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Зараз Чорнобильским Фондом 
«Здоров’я» реалізується декілька
благодійних програм: медична 
допомога, медичне обладнання, 
зелена енергія, курортне 
оздоровлення, турбота про дітей,
правовий захист, автомобіль
чорнобильцю, 
продовольчий кошик

«Тому, що грошей мало, бюджетні 
гроші, розумієте, ми в війні і, 
здавалось би, що за ці кошти
повинна бути якась максимальна 
віддача, а там просто недбало 
зроблений ремонт. Явно, що 
з використанням 
дефектних 
стройматеріалів…»Стор. 2

Передвиборна метушня

(Закінчення на стор-х 4-5)

Як мухи на мед 
злітаються на свіжий бренд «Самопомочі» 
політичні гендлярі, авантюристи 
та аутсайдери. Цікава реакція «Самопомочі»...  

Як українська «демократія» завжди була і залишаєть-
ся карикатурою на нормальну, класичну демократію, так 
переважна більшість українських політичних партій завжди 
були і залишаються карикатурами на нормальні, класичні 
політичні партії.

Справжнім анекдотом є вже сама кількість чинних 
політичних партій в Україні — 262. 

Революція гідності нічого в цьому сенсі не змінила: лише 
в 2014 році в Україні було зареєстровано 39 партій. В 2015-
му їх кількість збільшилася ще на 27. 

Відповідною є і якість. 
Як правило, політичні партії у нас «іменні», іншими слова-

ми, створюються навколо однієї людини. Отже, про якусь 
ідеологію (без якої політична партія, по суті, не є партією) 
годі й говорити. Звідси випливає й відповідна кадрова 
політика: партійні чиновники, особливо на місцях, яких 
лідер (навіть, вщерть переповнений благими намірами) 
просто нездатний проконтролювати, дуже швидко перетво-
рюють свою політичну силу в прибутковий комерційний 
проект. 

Держава, відмовляючись від фінансування політичних 
партій, із свого боку, цьому процесу всіляко сприяє. Бо, як 
відомо, хто платить, той і замовляє музику.  

Звичайно, дуже хочеться вірити, що завтра в якусь 
політичну силу раптом об’єднаються виключно поряд-
ні люди, такі собі ідеалісти-ентузіасти, готові працювати 
безкоштовно. Єдиною ідеологією яких буде необхідність 
негайних і корінних змін в країні з метою її перетворення 
на цивилізовану і європейську. Однак, віриться в це важко. 
По-перше, тому, що таких ідеалістів-ентузіастів не так вже й 
багато. По-друге, тому, що далеко не всі ідеалісти-ентузіа-
сти, які, як правило, є ще й індивідуалістами, здатні працю-
вати в команді. По-третє, і ідеалістам-ентузіастам потрібно 
щось їсти, аби просто вижити. 

Отже, маємо те, що маємо.
Так звані «політичні партії», разом з регіональними осе-

редками, народжуються виключно «під вибори», протя-
гують (проштовхують) на собі в депутати різних рівнів 
найбільш політично підприємливих громадян, після чого ці 
громадяни, які стали депутатами, повертають витрачені на 
«партійні справи» гроші, та ще й непогано на цьому заро-
бляють, збільшуючи свої статки в багато разів. 

Одним словом — високодоходний бізнес, недбало за-
маскований «під політику». 

Вишгородський район та м. Вишгород не є в цьому сенсі 
виключенням.

...В Києві дитина мала підійти 
до будь-якої людини на вулиці 
і вручити перепічку зі словами:
«Добрий день! Я — 
переселенець. Ви допомагаєте
нам, переселенцям, 
та нашим військовим. 
Тому я хочу віддячити
і вам тим, чим можу» Стор. 8
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Районний центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги розпочав 
співпрацю з Чорнобильским
фондом «Здоров’я» 

— Олексію, по-перше, 
де дізнатися, що таке чор-
нобильський фонд «Здо-
ров’я»?

— На офіційному сайті 
організації: www.chernobyl-
people.org

— Хто має право на от-
римання допомоги від 
чорнобильського фонду 
«Здоров’я»?

— Будь-який громадя-
нин України, у якого є чор-
нобильське посвідчення 
будь-якої категорії і відповід-
ний страховий поліс з додат-
ками до нього. Формування 
та збір заявок відбувається 
за територіальним принци-
пом. У Вишгородському рай-
оні створена районна філія. 
Створення інших філій в на-
селених пунктах району — в 
процесі.

— Чому акцентовано 
увагу саме на програму 
«медична допомога»?

1. Тому, що робота чор-
нобильського фонду «Здо-
ров’я» в районі почалася з 
тісної співпраці з КЗ «Виш-
городський РЦПМСД».

2. Тому, що в 2015 році 
скасовано пільги для 4 кате-
горії, які раніше дозволяли 
закуповувати ліки за дер-
жавний рахунок.

— Що необхідно для 
участі в програмі «медич-
на допомога»?

— Потрібні наступні доку-
менти: 

1. Заявка на вступ в ор-
ганізацію.

2. Копія паспорта (всі 
сторінки, де є відмітки).

3. Копія ідентифікаційного 
коду.

4. Копія чорнобильського 
посвідчення.

5. Копія посвідчення ін-
валіда (якщо є).

6. Копія експертного вис-
новку МСЕК (якщо встанов-
лено  зв’язок).

7. Заявка на участь у про-
грамі «медична допомога».

8. Заповнена анкета на 
отримання необхідного пре-
парату.

9. Наявність медичних по-
казань для отримання пре-
парату.

За пунктом 9 є важли-
ве пояснення. Наявність 
діагнозу має підтверджува-
тися відповідними виснов-
ками і обстеженнями, які 
повинні бути в амбулатор-
ній картці пацієнта. Якщо 
у випадку перевірки з боку 
Фонду та його міжнародних 
партнерів будуть виявлені 
невідповідності, подальша 
співпраця буде неможливо.

— Як відомо, безкоштов-
ний сир буває лише в ми-
шоловці і тільки для дру-
гої миші. За рахунок чого 
виходить «безкоштов-
ність» медикаментів?

— За рахунок податкових 
пільг для виробника меди-
каментів. Приклад: амери-
канська фірма-виробник 
має заплатити податків на 
100 тис. доларів. І, відповід-
но до свого законодавства, 
вона може заплатити їх про-
дукцією, яка буде викори-
стана в благодійних цілях. 
Собівартість медикаментів, 
припустимо, 30 тис. до-
ларів. Різниця у вартості і є 
вигодою виробника, який не 
тільки економить гроші, а й 
нарощує обсяги виробни-
цтва. Цифри і країна взяті 
виключно для прикладу, але 
в цілому відображають суть 
справи.

— Як здійснюється до-
ставка медикаментів?

— Формується заявка і па-
кет документів, передається 
в свій регіональний філіал 
фонду, потім на район, по-
тім в центральний офіс. 
Там обробляються заявки і 
перевіряються документи. 
Потім заявки передаються 
міжнародним партнерам, 
медикаменти надходять на 
склад за кордоном. Після 
цього одержувачу необхід-
но підтвердити свою заявку, 
шляхом оформлення стра-
хового полісу. 

Після його придбання всі 
витрати і страхові ризики, 
пов’язані з доставкою, ляга-
ють на страхову компанію, 
яка гарантує отримання і 
доставку препаратів одер-
жувачу.

— Як оформляється 
страховий поліс і навіщо 
він потрібний, якщо ме-
дикаменти дають безко-
штовно?

— Самі медикаменти ви-
діляються безкоштовно, 
більше того, на заводі для 
них, навіть, виготовляєть-
ся оригінальна упаковка 
українською мовою з напи-
сом «не для продажу». А до-
ставка і складування стоять 
деяких грошей, і ці витрати 
не покриваються податко-
вою пільгою. 

Це означає, що саму 
доставку і всі процеду-
ри, пов’язані з нею, треба 
оплатити. Цим і займається 
страхова компанія. Вартість 
полісу варіюється залежно 
від вартості одержуваних 
медикаментів і становить 
орієнтовно до 25% загаль-
ної вартості ліків. Само 

собою, що медикаменти 
залишаються застрахова-
ними на всьому етапі аж до 
отримання їх на руки. Стра-
ховий поліс оформляється 
у представника страхової 
компанії. Страховий поліс 
оформляється тільки після 
надходження ліків на склад 
від виробника.

— Які страхові компанії 
співпрацюють з чорно-
бильським фондом?

— На даному етапі ведуть-
ся переговори керівництвом 

Прибувши за вказаною 
адресою було встановлено, 
що  гр. Н., перебуваючи на  
подвір’ї, займалась госпо-
дарством. 

В цей час до неї увірвалось 
невідомі чоловіки та нанесли 
їй удари, чим спричинили 
тілесні ушкодження, після 
чого погрожуючи їй електро-
шокером, завели до будинку, 
де в одній з кімнат зв’язали 
клейкою стрічкою і вимагали 
гроші та золоті прикраси. 

Потерпіла усвідомлюючи  
реальну загрозу своєму жит-
тю, повідомила місце де схо-
вані гроші. 

Невідомі забравши гро-

Моя міліція

Увага: розбійний напад!

шові кошти та золоті при-
краси зникли в невідомому 
напрямку. Потерпіла після 
втечі нападників, самостій-
но звільнилась від стрічки та 
пішла до сусідів, які викли-
кали швидку та працівників 
міліції. 

Почувши що сталось, сусі-
ди  не втрачаючи час, поча-
ли самостійно переслідувати 
злочинців і вже в с. Демидів 
біля мосту через р. Ірпінь за-
тримали двох підозрюваних 
осіб.

В ході проведення опера-
тивно-розшукових заходів 
працівниками Вишгородсь-
кого РВ через нетривалий 

25.07.2015 року близько 16.45 год. до чергової ча-
стини надійшло повідомлення що в с. Демидів неві-
домі увірвались до домоволодіння гр. Н. та нанесли 
їй тілесні ушкодження. На місце події відразу виїхала 
слідчо-оперативна група для встановлення всіх обста-
вин події.

Чорнобильский Фонд «Здоров’я» 
створений з метою захисту прав 
населення, яке постраждало від 
наслідків аварії на ЧАЕС. Зараз ним 
реалізується декілька благодійних 
програм: медична допомога, ме-
дичне обладнання, зелена енергія, 
курортне оздоровлння, турбота про 
дітей, правовий захист, автомобіль 
чорнобильцю, продовольчий кошик. 
В 2015 р. у Вишгородському районі 
створено філіал організації для координації та повно-
цінної реалізації програм фонду.

Про співробітництво з Фондом розповідає голов-
ний лікар КЗ «Вышгородский РЦПМСД» Олексій Чер-
няхівський.

організації з представни-
ками страхових компаній. 
Оскільки не всі компанії 
«однаково корисні», стоїть 
завдання вибрати найбільш 
надійну з них. Остаточна 
інформація про співпрацю 
обов’язково буде відобра-
жена на офіційному сайті 
організації.

— Як дізнатися, що ме-
дикаменти прибули на 
склад за кордоном?

— Через районну філію 
організації, або місцеву, 
якщо вона є у вашому насе-
леному пункті.

— Як дізнатися, що ме-
дикаменти прибули в 
Україну і де, їх потім отри-
мати?

— Через районну філію 
організації, або місцеву, 
якщо вона є у вашому на-
селеному пункті. Видача 
медикаментів здійснюється 
через аптечну мережу. Кон-
кретна інформація повідом-
ляється за фактом наяв-
ності медикаментів кожному 
з одержувачів.

— І, все таки, де конкрет-
но оформити заявку на 
участь у програмі «медич-
на допомога»?

— Звернутися в будь-яку 
амбулаторію сімейної меди-
цини з необхідним набором 
документів. Заявка на кон-
кретний препарат оформ-
ляється тільки доктором, і 
засвідчується його печат-
кою.

— Скільки препаратів 
можна замовити?

— Конкретне наймену-
вання і кількість препаратів 
визначається лікарем. Заяв-
ка формується виходячи з 
потреби на один рік, оскіль-
ки час від оформлення заяв-
ки до фактичного отримання 
допомоги досить тривалий. 
Інші варіанти можуть бути 
розглянуті в разі потреби.

— У Фонду є різні про-
грами. Чи є офіс в районі, 
який координує допомогу 
по ним?

— Так, у Вишгороді на вул. 
Шолуденка 11 офіс 16. Тут 
можна отримати консульта-
цію і здати пакет документів 
для участі в діючих програ-
мах фонду.

— Хто є представником 
організації в районі?

— Я, Черняхівський 
Олексій Анатолійович.

Наш кор.

Діти, та й самі мами, впер-
ше побували на морі, тим 
паче, на Адріатичному, що 
славиться своєю чистотою і 
прозорістю. Всі родини жили 
в одному готелі, також разом 
їздили на екскурсії. Мами 
оцінили природні красоти 
Чорногорії, а діти — море, 
басейн та необмежену кіль-
кість улюблених страв. А ще 
дітвора наплавалась, ба-
гато спілкувалася з іншими 
дітьми, малювала і фото-
графувала все, що бачила, 
назбирала у якості сувенірів 
камінців з пляжу.

 «Вдома я не дозволяю Ан-
дрійку такої їжі, як картопля 
фрі і кетчуп, — каже мама 
Тетяна Костюченко. — Та 
на відпочинку ми вирішили 
«відірватися». Нам сподо-
балося абсолютно все! Мені 
запам’яталися екскурсії до 
монастиря та гірського озе-
ра, чисті пляжі, атмосфера 
і те, що Андрійко навчився 
трохи плавати! Сподіваюся, 
це не остання наша поїздка 
на море». З такими сами-
ми позитивними відгуками 
описує відпочинок і мама 
півторарічного Дмитрика 

Море Адріатики, 
вражень і картоплі фрі!

У середу, 29 липня, з відпочинку у Чорногорії повер-
нулися шестеро малих мешканців Вишгородщини. У 
супроводі своїх мам діти тиждень провели на морсь-
кому узбережжі. Засмаглі, усміхнені і з переповненими 
емоціями очима — такими діти вийшли із дверей аеро-
порту. Радість від відпочинку затьмарювало те, що у 
кожного з них батько загинув у зоні АТО.

Ольга: «Син добре переніс 
перельоти. Я у захваті від 
усього — готелю, уваги пер-
соналу, навколишньої краси! 
Я не так багато побачила, як 
інші дівчата, однак ми з Дми-
тром із задоволенням гуляли 
по пляжу, йому подобало-
ся хлюпатися у басейні, ми 
багато фотографувалися!.. 
Сподобалося, що кухня була 
різноманітною і малий міг 
їсти майже все. Час пролетів 
непомітно. Нам не хотілося 
покидати море». Не з мен-
шим захватом розповідають 
про відпочинок сестрички 
Аня і Даша Устименки, Маша 
Непоп та Єва Чердловська. 

Ідея та реалізація подару-
вати дітям справжній літній 
відпочинок належить на-
родному депутату Ярославу 
Москаленко. Всіх загиблих 
Ярослав Миколайович знав 
особисто, тому що регуляр-
но забезпечував бійців усім 
необхідним — від одежі до 
тепловізорів. За його слова-
ми, це найменше, що можна 
сьогодні зробити для дітей, 
чиї батьки-герої загинули на 
війні. 

Ольга Авраменко

час було встановлено місце 
знаходження третього зло-
чинця та проведено затри-
мання.  

Підозрюваним затриманні 
та їм обрано міру запобіжно-
го заходу тримання під вар-
тою. 

Порушено кримінальне 
провадження за  ч.3 ст.187 
КК України — розбій, поєдна-
ний з проникненням у житло, 
вчинений за попередньою 
змовою   групою осіб, за вчи-
нення даного злочину перед-
бачено покарання у вигляді 
позбавленням волі на строк 
від 7 до 12 років з конфіска-
цією майна. 

Начальник 
Вишгородського 

РВ ГУМВС України 
в Київській області 

підполковник міліції                                       
П. Панфьоров

7 серпня  
21:00-22:00 — Відкриття- 

презентація оновленої пло-
щі імені Строкова біля БК 
«Енергетик».

8 серпня  
09:00-13:00 — Площа біля 

БК «Енергетик». 
13:00-20:00 — Набережна 

Київського моря (територія 
скейт-парку). 

12:00-16:00 — змагання з 
великого тенісу (Вишгород-
ська ДЮСШ). 

16:00-19:00 — змагання з 
пляжного волейболу та фут-
болу (набережна Київсько-
го водосховища (віндсер-
фінг-клуб «Містраль»). 

16:00 — вітрильна регата 
«Кубок пам’яті Віктора Ре-
шетняка» (аванпорт Київсь-
кого водосховища) 

17:00 — матч ветеранів 
(стадіон «Енергетик»)

8-9 серпня 
12:20-20:00 — Набережна 

Київського моря.
Поговорюють що «Друга 

ріка» стане головним хед-
лайнером концерту, при-
свяченого Дню міста Виш-
город! 

Крім виступу відомої гру-
пи, на святковій сцені висту-
пить цілий ряд відомих 
українських виконавців. 
Хто вони? Ми розповімо в 
наших наступних анонсах. 
Чекаємо на вас 8 серпня на 
Набережній «Чайка»!

Головний організатор: 
Вишгородська міська рада.

Не забудьте поділитися 
своїми враженнями!

7-9 серпня —
День міста
Вишгород 

День міста
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Пріоритети Олександра Горгана  

«...Другим приорітетом 
діяльності райдержад-
міністрації є соціальний за-
хист мешканців району. Це 
— дуже важливий напря-
мок, хоча дуже рутинний, 
тягомотний, але він вкрай 
необхідний. Оскільки та еко-
номічна криза сьогодні, яка 
є в Україні, вона, на жаль, 
по багатьох напрямках пог-
либлюється, вона багатьох 
мешканців району змусила 
звертатися до органів влади 
за соціальним захистом. І ми 
цей захист надаємо. 

У нас зараз по цьому на-
прямку здійснюється про-
грама «Турбота», і я, як го-
лова райдержадміністрації, 
з моменту вступу на посаду, 
звернув увагу на цю програ-
му, зокрема на необхідність 
її трошечки впорядкувати, 
оскільки до останнього часу 
не було порядку надання  
фінансової допомоги за цією 
програмою. Але зараз, на 
моє прохання, районна рада 
цей порядок прийняла і, вже 
згідно цього нового порядку, 
сотні мешканців Вишгород-
ського району отримують 
фінансову допомогу за цією 
програмою, всі заявки вже 
опрацьовані, протокольні 
рішення прийняті, порядок 
прийнятий… Тобто, в цьому 
відношенні програма пра-
цює. 

Також повинен сказати, 
що багато часу докладаєть-
ся для впровадження про-
грами спрощеного надання 
субсидій громадянам, які 
проживають в районі. Суб-
сидії — це той рятівний ба-
тут, який державна влада 
напнула для того, щоб не-
платоспроможні, соціально 
вразливі категорії громадян  
не травмувались від різкого 
подорожчання енергоносіїв. 
І в цьому відношенні, я вам 
повинен сказати, Вишгород-
ська районна державна ад-
міністрація зараз є одним з 
лідерів по оформленню суб-
сидій в області. У нас станом 
на зараз вже більше тисячі 
людей оформили субсидії 
по новому порядку. Тобто, 
це в порівнянні з іншими 
районами значно краще, і 
це знімає значною мірою і 
соціальну напругу. Тому, що 
люди розуміють: є певний 
механізм їх захисту. Але, 
повинен сказати, що, окрім 
цього, райдержадміністрація 
продемонструвала такий ін-
новаційний підхід: ми міжві-
домчою групою виїжджаємо 
в населені пункти, звертає-
мося до мешканців, надає-
мо консультації, виїжджаємо 
спільно з працівниками по-
даткової інспекції для того, 
щоб мешканцям далеких сіл 
не треба було приїздити у 
Вишгород і брати довідку про 

розмір свого сукупного дохо-
ду, оскільки дуже важливо 
знати його точним, інакше, 
якщо дані неправдиві, можна 
підпасти під штрафні санкції 
за цією процедурою. 

Зараз нам трішечки дер-
жавна влада вищестояча 
покращила умови, тому, що, 
згідно останніх змін, вже не 
треба в новому зразку декла-
рації вказувати свій сукупний 
дохід. Тому буде трошки лег-
ше це робити. Але, повто-
рюсь: цей пріоритет, саме со-
ціальний захист вразливих 
категорій мешканців є одним 
з головних в роботі районної 
державної адміністрації. 

Третій момент, на який ми 
звертаємо особливу увагу, 
це — створення нових ро-
бочих місць в районі. Багато 
часу тратиться на те, щоб 
залучити інвесторів, під-
приємців, і тут є теж чим, що 
називається, похвалитись. З 
моменту приходу на посаду 
у нас з’явилося в районі три 
інвестори, і я вам повинен 
сказати, що вони вже зараз в 
стадії активної роботи, а не 
те, що вони, там, ходять та 
носять документи. Вони вже 
зараз працюють, працюють  
ще не в штатному режимі, 
але, принаймні, зараз вже в 
процесі певного зростання. 
Це — товариство «Полюс» 
в Сувиді, величезний ком-
плекс, який буде містити і 
козячу ферму, і конячу фер-
му, і вирощування ягід… Це 
— сто п’ятдесят робочих міс-
ць, щоб ви розуміли. В селі, 
де всіх працюючих людей 
всього 600. Тобто, це — ко-
лосальна цифра для села, 
у якого не самі видатні еко-
номічні показники, це, знає-
те, друге життя просто для 
села… І роками вони би ще 
ходили навколо цієї земель-
ної ділянки, але в цій частині, 
коли ми почали роботу в но-
вому форматі, підприємство 
переглянуло всі свої плани 
інвестиційної діяльності, 
збільшило їх багаторазово, і 
розпочало вже з цього року 
освоєння земельної ділянки. 

Я вам більше того скажу: 
на прикладі цього товари-
ства «Полюс» ми встановили 
певний позитивний рекорд.

Ви знаєте, дуже складна 
процедура — погодження 
детального плану території. 
Вона дійсно така складна, 
оскільки містить під собою 
багато рутинної роботи по 
вивченню цього товстого 
пакету: треба і земельну 
ділянку вивчати, і багато по-
годжень проходити… Але, 
з огляду на такий важливий 
для району проект, який 
створює величезну кількість 
робочих місць… 

Уявіть собі ситуацію: в 9 
годин ранку сюди приїхав 

на моє прохання власник 
підприємства Карпенко Ана-
толій Якович, передав заяву 
з проханням її розглянути, 
і дати розпорядження про 
затвердження детального 
плану території. Зазвичай, 
це займає дуже багато часу. 
Але вже об 11-й годині дня я 
їхав до нього в Київ і на ру-
ках віз йому розпорядження 
підписане. При цьому, що всі 
документи всі служби встиг-

ли вивчити, а я за ці дві го-
дини, поки документи вивча-
лися в райдержадміністрації, 
встиг з’їздити в Сувид і по-
дивитися, де ж ця земельна 
ділянка, яка відводиться для 
підприємства. І в 11-й годині 
я вже повіз в Києв, вручив 
йому… Ну, людина була 
приємно вражена… Вона 
сказала: «Такий темп робо-
ти, це, навіть, не Грузія, це 
— Сінгапур». Тобто, це було 
дуже приємно. Але це, зно-
ву ж, таки, робота командна 
була. Я викликав всіх керів-
ників відповідних підрозділів, 
поставив завдання, що ми 
це повинні зробити в надзви-
чайно оперативному режимі, 
для того, щоб інвестор поба-
чив, наскільки ми зацікавлені 
в цьому підприємстві. І це 
спрацювало. Інші підприєм-
ства, це — «Агростар», і це 
ще одне велике підприєм-
ство,  яке в Вахівці буде 
робити величезний садо-
во-ягідний комплекс… Вони 
теж, в такому ж режимі зараз 
турботи, такому режимі «зе-
леного світла» перебувають. 
Це — що стосується робочих 
місць.

Існує велика кількість 
проектів, які і без моєї 
діяльності, як голови рай-
держадміністрації, в районі 
починають активізуватись. 
Самі по собі. Я не хочу зараз 
їх перелічувати, тому, що в 
цьому  немає жодного мого 
внеску, жодної моєї заслу-
ги, однак, я вважаю, що, той 
певний, знаєте, інформацій-
ний фон, який створюють ті 
підприємці, яким ми допома-
гаємо, він сприяє зростанню 
інвестиційного інтересу до 
нашого району. Це — третій 
момент. Третій момент — це 
робочі місця. 

Повинен сказати, що тут 

трошечки, скажемо так, ін-
формація зараз вже з акту-
альними пріоритетами не 
збігається… 

Четвертий момент — це 
справа, якою я займаюсь 
протягом останніх півто-
ра місяці в наднормовому, 
надінтенсивному режимі, 
це — наповнення бюджету. 
Наповнення бюджету — це 
одна така дуже-дуже кро-
пітка і емоційно складна 

ділу СБУ, інші необхідні для 
такої справи особи. І, знаєте, 
як тільки ми по ПАТ «Козаро-
вицьке» зібрались,  з’ясува-
лось, що він неправомірно 
користується усіма земель-
ними наділами, які він вва-
жав своїми.  От, розібралися 
ми в ситуації, виявляється, 
що людина багаторічно бле-
фувала і обробляла, вико-
ристовувала землю, до якої 
зараз взагалі не має ніякого 
відношення. Ніяких закон-
них прав на цю землю в неї 
немає. Отаким от чином з’я-
сувалося, що у цієї людини 
крім боргів взагалі нічого не-
має… 

Це отакий важливий мо-
мент роботи, я маю на увазі 
не ПАТ «Козаровицьке», а 
маю на увазі залучення ко-
штів в бюджет. І я повинен 
сказати, що тут теж є чим 
поділитися. Бюджет переви-
конується, станом на сьогод-
ні в нас перевиконання бюд-
жету вже складає загальне… 
139 відсотків! І я вам скажу, 
що обсяг перевиконання як-
раз такою стрімкою експо-
нентою зріс за останніх три 
місяці. Отже, перевиконує-
мо бюджет, себе почуваємо 
в цьому відношенні доволі 
впевнено. 

Є п’ятий напрямок роботи, 
він теж дуже важливий… Це 
— те, чого найбільше від нас, 
звичайно, очікують мешканці 
району. Це — реконструкція, 
будівництво об’єктів соціаль-
ної сфери. Це — капітальне 
будівництво, це — оновлен-
ня. Це — наші садочки, які ми 
ремонтуємо, це лікарні. Це 
— соціальна сфера. І в цьо-
му відношенні не так багато 
було заплановано коштів, 
але ті, які використовують-
ся, я особисто контролюю. 
Контролюю хід ремонтних 
робіт, особисто виїжджаю… 
Два рази на тиждень в мене 
об’їзд району… І він будуєть-
ся якраз по тому, що я інспек-
тую об’єкти, які реконструю-
ються або ремонтуються. Це 
— і амбулаторія в Пірново, 
це і ФАП в Козаровичах, це 
і наша центральна районна 
лікарня в м. Вишгороді, де 
вже закінчили дуже хоро-
ший ремонт вхідної групи, 
зараз ми ремонтуємо хірур-
гію-терапію, це — Катюжан-
ка, це — школа в Лютежі...  
Постійно приїзджаю, беру 
відповідальних осіб, ходи-
мо, міряємо з нівеліром, з 
водним рівнем, з штанген-
циркулем, виміряємо кути, 
вивчаємо склад будівельних 
сумішей, щоб не було халту-
ри, вивчаємо, робимо багато 
зауважень, дуже багато лю-
дям доводиться переробля-
ти. Це, особливо, Пірново 
стосується, де я заїхав і  про-
сто з них не злажу. Тому, що 
мене, коли я туди перший раз 
заїхав, просто шокував неза-
довільний стан ремонтних 
робіт, який був проведений. 
І будівлю вже готували до 
здачі, але я сказав, що вона 
в такому вигляді прийнята 
не буде. І зараз десь відсот-
ків на 80 переробляється 
повністю. Повністю плитка 
перекладається, лінолеум 
перестелюється, свердлять 
горбату підлогу, яку аби-як 

справа, тому, що доводиться 
мати справу з боржниками, 
які багаторічно не платять в 
бюджет району, і звиклись з 
тим, що вони не платять. І 
звиклись з тим, що їх особ-
ливо, там, не напружують, не 
чіпають, тому, що є певний 
момент особистих стосунків 
з відповідальними посадови-
ми особами, і зараз для них 
це певний стрес… 

Ми його проводимо, цей 
напрямок, цей пріоритет в 
доволі системному режимі. 
Я створив спеціальну окре-
му міжвідомчу робочу групу 
з питань наповнення бюдже-
ту, і додаткових джерел його 
наповнення. Вона засідає 
двічі на місяць, ми за спи-
ском викликаємо населені 
пункти, які привозять з со-
бою боржників, і займаємося 
з ними від одного до друго-
го, займаємося тим, що їх 
переконуємо. Ви знаєте, що 
ці «внушенія» є дуже резуль-
тативними, тому, що люди 
починають платити. Єдиний, 
хто відмовився платити, це 
— ПАТ «Козаровицьке». Ось, 
і з цього приводу, як тільки він 
відмовився платити, людина 
вийшла з ультиматумом: да, 
в мене борг, 60  тисяч гри-
вень, так, я його визню… 
Я його готовий заплатити, 
якщо сільрада мені виділить 
22 сотки землі. От, ви мені 
дайте землю, я продам тоді 
землю, і тоді розрахуюся з 
бюджетом села. Тобто, це 
такий, знаєте, ультиматив-
ний порядок спілкування, в 
зв’язку з чим ми були зму-
шені створити ще одну міжві-
домчу групу, яка, якраз спря-
мована на роботу з такими 
недобросовісними боржни-
ками. В неї увійшли керівник 
податкової, прокурор району, 
начальник міжрайонного від-

накрили лінолеумом… В 
цьому відношенні, знаєте, 
в якомусь автоматичному 
режимі  підрядники не го-
тові працювати. Доводиться 
в режимі ручному, в режимі 
якогось пресингу, в режимі 
постійної  трансляції загроз 
і негативу… Знаєте, дуже 
неприємно, але доводить-
ся займатися просто теро-
ром, тому, що  інакше якось, 
по-хорошому… Перший раз 
я приїхав, посміхався, другий 
раз вже й хотів посміхатись 
— вже не можу. Розумієте? 
Тому, що грошей мало, бюд-
жетні гроші, розумієте, ми в 
війні і, здавалось би, що за 
ці кошти повинна бути якась 
максимальна віддача, а там 
просто недбало зроблений 
ремонт. Явно, що з викори-
станням стройматеріалів… 
Видно, що це просто дефек-
тні стройматеріали, які і ку-
плені, знаєте, з дефектами. 
Горбата плитка..., все це за-
раз міняється. Це такий на-
прямок роботи, п’ятий.

Є шостий напрямок робо-
ти, це — протидія незакон-
ному надравидобуванню. 
Це — біч нашого району, це 
— складна проблема: неле-
гальне добування піску, не-
легальний промисел чорно-
зему, і в цьому відношенні, я 
вам скажу, що докладається 
багато зусиль, однак, ре-
зультатів ще не так багато. 
Тобто, є певна статистика 
заарештованих вантажівок, 
які ми ловимо спільно з 
державтоінспекцією. Інколи 
до смішного доходить: що 
ми на цій автівці, електро-
мобілі, як вона називаєть-
ся… «Пріус»… ми на цьому 
«Пріусі» по полю ганяємо за 
вантажівками, розумієте, а 
він на ходу піднімає кузов і 
висипає землю… Ну, тобто, 
до смішного доходить… 

Але зараз ця ситуація ви-
правиться кардинально, 
тому, що ми знайшли місце 
під новий, великий штраф 
майдан в місті Вишгороді… 
Це буде пів гектара штраф-
майдана і я запевняю: він 
буде вщент заповнений 
вантажівками з піском і зем-
лею. Тому, що зараз наша 
проблема — ми їх ловимо, 
але їх немає куди ставити. 
Просто фізично немає куди 
їх поставити. Ця ситуація 
буде виправлятись. На та-
кому епізодичному рівні, на 
рівні чапаєвських наскоків це 
поки так, на рівні системної 
роботи, вона теж проведена, 
порушено  три кримінальних 
провадження, проводяться 
обшуки, виїмки… Компанії, 
які до останнього моменту 
почували себе, знаєте, за-
хищеними силами якихось 
корупційних імунітетів, сьо-
годні змушені відчувати пев-
ний дискомфорт… Ось. Це 
— резонансні справи, що це 
за  компанії я назву, як тільки 
матеріали будуть передані 
до суду. Але це — відомі 
компанії. Які, навіть, там, в 
межах Вишгорода, мають 
одноіменні бази відпочинку.  
Це — що стосується надро-
користування. Такий біч рай-
ону...».

Записав В. Борзовець
(Далі буде)

В минулому номері нашої газети ми розпочали пу-
блікацію виступу голови Вишгородської РДА О. Горга-
на на прес-конференції, яка відбулася 14 липня ц. р. з 
нагоди 100 днів перебування його на цій посаді. 

Нагадаємо: головним пріоритетом для О. Горгана 
виявилася антитерористична операція, яка прово-
диться на сході України. Саме про те, що зроблено в 
цьому напрямку, голова Вишгородської РДА і розказав 
в першій частині свого виступу, яку ми надрукували в 
минулому номері. 

В цій публікації — продовження виступу О. Горгана, 
яке ми передаємо, практично, дослівно, з незначними 
правками та скороченнями.  
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Передвиборна метушня 
Вышгородщина

Як мухи на мед злітаються   
пройдисвіти, авантюристи

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ?
...На наших очах тут, у прямій 

відповідності до цієї невигадли-
вої схеми, народилося і померло, 
так і не виконавши купи прекрас-
них обіцянок довірливому «елек-
торату», чимало всіляких партій-
них осередків різних політичних 
партій.

Причому, у нас (як, втім, і скрізь 
по Україні) вже з’явилися справж-
ні професіонали цього специфіч-
ного бізнесу.  Такі, наприклад, як 
нинішня голова Вишгородської 
районної ради Ірина Побідаш, 
яка в 2006 р. очолила районний 
виборчий штаб «БЮТ», сформу-
вала партійний список, провела 
по ньому у райраду 43 депутати 
(із 90), після чого пересварила-
ся з половиною фракції, частину 
своїх депутатів позбавила ман-
датів, сама була позбавлена по-
сади керівника фракції, а згодом  
вийшла з партії «Батьківщина».

Що ніяк не завадило їй напере-
додні нових виборів 2010 р. очо-
лити виборчий штаб вже іншої 
політичної партії — «УДАР», про-
вести в міську та районну ради 
вже нових депутатів (не набагато 
кращих за старих), з якими вона 
так само дуже швидко пересва-
рилася, була звільнена з поса-
ди керівника фракції і залишила 
партію. 

В 2014 р., після перемоги Ре-
волюції гідності, І. Побідаш вирі-
шила, що в неї з’явився новий 
шанс, причому, стати вже не 
просто депутатом, а головою 
районної ради. Цього разу їй до-
помогла, знову ж таки, політична 
сила. Але — вже не партійна, 
а громадська — Самооборона 
Майдану. Точніше, навіть, не 
громадська організація, а ініціа-
тивна група по створенню такої 
громадської організації районно-
го рівня. Фактично, це була група 
озброєних людей, яким вдалося 
елементарно залякати депутатів 
районної ради, змусивши їх про-
голосувати за І. Побідаш...  

Сьогодні, напередодні нової 
виборчої кампанії, у І. Побідаш 
немає жодного шансу стати не 
лише головою районної ради, а, 
навіть, звичайним депутатом.  З 
тієї простої причини, що  не за-
лишилось більше або менше ві-
домої політичної партії, яка зго-
дилася б включити І. Побідаш в 
свої списки. А поза такими спи-
сками, згідно нового Закону про 
місцеві вибори, потрапити до 
районної ради неможливо. 

Правда, нещодавно на політич-
ній арені країни з’явилася нова 
політична партія — «Об’єднання 
Самопоміч». Отже, у І. Побідаш, 
на її думку, знову з’явився шанс 
втретє вмоститися в зручне у всіх 
відношеннях депутатське крісло. 
І було б дивно, якби І. Побідаш 
цим шансом не скористалася.

І вона, наскільки нам відомо, 
вже спробувала це зробити: зв’я-
залася з депутатом ВР України 
Г. Гопко, і, навіть, привезла її в 
район. Мабуть для того, щоб 
пояснити: без неї, І. Побідаш, і 
район, і районна рада приречені 
на повільне, але неминуче вими-
рання. А от якщо вона, І. Побідаш 
стане на чолі районного вибор-
чого штабу «Самопомочі»... Або, 
хоча б, буде включена до вибор-
чих списків цієї політичної сили...

Коротше кажучи, нам досте-
менно невідомо, що саме І. По-

бідаш розповідала Г. Гопко, але, 
наскільки нам відомо, спільної 
мови вони не знайшли, — оче-
видно, Г. Гопко здогадалася 
перед цією зустріччю поцікави-
тись бурхливою політичною біо-
графією І. Побідаш і її своєрід-
ним ставленням до принципів 
демократії. 

Після цього, як нам здається, І. 
Побідаш, як в свій час Володимир 
Ілліч, вирішила піти іншим шля-
хом. А, саме, — «делегувати»  в 
ініціативну групу Вишгородської 
«Самопомічі» свою людину.  

«ОБРОБЛЯЄМО» РАЙОН
...Якщо зайти на сторінку 

Вишгородської «Самопомочі» у 
Facebook, яка з’явилася там 9 
червня ц. р., видно, що на пер-
шій груповій фотографії прихиль-
ників цієї політичної сили від 11 
червня, які щойно завершили 
акцію здачі крові для постражда-
лих від пожежі на нафтобазі у 
Василькові, є одна офіційна (чи 
напівофіційна) особа — радник 
голови районної ради О. Опімах. 

Є він і на фотографії від 23 
червня — серед членів ініціа-
тивної групи ГО «Самопоміч» м. 
Вишгорода, яка займалася при-
биранням сміття в Новосілках.

На фотографії, яка з’явилася 
на сторінці «Самопомочі» 16 лип-
ня, О. Опімах — в самому центрі 
групи громадян, що збирала сміт-
тя в лісі біля Лебедівки. 

А 20 липня на цій же сторінці 
з’явилося фото «будівництва» 
дитячого майданчика в с. Деми-
дів (див. внизу). У текстівці до 
фотографій зазначено, що «...іні-
ціативна група ГО «Самопоміч» 
м. Вишгорода (керівник Тетяна 
Бражникова), дізнавшись про 
таку ініціативу з радістю долу-
чилась до такої корисної спра-
ви!».

Звичайно ж, читачам сторінки 
цікаво — а хто ж ініціював цю 
корисну справу? Виявляється — 
голова Вишгородської районної 
ради І. Побідаш, про що будь-я-
кий «фейсбучник» може легко 
дізнатися, зайшовши на сторінку 
під назвою «Вишгородське рай-
онне радіо». «Це будівництво, 
зазначено тут, — 11-12 липня у 
рідному Демидові ініціювала го-
лова Вишгородської районної 

ради І. Побідаш». Тут же вказано, 
що «участь в процесі впорядку-
вання території взяла і голова 
райради І. Побідаш».  

Так що, виходить, І. Побідаш 
знову в авангарді — веде вперед,  
ініціює і вказує дорогу, а ГО «Са-
мопоміч» лише «з радістю долу-
чається». Та й радник І. Побідаш 
не пасе задніх, а завжди опи-
няється в самому центрі заходів 
«Самопомочі». 

...На превеликий жаль, я не 
знайомий з керівником цієї іні-
ціативної групи ГО «Самопоміч» 
Тетяною Бражніковою. Можливо, 
вона непогана людина, щирий 
патріот України і т. ін., яка вирі-
шила, що для неї настав час іти 
в політику і брати участь у міс-
цевих виборах. Чи, тим паче, — 
вирішувати, хто саме має брати 

участь у цих виборах від «Само-
помочі». Хоча, чесно кажучи, я 
не зовсім розумію чому я раніше 
не зустрічався з Т. Бражніковою, 
наприклад, на сесіях районної чи 
міської ради, або не читав її дум-
ки з приводу недоліків місцевого 
самоврядування чи можливих 
шляхів усунення цих недоліків, 
на сторінках місцевих газет. Біль-
ше того — взагалі не чув раніше 
про такого громадського діяча з 
активною життєвою позицією, як 
Т. Бражнікова. Але, незважаючи 
на це, повторюю, цілком можли-
во, що вона є таким собі політич-
ним самородком, який, завдяки 
долі, опинився в потрібний час в 
потрібному місці, і здатний сфор-
мувати таку депутатську коман-
ду, яка буде піклуватись не про 
свої інтереси, а дбати виключно 
про інтереси виборців. Можливо. 
Так це чи ні — покаже час.

Однак, дуже хочеться, щоб не 
вийшло так, як завжди. Щоб, кі-
нець кінцем, І. Побідаш, — пря-
мо чи закулісно, — не очолила 
перед виборами чергову попу-
лярну політичну силу, на цей раз 
— ГО «Самопоміч», не набрала 
у виборчі списки бізнесменів від 
політики та особисто відданих їй 

людей, і, в черговий раз, не обду-
рила і виборців, і керівників цієї 
політичної сили. Бо ініціативна 
група, очолювана загадковою 
(для мене, у всякому випадку) 
Т. Бражніковою, «заточена», як 
мені здається, під район і вибори, 
якраз, в районну раду, — інакше, 
чому б ця група так активно за-
ймалася акціями саме районного 
рівня, наприклад, прибиранням 
сіл району?

Отже, будучи добре знайомими 
з акторськими талантами І. По-
бідаш  та її схильністю до витон-
ченої обіцяльно-політичної дема-
гогії, прикрашеної національним 
колоритом, ми просто змушені 
попередити Т. Бражнікову про 
величезну відповідальність, яка 
лягла на її плечі. Сподіваємось, 
вона нас почує...

ЩОДО МІСТА
...А кілька днів тому по місту по-

чали ходити чутки, що в Вишго-
роді з’явилася ще одна ініціатив-
на група ГО «Самопоміч». І що, 
начебто, її чи то створює, чи то 
вже створив депутат міської ради 
Валерій Виговський, який, навіть, 
встиг урочисто відкрити відповід-
ний офіс на пр. Шевченка. 

Чесно зізнаюся: мене ці чутки 
просто шокували. Справа в тому, 
що серед депутатів міської ради 
нинішнього скликання важко 
знайти більш невиразну та за-
лежну від політичної кон’юнктури 
фігуру, вся суть перебування якої 

в депутатському кріслі звелася 
до мовчазної підтримки всіх без 
виключення пропозицій керів-
ництва міської ради в обмін на 
вирішення питань власного біз-
несу. Не депутат, а, просто, таки, 
зразок того, яким депутат не по-
винен бути ні в якому разі. Такий 
собі еталон відсутності будь-яких 
якостей, які, в ідеалі, мають бути 
притаманні депутату.

Звичайно, що я цим чуткам 
не повірив. Бо з великою пова-
гою ставлюся і до А. Садового, і, 
практично, до всіх народних де-
путатів фракції «Самопомочі» у 
ВР України — від О. Березюка до 
Л. Зубача. І уявити в цій коман-
ді В. Виговського для мене було 
все одно, що уявити, наприклад, 
В. Жириновського, який воює в 
складі українського добровольчо-

го батальйону ОУН проти росій-
ських «грушників».

Однак, про всяк випадок, за-
телефонував до центрального 
офісу «Самопомочі» в Київ і по-
ставив дівчину, що підняла слу-
хавку, до відома про те, що їх 
політичну силу, вірогідно, можуть 
попробувати використати на міс-
цевих виборах колишні депутати 
міської та районної рад, які, окрім 
шкоди, нічого місцевим громадам 
не принесли.  При цьому, зокре-
ма, назвав і ім’я В. Виговського. 
Окрім того, поцікавився скільки 
саме ініціативних груп ГО «Само-
поміч» створено в Вишгороді.  

(Продовження.
Початок на стор. 1)
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Дівчина дуже чемно відповіла, 
що, ініціативних груп створено 
три, але, якщо одна з них — лише 
на папері, то дві — реальні. Од-
нією керує Т. Бражнікова, щодо 
іншої мені можуть надати  інфор-
мацію Володимир Коржик або 
Олександр Трофимов. А більш 
детально розповісти про справи 
«Самопомочі» у Вишгороді може 
відповідальний за Київську об-
ласть Борис Коваль, який зараз, 
на жаль, у відрядженні. Щодо лю-
дини на прізвище В. Виговський, 
то  їх політична сила з людиною, 
що має таке прізвище, співробіт-
ничати не планує. 

Зателефонувавши О. Трофи-
мову, я почув дещо дивну від-
повідь: що він жодного стосунку 
до відкриття офісу «Самопомочі» 
на пр. Шевченка не має, але, з ін-

на свіжий бренд «Самопомочі» політичні 
та аутсайдери. Цікава реакція «Самопомочі»... 
шого боку, певне відношення до 
«Самопомочі», все ж, має...

Зв’язавшись по телефону, який 
мені продиктувала дівчина з цен-
трального офісу «Самопомічі», з 
В. Коржиком, я почув у відповідь, 
що «я ніякий не Коржик і знати не 
знаю, хто це такий».

Трохи пізніше ситуацію дещо 
прояснив сам Б. Коваль. Вияви-
лося, що телефон В. Коржика 
мені дали неправильний. А офіс 
на пр. Шевченка дійсно нещодав-
но відкрився...

Я не став запитувати в Б. Ко-
валя чи має до цього відкритя 
якийсь стосунок В. Виговський, 
а вирішив все сам з’ясувати на 
місці. Однак, в той день — 22-го 
липня так до нового офісу «Са-
мопомочі» на пр. Шевченко і не 
потрапив: він був зачинений. 
Нікого там не було і 21-го лип-
ня — наступного дня після від-
криття, як мені повідомили сусі-
ди «Самопомічі» по «сходовій 
клітині».   

Все на свої місця розставив 
черговий, 30-й номер газети 
«Вишгород», який вийшов 25-
го липня. На третій сторінці цієї 
газети з’явилася стаття під на-
звою «Допоможемо собі самі» 
з підзаголовком «У Вишгороді 
запрацювала громадська прий-
мальня «Самопомочі» (див. пер-
шу сторінку). На фото (членів 
ініціативної групи) можна легко 
впізнати депутата міської ради В. 
Виговського (третій зліва), керів-
ника ТОВ «Ультра ЛТД» І. Берку-
на (перший зліва), завідує кабе-
лем для місцевого телебачення, 
директора МКП «Водоканал» Г. 
Чебана (третій справа). Однак, 
автор матеріалу, такий собі Є. 
Валько ні думкою І. Беркуна, ні 
думкою Г. Чебана з приводу від-
криття офісу «Самопомочі» не 
поцікавився. Він привів декілька 
цитат із виступу Б. Коваля, надав 
слово керівнику групи В. Коржи-
ку та... В. Виговському. Причому,  
якось так вийшло, що об’єм ска-
заного останнім вдвічі переви-
щив об’єм того, що розказали Б. 
Коваль и В. Коржик разом узяті. 
Цитую:

« — ...Головний принцип від-
криття офісу — дієва підтримка 
й захист мешканців Вишгорода, 
особливо — малозабезпечених...  
Більшість українців знають про 
свої права або чули про них, але, 

як не прикро, часто не вміють 
ними скористатись.

Ми ставимо собі за мету — не 
тільки надати безоплатну пра-
вову допомогу, а й навчити кож-
ного, як на практиці захистити 
себе від владного свавілля. Від 
цього громада тільки виграє — 
стане міцнішою, мудрішою.

А мудра громада краще дба-
тиме не лише про себе, а й про 
своє місто. Тому приймальню 
ми, зокрема, розглядаємо, як 
своєрідний лікнеп — школу юри-
дичної неграмотності.

Вже найближчим часом ор-
ганізуємо курси «Комунальної 
самооборони» — проти кому-
нального безправ’я, активно 
надаватимемо консультатив-
ну допомогу мешканцям, які 
мають намір створити ОСББ, 

організуємо низку навчальних 
програм для молоді, пенсіонерів, 
інвалідів.

Особливу увагу приділятиме-
мо соцзахисту кожного учасни-
ка бойових дій на Сході України, 
рідним і близьким військовослуж-
бовців, які були поранені або за-
гинули там...».

І це все говорить людина, де-
путат міської ради, який протягом 
п’яти років мовчки послідовно під-
тримував на сесіях цинічне роз-
крадання вишгородських земель 
та квартир; практично, в «авто-
матичному режимі» дисципліно-
ваним підняттям руки регулярно 
голосував за комерційно-хаотич-
ну  забудову Вишгорода, в якій 
так і не знайшлося місця жод-
ному дитсадку; жодного разу не 
те, що не виступив проти сотень 
незаконних та напівзаконних рі-
шень, які пропонувало депутатам 
керівництво Вишгородської місь-
кої ради, а, навіть, не висловив 
жодного сумніву з цього приводу! 
А якщо й виступав на сесіях, то, 
як правило, коли в порядок ден-
ний було внесено питання, яке 

безпосередньо стосувалося його 
бізнесу! 

Так от, шановні читачі, після 
цієї публікації в газеті «Вишго-
род» особисто в мене не залиши-
лось жодних сумнівів щодо того, 
під кого створена саме ця ініціа-
тивна група ГО «Самопоміч» — 
під В. Виговського і його друзів 
— послідовників справи В. Ре-
шетняка і К°. В мене, також, не-
має жодних сумнівів щодо того, 
для чого саме створена ця ініціа-
тивна група — для того, щоб під 
популярним сьогодні політичним 
брендом «Самопомочі» провести 
у Вишгородську міську раду В. 
Виговського і його друзів з метою  
відтворення існуючої в міській 
раді злочинної більшості. А ця 
більшість потрібна для збере-
ження, продовження та розвитку 

хижацького розкрадання землі 
та бюджету, закінчення  всіх обо-
рудок в сфері хаотично-безкон-
трольної забудови Вишгорода, 
започаткованої В. Решетняком і 
К°.

А для виду, — щоб люди повіри-
ли, що, хоча б щось зміниться, В. 
Виговський із забудовниками (за 
чиї гроші, швидше за все, і буде 
організовуватись ця виборча 
компанія), вирішили провести в 
міську раду нові обличчя — того 
ж І. Беркуна і Г. Чебана. Які, самі 
по собі, зовсім непогані люди, од-
нак, навряд чи підуть в опозицію 
до такого мера, як В. Виговський. 
Швидше, навпаки — стануть його 
надією і опорою. Точнісінько та-
кою, якою був сам В. Виговський 
для В. Решетняка...

Так, в мене дійсно немає жод-
них запитань до В. Виговського. 
Якщо вони й були раніше, то про-
тягом каденції депутатів цього 
скликання якось самі собою від-
пали. 

До речі — останньою і цілком 
очікуваною «краплею» в моїй 
особистій чаші терпіння, кра-

плею, яка прекрасно вписується 
в сумну та повчальну історію де-
путатства В. Виговського, є його 
голосування під шаленим тиском 
громади «за» Положення «Про 
порядок публічного звітування 
щодо видатків бюджетних коштів 
у вигляді відкритих даних», за-
пропоноване О. Момотом на 44-й 
сесії міськради 25 березня 2015 
р. І — неявка на позачергову 45-
ту сесію 10 квітня, де могло б 
бути подолане накладене на цей 
проект рішення «вето». В цьому 
— весь В. Виговський і такі, як він 
«чесні» депутати... 

Тож, питань до В. Виговського 
бути не може. 

Однак, в мене є питання до 
керівників «Самопомочі» — як 
на рівні Київської області, так і на 
рівні держави.     

НЕ ЗНАЮТЬ, 
ЧИ ПІДТРИМУЮТЬ? 

...Звичайно, якби на пр. Шев-
ченка кілька днів тому не від-
крилася громадська приймаль-
ня «Об’єднання «Самопоміч» 
«ім. Виговського», на деякі речі, 
що відбуваються в громадській 
приймальні тієї ж політичної сили 
під керівництвом Т. Бражникової, 
що по вул. Шолуденка, можна 
було б дивитися дещо побаж-
ливо. І допускати при цьому, що 
помічник І. Побідаш О. Опімах 
з’явився в цій ініціативнній групі 
абсолютно випадково. Що на 
офіційній сторінці «Самопомочі» 
у Facebook на знімках в оточен-
ні інших «ініціативників» і мішків 
зі сміттям він теж з’являється 
абсолютно випадково. Що вір-
ний «солдат» І. Побідаш Ігор 
Москаленко постійно «лайкає» 
ці знімки теж абсолютно випад-
ково. І що «...ініціативна група 
ГО «Самопоміч» м. Вишгорода 
(керівник Тетяна Бражникова), 
дізнавшись про таку ініціативу 
(голови районної ради І. Побідаш 
— авт.) з радістю долучилась до 

такої корисної справи!», звичай-
но ж, теж абсолютно випадково. 
Іншими словами — що ніяких 
політично-виборних видів, як то 
кажуть, І. Побідаш на ГО «Са-
мопоміч» не має, а заграє з цією 
політичною силою і намагається 
добитися від неї взаємності з чи-
стої цікавості. 

Правда, все це можна було б 
допустити, і у все це, можливо, 
дещо наївно повірити. Якби не 
розуміти при цьому, що тов. Б. Ко-
валь, який на знімку з урочистого 
відкриття громадської приймаль-
ні по пр. Шевченка стоїть поряд 
з В. Виговським (див. стор. 1), з 
висоти Київської області коор-
динує діяльність громадської 
приймальні під керівництвом Т. 
Бражнікової так само, які і тільки 
щойно відкритої. Тож, якщо ми 
спостерігаємо не просто виключ-
ну толерантність Б. Коваля в сен-
сі дивовижної терпимості до В. 
Виговського, а, навіть, бажання 
політично співпрацювати з остан-
нім, то, чому б, не допустити такі 
самі толерантність та терпимість 
до «вічної революціонерки» І. По-
бідаш? Які, так само, на наших 
очах трансформуються в бажан-
ня політичної співпраці з нею?

На мій, можливо, дуже суб’єк-
тивний погляд, припущення ціл-
ком можливе. 

А якщо так, шановні читачі, 
то одне з двох: або керівництво 
«Самопомочі» на рівні респу-
бліки підтримує торгівлю своїм 
політичним брендом на місцях, 
або поняття не має, що насправді 
відбувається в обласних та місь-
крайонних «ініціативних групах». 

Ні перший, ні другий варіант не 
робить честі партійному керів-
ництву «Самопомочі» взагалі і 
А. Садовому зокрема. Але це 
— факт. Сумний факт, і від ньо-
го нікуди не дітися. Інша справа 
— чи це є «окремим недоліком» 
партійного будівництва, який сто-
сується лише Київської області 
(в Бучі, наприклад, як свідчать 
журналісти, забудовники та інші 
ділки від політики теж «викупо-
вують» ініціативні групи), чи — 
система. Від цього залежить чи 
«Самопоміч» чекає доля «Бать-
ківщини», «УДАРу» та «Народ-
ного фронту», чи їй вдасться 
залишитися політичною силою, 
дійсно, нового гатунку. Зрештою, 
побачимо, як на цю публікацію 
відреагують керівники «Самопо-
мочі», яким ми обов’язково пере-
дамо цей номер газети...

Одне можемо твердо обіцяти, 
шановні читачі: ви про цю реак-
цію обов’язково і дуже швидко 
дізнаєтесь. І, в залежності від неї 
та від того, на яких принципах 
«Самопоміч» буде далі будувати 
свої ініціативні групи, і з ким саме 
співпрацювати, чим саме ці групи 
будуть займатися (все це ми бу-
демо висвітлювати), ви зможете 
вирішувати — вірити чи не вірити 
цій політичній силі. Звертати на 
неї увагу під час голосування 25 
жовтня на місцевих виборах, чи 
забути про її існування задовго 
до цієї дати.

Ми щиро віримо, що обдурити 
більшість виборців гендлярам 
і шахраям від політики сьогод-
ні вже точно не вдасться. Як би 
сильно їм це не хотілося, і на які 
б хитрощі вони не йшли заради 
цього. У всякому випадку, ми зро-
бимо все від нас залежне, щоб це 
унеможливити.

В. Борзовець  
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07.25 Ера будівництва
07.30, 08.40 Ескулап
07.35, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.20 Казки Лірника Сашка
10.00 Т/с «Таємниця старого мосту»
10.50 Д/ф «Північ. Париж прокидається»
11.50 Д/ф «Загублені у виноградній лозі»
13.15, 05.25 Вікно в Америку
13.35 «Маестро тиші». Гія Канчелі
15.20 Х/ф «Новий кінотеатр «Парадізо»
18.15 Час-Ч
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00 Дорогі депутати
19.30 Перша шпальта
19.55 Д/ф «Корея. Неможливе об’єднання» 
21.50 Подорожні
23.00, 00.00 Підсумки

07.20, 07.35 «Маша і ведмідь» 
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Міняю жінку - 8»
10.00 «Чотири весілля - 2»
11.10 Х/ф «Темні лабіринти минулого»
15.10 «Не бреши мені»
16.10 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда» 
20.15 Т/с «Свати - 5» 

21.20, 22.20 Т/с «Подвійне життя» 
23.20, 23.55 Т/с «Місцеві новини»

06.00 Х/ф «Самогонники»
06.30 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Спроба Віри»
13.30 Т/с «Одну тебе кохаю»
16.30 «Жди меня. Украина»
17.50 «Новини»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Острів непотрібних людей»

06.47 Т/с «Друзі»
07.45 Х/ф «Останній день»
11.30 Х/ф «Годзилла»
13.55 Х/ф «Дружина напрокат»
16.05 Х/ф «Свекруха-монстр»
18.00, 00.10 Абзац!
19.00 Весільні битви
20.30 Х/ф «Війна наречених» 
22.15 Х/ф «Цунамі»

08.20 «Зіркове життя»
10.15 Х/ф «У Бога свої плани» 
12.10 «Битва екстрасенсів»

13.05 «Х-Фактор»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»
00.45 «Один за всіх»

08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
06.50, 07.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 21.00 Т/с «Лист очікування» 
14.00, 15.30 Т/с «Я поруч» 
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри» 
19.45 «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Шакал»

06.55 Факти
07.40, 19.20 Надзвичайні новини
08.45 Факти.
09.15 Надзвичайні новини. 
10.10 Стоп-10
12.00 Провокатор
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Перший удар»
14.45, 16.20 Х/ф «Містер Крутий»
16.55 Х/ф «Шпигун по сусідству»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова

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 Х/ф «Лицар Камелоту» 
23.50 Х/ф «Я ніколи не буду твоєю» 

06.50 М/с «Машині казки»
07.15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07.40 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.05 М/с «Смурфіки» 
10.35 М/с «Каспер» 
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Рятівники
16.30, 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 «Два батька і два сина» 

07.10 Замальовки
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 23.15 Новонароджені тварини
12.15 Водне життя
14.00 Дива блакитної планети.
14.50 «Таке спортивне життя»
15.35 «Щоденник для батьків»
16.25 «Модні історії»
17.45 Політ крізь час
18.10 «Іпостасі спорту»
18.30 7 історичних чудес України
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Загадкові світи
21.00 Rock Time з Петром Полтарєвим
22.20 Всесвіт
23.50 «Кумири»

08.05 «Правда життя». Гуляють усі!
08.35 «Агенти впливу»
09.30 «Народний кухар»
10.20 «Розсміши коміка»
12.05 Х/ф «Грифон» 
13.40 Т/с «Криміналісти»
15.15 Т/с «Полювання на Вервольфа»
19.00, 21.30 «Свідок»
19.30 Т/с «Хлопці зі сталі»
22.00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
23.45 Т/с «Елементарно - 2»

08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця старого мосту»
10.55 Подорожні
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.15 Час-Ч
13.35 Д/ф «Корея. Неможливе об’єднання» 
15.40 Фольк-music
16.45 Д/с «Мости між світами»
17.35 Перша студія
18.50, 21.40 З перших вуст
19.30 Авторський проект «Вересень»
19.55 Д/ф «Корея. Неможливе об’єднання» 

06.00 «Інспектор Фреймут»
07.20, 07.35 «Маша і ведмідь «
07.45, 19.30 ТСН: 
08.40 «Міняю жінку - 8»
09.55 «Чотири весілля - 2»
11.10, 00.20 «Хочу у ВІАгру»
13.10, 20.15 Т/с «Свати - 5» 
14.15 «Ворожка»
14.50 «Сліпа»

15.15 «Не бреши мені»
16.10 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда» 
21.20, 22.20 Т/с «Подвійне життя» 

05.45, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.40 Т/с «Острів непотрібних людей»
11.55 Д/с «Слідство вели... з Л.Каневським»
12.50 «Судові справи»
13.45 Т/с «Одну тебе кохаю»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»

07.15 Т/с «Друзі»
10.10, 16.10 Т/с «Не родись вродлива»
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
18.00, 00.45 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
20.55 Х/ф «Мисливці за розумом» 
23.05 Х/ф «Посейдон Рекс»

06.00, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зіркове життя.»
10.10 «Моя правда»
11.05 «Битва екстрасенсів»
13.05 «Х-Фактор»
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

06.10, 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.25 Т/с «Лист очікування» 
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри» 
21.30 «Барселона» - «Севілья»
00.00 Т/с «Прокинемося разом?»

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Слідство веде прокуратура
12.00 Т/с «Комісар Рекс»
12.45, 15.45 Факти. День

17.50 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Мисливці за караванами»

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» 

07.15-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. 
14.35 Панянка-селянка
15.35 Рятівники
16.30, 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 «Два батька і два сина» 

07.05 Замальовки
10.00 Відверта політика
12.00, 20.00 Загадкові світи
13.40 Політ крізь час
14.20, 22.20 Всесвіт
15.15 «Таке спортивне життя. Роман Гонтюк»
16.05, 23.20 Новонароджені тварини
16.50 «Алло, лікарю!»
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.20 7 історичних чудес України
18.50 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Випадковий свідок»
09.20 «Кримінальні справи»
10.15 Т/с «Коломбо»
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
13.20 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00, 21.30«Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хлопці зі сталі»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно - 2»

08.45 Корисні поради
09.20 Казки Лірника Сашка
09.40 Хто в домі хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця старого мосту»
10.50 Як ваше здоров’я?
11.40 Нотатки на глобусі
15.30 Книга ua
15.55 Д/с «Мости між світами»
17.30 Д/с «Китай на кінчику язика»
18.55, 21.40 З перших вуст
19.05 Х/ф «Субмарина»
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

06.10 «Поверніть мені красу»
07.20 «Маша і ведмідь «
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Міняю жінку»
09.50 «Чотири весілля - 2»
11.05, 00.20 «Хочу у ВІАгру»
13.05, 20.15 Т/с «Свати - 5»
14.10 «Ворожка»
14.45 «Сліпа»

15.10 «Не бреши мені»
16.10 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда» 
21.20, 22.20 Т/с «Подвійне життя» 
23.20, 23.55 Т/с «Місцеві новини»

05.45, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.40 Т/с «Острів непотрібних людей»
11.55 Д/с «Слідство вели... з Л.Каневським»
12.45 «Судові справи»
13.45 Т/с «Одну тебе кохаю»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»

07.15 Т/с «Друзі»
10.10, 16.10 Т/с «Не родись вродлива»
12.00 Т/с «Щасливі разом»
18.00 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
20.55 Х/ф «Адвокат диявола» 
23.50 Х/ф «Той, що виганяє диявола: Початок»

05.55, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.30, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя»
10.10 «Моя правда. Мастершеф»
12.05 «Битва екстрасенсів»
14.05 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про секс 2»

06.10, 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
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, 21.00 Т/с «Лист очікування» 
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри» 
23.30 Т/с «Прокинемося разом?»

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 15.30, 16.20 Слідство веде прокуратура
12.00 Т/с «Комісар Рекс»
12.45, 15.45 Факти. 
17.45, 22.25 Т/с «Наркомівський обоз»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Мисливці за караванами»

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» 

06.50 -10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. 
14.35 Панянка-селянка
15.35 Рятівники
16.30, 20.00 Віталька
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05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
09.50 Х/с «Повернення Будулая»
14.45, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
16.25, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.05 Х/ф «Невідправлений лист»
23.05 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
08.15 Т/с «Пригоди Мерліна-4»
12.15 Х/ф «Пірати семи морів: Чорна борода»
14.10 «Вайпаут»
16.30 «Top Gear»
17.30, 19.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
18.50 «Люстратор 7.62»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Таксі: Бруклін»
21.20 Х/ф «Книга Ілая»
23.50 «Реал-Бодріт»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
09.35 Х/с «Люди і манекени»
15.00, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.35, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.15 Х/ф «Дитина до листопада»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»
08.20, 19.00 «ДжеДАІ»
08.40 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10, 23.50 «Реал-Бодріт»
09.40 Д/п «Надзвичайні війни»
10.30 Д/п «Вінні Джонс та Дика Раша»
11.20 Д/п «Інженерні імперії»
12.15 Х/ф «Пірати семи морів: Чорна борода»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
15.50, 20.20 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.50 «Відеобімба»
17.30 «6 кадрів»
21.20 Х/ф «Об’їзд»

17.00, 21.00 Країна У
18.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 19.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Т/с «Два батька і два сина» 

07.50 «Кумири»
09.50 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Загадкові світи
12.10 «Джаз-коло»
14.00, 22.00 Всесвіт
15.35 «Модні історії»
16.05, 23.00 Новонароджені тварини
17.45 Політ крізь час
18.30 «Світські хроніки»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.00 Rock Time з Петром Полтарєвим
21.35 «Глобал - 3000»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
13.20 Т/с «Закон і порядок.»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

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

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

15.00, 19.00, 21.30, 02.15, 04.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хлопці зі сталі»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно - 2» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
11.30 «Жарт за жартом»
12.10, 01.05 Невідома версія
13.00 Х/ф «Принцеса на бобах»
15.00, 19.55 Х/с «Комісар Рекс»
16.35, 21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.25 Х/ф «Воєнно-польовий роман»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»

08.20, 19.00 «ДжеДАІ»
08.40, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62»
09.10, 23.50 «Реал-Бодріт»
12.10 Х/ф «Арктичний вибух»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
15.50, 20.20 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.50 «Відеобімба»
17.30 «6 кадрів»
19.20 «Цілком таємно»

2+2

Enter-фильм

З початку липня Укрпошта 
спільно з ПУАТ «Фідобанк» 
пропонує можливість для 
споживачів здійснювати  
миттєві  перекази з картки на 
картку, емітовану будь-яким 
банком України через офіцій-
ний сайт підприємства (http://
ukrposhta.ua/).

«Можливість здійснювати 
миттєві грошові перекази з 
будь-якого місця і в будь-який 
час, користуючись доступом 
до мережі Інтернет, – надз-
вичайно актуальна сьогодні, 
– відзначив керівник «Укрпо-
шти» Ігор Ткачук. – Укрпошта 
запровадила  цю послугу в 

рамках розширення партнер-
ських відносин з Фідобан-
ком, адже ми постійно дбає-
мо, щоб пропоновані послуги 
були максимально зручними 
для наших споживачів».

Здійснити миттєвий он-
лайн переказ можуть кори-
стувачі платіжних карток Visa 
або MasterCard, випущених 
будь-яким банком України. 
Послуга працює цілодобово, 
у режимі 24/7, щоб скори-
статися нею вам потрібний 
лише доступ до Інтернету та 
номер картки отримувача. 

Серед основних переваг 
послуги – миттєвість та 

безпека здійснення переказу 
коштів без візиту до банку 
або відділення поштового 
зв’язку в будь-який час за 
місцем Вашого знаходження. 

Послуга є актуальною, 
якщо вам потрібно терміно-
во переказати або отримати 
будь-які кошти: винагороду 
за виконану роботу, оплату 
замовлення, погашення за-
боргованості за кредитною 
карткою або просто повер-
нути борг другові. Таких 
ситуацій може бути безліч. 
Вартість послуги для спожи-
вачів складає 1% від суми 
переказу + 5 грн.

Миттєві перекази з картки на картку через 
сайт Укрпошти

                                        
Посміхніться

У ювелірній крамниці.
— Скільки коштує це кольє ?
—  Сто тисяч.
— Кошмар ! А он те кільце ?
— Два кошмару, мадам :)

* * *
— Фіма, ми їдемо у відпустку!
— І таки куди, якщо не секрет?
— Їдемо туди, де «все включено» — 

до мами! :)
* * *

У одного француза запитують:
— Вам що більше подобається? 

Вино чи жінки?
— Це залежить від року випуску :)

* * *
Якщо у двох по яблуку, і вони поміня-

лися ними — у них  по одному яблуку. 
Якщо у них по ідеї, і вони помінялися 
ними — то у них тепер по дві ідеї. Якщо 
у них по секрету, і вони помінялися 
ними — у них більше немає секретів. :)

Незрозуміло, чому досить 
одного сірника, щоб спали-
ти ліс, але, блін, потрібно 
пів коробки, щоб розпалити 
багаття!
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17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно - 2» 
00.40 Т/с «Банши - 2»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.25 «Жарт за жартом»
11.55, 00.55 Невідома версія
12.40 Х/ф «Дитина до листопада»
14.20, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
16.00, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.45 Х/ф «Принцеса на бобах»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

08.20, 19.00 «ДжеДАІ»
08.40 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10, 23.50 «Реал-Бодріт»
09.40 Д/п «Надзвичайні війни»
10.30 Д/п «Вінні Джонс та Дика Раша»
11.20 Д/п «Інженерні імперії»
12.10 Х/ф «Тактичний напад»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
15.50, 20.20 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.50 «Відеобімба»
17.30 «6 кадрів»
21.20 Х/ф «Самоволка»
00.20 Х/ф «Акулвосьминіг»

15.35 «Спеціальний випуск. Вечірній квартал»
16.35 «Вечірній квартал «
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.00 «Вечірній квартал»
 

05.35, 20.00, 04.30 «Подробиці»
06.15 «Мультфільм»
06.50 Х/ф «Дитина до листопада»
08.40 «Школа доктора Комаровського»
09.30 Х/ф «Вокзал для двох»
12.10 Т/с «Розлучення»
16.10, 20.30 Т/с «Я повернуся»
23.00 Д/ф «Віктор Цой. Група крові»

08.00 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
09.17 Файна Юкрайна
11.35 Весільні битви
13.20 Х/ф «Посейдон Рекс»
15.00 Х/ф «Аладдін і смертельна лампа»
17.10 Х/ф «Війна наречених»
19.00 Х/ф «Будинок великої неньки»
22.55 Х/ф «Дуже страшне кіно 3»

05.00 Х/ф «На жвавому місці» 
06.35 Х/ф «До мене, Мухтар!» 
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Спортлото-82» 
11.50 Т/с «Коли ми вдома» 
14.00 Х/ф «Любов приходить не одна» 
16.00 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 
18.00 Х/ф «Тещині млинці» 
21.40 Х/ф «Тобі, справжньому» 
00.40 «Давай поговоримо про секс 2»

06.30, 07.15 Т/с «Жіночий лікар»
07.00, 15.00, 19.00, 01.50 Події
10.15, 04.00 Реальна містика
11.10 Х/ф «Шлях до серця чоловіка» 
13.00, 15.20, 19.40 Т/с «Єдиний мій гріх» 
22.15 Х/ф «Танго метелика»

06.05 Факти
06.30 М/с «Пригоди мультинят»

08.00 Провокатор
09.50 Секретний фронт
10.45 Антизомбі
11.45 Дістало!
14.50 Т/с «Мисливці за караванами»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Універсальний солдат» 
22.05 Х/ф «Універсальний солдат-2»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
10.00 М/с «Фіксики» 
10.40 М/с «Великий детектив Холмс» 
11.40 М/ф «Мухнемо на Місяць» 
13.10 Х/ф «Джек та бобове стебло» 
15.00 «Файна Юкрайна»
16.20 «Розсміши коміка»
17.15 «Орел і Решка. Шопінг 2015»
22.00 «КВН»

06.00 -13.00 Мультфільми
14.45 Х/ф «Джордж із джунглів 2» 

16.45 «Поверніть мені красу»
18.05 «Чотири весілля 4»
20.15, 01.45 Х/ф «Красунчик» 

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.10 «Мультфільм»
06.35 Х/ф «Змієлов»
08.15 «уДачный проект»
09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
12.00 Т/с «Розлучення»
16.20, 20.40 Т/с «Я повернуся»
23.20 Х/ф «Вій» 

06.07 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
10.05 М/ф «Скубі Ду: Під куполом цирку»
13.10 Х/ф «Сімейка вампірів»
15.10 Х/ф «Будинок великої неньки»
17.10 Х/ф «Будинок великої неньки 2»
19.10 Х/ф «Будинок із приколами»
21.00 Х/ф «Знайомтеся, Дейв»
22.45 Х/ф «Дуже страшне кіно 5»

05.35, 00.35 Х/ф «За сірниками» 

07.10 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.20 Х/ф «Тещині млинці» 
15.10 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла»

06.15, 07.40 Т/с «Жіночий лікар» 
07.00 Події
11.10 Т/с «Рівняння з усіма відомими» 
15.00 Х/ф «Танго метелика» 
17.00, 21.00 Т/с «Буду вірною дружиною» 
19.00, 02.30 Події тижня з Олегом Панютою
19.55 Спеціальний репортаж
23.10 Реальна містика

05.40 М/с «Пригоди мультинят»
08.25 Зірка YouTube
11.00 Дивитись усім!
12.35, 13.00 Х/ф «Скелелазка»
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Ключ саламандри»
16.40 Х/ф «Подвійний удар»
18.45 Факти. Вечір19.30 Х/ф «Від колиски до 

могили» 
21.20 Х/ф «Повітряна в’язниця» 
23.40 Х/ф «Колонія»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.00 М/ф «Мухнемо на Місяць» 
10.45 Х/ф «Джек та бобове стебло» 
12.30 «Файна Юкрайна»
12.50 «Розсміши коміка»
13.50 «Орел і Решка. Шопінг 2015»
14.30 «Орел і Решка. Шопінг»
18.20 «Вечірній квартал»
20.00 Х/ф «Листи до Джульєтти» 
22.00 «КВН»

07.55 Зоо фактор
08.15 М-12.15 Мультфільми
12.35 Х/ф «Нове вбрання короля» 
13.45 Х/ф «Золота гуска» 
15.30 Х/ф «Оптом дешевше» 
17.20 Х/ф «Джордж із джунглів 2» 
19.05 Х/ф «Хакери» 
21.00 Х/ф «Запасний план» 
23.00 Дайош молодьож!

10.00 Відомий всесвіт
11.05 Х/ф «Погуляти на останок»
13.25 «Мистецтво і час»
13.45 «Щоденник для батьків»
14.50 Новонароджені тварини
15.50 Дива блакитної планети
16.50 7 природних чудес України
17.00 Євромакс
17.30 Таємне життя леопарда
18.30 Водне життя
19.30 Добре світло
19.45, 04.25 «Цивілізація Incognita»
20.10 Ювілейний концерт Павла Зіброва
22.00 Х/ф «Ну ти і придурок»
23.50 «Кумири»

10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». 
12.00 «Агенти впливу»
12.50 Х/ф «Добре сидимо!» 
14.10 «Розсміши коміка»
16.00 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Я - охоронець»
22.40 «Випадковий свідок»
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07.35, 08.40 Ескулап
07.40, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця старого мосту»
11.55 Авторський проект «Вересень»
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.20 Час-Ч
13.30 Музична програма
15.35, 04.05 Надвечір»я
16.35 Д/с «Мости між світами»
17.30 Д/с «Китай на кінчику язика»
18.55, 21.40 З перших вуст
19.15 Х/ф «48 годин на день»
21.50 «Схеми» з Наталією Седлецькою
22.25 Етнографічні замальовки. Грузія
23.00, 00.00 Підсумки

06.25 «Територія обману»
07.20, 07.35 «Маша і ведмідь» 
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Міняю жінку»
09.55 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.30 «Хочу у ВІАгру»
13.05, 20.15 Т/с «Свати - 5» 
14.10 «Ворожка»

09.10 Казки Лірника Сашка
09.45 Хочу бути
10.30 Книга ua
11.10 Д/с «Китай на кінчику язика»
12.05 Етнографічні замальовки. Грузія
12.30 Д/ф «Подорожуй Литвою»
13.00, 04.20 Світло
13.45 Д/ф «Голос»
14.55 Х/ф «Нога Бога»
16.50 Х/ф «48 годин на день»
19.20 Х/ф «Для домашнього огнища»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Д/ф «Піду до поліції»
22.40 Мегалот

07.05, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі»
09.00 «Світське життя»
10.00 Х/ф «Служниця трьох панів»
11.55 Х/ф «Рідна кровинка»
13.45 «Вгадай ящик»
14.25, 14.55 «Сказочная Русь»

09.00 Як це?
09.25 Хто в домі хазяїн?
09.45 Казки Лірника Сашка
10.00 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.20 Х/ф «Для домашнього огнища»
12.55 Гра долі
13.35 Фольк-music
14.50 Х/ф «Марія з Назарета»
18.40 Театральні сезони
19.15 Х/ф «Субмарина»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика
23.00 День Янгола

08.00, 08.35 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди в Арктиці» 
09.45 «Маша і ведмідь» 
10.15, 19.30 ТСН
11.00, 12.00, 13.00 «Світ навиворіт: Камбоджа»
14.05 «Інспектор Фреймут»
15.45 «Територія обману»

14.45 «Сліпа»
15.10 «Не бреши мені»
16.10 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда» 
21.20, 22.20, 23.25, 00.25 Т/с «Подвійне життя»

05.45, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.40 Т/с «Острів непотрібних людей»
11.55 Д/с «Слідство вели... з Л.Каневським» 
12.50 «Судові справи»
13.45 Т/с «Одну тебе кохаю»
16.50 Т/с «Домробітниця»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
23.40 Т/с «Перше кохання»

07.15 Т/с «Друзі»
10.10, 16.10 Т/с «Не родись вродлива»
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
18.00, 02.55 Абзац!
19.00 Т/с «Вороніни»
20.55 Х/ф «Тривожний виклик» 
22.50 Х/ф «Шість демонів Емілі Роуз»

08.05 «Зіркове життя»

10.05 «Моя правда»
11.55 «Битва екстрасенсів»
13.55 «Вагітна у 16»
14.50 «Доньки-матері»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

06.10, 14.30, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45, 03.35 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.25, 21.00 Т/с «Лист очікування» 
18.00, 04.35 Т/с «Королева гри» 
23.00 Події дня

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 15.30, 16.20 Слідство веде прокуратура
12.00, 13.20, 02.40 Т/с «Комісар Рекс»
12.45, 15.45 Факти. День
17.45, 22.25 Т/с «Наркомівський обоз»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер

21.30 Т/с «Мисливці за караванами»
23.25 Х/ф «Година пік-3»

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»

07.15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07.40 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.05 М/с «Смурфіки» 
10.35 М/с «Каспер» 
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Рятівники
16.30, 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 «Два батька і два сина» 
23.00 Бійцівський Клуб
23.55 Т/с «Ангел або Демон»

16.25 Х/ф «Оптом дешевше» 
18.15 М/ф «Льодовиковий період» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

09.50 «Ландшафтні ігри»
10.00 Загадкові світи
11.15 Х/ф «Поцілунок»
13.30 За сім морів
14.20 Всесвіт
15.30 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.10 «Мистецтво і час»
16.25 Новонароджені тварини
16.50 7 природних чудес України
17.00 Ювілейний концерт «
18.00 Водне життя
19.10 Відомий всесвіт
20.00 Відверта політика

07.20 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». Небезпечна гра в 
рулетку

05.55 Ювілейний концерт дуету «Світязь»
06.45 «Кумири»
06.55 «Глобал - 3000»
07.25, 04.00 «Світські хроніки»
09.50, 18.50 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Загадкові світи
12.05 «Щоденник для батьків»
13.00, 17.45 Політ крізь час
14.00, 22.05 Всесвіт
14.50 «Таке спортивне життя. Юрій Тамм»
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.45 Новонароджені тварини
18.20 7 природних чудес України
18.30 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Rock Time з Петром Полтарєвим

06.55 Х/ф «Заручники страху» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 03.30 «Випадковий свідок»
09.20 «Кримінальні справи»
10.15 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Маямі - 7»
13.20 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00, 21.30, 03.10, 04.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Хлопці зі сталі»

12.00 «Головний свідок»
12.55 Д/ф «Віктор Цой. Група крові»
13.55 «Легенди карного розшуку»
15.45 Т/с «Далекобійники»
19.30 Т/с «Криміналісти»
21.15 Т/с «Той, що читає думки» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Нові російські бабки»
11.00 Х/с «Ольга Сергіївна»
21.10 Х/ф «Хто є хто»
23.00 Х/ф «Супермозок

06.00 Мультфільми
09.40 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 Т/с «Екстант»
16.50 ЧУ 5 Тур. Металур (Запоріжжя) - Ворскла
19.15 ЧУ 5 Тур. Динамо - Карпати
21.30 Х/ф «Напролом»
23.20 Х/ф «Біжи, не озираючись»

23.00 «Головний свідок»
00.00 Х/ф «Хижак Юрського періоду»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Нові російські бабки»
11.00 Бенефіс
12.30 Х/ф «Іноземка»
13.45 Х/ф «Капітан Немо»
17.30 Х/ф «Остання реліквія»
19.05 Х/ф «Рукопис, знайдений у Сарагосі»
22.20 Х/ф «Хто є хто»
00.10 Х/ф «Супермозок»

06.00 Мультфільми
09.00 «Бушидо»
10.00 «Богатирі»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 Д/п «Страшне завтра»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 Х/ф «Спис долі»
16.15 Х/ф «Три дні на втечу»
19.15 ЧУ 5 Тур. Чорноморець - Зоря
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «Хижак»

К-1

К-1

НТН

07.25 Ера будівництва
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Казки Лірника Сашка
09.35 Мультфільм
09.40 Школа Мері Поппінс
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця старого мосту»
10.55 Віра. Надія. Любов
12.20 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.35 Музична програма
15.30 Спогади
16.00 Театральні сезони
16.35 Д/с «Мости між світами»
18.50 Х/ф «Полковнику ніхто не пише»
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія

06.20, 22.05 «Світське життя»
07.20, 07.35 «Маша і ведмідь»
07.45, 19.30 ТСН
08.40 «Міняю жінку»
09.55 «Чотири весілля - 3»
11.05, 01.05 «Хочу у ВІАгру»
13.05 Т/с «Свати - 5» 

14.10 «Ворожка»
14.45 «Сліпа»
15.10 «Не бреши мені»
16.10 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Чорна троянда» 
20.10, 20.50 «Мультибарбара 2015»
21.15 «Вгадай ящик»
23.05 Х/ф «Серена»

05.45, 20.00 «Подробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Острів непотрібних людей»
11.55 Д/с «Слідство вели з Л.Каневським»
12.50 «Судові справи»
13.40 Т/с «Одну тебе кохаю»
15.40 Т/с «Домробітниця»
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.40 Т/с «Балада про Бомбера»

05.45 М/с «Губка Боб»
07.15 Т/с «Друзі»
10.05, 16.05 Т/с «Не родись вродлива»
11.55, 19.00 Т/с «Вороніни»

18.00, 02.25 Абзац!
20.55 Х/ф «Телекінез»
22.50 Х/ф «Дуже страшне кіно 2»

06.20 Х/ф «Старомодна комедія» 
08.00 Х/ф «Куховарка»
09.20 Х/ф «Вокзал для двох» 
12.10 Х/ф «Повернення в Едем» 
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 Х/ф «Любов приходить не одна» 
22.35 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 

06.10, 14.30 Т/с «Жіночий лікар» 
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 Т/с «Лист очікування» 
15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
21.00 Х/ф «Шлях до серця чоловіка» 

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Слідство веде прокуратура
11.55 Т/с «Комісар Рекс»
12.45 Факти. День
13.20 «Комісар Рекс»
15.05, 16.20 12 найвідоміших шахраїв України
17.45 Т/с «Наркомівський обоз»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Мисливці за караванами»
23.25 Х/ф «Подвійний удар»

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

06.50 -10.35 Мульфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень

14.35 Панянка-селянка
15.35 Рятівники
17.00 Країна У
18.05 Х/ф «Хакери» 
20.00 М/ф «Льодовиковий період 3» 
21.45 Х/ф «Запасний план» 
23.40 Бійцівський Клуб

07.30 «Соціальний статус»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Загадкові світи
12.05 «Мистецтво і час»
12.40, 17.45 Політ крізь час
13.30, 22.30 Всесвіт
15.30 «Таке спортивне життя»
16.00, 23.25 Новонароджені тварини
18.20 7 природних чудес України
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Rock Time з Петром Полтарєвим
21.30 «Мілен Демонжо

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.45 Т/с «CSI: Маямі - 7»

13.20 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00, 02.35 «Свідок»
15.15 Т/с «Хлопці зі сталі»
17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «Перевертень у погонах»
21.10 Х/ф «Cправжнє правосуддя» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
10.15 «Жарт за жартом»
10.45 Невідома версія
11.30 Х/ф «Воєнно-польовий роман»
13.05, 19.55 Х/с «Комісар Рекс»
14.40, 21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
16.30 Х/ф «Господарка дитячого будинку»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
08.20, 19.00 «ДжеДАІ»
08.40, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62»
09.10 «Реал-Бодріт»
12.10 Х/ф «Пророцтво Судного дня»
14.00 Т/с «Рекс»
15.50 Т/с «Таксі: Бруклін»
19.20 Х/ф «Самоволка»
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Всяко разно...
№23(266), пятница, 7 августа 2015 г.8

Футбол

Михайло Стельмах: 
«Перед нами стоять 
максимальні завдання» 

— Пане Михайле, на-
стрій у всіх напевно що 
бойовий?

— Звичайно. Видно, що 
хлопці добре відпочили і 
трохи занудьгували за фут-
болом. На першому трену-
ванні інколи аж іскри летіли 
з-під бутс. Дехто повернув-
ся з відпочинку з зайвими 
кілограмами, але ми ж не 
професійна команда, тому 
не будемо за це карати. 
Поганяємо трішки (посмі-
хається) і достатньо кілька 
хороших занять, щоб вага 
прийшла в норму. Зараз 
працюємо у посилено-
му режимі. Перші 12 днів, 
котрі у нас є до офіційно-
го матчу на Кубок області 
проти «Борисполя» (матч 
відбудеться 5 серпня) ос-
новний акцент у підготовці 
робимо на функціональну 
підготовку, підвищуємо си-
лову витривалість, вико-
нуємо багато бігової робо-
ти на кожному занятті. А 
чим ближче до стартового 
поєдинку, тим більше буде-
мо працювати з м’ячем.

— Безперечно, всіх 
шанувальників команди 
цікавить, які з зміни від-
булися у складі коман-
ди?

— Залишилися майже 
всі футболісти, котрі грали 
і в першому колі. Зроби-
ли рокировку воротарів. 
Євген Стриж перейшов 
до «Діназу-2», а в першу 
команду ми перевели Єв-
гена Копила. Після дворіч-
ної перерви повернувся в 
команду Вадим Костяний. 
Цей атакуючий півзахисник 
два роки назад вже грав в 
«Діназі», потім перейшов у 
«Колос» з Ковалівки, а те-
пер знову виступатиме за 
наш колектив.

— «Блукаючий» хав, 
так би мовити…

— Він дуже хороший гра-

Підопічні Михайла Стельмаха повернулися з від-
пустки і провели перше колективне заняття.

Тренування головної команди «Діназ» пройшло на 
клубному стадіоні в Демидові. У заняттях приймали 
участь 20 футболістів, серед котрих були не тільки 
досвідчені гравці, а й кілька потенційних новачків.

Воно тривало більше години. Окрім бігового 
комплексу хлопці виконали кілька вправ на силу та 
зіграли двохсторонку. Впродовж тижня головний 
тренер «Діназу» повністю зосередиться на підго-
товці до кубкового поєдинку проти ФК «Бориспіль», 
котрий відбудеться в середу, 5 серпня.  

Головний тренер Михайло Стельмах, котрий 
частенько на полі працює нарівні з гравцями, 
розповів про те, як проходить підготовка до другого 
кола.

вець і впевнений, що знач-
но підсилить нашу атакую-
чу лінію.

— На тренуваннях з’я-
вилося ще кілька новач-
ків.

— Хлопці приїхали на пе-
регляд, але прізвища їх на-
зивати не варто. Подивимо-
ся, яка в них майстерність, 
чи готові вони виступати на 
рівні «Діназу». Головне те, 
що нам вдалося зберегти 
«кістяк» команди з яким 
будемо вирішувати постав-
лені завдання.

— І які ж вони, завдання 
на сезон?

— Максимальні. Діста-
тися фіналу Кубка області 
і виграти турнір, а в регу-
лярному сезоні прагнемо 
тільки чемпіонства. З тим 
підбором гравців, котрі у 
нас є, це нам цілком до 
снаги. Але ж звичайно, це 
футбол, і, як кажуть, поле 
рівне, а м’яч круглий… В 
спорті все може статися. Та 
ми налаштовуємося тільки 
на перемогу.  

— Яку ігрову ланку ко-
манди ви б все-таки хоті-
ли підсилити?

— Тренер завжди пе-
ребуває в пошуку нових 

талантів. Зараз нам не за-
вадив би висококваліфіко-
ваний лівий захисник. Не 
відмовився б ще від одного 
різнопланового форварду. 
У нас є хороші нападаючі 
— Сергій Костюк та Саша 
Петрук, але це дало б змо-
гу більш урізноманітнити 
тактичний ігровий арсе-
нал команди. Звичайно, 
працює чудова структура 
футбольної академії, котра 
готує молодих талантів, та 
потрібен час, щоб виросли 
хороші яскраві футбольні 

особистості.
— Мабуть, варто їх сти-

мулювати.
— Ми любительська ко-

манда і переважно можемо 
стимулювати словом. Біль-
шість хлопців працюють, а 
ввечері у свій вільний час 
приходять на тренування. 
Звичайно, є у нас певні 
матеріальні заохочення, 
але це ще не професійний 
рівень. До нього ми росте-
мо поступово.

— 5 серпня «Діназ» гра-
тиме кубковий матч про-
ти «Борисполя». Непро-
стий поєдинок очікуєте?

— Ми обігравали  цю ко-
манду в регулярному се-
зоні. Хоча, звичайно, буде 
непросто, якщо там зали-
шилися ті ж гравці, що й 
були. Але ми готуємося і 
налаштовуємося тільки на 
перемогу.

— Плануєте провести 
генеральну репетицію?

— Так. В неділю 2 серп-
ня у нас буде контрольна 
гра з «Десною» з Погребів. 
Так би мовити, в умовах, 
котрі наближені до бойових 
перевіримо власну готов-
ність.

Микола Коберський

На перший погляд, «Лісова 
застава» нагадує звичайний 
дитячий табір скаутського 
типу. Діти (їх тут 120 у зміну) 
живуть за чітким розкладом, 
дотримуються (принаймні 
намагаються) внутрішніх 
правил та обов’язків типу 
чергування у їдальні або 
прибирання, беруть активну 
участь у житті табору, із задо-
воленням їздять на пляж, до 
аквапарку та ін. Але з кожним 
з них більше чи менше пра-
цює психолог, адже масштаб 
проблем різний: хтось боїть-
ся темряви та гучних звуків, 
комусь сняться страхіття, 
інші сумують за домівкою, 
рідними та друзями. 

Один хлопчик по приїзду у 
табір не хотів покидати своєї 
палатки, в той час, коли його 
друзі ганяли м’яча, лазили 
по канатах чи розважалися 
на батуті. Згодом з’ясувало-
ся, що йому просто хотілося 
побути у тиші, настільки він 
втомився від звуків бойових 
дій. Інший підліток уперто 
слідкував за усіма новинами 
— а раптом там покажуть чи 
скажуть про тата… І як за-
певняє ідейний і супер-енер-
гійний керівник табору Ірина 
Сазонова, до кожної дитини 
вдається достукатися:

— Щодо малюків, один з 
дієвих прийомів — поста-
новки відомих казок. Ми це 
називаємо спектаклі-тера-
певти. Там є певні нюанси, 
непомітні з першого погляду, 
— розповідає Ірина, один з 
дипломів якої саме з психо-
логії. — Наприклад, «акто-
ри» не вживають слова «я 
боюся», «війна» і подібні, 
що можуть нагади про їхні 
страхи… З підлітками трохи 
складніше. Їм допомагаємо 
подолати комплекси — влас-
ної неповноцінності чи слаб-
кості, звичайно, вигадані. 

Багато хлопців пережи-
вають, що вони нібито втек-
ли, не захистили свою малу 
батьківщину. Не дивуйтеся. 
Це ми, дорослі, розуміє-
мо справжні реалії. А ці 
діти швидко дорослішають, 
прагнуть бути корисними. Це 
дуже підкошує їхню самоо-
цінку. 

Друге, що зустрічаємо на-
йчастіше у дітей — це спо-

«Лісова застава» виховного типу
Недалеко від селища Димер вже рік функціонує унікальний дитячий табір 

«Лісова застава», який приймає дітей переселенців, АТОшників та волонтерів 

Унікальність табору не в тому, що він знаходить-
ся посеред лісу, де діти цілодобово перебувають на 
свіжому повітрі і де їм постійно влаштовують ро-
зважальні виїзди та вони самі займаються цікавими 
іграми. Ні. «Фішка» в тому, що з дітьми (які залишилися 
без одного батьків, бачили війну, можливо назавжди 
покинули свої домівки) займаються психологічно. Їх 
реалібітують. Головне — це відбувається непомітно, у 
формі ігор і розваг. 

живацьке ставлення, тобто 
ми біженці, нам всі винні. І 
те, і друге долається прости-
ми прийомами. Наприклад, 
якось ми напекли короваї і 
поїхали до Києва. Там дити-
на мала підійти до будь якої 
людини на вулиці і вручити 
перепічку зі словами: «До-
брий день! Я — переселе-
нець. Ви допомагаєте нам, 
переселенцям, та нашим 
військовим. Тому я хочу від-
дячити вам тим, чим можу». 

Повірте, це дуже складне 
завдання. Та його успішно 
всі виконують. Або ж їздили 
у віддалені села Вишгород-
ського району, знову ж таки 
з печивом, з куклами-мотан-
ками та іншими гостинцями 
власного виробництва, де 
діти спілкувалися з одино-
кими бабусями-дідусями. 
Дарували, як кажуть, увагу. 
Діти бачили, що є люди зі 
значно складними життєви-
ми обставинами, ніж у них. 
З виховною метою практи-
куємо виїзд до притулку тва-
рин — там діти допомагають 
вигулювати песиків, приби-
рати, годувати. Таким чином 
діти самі займаються волон-
терством, дарують добро і 
змінюють своє уявлення про 
навколишній світ. 

Крім цього Ірина нама-
гається зробити вільний час 
дітей максимально насиче-
ним. Ідеї у керівника гене-
руються моментально — ак-
вапарк, прогулянки верхи на 
конях, велопробіг, виїзди, ко-
стюмовані вечірні програми, 
конкурси типу битва хорів, 
вогнище, дискотека! Дивля-
чись на трудовий день керів-
ника, розумієш — ця робота 
пекельно важка. Весь час 

потрібно бути уважним, кон-
тролювати самих дітей, а ще 
вожатих, психологів та сту-
дентів-волонтерів, які періо-
дично приїздять допомогти 
і, заодно, попрактикуватися. 
А ще Ірина встигає займа-
тися господарчо-адміністра-
тивними справами. Табір 

— безкоштовний, взагалі 
створювався як тимчасовий. 
Зараз утримується на кошти 
організацій, постійних спон-
сорів, періодичної підтримки 
місцевої влади. 

— Є  бізнесмени та фірми, 
що регулярно підтримують 
нас (їх всіх не перерахува-
ти). З глобальними витрата-
ми нам допомагають місцеві 
політики — Олександр При-
ходько та Ярослав Моска-
ленко. Олександр Олексій-
ович постійно заїжджає до 
нас, цікавиться, чим допо-
могти. А завдяки Ярославу 
Миколайовичу у нас буде 
шикарне футбольне поле та 
діти вже сплять на нормаль-
них ліжках. Тримаємо зв’язок 
з Вишгородською РДА, от не-
щодавно вони запросили нас 
взяти участь у велопробігу. 
Ми із задоволенням прийня-
ли запрошення. 

Наразі табір готується до 
зимового сезону — потік охо-
чих потрапити до «Лісової 
застави» набирає все біль-
ше і більше обертів. За сло-
вами Ірини, вона з колегами 
замахнулися на грандіозний 
проект — відбудувати старий 
корпус. Реально це означає 
побудувати будівлю з нуля, 
плюс провести комунікації:

— Потрібно все, починаю-
чи від цвяха. Побачимо, що з 
цього вийде. Але надія є!

А поки дорослі вирішують 
«дорослі» проблеми, життя у 
таборі тече своїм руслом — 
у старших триває неквапли-
ве прибирання території, а 
малеча знайомиться з новим 
психологом-волонтером і ви-
бирає казку, яку ставитимуть 
на вечір. 

Ольга Авраменко

В автобусі досить вгодо-
ваний мужик звертається до 
хлопчика:

— Малий, поступися міс-
цем дядькові з акваріумом!

Хлопчик поступається міс-
цем:

— Дядьку, а де ж акваріум?
Мужик хлопаючи себе по 

животі:

— П’ять літрів пива і дві 
тараньки.

* * *
Начальник зранку:
— Очі у тебе опухлі і чер-

воні. Ти що, пив?
— Ні, блін, на роботу йти 

не хотів. Плакав.
* * *

Приходить батько за си-

ном у дитсадок.
У нього запитують:
— Який ваш?
— А яка різниця? Все одно 

завтра назад приводити...
* * *

Найдовша і найбільш захо-
плююча подорож починаєть-
ся зі слів: «Я знаю коротку 
дорогу!»

Анекдоти

Діти війни


