор-
мации в регионе принадлежат 
Балогам.

Балога, не без поддержки СБУ, 
давно ведет войну за монополь-
ное, эксклюзивное право на кон-
трабанду, и в принципе довольно 
успешно, остались лишь немно-
гие, которые Балоге пока по зу-
бам. Например Ланьо.

Разобраться с Ланьо — это 
конечно надо, тем более, что 
сегодняшний исполняющий обя-
занности начальника СБУ в За-
карпатской области — Гелетей 
Валерий Викторович!

Тот самый Гелетей, который 
«герой войны»! Тот самый Ге-
летей, которого, вместо того, 
чтобы гнать поганой метлой за 
его подвиги на Донбассе, награ-
дили, внесли список личностей, 
которых нельзя люстрировать! 
Тот самый Гелетей, который сват 
Балоги, так как дочь нашего «ге-
нералисимуса» вышла замуж за 
сына Балоги!

То есть, вы примерно понимае-
те теперь: почему у Ланьо нари-
совался Стойка?

Понимаете, почему Стойка, аб-
солютно спокойно нарядившись 
в «Рембо», поехал ставить на 
место зарвавшегося криминаль-
ного авторитета?

Вы себе представляете уро-
вень «крыши» Стойки? СБУ!

Стойку реально послали объя-
вить авторитету войну!

В видеосюжете, который запи-
сал сам Роман Стойка, он даже 
не отрицает, что темой его пере-
говоров в спорткомплексе «Анта-
рес» было перераспределение 

сфер влияния в контрабандном 
бизнесе на Закарпатье!

«Ланьо начав мне рассказы-
вать свою «политику», что здесь 
его территория, здесь его земля 
и контрабандный «бизнес» весь 
его, и они с Шараничем (началь-
ник УМВД Украины в Закарпат-
ской области Сергей Алексеевич 
Шаранич) нас сюда не допустят. 
И что за ними стоит Медведчук!», 
— заявил на видео сам  Роман 
Стойка.

Знаете, почему сотрудников 
КГБ/СБУ менты называют «ком-
сомольцам»?

Потому что туда попадают та-
кие малолетние лишнехромосо-
мные мажоры, как Стойка!

Как можно, открыто на камеру 
«слить» реальную причину свое-
го визита к Ланьо?!

Сам Ланьо, смотрите какой 
красавчик, на камеру чешет за 
какое-то кофе, какие-то санато-
рии, и не слова за решение во-
просов! Ну, не молодец?

Понятно, зачем Медведчук его 
на работу взял?

Небольшая ремарка
Ланьо, в свое время, чтобы 

стать «шестеркой» Медведчука 
«завалил» своего начальника.

Ахметов, чтобы стать «шестер-
кой» Медведчука тоже «зава-
лил» своего начальника.

У них что — экзамен там такой 
на профпригодность? Жертво-
приношение?

Ну, да ладно, хватит Медвед-
чука и конспирологии, вернемся 
к нашим баранам, точнее к Стой-
кам…

Так вот.
Сотрудники МВД всегда нена-

видели сотрудников КГБ и под-
чинялись им с огромной неохо-
той.

С криминалом МВД всегда 
язык находило быстрее и проще, 
потому, как криминал за услу-
ги милиции всегда платил, в то 
время как КГБ заставлял ментов 
преступать закон бесплатно.

Именно поэтому мы с вами и 
видим такое распределение сил 
на Закарпатье.

Мусора с криминалом, одним 
фронтом — выступили против 
СБУ и ряженных «патриотов», к 
чему это привело — вы видели, 
чем закончится? Да ничем — 
опять договоряться и будут даль-
ше «работать».

Вот такая вот фигня, малята.
Но это, так сказать, экономиче-

ская, шкурная сторона вопроса, а 
есть еще в ней и политическая.

Да, мы с вами видели, знаем 
и понимаем, что Ланьо бандит и 
милиция у него вся куплена.

Да, мы понимаем, что Медвед-
чук, работник КГБ/ФСБ, и Ланьо, 
фактически, его человек, и ра-
ботать в интересах он не спосо-
бен.

Зато он способен, как напри-
мер «Гоблин» в Крыму, в свое 
время занять пост главы ЗНР.

И тут возникает вопрос: на чьей 
мы должны быть стороне?

На стороне коррумпированных 
мусоров, криминальных автори-
тетов с большой долей вероят-

Как пишут сегодня в «Фейсбук» — напиши: «Коротко о Мука-
чево и я скажу куда тебе пойти».

Так вот, я писать не стал, а сразу сходил, посмотрел, ничего 
интересного не увидел, вернулся и рассказываю: длинно!

Давайте отбросим высокие категории: патриотизм, смерть 
близких, предательство, самопожертвование — это все понят-
но, ясно.

Перестрелки, столкновения, продажные менты, комитетчики, 
разборки, решалово — вот этот текст, в  терминологии 90-х, 
что сейчас делает в новостях 20-х?

Какой Правый Сектор? Какие «титушки»? Какой Правый 
Сектор?

Почему на Западе страны разворачиваются события в стиле 
Вестерн?

Никто не хочет мне сегодня сказать, что благодаря последне-
му выступлению Правого Сектора идея с добровольческими 
батальонами полностью дискредитировала себя? О каком 
праве на ношения огнестрельного оружия можно говорить 
сегодня, если по стране спокойно мигрируют гранатометы?

Отже, 11 липня ц. р. в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що 
озброєні особи, які представилися Правим Сектором, зайняли 
територію спортивного комплексу «Антарес» у Мукачеві, однак 
їм зчинили опір люди, нібито, з оточення народного депутата 
Михайла Ланьо, який сам перебував в епіцентрі подій. Зчини-
лася стрілянина. Поранень зазнали дев’ять осіб.

За інформацією із соцмереж, внаслідок стрілянини з’явилися 
загиблі.

На місце події прибули працівники СБУ та МВС Закарпаття, 
які оточили місце подій, а також перекрили частину траси Київ-
Чоп.

Неподалік місця стрілянини загорілась АЗС. 
У прес-службах МВС та СБУ спочатку ситуацію в Мукачевому 

не коментували. 
Однак, трохи пізніше, в цей же день, міністр внутрішніх справ 

Арсен Аваков на сторінці у мережі Facebook повідомив, що 
«наразі триває спецоперація із роззброєння злочинців, яких 
оточили та запропонували здатися.

...Застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцей-
ських авто, поранили чотири цивільних особи і трьох праців-
ників міліції. Потерпілим надається необхідна медична допо-
мога. Один потерпілий і один правоохоронець перебувають у 
важкому стані».

Міністр наголосив, що у разі відмови від здачі, до оточених 
застосують силу.

У свою чергу, на події відреагував президент Петро Поро-
шенко. За інформацією, яку оприлюднив прес-секретар прези-
дента С. Цеголко, у Мукачеві виявилися загиблі серед мирних 
громадян. «Він (президент – Ред.) доручив правоохоронним 
органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стріля-
нину і вбили мирних мешканців Мукачева. Держава повинна 
дати рішучу відсіч усім проявам бандитизму, де б вони не тра-
пилися — сказав президент», — сказав С. Цеголко.

Наступного дня народний депутат Мустафа Найєм, оприлюд-
нивши у соцмережі оперативне відео з місця інциденту, зробив 
висновок, що причиною збройного інциденту став переділ 
ринку контрабанди цигарок.  

Антон Геращенко повідомив, що у стрілянині загинули троє 
«нападників».

«Правий сектор» оголосив вимоги до влади та підняв бойову 
тривогу.

З’явилася інформація, що створено міжвідомчу слідчу групу 
з працівників прокуратури, УМВС та УСБУ в області, хід розслі-
дування взято на особистий контроль Генеральним прокуро-
ром України, «операція зі знешкодження злочинців триває».

У Києві «Правий сектор» прийшов з мітингом на Банкову.
12 липня, також, з’явилося відеозвернення бійців «Право-

го сектору», які брали участь у перестрілці в Мукачеві. Вони 
розповіли свою версію про те, через що почалася перестрілка.

За словами бійців, депутат-регіонал Михайло Ланьо сам 
викликав їх на переговори, оскільки «Правий сектор» вста-
новив блокпости і заважав нардепу провозити контрабанду. 
Коли 12 бійців приїхали на переговори, їх чекало близько 100 
озброєних «тітушок». Поки командир групи ПС спілкувався з 
Ланьо, на двох «Тойотах» приїхав невідомий «спецназ» з куле-
метами і бійці ПС вирішили піти. Вони кинули димову шашку, в 
цей момент хтось почав стрілянину, в результаті чого у «Пра-
вого сектора» один чоловік отримав поранення.

Бійці ПС один блокпост проїхали без проблем, а коли під’ї-
хали до другого, силовики автоматними чергами змусили їх 
зупинитися. Тоді керівнику бійців зателефонував начальник 
міліції Закарпаття Шаранич і запропонував їм здатися протя-
гом 40 секунд, інакше їх знищать. Боєць «Правого сектора» 
у відеозверненні каже, що Ланьо погрожував йому неприєм-
ностями, якщо ПС і далі буде заважати депутату займатися 
контрабандою. За словами бійця, Ланьо хвалився, що за ним і 
його головним партнером Шараничем стоїть лідер «Українсь-
кого вибору» Віктор Медведчук.

13 липня МВС офіційно оголосило головного «фігуранта» 
подій у Мукачеві — Романа Стойку. Того самого, що записав  
інтерв’ю.  

32-річний Роман Стойка, як було зазначено на сайті МВС 
України, під час служби в органах внутрішніх справ двічі при-
тягувався до дисциплінарної відповідальності у 2007 та 2009 
роках. У липні 2009 року він був звільнений з органів внутріш-
ніх справ відповідно п. 64 «службова невідповідність» По-
ложення про проходження служби рядовим і начальницьким 
складом органів внутрішніх справ. Службу в органах внутріш-
ніх справ проходив з лютого 2006 року на посаді оперуповно-
важеного відділення карного розшуку Ужгородського міського 
відділу УМВС України в Закарпатській області.

У «ПС» Роман Стойка з’явився вже після перемоги Революції 
Гідності, однак швидко пробрався в керівництво організації, 
успішно взявши її під контроль. У березні 2015 року був при-
значений наказом командира Добровольчого Українського 
Корпусу «Правий Сектор» Андрія Стемпіцького Комбатом 1-го 
ЗБату ДУК ПС.

Зараз бійців ПС, які вирвалися з оточення, продовжують 
шукати. 

...На наш погляд, стаття журналіста Миколи Іванова, яку ми 
пропонуємо вашій увазі, шановні читачі, найбільш об’єктивно 
висвітлює причини цих трагічних подій, які ще далеко не закін-
чилися. 



—

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

3Общество
№22(265), пятница, 24 июля 2015 г. 9

ности готовых к сепаратизму, или 
на стороне «наших» украинских 
«патриотов» и коррумпирован-
ных представителей службы без-
опасности страны?

Кому надо отдать черную кассу 
таможни?

Кто будет контролировать кон-
трабанду в стране?

Понимаете, о чем я вообще го-
ворю?

У нас в стране ничего не по-
менялось, одни коррупционеры 
одели вышиванки, другие сняли 
— все!

Война как велась  — за бабки 
так и ведется, а все эти понты с 
Правым сектором и патриотиз-
мом — галимый развод!

И нам уже давно надо понять, 
что играть в своих, и чужих с пре-
ступниками, коррупционерами, 
ворами и преступниками нель-
зя!

В стране надо кардинально чи-
стить авгиевы конюшни силовых 
структур и делать это надо ради-
кально!

Да, господин Порошенко!
Мукачево — это результат ва-

шего бездействия, результат 
отсутствия реальных реформ в 
МВД, результат «спасения» от 
люстрации «полезных» чиновни-
ков и силовиков, результат отсут-
ствия правосудия для бандитов в 
погонах!

Сегодня Мукачево, стало при-
мером, образцом реальной ра-
боты силовиков, вся суть кото-
рой сводится к крышеванию и 

прикрытию криминальных и по-
лукриминальных структур!

И СБУ, и МВД сегодня не дума-
ют о том, как бы наладить работу 
— они заняты лишь мыслями о 
том где бы, у кого отжать денег!

И что ,нам надо в Украине та-
кие «профессиональные» «ди-
пломированные» рэкетиры?

О чем, Петр Алексеевич, вы го-
ворите, когда заявляете, что ра-
дикально всех старых «профес-
сионалов» выгнать из органов 
нельзя?

Каких «профессионалов»?
Профессиональных решал?
Профессиональных крышева-

телей?
Украине не хватает опыта кры-

шевания бизнеса?
Чем старые, матерые корруп-

ционеры поделятся с новыми 
сотрудниками — схемами распи-
ла?

Какой драгоценный опыт они 
им оставят?

Да гнать их всех надо поганой 
метлой из органов — без права 
занимать государственные долж-
ности навсегда!

Старую коррумпированную 
гвардию — на помойку надо! А 
не в списки личностей, которых 
люстрировать нельзя!

Так что, дорогие мои, самый 
важный вопрос, который затро-
нул сегодня Мукачевский Ве-
стерн это не почему по Украине 
могут разъезжать ряженные на 
джипах, вооруженные до зубов. 
И как делить доход с контрабан-

ды будем?
И не так должна сегодня стоять 

постановка задачи — отжать у 
Медведчука криминальный биз-
нес и отдать его нашим корруп-
ционерам!

Задачи должны стоять так:
Всех без исключения руководя-

щих работников спецслужб необ-
ходимо отстранить и люстриро-
вать!

Всех рядовых сотрудников 
МВД и СБУ необходимо люстри-
ровать!

Всех пограничников/таможен-
ников люстрировать!

Границу закрыть!
И пока они не решатся, мы ни-

куда не сдвинемся. О чем свиде-
тельствуют слова главы Закар-
патской ОДА:

«Только что на 112 канале 
(по телефону) Василь Губаль, 
Голова Закарпаиської ОДА: «Пе-
рерозподіл контрабанди на За-
карпатті завжди вирішувався 
законним чином, в межах закону. 
Не можна це вирішувати за до-
помогою зброї».

Напоследок, для патриотов: 
просто подумайте своей голо-
вой.

Про Правый Сектор
Я всегда говорил, говорю и 

буду говорить: Правый Сектор 
создавала и курировала одна и 
та же организация — СБУ.

Организации подобного рода 
создавались и в России и в Укра-
ине.

СБУ в Украине, как и ФСБ в 
России, после развала СССР 
сразу же занялись реализацией 
плана, назовем его «Прикрытие», 
согласно которому необходимо 
было создать ряд радикальных 
националистических организа-
ций правого толка, которые воз-
главят сексоты СБУ/ФСБ.

Эти организации всегда зани-
мались тем, что делали всю гряз-
ную работу спецслужб!

УНА/УНСО, Свобода, Правый 
Сектор в Украине, РНЕ, Нацио-
нал Большевики, НОД и другие в 
России.

Все они аккумулировали в сво-
их рядах наиболее радикально 
настроенных представителей на-
ции и использовали их желание 
помочь стране для удовлетворе-
ния своих, чаще всего шкурных, 
целей.

Так что, если вы и вправду хо-
тите помочь стране, то поступай-
те умно!

Перед тем как пойти в ряды 

Правого Сектора или в ряды до-
бровольческих батальонов, поду-
майте: зачем вы идете туда?

Ради того, что там весело?
Там красивые униформы, шев-

роны, нашивки, значки?
Там яркие флаги, совместные 

попойки, громкие лозунги, будо-
ражащие кровь акции?

Хотите и правда помочь сегод-
ня стране — идите работать в 
милицию, СБУ, полицию!

Реально!
Да, там вам не дадут сразу ге-

нерала, да, там форма не такая 
красивая, работа не такая пре-
стижная, зарплата не такая боль-
шая, и работать придется по-на-
стоящему, но пойдя работать в 
органы — вы поможете стране, 
реально поможете стране!

Сегодня вы можете стать теми, 
кто спасет страну, хотя бы пото-
му, что занятое вами место в ор-
ганах уже не займет очередной 
коррумпированный силовик!

Николай Иванов

вестерн или
о Мукачево 

Від редакції
14 липня ВР України Народні депутати України створила тим-

часову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту в 
Мукачево, куди увійшли представники всіх фракцій і депутат-
ських груп. 

15 липня Президент України П. Порошенко особисто предста-
вив нового голову Закарпатської ОДА Генадія Москаля. 

В той же час, 10 бійців «Правого сектору», які переховують-
ся в лісовому масиві в околицях Мукачева (двох доправили до 
лікарні — інформація МВС) продовжує розшукувати величез-
на кількість міліціонерів, «підкріплених» десятками одиниць 
спеціальної техніки. 

З іншого боку, в ЗМІ пройшла інформація, що СБУ під час про-
ведення санкціонованих обшуків у приміщеннях у «йовбаків», з 
якими виник конфлікт у «Правого сектора», виявила та вилучи-
ла вогнепальну нарізну та гладкоствольну зброю, ручні грана-
ти, бойові патрони і т. ін.

Між тим, 21 липня на Майдані Незалежності в Києві відбуло-
ся  віче, організоване партією «Правий сектор», куди вийшло 
кілька тисяч людей. На ньому Д. Ярош заявив, що «ПС» не піде 
на місцеві вибори, а також ініціативу проведення референдуму 
щодо висловлення недовіри діючій владі.

Крім того «ПС» вимагає від влади блокувати окуповані тери-
торії, легалізувати добровольчі батальйони відповідно до чин-
ного законодавства, визнати бойові дії на Донбасі війною, а не 
АТО. Водночас «Правий сектор» стверджує, що виступає проти 
силового скинення діючої влади. 

«Ми виступаємо за те, щоб не дестабілізувати ситуацію в дер-
жаві й не використовувати силовий фактор, оскільки ми знаємо 
що таке зброя», — сказав Ярош.

Лідер партії наголосив, що якщо влада не припинить репресії 
проти добровольців, то «Правий сектор» буде організовувати 
акції цивільної непокори. 

Д. Яроша і «ПС» сьогодні підтримує величезна кількість 
українців. Навіть, засуджуючи дії бійців закарпатського «ПС», 
Романа Стойку та його друзів. З тієї простої причини, що, якщо 
Р. Стойка та його команда — ніякий не «ПС», а бандити, то й 
закарпатські (і не лише закарпатські) силовики — ніякі не пра-
воохоронці, а ті самі «йовбики», лише одягнуті в міліцейську 
форму.  За якими стоїть не просто політичний лідер, поганий чи 
хороший, а держава на чолі з Президентом... 

Микола Йовбак. Спочатку МВС заявило, що він міліціонер, який не встиг переодягтися.  
Потім спростувало свою заяву. То хто ж він, М. Йовбак з автоматом, що допомагав МВС?

Охоронника спортивного комплексу «Антарес» важко поранили, потім 
він помер у лікарні. Питання в тому, хто його застрелив і навіщо...

Результати сутички представників місцевого ПС та міліціонерів у Мукачево...
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07.30, 08.40 Здоров’я
07.35, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.35 Мультфільм
10.00 «Таємниця старого мосту»
11.55 Д/ф «Подорожуймо Литвою»
12.25 Утеодин з Майклом Щуром
13.15, 05.25 Вікно в Америку
13.40, 20.00 Про головне
15.30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
15.55 Х/ф «Владика Андрей» 
18.15 Час-Ч
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Дорогі депутати
19.30 Перша шпальта
21.50 Подорожні
23.00, 00.00 Підсумки

06.00 «Просто шоу»
06.25 «Українські сенсації»
07.25, 07.40 «Маша і ведмідь»
07.50, 19.30 ТСН
08.45 «Міняю жінку - 8»
10.00 «Чотири весілля 4»
11.10 Т/с «Асі»

13.15, 13.50, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра» 
23.30 Х/ф «Просто Райт» 

07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Ангел в сердце»
13.15 «Судові справи»
14.00 «Молебень на Володимирській гірці»
15.00 «Сімейний суд»
15.45 «Жди меня»
17.50 «Новини»
18.05 «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2» 
22.50 Т/с «Перше кохання»

05.40, 07.05 Kids Time
05.42 М/с «Сильвестр і Твітті»
07.07 Т/с «Друзі»
10.05 Х/ф «Принц Веліант»
11.55 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Весільні битви

20.25 Х/ф «Весілля за обміном» 
22.15 Т/с «Молодіжка»

06.05, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Зіркове життя. Обдурити зірку»
08.50 Х/ф «Прилетить раптом чарівник» 
10.45 «Холостяк - 5»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»

06.50, 07.10, 08.10 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
09.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
10.25 Т/с «Квиток на двох» 
14.20, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри» 
21.00 Т/с «Умови контракту 2» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Неймовірний Халк»

07.40, 19.20 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки

10.05, 01.45 Х/ф «Перегони «
12.05, 13.10Т/с «Стріла»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф «Ейр Америка»
16.50 Х/ф «Вічно молодий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 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»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «10 причин моєї ненависті»
23.50 Х/ф «Весільна вечірка»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35, 02.50 Дамочки рулять
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 або Демон» 
23.00 Т/с «Помста» 

07.05, 21.35 Замальовки
09.50, 03.30 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Новонароджені тварини
12.15 Чудеса блакитної планети
13.50 Водне життя
14.50 «Таке спортивне життя»
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.25 Енімалія
17.45 Політ крізь час
18.10 «Іпостасі спорту»
18.25 «Світські хроніки»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Загадкові світи
21.00 Rock Time з Петром Полтарєвим
22.35 Всесвіт
23.50 «Кумири»

07.40 «Правда життя». Дай лапу
08.10 «Агенти впливу»
09.00 «Народний кухар»
09.50 «Розсміши коміка»
11.25 Х/ф «Побачення наосліп»

07.35 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00 Трансляція Дня Хрещення
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Про головне
14.40 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.30 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.35 Перша студія
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Трансляція Святкового богослужіння
20.30 Перші на Першому (Євроігри)
21.50 Війна і мир

06.00 «Інспектор Фреймут»
07.15, 07.30 «Маша і ведмідь»
07.40, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин»
08.35 «Міняю жінку - 8»
09.45 «Чотири весілля 4»
10.50 Т/с «Асі»
12.40, 20.15 Т/с «Свати - 4»
13.45, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»

16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра»

07.00, 08.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 «Божественна літургія»
11.00 Д/с «Слідство вели...»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2» 

07.12 Т/с «Друзі»
10.05 Єралаш
11.55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.10 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Супермодель по-українськи
21.00 Т/с «СашаТаня» 
22.15 Т/с «Молодіжка» 

06.10, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зіркове життя. Зіркові байстрюки»
09.45 «Зіркове життя.
10.35 «Таємниці Х-фактора»
11.20 «Холостяк - 5»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.25, 23.30 Т/с «Засіб від смерті» 
18.00 Т/с «Королева гри» 
20.50 Футбол. (Туреччина) - «(Україна)
23.00 Події дня

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15 Т/с «Вчора закінчилася війна»
11.50, 13.10Т/с «Стріла»
12.45, 15.45 Факти. День

17.45, 22.20 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
23.20 Х/ф «Смертельна зброя» 

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»(1)
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» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35, 02.50 Дамочки рулять
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 або Демон» 
23.00 Т/с «Помста»

09.50, 18.20 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Загадкові світи
12.10 «Секрети закулісся»
13.10 Політ крізь час
14.00, 22.35 Всесвіт
14.50 «Таке спортивне життя»
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.25 Енімалія
17.45 «Соціальний статус»
18.30, 03.30 «Світські хроніки»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 «Відлуння»
23.50 «Кумири»

08.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.05 Т/с «CSI: Маямі - 6»
12.35 Т/с «Шах і мат»
15.15, 19.30 Т/с «Вольф Мессінг 

09.15 Казки Лірника Сашка
09.30 Мультфільм
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.00 Т/с «Таємниця старого мосту» 
10.55 Як ваше здоров’я?
12.35 Нотатки на глобусі
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Святкове богослужіння
15.30 Війна і мир
16.15 Книга ua
16.40 Д/с «Мій новий дім - Корея»
20.00 Про головне
21.40 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

06.00 «Поверніть мені красу»
07.10, 07.25 «Маша і ведмідь»
07.35, 19.30 ТСН
08.30, 01.30 «Міняю жінку - 8»
09.40 «Чотири весілля - 2»
10.50 Т/с «Асі»
12.40, 20.15 Т/с «Свати - 4»

13.45, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра»
23.30 Селена Ґомес у комедії «Рамона і Бізус»

05.30, 22.50 Т/с «Перше кохання»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.50 Д/с «Слідство вели...»
12.45 «Судові справи»
13.40, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2» 
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»

07.12 Т/с «Друзі»
10.05 Єралаш
11.55 Т/с «Щасливі разом»

17.10 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Супермодель по-українськи
21.20 Т/с «СашаТаня»
22.55 Т/с «Молодіжка» 

05.50, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Зіркове життя. Врятовані дітьми»
09.05 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.00 «Холостяк - 5»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
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, 03.30 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.25 Т/с «Засіб від смерті» 
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри» 
21.00 Т/с «Умови контракту 2» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с « Засіб від смерті»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Т/с «Вчора закінчилася війна»
11.50, 13.10, 03.00 Т/с «Комісар Рекс»
12.45, 15.45 Факти. День
17.45, 22.20 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

06.00 «Богині ефіру»
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
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13.10 Т/с «Криміналісти:»
15.00 Т/с «Друге дихання» 
19.00, 21.30 «Свідок»
19.30 Т/с «Вольф Мессінг» 
22.00 Т/с «CSI: Маямі - 6»
23.45 Т/с «Елементарно - 2»

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
09.35 Мультфільм СРСР
07.55, 09.05 «Top Shop»
10.55 «Жарт за жартом»
11.30 «Невідома версія»
12.25 Х/ф «Місто наречених»
14.05, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
15.40, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.30 Х/ф «Десять негренят»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00  Мультфільми
06.30 «Нове Божевільне відео»
08.00 Т/с «Пригоди Мерліна-4»
12.00 Х/ф «Вірний постріл»
14.10 «Вайпаут»
16.30 «Top Gear»
17.30, 19.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
18.50, 23.50 «Люстратор 7.62»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Таксі: Бруклін»

17.00 «Детективи»
22.00 Т/с «CSI: Маямі - 7»

09.20 Мультфільм 
07.50, 08.50 «Top Shop»
10.50 «Жарт за жартом»
11.20 «Невідома версія»
12.10 Х/ф «Звіробій»
14.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.05 Х/ф «Таємниця «Черних дроздів»»
23.10 Х/с «Суто англійські вбивства»

08.40, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 18.50, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.25 Д/п «Зброя майбутнього»
10.25 Д/п «Гнів планети»
11.20 Д/п «Інженерні імперії»
12.10 Х/ф «Категорія 8» Перша частина
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
15.50 Т/с «Таксі»
16.50 «Відеобімба»
17.25 «6 кадрів»
21.20 Х/ф «Викрадення»
23.50 «ПАТРІОТ.UA»

11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35, 02.50 Дамочки рулять
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» 

09.50, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Загадкові світи
12.15 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
14.00, 22.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.00 Енімалія
17.45 Політ крізь час
18.30, 03.30 «Світські хроніки»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона

08.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» 
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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.
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Оголошення
Продаю 3-х кімнатну

 квартиру
 у Вишгороді по 

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

Тел.: (098)981-14-77

* * *
   Продаю земельну 

ділянку
 11,33 сотки 

під будівництво
 в с.Хотянівка

 масив Баштан.
Тел.: (098)981-14-77

Народні прикмети
1 серпня — віщує погоду на всю 
осінь. Який день, така й осінь.
2 серпня — останній день купання. 
Говорили: «На Ільїн день до обіду 
літо, після обіду - осінь».
8 серпня, в Марьев день, збирали 
цілющі трави: «Осінні марева по тра-
вах йдуть, цілющу силу трав дають. 
Вранці прохолода росяная листя 
наповнює, пил омиває, а опівдні на-
роджується в травах цілюща сила».
14 серпня — Медовий Спас, закінчен-
ня літа. З цього дня дозволяється 
їсти мед.
15 серпня — про цей день говорили: 
«Який Степан, такий і вересень».
16 серпня сильний холодний вітер — 
до морозної зими; південний, теплий 
— до м’якої і сніжною.
17 серпня — показник погоди на 
листопад.

19 серпня — Яблучний Спас. Сухий 
день - до сухої осені, дощовий - до 
сирої, а ясний - до суворої зими. 
21 серпня передбачали погоду на 
січень.
25 серпня ранній іній — до урожаю 
майбутнього року. Якщо в цей день 
дощитиме — бабине літо буде коротко, 
а тепла і ясна погода віщує врожай 
білих грибів.
27 серпня ясний день — до доброї 
осені.
28 серпня — початок молодого бабино-
го літа (до 11 вересня).
29 серпня — Хлібний Спас. Якщо жура-
вель відлетить до третього Спаса, то 
на Покрову буде морозно.
30 серпня -—початок листопада. Пер-
шою опадає береза, потім липа, в’яз, 
черемха.
31 серпня — початок осінніх заморозків.

11.45, 22.00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
13.20 Т/с «Шах і мат»
15.15, 19.30 Т/с «Вольф Мессінг» 
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно - 2»

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
09.30 Мультфільм 
08.00, 09.00 «Top Shop»
10.55 «Жарт за жартом»
11.25 «Невідома версія»
12.15 Х/ф «Інспектор Гулл»
14.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.10 Х/ф «Загадка Ендхауза»

08.40, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62»
09.10, 23.50 «ПАТРІОТ.UA»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.30 Д/п «Гнів планети»
11.20 Д/п «Інженерні імперії»
17.25 «6 кадрів»
19.20 «Секретні матеріали»

2+2
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15.15, 19.30 Т/с «Вольф Мессінг: той, хто 
бачив крізь час» 
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно - 2»

09.30 Мультфільм 
08.00, 09.00 «Top Shop»
11.00 «Жарт за жартом»
11.30 «Невідома версія»
12.15 Х/ф «Таємниця «Черних дроздів»»
13.50,20.35 Х/с «Комісар Рекс»
15.30, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.20 Х/ф «Інспектор Гулл»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

08.40 Новини «Спецкор»
09.00, 18.50, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10, 23.50 «ПАТРІОТ.UA»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.30 Д/п «Гнів планети»
11.20 Д/п «Інженерні імперії»
12.10 Х/ф «Видалити» Перша частина
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
15.50, 20.20 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.50 «Відеобімба»
17.25 «6 кадрів»
21.20 Х/ф «Повітряний мисливець»

14.45 «Вечірній Київ»
16.35, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.30, 04.05 Х/ф «Кур’єр»
08.00 «Школа доктора Комаровського»
09.30 Х/ф «Іван Васильович змінює про-
фесію»
11.10 Х/ф «Мамо, я льотчика люблю»
13.10 Х/ф «Люблю, тому що люблю»
15.00 Х/ф «Пігулка від сліз»
17.00, 20.30 Т/с «Одеса-мама»
20.00 «Подробиці»
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»

06.00, 08.55 Kids Time
06.02 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
08.00 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.57 Файна Юкрайна
10.30 Весільні битви
11.55 Х/ф «Рок у літньому таборі»

13.50 Х/ф «Хлопчик у дівчинці»
15.45 Х/ф «Дуже небезпечна штучка»
17.30 Х/ф «Шахраї»
19.15 Х/ф «Погоня»
21.00 Х/ф «Рейд»

06.25 Х/ф «Розіграш»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Найчарівніша та найпривабл.»
11.40 Т/с «Коли ми вдома»
14.00 Х/ф «Доглядальниця»
15.55 Х/ф «Інше обличчя»
18.00 Х/ф «Навчаю грі на гітарі»
21.45 Х/ф «Вечірня казка»

10.15 Секретний фронт
11.10 Антизомбі
12.10 Дістало!
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська оборона
14.20 Інсайдер
15.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Заборонений прийом»

06.00 Зірковий шлях
06.30, 07.15, 03.00 Т/с «Жіночий лікар» 
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 Події
10.15, 02.20 Реальна містика
11.10 Т/с «Тілі - тили тісто» 
15.20, 19.40 Т/с «Тільки про любов» 

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
10.00 -13.00 М/ф 
13.10 Х/ф «Велика пригода Оссі і Теда» 
14.50 «Файна Юкрайна»
16.10 «Розсміши коміка»
17.10-19.00 «Орел і Решка»

06.00-12.05 Мультфільми 

14.50 «Територія обману»
15.45 «Поверніть мені красу»
16.55, 18.05 «Чотири весілля 4»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»
06.35 Х/ф «Іван Васильович змінює про-
фесію»
08.15 «Удачный проект»
09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
11.00 Х/ф «Люблю, тому що люблю»
13.00 Х/ф «Я буду чекати тебе завжди»
16.50, 20.50 Т/с «Одеса-мама»
20.00, 02.15 «Подробиці»

06.12 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
08.15 М/ф «Скубі Ду: Музика вампіра»
09.52 Х/ф «Рок у літньому таборі»
11.45 Х/ф «Хлопчик у дівчинці»
13.40 Х/ф «Перша дочка»
15.40 Х/ф «Погоня»
17.10 Х/ф «Чесна гра»
19.00 Х/ф «Конвоїри» 
21.00 Х/ф «Невловимі» 

22.55 Х/ф «Як я тепер люблю» 

07.10, 00.35 Х/ф «Стережись автомобіля»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.20 Х/ф «Навчаю грі на гітарі»
15.10 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла»

06.40, 19.00 Події
07.20 Т/с «Тілі - тили тісто» 
11.00 Х/ф «Почуй моє серце» 
12.50, 20.00 Т/с «Умови контракту 2» 
21.50 Х/ф «Руда» 
23.40 Зірковий шлях

08.30 Зірка YouTube
11.10 Дивитись усім!
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Старі пси»
14.40 Х/ф «Епідемія страху»
16.40 Х/ф «Заборонений прийом»

18.45 Факти. Вечір
19.30 Х/ф «Кінець світу» 
21.50 Х/ф «Стирач» 

08.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.00 М/ф «Мавпи в космосі» 
10.30 Х/ф «Велика пригода Оссі і Теда»
12.10 «Файна Юкрайна»
12.50 «Розсміши коміка»
13.50 «Орел і Решка.»
18.30 «Вечірній квартал»
20.10 Х/ф «Робінзони із Беверлі Хілз» 

06.00 -12.00 Мульфільми
13.20 Х/ф «Нова сукня короля» 
14.30 Х/ф «Братц» 
16.20 Х/ф «Нецілована» 
18.15 Х/ф «Підняти перископ» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

05.15 Х/ф «Із життя відпочиваючих» 

06.35 Т/с «Далекобійники. Десять років по 
тому»
10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». Алмазна 
лихоманка
12.00 «Агенти впливу»
12.55 Х/ф «Собаче серце» 
15.30 «Розсміши коміка»
17.15 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Паршиві вівці»

06.00 Х/ф «Бабетта йде на війну»
07.50 «Натхнення»
10.00 Мікрокосмос
11.10 Х/ф «Шахрайки»
14.00 «Щоденник для батьків»
15.00 Новонароджені тварини
16.00 Чудеса блакитної планети
16.55 Куточки планети: Канада
17.00 «Кумири»
17.20 «Світські хроніки»
17.50 Куточки планети: Лофотенські острови
18.00 Замальовки: коротко про головне
19.00 Загадки загибелі «Адмірала Нахімова»
20.00 Концерт Ірини Федишин
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07.40, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.40 Як це?
10.00 Т/с «Таємниця старого мосту»
10.50 Світло
11.55 Уряд на зв’язку з громадянами
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.30, 04.05 Надвечір»я
16.30 Д/с «Замки Європи»
17.50 Зроблено в Європі
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 «Схеми»
23.00, 00.00 Підсумки

06.15 «Територія обману»
07.10, 07.25 «Маша і ведмідь»
07.35, 19.30 ТСН
08.30, 02.35 «Міняю жінку - 8»
09.45 «Чотири весілля - 2»
10.50 Т/с «Асі»
12.40 Т/с «Свати - 4»
13.45, 14.20 «Ворожка»

08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35 «Золотий гусак»
09.15 Казки Лірника Сашка
10.00 Зроблено в Європі
12.20 Д/ф «Клуб пригод»
13.00 Світло
13.40 Д/с «Замки Європи»
14.30 Х/ф «Жахливий Генрі» 
16.05 Чоловічий клуб. 
17.40 Музичні салони ARTE
18.50 Д/с «Гра долі»
19.25 Х/ф «Лісова пісня. Мавка» 
21.00, 05.00 Новини
22.40 Мегалот

07.05, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі»
09.00 «Маша і ведмідь»
09.10 «Світське життя»
10.10, 02.45 Х/ф «Травневий дощ»
12.00, 01.00 Х/ф «Моя любов»
14.05 «Сказочная Русь»

09.15 Як це?
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Школа Мері Поппінс
10.15 Хочу бути
10.40 Спогади
11.15 Х/ф «Лісова пісня. Мавка»
14.10 Д/с «Гра долі»
15.50 Д/ф «Перша світова»
16.45 Театральні сезони
17.10 Т/с «Новели Мопассана»
18.55 Х/ф «По сигарети» 
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика
23.00 День Янгола

06.35 М/ф «Попелюшка. Повний вперед» 
08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2»
09.45 «Маша і ведмідь»
10.15, 19.30 ТСН 
11.00, 12.05 «Світ навиворіт»
13.15 «Інспектор Фреймут»

14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.20 Т/с «Завтра буде завтра» 

05.30, 22.50 Т/с «Перше кохання»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.50 Д/с «Слідство вели... «
12.45 «Судові справи»
13.40, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.50 «Подробиці»
20.50 Т/с «Шлюб за заповітом 2» 
00.40 Т/с «Зцілення любов’ю»

05.40, 07.10 Kids Time
05.42 М/с «Сильвестр і Твітті»
07.12 Т/с «Друзі»
10.05 Єралаш
11.55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
17.10 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Шахраї»

22.55 Т/с «Молодіжка» 

05.40, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Зіркове життя. Тіло на показ»
09.00 «Зіркове життя. Нещасні в коханні»
10.00 «Таємниці Х-фактора. Мамо, не горюй! «
10.55 «Вагітна у 16»
11.55 «Доньки-матері»
12.50 «Холостяк - 5»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
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»
12.25, 23.30 Т/с «Засіб від смерті» 
18.00 Т/с «Королева гри» 
21.00 Т/с «Умови контракту 2» 
23.00 Події дня

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, Т/с «Вчора закінчилася війна»
11.50, Т/с «Комісар Рекс»
12.45, 15.45 Факти. День
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
23.20 Х/ф «Смертельна зброя»

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» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Дамочки рулять
16.00, 20.00 Віталька

13.15 Х/ф «Братц» 
15.00 Х/ф «Нецілована» 
16.55 Х/ф «Підняти перископ» 
18.40 М/ф «Льодовиковий період» 
20.00 Віталька

07.15 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». Спіймати «Шамана»
12.00 «Головний свідок»
12.55 «Правда життя». Фобії
13.25 «Легенди карного розшуку»
15.45 Т/с «Далекобійники.»
19.30 Т/с «Криміналісти»
21.15 Т/с «Той, що читає думки» 
23.00 «Голі та смішні»

06.00 Х/ф «Шахрайки»
09.50 «Ландшафтні ігри»
10.00 Загадкові світи
11.15 Х/ф «Бабетта йде на війну»
14.00 За сім морів
14.50 Всесвіт
16.00 «МАН»

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 або Демон» 
23.00 Т/с «Помста» 
00.00 Х/ф «127 годин»

07.40, 18.35 «Світські хроніки»
09.50, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Загадкові світи
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10, 17.45 Політ крізь час
14.00, 22.35 Всесвіт
14.50 «Таке спортивне життя»
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.25 Енімалія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Rock Time з Петром Полтарєвим
21.35 Замальовки: коротко про головне
23.50 «Кумири»

06.05 Х/ф «Склянка води» 
08.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
13.20 Т/с «Шах і мат»

16.30 Михайло Поплавський 
17.00 Мікрокосмос
17.50 «Мистецтво і час»
20.00 Концерт Ярослави 
21.50 Х/ф «Генріх VIII»

09.30 Мультфільм 
10.50, 23.40 «Нові російські бабки»
12.45 Х/ф «Бабусі надвоє сказали...»
14.05 Х/с «12 стільців»
18.45 Х/ф «Здрастуйте, я ваша тітка»
20.35 Х/ф «Людина-оркестр»
22.05 Х/ф «Халепи Альфреда»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.40 «Нове Божевільне відео»
09.00 «Бушидо»
09.45 «Легенди кікбоксінгу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 Д/п «Страшне завтра»
13.00 «Секретні матеріали»
14.25 Х/ф «Ронин»
16.50 ЧУ з футболу

22.10 Х/ф «Зроби мене щасливим!» 
00.00 «Вихідний, після опівночі»

09.30 Мультфільм 
10.45, 00.20 «Нові російські бабки»
12.40 Х/ф «Дача»
14.10 Х/с «В’язень замка Іф»
18.10 Х/с «12 стільців»
22.50 Х/ф «Людина-оркестр»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Божевільне відео»
09.00 «Бушидо»
09.45 «Легенди кікбоксінгу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 Д/п «Страшне завтра»
13.00 «Секретні матеріали»
14.25 Х/ф «Ронин»
16.50 ЧУ 3 Тур. Металург - Волинь
19.15 ЧУ 3 Тур. Чорноморець - Динамо
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «Онг Бак»
01.15 Х/ф «Спорт майбутнього»
02.50 Х/ф «Дорога на Січ»

К-1

К-1

НТН

06.00,  13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.25 Агровектор
09.15 Казки Лірника Сашка
09.35 Школа Мері Поппінс
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця старого мосту»
10.50, 04.00 Віра. Надія. Любов
12.00 KIEV FASHION PARK
12.25 «Схеми» 
13.20 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.45 Театральні сезони
16.20 Світло
16.50 Д/с «Сага старовинної пущі»
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00 Підсумки

06.10 «Територія обману -2»
07.10, 07.25 «Маша і ведмідь»
07.35, 19.30, 02.10 ТСН
08.30 «Міняю жінку - 8»
09.40 «Чотири весілля - 2»
10.50 Т/с «Асі»

12.40 Т/с «Свати - 5»
13.45, 14.20 «Ворожка»
14.55 «Сліпа»
15.25 «Не бреши мені»
16.20 «Сімейні мелодрами - 5»
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ»
23.10 «Світське життя»

05.30 Т/с «Перше кохання»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.00 Д/с «Слідство вели...»
12.45 «Судові справи»
13.45, 14.40 «Сімейний суд»
15.35 Т/с «Домробітниця»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
20.50 Х/ф «Я буду чекати тебе завжди»

05.55 М/с «Сильвестр і Твітті»
06.42 «Серця трьох 2»
17.10 Т/с «Не родись вродлива»

19.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф «Дуже небезпечна штучка»
22.45 Т/с «Молодіжка»

05.20 Х/ф «Виконання бажань»
06.50 Х/ф «Господар тайги»
08.35 Х/ф «Трактир на П’ятницькій»
10.15 Х/ф «Місце зустрічи змінити не можна»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/ф «Доглядальниця»
22.35 Х/ф «Інше обличчя»

06.05, 14.20, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
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»
12.25, 23.30 Т/с «Засіб від смерті» 
18.00 Т/с «Королева гри» 
21.00 Т/с «Умови контракту 2» 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Т/с «Вчора закінчилася війна»
11.50, 13.10, 03.15 Т/с «Комісар Рекс»
12.45, 15.45 Факти. День
17.45, 22.25 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

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»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Дамочки рулять
16.00 Віталька

17.15 Країна У
18.20 М/ф «Залізяки» 
20.00 М/ф «Льодовиковий період» 
21.20 Х/ф «Три метра над рівнем неба» 

05.55 Вечір пам’яті М. Вороніна
07.05 Замальовки: коротко про головне
09.50, 18.20 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Загадкові світи
12.15, 18.35 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Політ крізь час
14.00, 22.35 Всесвіт
14.50 «Таке спортивне життя»
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.25 Енімалія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.00 Х/ф «Артистка з Грибова» 
08.30, 15.00, 19.00, 02.25 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.45 Т/с «CSI: Маямі - 7»
13.20 Т/с «Шах і мат»

15.15 Т/с «Вольф Мессінг: той, хто бачив 
крізь час» 
17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «Вихід»
21.15 Х/ф «Cправжнє правосуддя» 

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
09.30 Мультфільм
08.00, 09.00 «Top Shop»
10.45 «Жарт за жартом»
11.15 «Невідома версія»
12.05 Х/ф «Загадка Ендхауза»
13.50, 14.40, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
15.30, 22.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.20 Х/ф «Звіробій»

08.40, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.30 Д/п «Гнів планети»
12.10 Х/ф «Видалити» Друга частина
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
15.50 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.50 «Відеобімба»
19.20 Х/ф «Повітряний мисливець»

ТЕТ ТОНІС
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Корисно знати
Всяко разно...

№22(265), пятница, 24 июля 2015 г.12

Смачного!

Кормим ребенка правильно
З точки зору дієтолога

Как определить 
вес продукта без весов

Котлети з кабачків
Котлети з кабачків 

можна готувати з дода-
ванням сиру або бринзи. 
Інгредієнти:

— 2 кабачка миють і на-
тирають на великій тертці 
(шкірку не очищують) хвилин 
за 20 до застосування;

— 2 яйця;
— 3/4 склянки сиру або 

подрібненої бринзи;
— ½ пучка петрушки, ми-

ють, дають обсохнути і нарі-
зають дрібно;

— ½ пучка кропу, миють, 

Сколько граммов 
в чайной ложке

В чайную ложку помеща-
ется 10 г  сахара и соли.

В чайную ложку войдет 
5 граммов жидкости, на-
пример, воды, уксуса или 
молока.

В нее можно насыпать 
примерно 4 г  крупы: риса 
или манки.

В чайной ложке содер-
жится 3 грамма порошко-
образных веществ: муки, 
сахарной пудры или ли-
монной кислоты, а также 
растительного масла.

Сколько граммов 
в столовой ложке

В столовую ложку поме-
щается 30 граммов сахара 
и соли.

В столовую ложку вой-
дет 20 граммов жидкости 
(воды, молока) и столько 

же граммов крупы (риса, 
манки).

В ней содержится при-
мерно 15 г муки, молотых 
орехов, сахарной пудры и 
лимонной кислоты, а также 
10 г растительного масла.

1. Кормить любой ценой
Для детей от года и стар-

ше прием пищи находится 
не на первом месте. В этот 
период ребенок стремится 
изучать окружающий мир, 
а не утолять голод. Кроме 
того, в этот период дети ста-
новятся переборчивыми в 
еде. Тогда взрослые пыта-
ются обмануть маленького 
карапуза. Они подсовы-
вают ему разнообразные 
гаджеты во время еды, 
читают сказки, показывают 
представления с помощью 
кукол, запугивают различ-
ными персонажами или 
бегают за ним с тарелкой 
и ложкой по всему дому. 
Ребенок накормлен, но од-
новременно нарушается 
культура питания и страда-
ет здоровье. Если постоян-
но отвлекать, то организм 
малыша не настраивается 
на прием пищи. Ребенок 
не ощущает полностью ее 
вкус, а это усложняет пере-
варивание и усвоение еды. 
Если ребенок питается так 
постоянно, то это может в 
будущем повлечь за собой 
разнообразные проблемы 
с пищеварительной систе-
мой.

Для правильного пище-
варения нужен аппетит, 
тогда организм будет готов 
к приему пищи. Если ребе-
нок здоров и активен, но не 
хочет есть, тогда он просто 
еще не проголодался. Ког-
да его организм потребует, 
тогда он сам об этом ска-
жет. Но если он отказыва-
ется от пищи и выглядит 

Доброю дружиною бути 
шкідливо, оскільки чоловік 
псується ...

* * *
На уроці математики в 

одеській школі:
— Петя, як розділити чо-

тири картоплі на п’ятьох лю-
дей?

— Не знаю ...
— Сідай, два! Леночка, те 

ж питання!
— Не знаю!
— Двійка! Фіма, як розді-

лити чотири картоплі на 
п’ятьох?

— Потрібно зварити пюре!
* * *

Вмираюча бабуся кличе 
внучку і каже:

— Онучка я заповідаю тобі 

Четыре ошибки, которые совершают родители

Главное желание многих бабушек — накормить 
ребенка любой ценой. Да и мамы также любят от-
кармливать свое чадо. Но часто это происходит тог-
да, когда малыш совершенно не голоден… Поэтому 
взрослые придумывают разнообразные хитрости. 
Четыре главные ошибки при кормлении, которые 
могут привести к серьезным последствиям, если их 
не искоренить.

больным, тогда нужно об-
ратиться к врачу. А не за-
кармливать его.

2. До последней крошки 
Часто родители требуют, 

чтобы ребенок съедал всё, 
что ему положили. При 
этом они руководствуются 
рассказами мамы Вити из 
садика или же собствен-
ными предположениями о 
том, сколько должен съе-
дать ребенок. Но это толь-
ко нарушает аппетит ма-
лыша. Это может вызвать 
неприятие пищи, а также 
нарушить способность 
ребенка ощущать потреб-
ности организма. Таким 
образом у малыша может 
появиться привычка пере-
едать. Он начнет есть не 
потому, что голоден, а для 
удовольствия. Если ребе-
нок постоянно оставляет 
еду на тарелке, возможно, 
следует давать ему пор-
цию поменьше. Найдя ту 
золотую середину, можно 
понемногу увеличивать ко-
личество еды.

3. Разнообразие блюд
Часто ребенок не ест 

манную кашу, но за обе 
щеки уплетает макароны. 
А потом каждый день тре-
бует готовить только одни 
макароны. Поэтому и так 
занятые мамы озадачи-

вают себя еще больше 
и предлагают несколько 
блюд на выбор. Таким об-
разом они только балуют 
ребенка еще больше. Не 
стоит этого делать. Если 
карапуз не хочет есть то, 
что ему подали, значит, он 
еще недостаточно прого-
лодался. Просто подожди, 
пока он захочет.

4. Культура питания в го-
стях 

Часто взрослые дома не 
обращают внимания на то, 
как ведет себя ребенок во 
время еды, не приучают 
его к культуре поведения 
за столом. Но когда при-
ходят с ребенком в гости, 
начинают ругать его за то 
поведение, которое дома 
считается вполне нормаль-
ным. Ребенок не понимает, 
что можно делать, а что 
нельзя… Если вы хоти-
те, чтобы ваше чадо вело 
себя прилично за столом, в 
первую очередь учите и по-
давайте  ему правильный 
пример дома.

При приготовлении пищи по новому рецепту мы 
часто сталкиваемся с проблемой, как определить 
вес без весов. Для удобства ингредиенты блюда 
часто указывают в мерах, соответствующих ложке 
или стакану, но иногда приводится точное количе-
ство граммов или миллилитров, а как определить 
вес продукта без весов, знают не все... 

Сколько граммов 
в граненом стакане

В граненом стакане по-
местится примерно 250 мл 
растительного масла, жид-
кого жира и молока.

В граненый стакан поме-
щается 200 граммов саха-
ра, сахарной пудры, манки, 
риса, а, также — 200 мл 
жидкости (воды, уксуса).

В него войдет 150 г  соли 
и муки.

дають обсохнути і нарізають 
дрібно;

— 3 зубчики часнику роз-
чавлюють пресом;

— 3 ложки столові борош-
на;

— олія соняшникова;

— сіль.
виділився з кабачків сік 

відокремлюють, вбивають у 
них яйця, додають борош-
но і сир або бринзу. Солять, 
якщо використовують сир, а 
в масу з бринзою сіль не кла-
дуть. 

Викладають туди ж час-
ник, кріп і перемішують. У 
розпечену сковороду з важ-
ким дном наливають масло, 
як тільки воно розігріється, 
викладають столовою лож-
кою котлети і обсмажують до 
рум’янцю з двох сторін. 

До столу подають зі смета-
ною і зеленню петрушки.

Анекдоти
ферму, там три будинки, де-
сять машин, тисяча курок, 
іподром, дві тисячі свиней, 
два магазини. Це все тобі!

— Бабцю, а де ця ферма?
— В Контакті, онучка, в 

Контакті!
* * *

В одеській хімчистці:
— Неподобство! Чому ви 

пришили до мого пальто чужі 
ґудзики?!

— А шо, мадам, таки було 
б краще, якби до ваших ґу-
дзикам ми пришили чуже 
пальто?

* **
Заходжу в аптеку і питаю:
— Підкажіть, що краще ля 

чоловіка: валідол або ва-
леріанка?

— А діагноз який?
— Туфлі за 30 тисяч ...

* * *
Відпустці присвячується:
За одеському аеропорту 

жінка тягне п’яного мужика:
— Яша, я бажаю, шо б ти 

здох зі своєю горілкою! У 
мене, таки, закипають мізки 
від думки, як тебе дотягнути 
до будинку ...

— Розочка, я маю бажання 
дізнатися, де ми знаходимо-
ся?

— В аеропорту!
— Розочка, а шо ми, таки, 

робимо в аеропорту?
— Шо-шо. Ми ж з Єгипту 

повертаємося!
— Та ти шо ... Ну, і як 

там???

Пити перепелині яйця си-
рими найкорисніше. Най-
головніше, щоб вони були 
свіжі. І не бійтеся захворіти 
на сальмонельоз. Перепе-
ла — не кури, вони цим не 
хворіють. Якщо ж їх піддава-

Користь перепелиних яєць
Користь перепелиних 

яєць, безумовно, дуже 
велика. Вживання перепе-
линих яєць зміцнює кістки, 
нормалізує роботу всього 
організму (зокрема серця, 
печінки, нирок, шлунка і під-
шлункової, передміхурової 
залози та ін органів).

В профілактичних цілях їдять їх кожен день (хоча 
б пару місяців підряд). Від такого систематичного 
поїдання цих яєць шкоди ще не було помічено.

ти термічній обробці, то вони 
втратять велику частину ко-
рисних речовин.

Перепелині яйця в ліку-
вальних цілях використову-
ють вже дуже і дуже давно. 
Лікарі радять вживати їх в 

різних кількостях. Дорослим  
— від 4 до 6 яєць в день. 
Результат буде помітний вже 
після 2-х тижнів вживання.

Багато чоловіків п’ють 
вранці натщесерце 4-5 пе-
репелиних яєць. Для дівчат 
ж корисно буде (для загаль-
ного зміцнення організму) 
випити пару сирих яєць і за-
пити стаканом води або соку.

Протипоказань для вжи-
вання перепелиних яєць 
майже немає. Хіба що люди-
на страждає на дуже склад-
ні алергії. Але в основному 
ніяких неприємних проявів 
не буває — навіть у діток з 
діатезом.


