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«Нові обличчя» ціною закривавлених?
Повний абзац!

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ
Отже, Володимир Карплюк і 

його партія.
В мінюсті України зареєстрова-

на 12 березня 2012 року. Саме 
очолюючи цю партію, В. Карплюк 
на позачергових місцевих ви-
борах 26 жовтня 2014 року став 
міським головою міста Ірпінь. А 
незабаром в декларації про дохо-
ди за 2013 рік показав... 67 квар-
тир, що є у його власності.

Вже наступного року квартир у 
Карплюка залишилося 23. Решту, 
за словами мера, він продав, як 
чесний бізнесмен.

«...67 квартир зареєстровані 
в 2013 році, — пояснив В. Кар-
плюк програмі «Схеми», що вий-
шла в ефір в червні ц. р., — це 
результат моєї підприємницької 
діяльності до того моменту, як 
я став міським головою. Я по-
казав цю декларацію, щоб те-
риторіальна громада знала, що 
балотується чесна людина, якій 
нема чого приховувати, в якої є 
доходи»... 

Отже, чим займався голова 
партії «Нові обличчя» В. Карплюк 
до 2012 р?

ТРОХИ ІСТОРІЇ
З матеріалу С. Головньова 

«Цар Бучі: історія родинного біз-
несу мера Федорука» (INSIDER, 
10 жовтня 2013 р.): 

«Карплюк приїхав до Ірпеня 
наприкінці 1990-х для того, аби 
вчитися в Академії податкової 
служби, яку донедавна очолював 
«регіонал»-утікач П. Мельник...

Студент з села Стрижавка, 
що під Вінницею, узявся за ко-
мерцію. 1995 року його мати Зоя 
Карплюк створила на Вінниччині 
рекламну агенцію «Сарафан».  

До Бучі підприємство переїхало 
2009 року. Згідно держреєстру, 
тоді вже ним володіли офіційно 
Володимир Карплюк та його дру-
жина Лариса. Зараз власниками 
«Сарафану» значаться дружина 
Крплюка та 27-річна Наталія 
Бойчук — колишня студентка 
Академії податкової служби.

З його слів (В. Карплюка — 
авт.), свій бізнес він розпочав у 
2004 році. З того часу бізнесмен 
взяв декілька кредитів в «При-
ватбанку» та «Універсалбанку» 
на суму близько $200 000. Гроші 
пішли на розвиток компанії «Са-
рафан», яка стала оператором 
ринку зовнішньої реклами в Ірпін-
ському регіоні.

Саме тоді, з слів Карплюка, 
він познайомився з Людмилою 
Федорук — дружиною бучансько-
го міського голови. На той час 
вона мала мережу біг-бордів у 
Бучі.

Будучи студентом, Карплюк 
захопився політикою — очолив 
студентський парламент, пізні-
ше працював помічником народ-
ного депутата Андрія Пінчука, 
який очолює Союз молоді Партії 
регіонів. На цій посаді Пінчука 
заміщає син президента — Вік-
тор Янукович.

На місцевих виборах 2010 року 
за підтримки Федорука та одіоз-
ного П. Мельника В. Карплюк ба-
лотується на посаду міського 
голови. За його підрахунками, 
саме він став мером. Але Цен-
трвиборчком затвердив резуль-
тати на користь чинного мера 
Володимира Скаржинського.

Зі слів Карплюка, на останньо-
му етапі виборів він розсварився 
з Мельником, який відмовився 

В №№23 (266) та 24 (277) відповідно від 7 та 21 серпня нашої 
газети в статтях «Як мухи на мед злітаються на свіжий бренд 
«Самопомочі» політичні гендлярі, авантюристи та аутсайдери. 
Цікава реакція «Самопомочі»...» та «Хто ховається за «новими 
обличчями» «Самопомочі», намагаючись будь за що потрапити 
в міську раду?» ми розповіли чому мешканцям міста та райо-
ну, якщо вони дійсно бажають змін на краще, не варто голосу-
вати на місцевих виборах за «нові обличчя» «Самопомочі».

Причому в другому матеріалі автор зауважив: «Навіть якби 
члени цих ініціативних груп («Самопомочі») і не були пов’я-
зані з нинішніми керівниками місцевого самоврядування, осо-
бисто я дуже добре подумав би, чи варто голосувати за них 
на виборах. Бо сам факт «нових облич» зовсім не є підста-
вою для обрання власників цих облич депутатами міської 
ради. Навіть якщо вони прибирають сміття по району, зда-
ють кров для поранених і виходять ранками на зарядку...». 

Вже після публікації цих матеріалів в ЗМІ з’явилися пові-
домлення про те, що 25 серпня в актовому залі Білоцерківсь-
кого аграрного університету відбувся з’їзд Київської обласної 
організації партії, яка так і називається — «Нові обличчя». Так 
от, керівником Київської облорганізації «Нових облич» став... 
заступник голови Київської ОДА Дмитро Христюк. А запро-
понував його кандидатуру лідер партії, міський голова Ірпіня 
Володимир Карплюк.  

На знімках: зверху — керівник Київської обласної організації партії «Нові обличчя», заступ-
ник голови Київської ОДА Д. Христюк; правіше — О. Кулібабчук, нижче зліва — В. Бархоленко, 
поряд — Є. Мельничук, побиті ірпенські активісти; внизу — два мери-забудовники



ні.

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

Доброчинність заради майбутнього
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Із зони АТО

Відбувся 13-й з’їзд ВО «Батьківщина»

Район заполонять «IT-ішники»

ГОЛОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ
Ю. ТИМОШЕНКО

Про продаж землі
«Батьківщина» виступає 

проти продажу сільського-
сподарської землі та пропо-
нує створити дієві механіз-
ми, які дозволять розвинути 
аграрний сектор.

На її думку, «сьогодні у нас 
є достатньо інструментів, 
щоб, не роблячи сільського-
сподарську землю товаром, 
дати можливість підняти 
фермерство».

Серед таких інструментів 
Тимошенко бачить надання 
селянам права продавати 
свої земельні паї державним 
земельним банкам за ринко-
вою ціною, або брати в таких 
державних банках кредити 
під заставу сільськогоспо-
дарської землі.

Окрім цього, лідер «Бать-
ківщини» не виключає, що 
продаж сільськогосподарсь-
кої землі загрожує втратою 
незалежності, бо через під-
ставних осіб її «може ску-
пить країна-агресор».

Юлія Тимошенко також 
упевнена, що в продажів 
сільськогосподарської землі 
зацікавлені кілька кланів.

Про децентралізацію
Ю. Тимошенко вважає, що 

12 вересня в Києві відбувся 13-й з’їзд партії ВО 
«Батьківщина». Загаломна з’їзді були присутні біля 10 
тис. людей, в тому числі — 171 делегат з усіх областей 
України, в тому числі з окупованих Донбасу та Криму. 

Головне питання, яке розглядав зїзд — участь у 
місцевих виборах. Було вирішено делегувати на них 
більше, ніж 30 тис. кандидатів.  

зміни до Конституції в ча-
стині децентралізації влади 
повинні розширювати повно-
важення місцевих громад, 
а не призводити до фактич-
ного посилення центральної 
влади.

«Наша команда була і є за 
децентралізацію влади. Але 
ми не збираємося вихову-
вати в Україні нових царів. 
Децентралізація мусить бути 
збалансованою, професій-
ною, яка принесе місцевому 
самоврядуванню в першу 
чергу незалежні фінанси, а 
по-друге, право управляти 
своїми фінансами», — ска-
зала вона.

Зокрема, лідер партії «Бать-
ківщина» вважає неприйнят-
ним надання префектами 
значних повноважень при 

відсутності відповідальності 
перед громадами.

На думку Ю. Тимошен-
ко, реальне та ефективне 
розширення повноважень 
місцевих громад можливе, 
але зміни до Конституції в 

частині децентралізації по-
винні бути внесені за умов 
єдності суспільства та кон-
сенсусу політичних сил.

Про зміни до Конституції
Ю. Тимошенко вважає не-

доцільним підняття питання 
децентралізації влади та 
проведення виборів на не-
контрольованих територіях 
України за умов російської 
агресії.

«Нам треба спочатку поба-
чити, що це мирна територія, 
на ній немає важкого чи 
іншого озброєння, що з на-
шого, українського, Донбасу 
виведені російські війська, і 
що там повною мірою вста-
новлена українська влада. 
І тоді ми можемо говорити 
про децентралізацію, про ви-
бори і про інші важливі речі 

для повернення стабільності 
України», — сказала вона.

«Ми мусимо сьогодні 
розпочати разом з представ-
никами Європейського Сою-
зу, разом з представниками 
Сполучених Штатів, україн-
ської влади, українського 
парламенту дуже глибоку 
дискусію: які треба вносити 
зміни в Конституцію, і чи мо-
жуть вони взагалі бути вне-
сені під час війни», – переко-
нана політик.

Окрім того, лідер партії 
«Батьківщина» наголосила 
на необхідності розділення 
питання децентралізації вла-
ди на місцях і умов встанов-
лення миру в державі.

Про коаліцію
«Батьківщина» залиша-

тиметься в коаліції зара-
ди миру і сильної України. 
«Батьківщина» не торгує ак-
ціями і не є політичним лом-
бардом, І як би важко нам не 
було дихати в цій коаліції — 
заради миру, заради сильної 
України ми будемо там!» — 
сказала вона.

Голова фракція зауважила, 
що у «Батьківщини» багато 
претензій до коаліції, «бага-
то претензій до найбільших 
двох партій, які, на наш по-
гляд, формують абсолютно 
помилкову соціально-еко-
номічну стратегію.

Лідер партії також переко-
нана, що коаліція має існу-
вати, але уряд повинен бути 
терміново замінений.

Наш кор.

— Усі країни з розвинутою 
економікою отримують ста-
лий розвиток за рахунок ІТ. 
Право на розвиток мають 
ті країни, де держава спри-
яє розвитку цих техноло-
гій, – запевняє голова РДА. 
— Тому що інформаційна 
технологія не є окремою 
галуззю, вона інтегрована 
у всі сфери економіки. Без 
ІТ не можна говорити про 
успішність будівельної, сіль-
ськогосподарської, фарма-
цевтичної, хімічної галузей. 
Без сильних інформаційних 
технологій самі по собі вони 
нічого не значать. Це вимо-
га часу. Тому ми і вирішили 
зробити ставку на розвиток 
ІТ саме у нашій області, у на-
шому районі. 

Все почалося з того, що 
після мого призначення, 
народний депутат Ярослав 
Москаленко передав мені 
колосальний масив даних 
про Вишгородський район: 
від демографії і природних 

Щоразу, коли йдеться про покращення добробуту наших громадян чи підняття 
мікроекономіки району, готуєшся вислухати про розвиток сільського господарства, 
медицини, освіти, нормальні дороги, транспорт і т. ін. Але є в нашому районі чинов-
ники, котрі впевнені і запевняють інших, що шлях до розвинутої економіки і всього, 
зазначеного вище, лежить через розвиток інформаційних технологій (далі – ІТ). Так 
нещодавно районна влада презентувала програму безкоштовного дистанційного 
навчання усіх бажаючих, хто прагне здобути професію у сфері ІТ, тобто програму-
вання. Безпрецедентно!

Суть полягає в тому, що, зареєструвавшись на сайті (winneros.org), кожен бажаю-
чий з 1 жовтня починає навчання, отримує завдання, витрачає кілька годин на добу 
ы здобуває основи спеціальності протягом чотирьох місяців. Від претендентів 
вимагають бажання навчитися, власний комп’ютер, доступ до Інтернету, мінімальні 
знання англійської мови. Наразі вже зареєстровано близько трьохсот осіб. Біль-
шість — це молодь. Найкращих з них, групу у тридцять чоловік, вестимуть особли-
во вимогливо. Адже саму цю тридцятку компанія, яка займеться навчанням, гаран-
тує працевлаштувати. 

Як пов’язати розвиток віртуального програмування з, наприклад, реальними нор-
мальними дорогами, взявся пояснити голова РДА Олександр Горган. 

ресурсів до стану економіки. 
Проводячи регулярно 
моніторинг усіх складових, 
він формує так званий па-
спорт району, яким потім по-
слуговується для прийняття 
тих чи інших рішень. По суті 
це і стало відправною точкою 
у генеруванні цієї ідеї. Тому, 
що після вивчення даних 
про Вишгородський район, я 
дійшов висновку, що району 
потрібно розвивати ту галузь 
економіки, яка буде створю-
вати велику кількість робо-
чих місць. А ще люди працю-
ватимуть, не виїжджаючи з 
місця постійного проживання 
(тобто людям подобається, 
де вони живуть, тому нам 
потрібно давати робочі місця 
саме там). 

Важливий момент: Вишго-
родщина має колосальний 
рекреаційний потенціал, 
отже, це повинні бути еколо-
гічні робочі місця. Головне — 
це мають бути перспективні 
робочі місця. Ми повинні 

спрогнозувати, що ця робота 
не зникне з часом. Отже, ІТ 
галузь повністю задовольняє 
ці потреби.

— Так що корисного від 
напливу програмістів, або 
як їх ще називають айтіш-
ників, матиме Вишгород і 
район?

— По-перше, айтішники 
багаті люди. Вони заробля-
ють дуже добре, оскільки 
їхні замовники — це заможні 
люди, в тому числі з інших 
країн світу. А заробляючи 
кошти в районі, вони спла-
чують податки тут. Район ма-
тиме висококваліфікованих 
спеціалістів з високим рів-
нем заробітної плати.

Друге — це відповідальні, 
свідомі люди. Ті, хто задіяні 
в інтелектуальній сфері, 
зазвичай законослухняні і 
відповідальні громадяни. 
Район отримує відповідаль-
них членів нашої громади, 
які, дбаючи про свою роботу, 
будуть вимогливо ставитися 

до довкілля, до влади, вони 
будуть активними громадя-
нами. 

І третє — люди звикають 
покращувати все, до чого 
вони беруться. Вони швидко 
і легко пропишуть програ-
му, аби презентувати ту чи 
іншу сильну сторону Вишго-
родського району. Отже, ін-
формаційними технологіями 
ці люди будуть насичувати 
інфраструктуру району, ро-
бити її більш конкурентною, 
привертатимуть увагу до на-
шого району.

За словами Олександра 
Горгана, цей проект для РДА 
взагалі нічого не коштував. 
Всі витрати покрив Ярослав 
Москаленко. Суму назвати 
відмовився, посилаючись на 
комерційну таємницю:

— Проект дуже дорогий. 
Адже спочатку мова йшла 
про навчання тільки групи у 
30 чоловік. Але переговорив-
ши з Ярославом Миколайо-
вичем, вирішили розшири-

тися. Компанія «GO IT», яка 
займеться практичним нав-
чанням майбутніх фахівців, 
поділиться своїм інтелекту-
альним капіталом. Це без-
прецедентний випадок, коли 
надбання компанії купує бла-
годійник, одна фізична осо-
ба, і віддає всім бажаючим! 
Це колосальні кошти! 

Мені здається, що це пер-
ша і єдина в Україні програма 
безкоштовного дистанційно-
го навчання ІТ-спеціальності. 

— Коли Ви очікуєте на 
перші результати?

— У березні ми матимемо 
перші відрахування у бюд-
жет району! Як? Від діяль-
ності наших айтішників. Я 
запевняю, що ця програма 
пройде успішно. Без сумніву. 

І ми будемо нарощувати 
темп, тому що наше завдан-
ня — це зробити наш район 
екологічним та інноваційним. 
Завдання влади і громади. І 
в цьому ми — єдині. 

Ольга Авраменко

Моя міліція

Протягом минулого тижня 
на території р-ну зареєстро-
вано 8 крадіжок майна,  4 
повідомлення про нанесен-
ня тілесних ушкоджень, що 
призвело до короткочасного 
розладу здоров’я громадян,  
17 дорожньо-транспортних 
пригод в результаті яких 3 
особи постраждали,  7  пові-
домлень про погрози гро-
мадянам, 7  повідомлень 
про пошкодження майна, 6 
повідомлень про вчинення 
насильства в сім’ї, 3 фак-
ти виявлення незаконного 
зберігання та збуту нарко-
тичних засобів

09.09.2015 року звернувся 
гр. М., який повідомив про 
те, що на протязі доби в с. 
Хотянівка будівельники, які 
працювали на будівництві 
будинку заявника викрали 
електроінструмент.  

09.09.2015 близько 17:30 
годин на 32 км. автодороги 
Київ – Десна в с. Хотянівка 
гр. Р., керуючи автомобілем 
«Кіа» виконуючи маневр 
«розворот», скоїв зіткнення 
з автомобілем «Ваз - 2106».   

Внаслідок ДТП водія дру-
гого автомобіля та його па-
сажирку з травмами різно-
го ступеня доставлено до 
лікарні.

 Начальник райвідділу,
підполковник міліції                           

                     П.І. Панфьоров              

У м. Вишгороді 
та районі 
з  9-го  по 15 
вересня 2015 р.

Масштабну програму 
із допомоги українській 
армії загиблого нардепа 
Ігоря Єремеєва продов-
жать його колеги. Саме 
про це офіційно заявили 
його партнери та друзі 
Ярослав Москаленко і 
Степан Івахів, відвідуючи  
розвідувальний підрозділ 
ЗСУ, сектору А, який несе 
службу на передовій. 

Цей розвідпідрозділ на-
прикінці липня, напередодні 
трагічної загибелі, відвідав 
Ігор Єремеєв. Тоді він від-
гукнувся на прохання україн-
ських бійців і привіз необхід-
не військове спорядження, 
оптику та амуніцію хлопцям 
на передову. Пообіцяв у ве-
ресні привезти ще  волонтер-
ську допомогу, але не встиг.

Ігор Єремеєв разом із ко-
легами ще у березні 2014 
року заснував масштабну 
програму «Збережи життя 
солдату». Тепер завдання 
його колег — її продовжити. 
Отже, депутати із фракції 
«Воля народу» С. Івахів та 
Я. Москаленко придбали і 
привезли на передову до ро-
звідників все, що було обіця-
но Ігорем Єремеєвим під час 
його останнього візиту. Це 
велика партія британського 
осіннього камуфляжу, партія 
кольорових тепловізорів, 
тепловізійних прицілів, оку-
лярів нічного бачення тощо.

«Єремеєва часто питали 
як довго він буде допомагати 
українській армії. Він завжди 
відповідав: до перемоги 
України над ворогом. Наше 
завдання із  колегами Ігоря 
зробити все, щоб всі його по-
чинання тривали. У рамках 
ініційованої ним Програми 
«Збережи життя солдату» 
за 1,5 року ми разом вже 
надали волонтерської допо-
моги ЗСУ та добробатам на 
суму понад 70 млн. гривень. 
І програма триватиме до 
звільнення окупованих тери-
торій», — сказав народний 
депутат Я. Москаленко.

Степан Івахів, багаторіч-
ний бізнес-партнер та друг 
Ігоря Єремеєва підкреслює: 
«У Ігоря було багато бла-
годійних проектів, вони по-
лягали не тільки в допомозі 
армії. Багато проектів на Во-
лині, у його 23-му виборчому 
окрузі. Це і допомога хворим 
дітям, і програма енергоз-
береження для соцоб’єктів, 
і інфраструктурні проекти. 
Багато сил він докладав до 
звільнення наших полонених 
солдат. Допомагав лікува-
тися пораненим бійцям, ро-
динам загиблих. В зоні АТО  
також були соціальні проек-
ти. Коли був останній раз на 
Луганщині — привіз допом-
огу інтернату для дітей-ін-
валідів.  Люди вірили Ігорю, 
знали, якщо він пообіцяв — 
значить зробить. Тож, його 
проекти всі будуть продов-
жені. Це вже наша справа 
честі в пам’ять про нього».

Наш кор.

Я. Москаленко: 
«Програма 
«Збережи 
життя солдату» 
діятиме 
до звільнення 
окупованих 
територій...»
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Борги влади

Все для АТОшників — 
борги, квартири і проїзд 

Перше, що їм довелося вис-
лухати — заборгованість перед 
військовими за роботу з будів-
ництва фортифікаційних споруд 
в зоні АТО. За словами хлопців, 
підприємство «АРІС-Інвест», 
з яким вони заключили трудо-
ву угоду, мало розрахуватися з 
ними ще до 15 серпня. По сьо-
годні ніхто грошей не отримав. 
Якщо стисло, то відповідь від 
представників влади була такою: 
діяльність «АРІС-Інвест» досить 
відома по Київській області, має 
сумнівну славу. Однак у нашо-
му випадку гроші за перебуван-
ня хлопців на будівництві фор-
тифікаційних споруд фінансує 
Міністерство оборони. Ні місто, 
ні район, ні область, ні приватне 
підприємство не виплачують цих 
коштів. Тож потрібно регулярно 
«нагадувати» Міністерству обо-
рони. Інакше кажучи, «вибивати» 
свої гроші. Зі свого боку, що зро-
били свого часу керівники РДА 
— це виплатили бійцям аванс у 
розмірі 28 тисяч гривень, взяв-
ши кошти з «кишені» району. Це 
була їхня власна ініціатива. Виш-
городський район був чи не єди-
ним з усієї області, котрий за два 
тижні віднайшов людей, техніку 
та кошти, аби все це швидко на-
правити на будівництво до зони 
АТО. 

Друге, що турбувало ініціатив-
ну групу — неясна пауза з прид-
банням житла сім’ям загиблих 
воїнів. 

— На рівні чуток, нам повідо-
мили, що житла поки не чекати 
тому, що ви, влада, не домови-
лися про відкат із будівельником. 
Кажу прямо, за що купив, за те 
продав. Коли з’являться кварти-
ри? — не блимаючи оком так і 
спитав Денис Париж. Відповіли 
йому також швидко і без заминок: 

— Домовлятися про відкати 
неможливо з багатьох причин, 
але найголовніша — моральна, 
— запевнив Олександр Горган. 
— Відповідно до вимог закону, 

ми маємо право придбати лише 
ті квартири, що здані в експлуа-
тацію. Тобто повністю готові як ві-
зуально, так і на паперах. Скіль-
ки у нас об’єктів таких? Знайшли 
ЖК «Ярославичі», які офіційно 15 
вересня мають бути здані. Але у 
дійсності це станеться пізніше. 
От з ними і працюємо щодо квар-
тир для АТОшників. Порушувати 
постанови ні забудовник, ні ми не 
можемо. Запасіться терпінням, 
ми обов’язково виконаємо все, 
що обіцяли.

Взагалі про житло говорили 
багато і довго. До розмови приєд-
налася удова загиблого бійця 
Тетяна Костюченко — жінка має 
отримати двокімнатну квартиру, 
але, знову таки, не все так легко 
відбувається, як хотілося б усім 
присутнім. 

Третім пунктом розмови став 
безоплатний проїзд сім’ям за-
гиблих бійців. Знову таки, можна 
інтерпретувати тему з усіх боків. 
На думку Вячеслава Савенка, 
пільговий проїзд логічно було б 
взагалі відмінити, а краще зро-
бити надбавку до виплат — не-
хай людина сама вирішує, на 
що їй витрачати гроші. З іншого 
боку, перевізників також можна 
зрозуміти. Зараз у Вишгороді на 
безкоштовний проїзд має право 
близько 16 (!) тисяч чоловік (вік 
населення, яке має право голо-
сувати). А ще зробили цікавий 
підрахунок — у середньому у 
вихідний день безкоштовно кори-
стуються маршрутками 800 паса-
жирів, а у будній день — це вже 
1200. 

Тепер про права пільговиків. 
Щоб там не волав водій — до 
свого салону він повинен пуска-
ти будь-яку кількість пільгових 
пасажирів, адже закон не вказує 

З таким списком назрілих проблем минулого тижня бійці АТО 
звернулися за відповідями до керівництва району. Зустріч 
пройшла неформально, однак на вирішення питань, зазначе-
них у переліку, це не вплинуло. Поки що.

Інтереси кількох десятків бійців, які зібралися під адмінбу-
динком у Вишгороді, представила ініціативні група на чолі з 
Денисом Парижем (нагадаємо, Денис — один із засновників 
Асоціації учасників АТО Вишгородщини, а до цього: старший 
розвідник, служив у зведеному розвідзагоні другої БТГр 72-ї 
бригади). 

З чітко окресленими питаннями хлопці звернулися до голови 
РДА Олександра Горгана та його першого заступника Вяче-
слава Савенка. Треба віддати належне чиновникам — вони, 
відклавши телефони і всі справи, на кілька годин поринули у 
пред’явлені їм гострі питання.

Вишгородська районна рада

Виконавчий комітет Демидівської сільської ради звертається до Вас з 
клопотанням про присвоєння звання «Почесний громадянин Вишгородсько-
го району» —

Костюченку Олександру Андрійовичу, старшому сержанту, старшому 
механіку-водію танка, який загинув смертю хоробрих 11 липня 2014 року в 
ході антитерористичної операції на сході України, захищаючи незалежність і 
цілісність нашої Батьківщини.

Біографічна довідка:

Народився 22.09.1975 року в с. Демидів. В 1992 році закінчив Деми-
дівську середню школу, в 1997 році Одеський кооперативний технікум та 
Одеську Державну академію холоду в 2002 році.

Працював приватним підприємцем. Мав сім’ю. Виховував двох дітей.

чисельність таких пасажирів під 
час однієї поїздки (обмеження 
до двох — власна вигадка пе-
ревізників). А по друге, відшкодо-
вує витрати транспортникам за 
пільгових пасажирів — держава! 
Нюанс в тому, що з кожним роком 
сума відшкодувань зменшується. 
Приміром, у 2010 році Вишгород 
отримував 2 мільйони гривень. 
Цьогоріч ця цифра скотилася до 
600 тисяч гривень. Щодо, м’яко 
кажучи, невихованих водіїв, то 
за цей було звільнено чотирьох 
— за зверненням пасажирів, їх-

ніх скарг і фіксації порушення. 
Члени ініціативної групи поста-
вили питання щодо безоплатного 
проїзду членам сімей, загиблих 
АТОшників. Аби детально обго-
ворити цю пропозицію, ініціатив-
ну групу запросили на найближче 
засідання транспортної комісії, 
де будуть присутні власне і самі 
перевізники. Голова РДА та за-
ступник зайняли сторону хлоп-
ців, пообіцявши лобіювати їхні 
інтереси.

Наприкінці Вячеслав Савенок 
багато говорив про те, що сьо-
годні збільшилася кількість кате-
горій населення, які потребують 
соціального захисту. Часто порів-
нював дії районної ради і РДА, на 
користь останньої. Акцентував на 
тому, що за свої слова і обіцян-
ки він відповідає та їх виконує. 
Може чесно дивитися у вічі всім 
присутнім. Доступно роз’яснював 
закони. Попереджав хлопців, що 
не хоче, щоб «їх використовува-
ли, як політичне гарматне м’ясо, 
адже незабаром вибори». Та для 
деяких присутніх із ініціативної 
групи це так і залишилося «кра-
сивою розмовою», бо фактичних 
зрушень вони не побачили. Але, 
все ж таки, зустріч завершили 
на оптимістичній ноті — хлопці 
запропонували створити коорди-
наційну раду при РДА, аби ефек-
тивно і конкретно можна було б 
вирішити ту чи іншу проблему. 
Олександр Горган та Вячеслав 
Савенок охоче погодилися та по-
обіцяли підтримку зі свого боку. 

— Я їх, тобто владу, почув. 
Результати зустрічі, як на мене, 
задовільні. Тепер піду нашим 
розповім, — підсумував Денис 
Париж. — Далі побачимо. 

Ольга Авраменко
Фото автора

Демидівський сільський голова В. О. Дідок

Демидівський сільський голова 
ще минулого року звернувся 
до райради з пропозицією 
присвоїти О. Костюченку 
звання «Почесний громадянин 
району» (посмертно). І. Побідаш 
цю пропозицію проігнорувала... 

Герої не вмирають? 

Стаття «Не існує ціни вищої, ніж заплатили за нашу свободу 
ці воїни. Та, на думку районної влади, їх подвиг до подвигів 
І. Вікована і В. Решетняка «не дотягує»...», як і очікувалося, 
сподобалася не всім. В редакцію зателефонував І. Вікован, 
намагаючись довести, що «всі його нагороди заслужені», та 
що в музеї, яким він керує, «відображені реалії сьогоднішньо-
го дня». З чого я зробив висновок, що він не зовсім зрозумів 
про що саме йшлося в статті. Так от: я ні в якому разі не хотів 
применшити заслуги І. Вікована перед українським народом 
взагалі і перед  громадою вишгородського району зокрема. Я 
просто хотів пояснити і І. Віковану, і депутатам: не потрібно 
живим змагатися із загиблими героями. Просто слід зрозуміти: 
ніхто з нас, живих, не зможе зробити для України більше, ніж 
вже зробили вони.  Не розуміти такої простої речі — соромно і 
недостойно громадянина України. 

А ще до редакції зателефону-
вала Тетяна Костюченко — вдова 
загиблого Олександра Костючен-
ка. Для того, щоб внести правку у 
вже згадану статтю.

Я вибачаюся перед Тетяною та 
родичами загиблого Олександра 
за те, що не вказав його зван-
ня, — «старший сержант», — та 
не точно назвав його вік: на мо-
мент загибелі йому було не 39, 
а 38 років. Окрім того, зазначу, 
що Указом Президента України 
№ 747/2014 від 29.09.2014 р., 
«за особисту мужність і героїзм, 
виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України», він нагород-
жений орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно). У Олексан-
дра залишилося двоє діток.   

...В той же час, згадавши чис-
лені нарікання І. Побідаш та ін-
ших депутатів на адресу сільсь-
ких голів щодо неподання ними 
кандидатів на почесне звання під 
час сесії, вирішив зателефону-
вати Демидівському сільському 
голові В. Дідку і запитати чому 
він, наприклад, не звернувся 
до районної ради з відповідним 
зверненням шодо загиблого О. 

Костюченка. І був просто шокова-
ний його відповіддю: виявляєть-
ся, В. Дідок звернувся з таким по-
данням до районної ради ще... 24 
липня 2014 року. Через два тижні 
після загибелі Олександра та че-
рез кілька днів після офіційного 
підтвердження цього факту.

Однак, голова районної ради І. 
Побідаш ніяк на це звернення не 
відреагувала. А під час особистої 
зустрічі з В. Дідком заявила, що 
посмертно звання «Почесний 
громадянин району» не присво-
юється. 

Отже, для В. Решетняка, ма-
буть, було зроблено виключення. 
Враховуючи його особливі заслу-
ги перед громадою району. 

Оце і все, що маємо знати про 
менталітет, шкалу моральних 
цінностей, моральні стандарти, 
а також, ставлення до загиблих 
героїв керівника районної ради 
І Побідаш. Як там заявив один з 
квартальних у Слов’янську? «Це 
для вас вони герої, а для нас — 
ні...». То, може І. Побідаш варто 
було б перекваліфікуватися в 
квартальні? Причому — десь по-
ближче до російського кордону? 

В. Борзовець
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Повний абзац!
Киевщина

«Нові обличчя»

підтримувати свого колишньо-
го студента.

Після поразки на виборах мера 
Ірпеня, Карплюк пішов заступ-
ником до свого теперішнього 
кума — мера Бучі Федорука. На 
цю посаду, розповідає бізнесмен, 
його запросив сам міський голо-
ва.

Втративши вплив в Ірпені, 
Карплюк зосередився на Бучі.

«Мої друзі з Польщі та Болгарії 
погодились інвестувати у будів-
ництво, треба був партнер. Я 
запропонував Людмилі Іванівні 
ним стати, — розповідає Кар-
плюк. — З досвіду знав, що це 
стабільний партнер. Вона єди-
на, хто не змінював умови дого-
вору з моменту його підписання.

Партнери створили у 2011 
році підприємство «Будрегіонін-
вест», яке 50 на 50 належить 
Людмилі Федорук та Ларисі 
Карплюк. З слів бізнесмена, для 
придбання матеріальної бази 
їм знадобилось близько 400 000 
гривень. Стартап, зав’язаний 
на ділових здібностях Карплюка 
та адмінвпливі Федорука, себе 
виправдав. Вже за рік чисти при-
буток компанії склав 74,5 млн 
грн.

«Будрегіонінвест» став під-
рядником будівництва житла в 
Бучі, замовником якого були під-
приємстсва Карплюка, головне 
— «Сарафан».

Рекламний досвід бізнесмена 
допоміг в реалізації квартир.

«Будрегіонінвест» заклав 5 
житлових комплексів: «Нова-
тор», «Центральний», «Вар-
шавський», «Rich Town», «Буча 
Квартал». Якісь вже здали, якісь 
ще будують... 

З слів Карплюка, його під-
приємство охопило 40% бу-
дівельного ринку житла в Бучі. 
Загальна квадратура житлових 
комплексів складає 95 тисяч 
квадратних метрів. Якщо бра-
ти середню ціну за квадратний 
метр — 7 тисяч гривень —  то 
прибудок від реалізації може 
скласти більше, ніж $80 мільй-
онів.

Через кілька місяців після 
створення “Будрегіонінвесту” 
на одному із будмаданчиків 
стався нещасний випадок, що 
підштовхнуло Карплюка зали-
шити посаду чиновника — за-
ступника міського голови Бучі».

Із розслідування телеканалу 
TVI (2013 р.):

«...У мальовничій Бучі за 20 
кілометрів від Києва міський 
голова Анатолій Федорук прак-
тикує щось схоже на сімейний 
підряд у розподілі та оформлен-
ні землі, яка поблизу столиці ко-
штує тисячі доларів.

Будівельна фірма, учасницею 
котрої є дружина мера Федору-
ка, отримує привабливі шматки 
для забудови через цілий ланцюг 
близьких та родичів.

Містечко Буча є особливим 
містом. Це — рекреаційна зона, 
її часто називають легенями 
столиці.

Охочих придбати житло у Бучі 
з року в рік лише збільшується. 
Тому для забудовників бучанська 
земля є справжнім клондайком.

Вартість однієї сотки землі в 
Бучі становить від 5 до 8 тисяч 
доларів. Однак її можна отрима-
ти… і безкоштовно.

Одну з ділянок, на якій сьогодні 
жваво провадять будівництво, у 

липні 2011 року депутати місь-
кради Бучі виділили кільком щас-
ливчикам.

Державний акт на право влас-
ності на землю у грудні того ж 
року підписав мер Бучі Анатолій 
Федорук.

Майже кожен отримав 10 со-
ток для будівництва житлового 
будинку та близько 40 соток — 
для ведення особистого селян-
ського господарства.

Однак, іще не отримавши до-
кумент, що посвідчував право 
власності на землю, усі власни-
ки у листопаді 2011 нотаріально 
делегували право власності на 
ділянки Олегу Івановичу Яцюку.

Як стало відомо з джерел ТВі, 
він є двоюрідним братом мера 
Бучі.

Олег Яцюк передоручив Това-
риству з обмеженою відповідаль-
ністю «Будрегіонінвест» в особі 
директора Володимира Карплю-
ка у будь-який спосіб розпоряд-
жатися цими земельними ділян-
ками.

Менеджер «Будрегіонінвесту» 
підтвердила журналістам «Зна-
ку оклику», що єдиним власником 
усієї цієї землі, котра виділялася 
людям у 2011 році, є Карплюк — 
кум мера Бучі та його колишній 
заступник із економічних пи-
тань:

— Земельні ділянки, які зна-
ходяться тут, вони перейшли 
Володимиру Андрійовичу на під-
ставі договору купівлі-продажу, 
він купив їх за гроші, — розповіла 
менеджер у сфері операцій з не-
рухомістю «Будрегіонінвесту» 
Анна Ковальчук.

— Тобто він скупив в отих 
всіх людей — Павловського 
Станіслава Анатолійовича, по-
тім є Тереньковський Анатолій 
Михайлович… Він повністю ску-
пив і він є власником повністю… 
Карплюк…

— …Володимир Андрійович.
До речі, відразу після розмови 

журналістам ТВі вдалося зафік-
сувати і машину Володимира 
Карплюка, і його самого біля Ір-
пінської прокуратури.

«Ну, ви, ще раз вам кажу, що 
тут дивного в цьому?», — від-
повів Володимир Карплюк на пи-
тання про те, як ділянки кількох 
осіб опинилися в руках однієї лю-
дини, та ще й кума мера.

«Жодної земельної ділянки я 
не отримував, все купував від-
повідно до ринкових цін, це все 
є в реєстрі державному, можна 
перевірити, сплачувались по-
датки, які до мене питання», 
— заявив Володимир Карплюк, 
екс-директор компанії «Будре-
гіонінвест».

Пізніше виявилися додат-
кові пікантні деталі. Зі стату-
ту випливає, що засновниками 
компанії «Будрегіонінвест», у 
власності якої перебувають зе-
мельні ділянки, є і дружина Воло-
димира Карлюка, і дружина само-
го міського голови — Людмила.

Щоправда, Людмила Федорук 
виявилася зовсім неохочою до 
спілкування з журналістами. 
Вона втекла від телекамери у 
власний автомобіль, кинувши 
при цьому журналістам: «Ні, я 
зараз не можу давати інтерв’ю».

Представники компанії, до якої 
причетна дружина мера, взагалі 
повелися агресивно. Вони не 
лише заважали зйомці, а й по-
грожували фізичної розправою, 
посипаючи свої репліки лайкою.

Журналістам «Знаку оклику» 

вдалося розшукати одного з 
власників землі, яка передору-
чила її через двоюрідного брата 
мера будівельній компанії Люд-
мили Федорук.

Виявилося, що жінці, котра 
підписувала документи в но-
таріуса, за участь в схемі на-
віть нічогісінько не заплатили.

«Ні копійочки, клянусь вам. Ну, 
позабирали всі документи та й 
все. Принаймні, мені нічого не 
дали, я просто підписала й усе», 
— зізналася жінка.

Журналісти ТВі хотіли отри-
мати коментар особисто від 
мера, однак так і не змогли за-
стати його на робочому місці. 
У телефонній розмові ці дивні 
збіги обставин мер назвав фан-
тазіями.

— Ця земля переходить потім 
пану Яцюку, який є вашим дво-

юрідним братом, і вже згодом 
переходить пану Карплюку, який 
є вашим кумом, і вже наступною 
ланкою є забудова «Будрегіонін-
весту»…

— Тим більше, якщо ви так 
обізнані, то про що ви говори-
те? — обурився мер Бучі Ана-
толій Федорук.

— Ну, щоб ви прокоментували 
цю ситуацію? Нічого дивного не 
бачите?

— Ну, що тут коментувати… 
Ви собі фантазуєте в силу свого 
фахового рівня, освітянського, 
морального і так далі.

Анатолій Федорук також об-
любував собі місце серед зелених  
насаджень Бучі. Він проживає у 
розкішному маєтку. Щоправда, в 
декларації про доходи за 2012 рік 
він вказав загальну суму сукуп-
ного доходу родини — 806 тисяч 
гривень. При цьому заробітна 
плата мера становить 138 ти-
сяч гривень.

Однак, схоже на те, що сім’я 
міського голови може розпоряд-
жатися і більшими обіговими ко-
штами. Із договору про спільну 
діяльність у будівництві жит-
лових будинків компанія «Будре-
гіонінвест», де в засновниках є 
дружина Анатолія Федорука, зо-
бов’язується здійснити діловий 
вклад на суму близько 92 мільй-
онів гривень.

Окрім того, з транспортних 
засобів мер Бучі декларує лише 
«Мерседес-Бенц». Однак жур-
налісти зафіксували на камеру 
його дружину, яка пересуваєть-
ся на розкішному «Лексусі».

Родичі та близькі мера Ана-
толія Федорука не лише у див-
ний спосіб стали власниками 
землі у Бучі. Вони ще й прово-
дять будівництво з порушення-
ми. Це виплило під час розмови із 
менеджером «Будрегіонінвест». 
Жінка заявила, що компанії не 
вистачає кількох документів, «ці 
державні акти просто пішли з 
папки».

В «Ірпіньводоканалі» заявили, 
що з відповідними дозволами на 
інженерні комунікації у «Будре-
гіонінвесту» є проблема.

«Технічні умови були, але вони 
їх не виконали. Там було напи-
сано в технічних умовах, що 
вони мають прийняти дольову 
участь у будівництві станції 
з очистки води від заліза», — 

розповів голова КП «Ірпіньводо-
канал» Олександр Калашніков. З 
його слів випливає, що компанія 
скористалася покровитель-
ством мера. «Вони написали 
мені листа, що вони для міста 
зробили дорогу і місто їм само-
зарахувало. Ця справа зараз у 
суді перебуває», — заявив Ка-
лашников.

Окрім того, Державна архі-
тектурно-будівельна інспек-
ція виявила ще низку порушень 
при будівництві. Однак «Бу-
дрегіонінвест» вперто відмов-
ляється виконувати відповідні 
прокурорські приписи. «Забудов-
ник відмовляється в отриманні 
цих документів. Вони направлені 
для отримання рекомендованою 
поштою, тобто в нас, в інспек-
ції, буде підтвердження факту 
того, що він отримав і вже від-

повідно будемо до цього діяти 
і вживати заходи», — заявив 
начальник відділу прокуратури 
Київської області Вадим Чижи-
ковський.

Як бачимо, у центрі всієї цієї 
історії з землею і будівництвом 
— міський голова Бучі Анатолій 
Федорук. Тому виникає питання 
— чи змогли б родичі та близькі 
мера вести будівельний бізнес 
з мільйонними оборотами без 
його участі та допомоги?».

Отже, шановні читачі, як ба-
чимо, схема дуже проста і виш-
городцям до болі знайома: спо-
чатку одному або кільком людям 
виділяються земельні ділянки під 
приватне житлове будівництво, 
або ж під сади, городи чи інше 
господарство (у Вишгороді таке 
виділення часто практикувалось 
на цілі сім’ї). А потім ці земельні 

Дані з декларації за 2013 та 2014 роки Ірпінського міського голови, оприлюдненої на 
офіційному сайті Ірпінської міської ради
* відсутня сторінка декларації із частиною земельних ділянок декларанта (п. 23). 
**абсолютний рекорд серед всіх декларацій, оброблених ГР ЧЕСНО 
*** порівняно з результатами обробки декларацій депутатів столиці

Двоє «збирачів нових обличч» знайшли один одного. «Регіона-
ли» відпочивають...  



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

5
Киевщина

№26(269), пятница, 18 сентября 2015 г.

ціною закривавлених?
Будівельні схеми
Що поєднує мера  Бучі Анатолія Федорука 
та мера Ірпеня Володимира Карплюка?

ПрАТ «Меліоратор» ТОВ «Новатор» ТОВ «Будрегіонінвест» ТОВ «Сарафан»

Наталія Матвієць

Володимир Карплюк,
мер Ірпеня

нотаріус 
Федорука

Анатолій Федорук,
мер Бучі

Анатолій Матвієць,
екс-заступник 
прокурора Київської 
області

А. Матвієць курував пе-
ревірки, що стосувалися 
діяльності Федорука, жодна 
з них не виявила порушень

земляк

дружина мати

Василь Яцюк Людмила Федорук Лариса Карплюк Зоя Карплюк

дядько дружина

засновницівласник засновник засновниця

ділянки передаються в управлін-
ня («продаються», даруються і 
т. ін.) зацікавленим особам. А ті 
уже розпоряджаються ними на 
свій розсуд. Наприклад, всупереч 
цільовому призначенню, зводять 
багатоквартирні будинки...

Саме цим і займалися мер Бучі 
А. Федорук із своїм заступником 
В. Карплюком в 2010-2011 р. р. 
Займалися, як бачимо, доволі 
плідно, оскільки завершилося це 
тісне співробітництво в 2011 році 
створенням ТОВ «Будрегіонін-
вест» — головної будівельної 
«контори» двох кумів. 

Взагалі-то те, що вони робили, 
називається корупцією і, звичай-
но, не могло пройти непомітно 
для мешканців Бучі, які хоч тріш-
ки цікавились життям міста і тим, 
яку роль в цьому житті грає мер 
та його заступник. Однак, не зва-

жаючи на це, В. Карплюку в жо-
втні 2014 р. (через півроку після 
Революції гідності!) якимось ди-
вом вдається стати мером сусід-
нього Ірпіня. Як це стало можли-
вим? Дуже просто.

ГРОШІ + РЕКЛАМА + 
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВИБОРЦІВ...
Будь-який бізнесмен, який от-

римав можливість «попрацюва-
ти» з бюджетними коштами та 
матеріальними цінностями, які 
належать громаді, прекрасно 
розуміє, що ніякий чесний бізнес 
ніколи не зрівняється за надпри-
бутками з такою «політично-під-
приємницькою діяльністю». 

Саме тому В. Карплюк, зали-
шивши посаду заступника бу-
чанського мера і свого кума А. 
Федорука та зареєструвавши 
ТОВ «Будрегіонінвест», кинувся 
реєструвати свою партію. Без 
партії немає виборів, а, значить, 
немає влади. А без влади немає 
бізнесу. Все дуже просто. 

Чому саме «Нові обличчя»? Та 
тому, що В. Карплюк прекрасно 
розумів, що в суспільстві існує 
попит на нові обличчя, оскіль-
ки вся «політична еліта» країни 

дуже нагадує вкрай засмаль-
цьовану та лапану-перелапану 
карточну колоду, вальти, дами, 
королі та тузи з якої протягом де-
сятків років лише міняються між 
собою місцями.  

«Поки що, — швидше за все 
думав В. Карплюк, — «схава-
ють» і «Нові обличчя». А коли 
дійде, що справа не просто в но-
вих обличчях, а в професійності, 
чесності та порядності, буде вже 
пізно...».  

І виявився правий. «Електо-
рат», якого Майдан так нічому і 
не навчив, проголосував за ньо-
го. І В. Карплюк став мером Ір-
піня. Звичайно, на ситуацію на-
клались немалі гроші, які вони 
з кумом вже встигли заробити 
завдяки оборудкам із землею, в 
тому числі, завдячуючи ТОВ «Бу-
дрегіонінвест». А ще — реклама, 

адже за ці роки він вибудував 
мережу своїх місцевих ЗМІ, ро-
звинув рекламний бізнес (борди 
та сітілайти), який започаткувала 
на Вінниччині його мати. З іншого 
боку, заступником мера В. Кар-
плюк був у Бучі, а звідки жителям 
Ірпеня знати, чим саме насправ-
ді займався той у сусідньому 
містечку? Мабуть, працював на 
громаду, якщо  його кандидатуру 
так активно підтримує мер Бучі А. 
Федорук...

Однак, окрім всіх цих чинників, 
на думку регіональної координа-
торки Громадського руху ЧЕСНО 
Ірини Федорів, був ще один. Ось 
що вона зазначила в матеріалі 
«Нові обличчя» — загроза для 
Києва та області», недавно опу-
блікованому на сайті Ірпеня:

«...Восени 2014 року кум екс- 
«регіонала» Федорука — Воло-
димир Карплюк — став мером 
Ірпеня. Ані Народний фронт, ані 
БПП не виставили на цих вибо-
рах своїх кандидатів. Це, най-
більш імовірно, означає повний 
злив регіону під столицею в ін-
тересах місцевих політиків.

І Народний фронт, і БПП мог-
ли б підтримати єдину канди-
датуру, як це було зроблено на 

223 окрузі Києва, і тоді міг би 
перемогти інший кандидат, на-
приклад «свободівець» Богдан 
Мельничук, який веде боротьбу 
із незаконними забудовами.

Імовірність «зливу округу» під-
тверджує той факт, що пред-
ставник «Нових облич» Іван 
Лисенко, який колись відсидів 
за злочин, негласно очолював 
штаб БПП в Бучі ще в травні 
2014 року, до того, як відбулись 
вибори мера в Ірпені.

Штаб БПП в Ірпені так само 
негласно координував Володи-
мир Карплюк.

Передвиборчу кампанію Кар-
плюка та екс-«регіонала» Федо-
рука, який подався у той же час 
до парламенту, супроводжував 
скандальний політтехнолог та 
медіаконсультант Сандея Аде-
ладжі — Петро Щербина. Щер-

бина також є заступником голо-
ви партії «Нові обличчя»...». 

Втім, цей чинник, мабуть, теж 
можна пояснити одним словом, 
яке ми вже згадували: гроші. 

«ЗАЛІЗНА ХВАТКА» 
МЕРА КАРПЛЮКА 

Але дуже швидко ірпінська гро-
мада відчула на собі всі прина-
ди бурхливої діяльності нового 
мера-забудовника. Одним з пер-
ших про них почав розповідати 
(з цифрами і фактами «в руках») 
все той же Богдан Мельничук, де-
путат Ірпінської міської ради від 
ВО «Свобода», який виконував 
обов’язки міського голови Ірпе-
ня з березня по жовтень 2014-го 
року. Перераховувати ці оборуд-
ки немає жодного сенсу, оскільки 
наша газета неодноразово писа-
ла про аналогічні у Вишгороді, 
— від хитромудрих схем безко-
штовної передачі забудовникам 
земельних ділянок до прямого 
та завуальованого розкрадання 
міського бюджету.

...А на початку наступного, 2015 
р. спливла інформація про 67(!) 
квартир ірпінського мера загаль-
ною площею більше 7 тис. кв. 
метрів, 4 будинки і 30 земельних 

ділянок. Яка миттєво потрапила 
в центральні ЗМІ, і, навіть, у ві-
дому телепрограму «Схеми» Н. 
Сідлецької. За В. Карплюка взяв-
ся Громадський рух «Чесно», по-
тім податкова — з ініціативи голо-
ви Комітету з протидії корупції ВР 
України Є. Соболєва. Виявилося, 
що В. Карплюк оформляв кварти-
ри на себе із елементарної жадіб-
ності: для того, щоб при продажу 
занижати їх вартість...

Однак, все це не дуже заважа-
ло В. Карплюку, з одного боку, 
разом з кумом А. Федоруком ак-
тивно «збирати землі» навколо 
«своїх» міст (на виконання За-
кону України «Про добровільне 
об’єднання місцевих громад»), 
для чого саме, я думаю, зро-
зуміло, з іншого — продовжувати 
дерибан землі та лобіювання ін-
тересів забудовників, не забува-

ючи рідний «Будрегіонінвест».
Звичайно, це викликало про-

тест людей. Яких почали просто 
бити. І хоча В. Карплюк негайно 
заявив, що жодного відношення 
до цих побиттів не має, і, навіть, 
призвав правоохоронців знайти 
і покарати негідників, дивовижні 
співпадіння свідчили про зво-
ротнє. Що саме В. Карплюк і К° 
стоїть за цими побиттями. 

Наприклад, Олександра Кулі-
бабчука, дружина якого допо-
магала журналістам програми 
«Схеми» розслідувати діяльність  
В. Карплюка, жорстоко побили 
в ніч з 23 на 24 липня — через 
кілька годин після того, як в ефір 
вийшла програма «Схеми». Жур-
наліст якої звинувачував Кар-
плюка у тому, що він міг прода-
вати квартири без повної сплати 
податків державі. 

...На початку серпня двічі 
жорстоко побили активістів Єв-
гена Мельничука та АТОвця 
Вадима Маштабея, які організо-
вували протести проти забудови 
в зеленій зоні на вул. Єсеніна, 
30. Там  наближена до В. Кар-
плюка компанія «Орлан-інвест» 

намагається побудувати житло-
вий комплекс «Єсенін». Маючи 
обґрунтований сумнів у закон-
ності виділення цієї земельної 
ділянки, Є. Мельничук звернув-
ся  до суду з  позовом до міської 
ради з вимогою скасувати рішен-
ня про надання згоди на оренду.

В. Маштабея та Є. Мельничука 
побили будівельники, яким вони  
показали ухвалу про заборону 
будівництва. 

4 серпня  двоє забудовників 
жорстоко побили Євгена Мель-
ничука вдруге.

...Активіста Віктора Бархолен-
ка невідомі в масках, які через 
вікно залізли до нього в будинок, 
жорстоко побили на наступний 
день після того, як він відвіз до 
прокуратури листа з вимогою від-
крити кримінальне провадження 
проти конкретних посадових осіб 
Бучанської ради, які дерибанили 
зелені зони.  

Д. ХРИСТЮК: «Я ДОВІРЯЮ
ПОЛІТИЧНІЙ СИЛІ 

«НОВІ ОБЛИЧЧЯ...»
Робочу групу по перевірці дій 

В. Карплюка, створену в Київсь-
кій ОДА, очолив заступник В. 
Шандри Д. Христюк, про що він 
заявив на загальному зібранні 
громади Ірпеня. 

А вже через два тижні Д. Хри-
стюк заявив кореспонденту «Ес-
прессо ТВ»: «В даний час робоча 
комісія перевірила всі дозвільні 
документи. Зазначу, що... ніяких 
зловживань з боку міської влади 
не виявлено. Принаймні  ниніш-
ньої. Дозволи на будівництво та 
договори оренди були зроблені 
набагато раніше...». 

А потім додав, що 25 серпня 
очолив Київську обласну ор-
ганізацію партії «Нові обличчя», 
оскільки йому «близькі їхні прин-
ципи та ідеї». І зауважив, що «...
без подолання корупції на місцях 
неможливо побудувати демокра-
тичну державу і громадянське су-
спільство»(!).

Це виглядає приблизно так, 
якби під час судового засідання 
на бандою шахраїв слідчий суд-
дя раптом звільнився з посади 
і пішов працювати адвокатом у 
банду до колишніх підсудних.

В. Борзовець
Від редакції
Якщо ситуація з «Самопоміччю» і її «кандидатами в канди-

дати» в Вишгородську міську раду є звичним для українців і 
банальним політичним продажем одними політділками ще не 
до кінця зіпсованого політичного іміджу певної політичної сили 
іншим політбізнесменам, то поява на політичному горизонті 
«Нових облич» — це вже щось зовсім нове для української 
політики.   

Навіть одіозні «регіонали» — і ті намагалися якось прикри-
ти свою шалену любов до грошей і влади (заради грошей) 
політичними заявами та обіцянками, що нагадували правду. 

Сам факт створення бізнесменом-забудовником політичної 
сили, відверто орієнтованої на захист бізнес-інтересів таких 
самих забудовників, по своєму цинізму нічим не відрізняєть-
ся від рішення заступника голови облдержадміністрації, який 
очолював комісію по перевірці зловживань одного з міських 
голів, до закінчення цієї перевірки, очолити обласну органі-
зацію політичної партії, яку очолює цей міський голова. Це — 
тема, навіть, не для політичних оглядачів чи коментаторів. Це 
— тема для фейлетоністів і сатириків. Але з іншого боку, це — 
свідчення того, що презирливість і зневага до «електорату» з 
боку політичних пройдисвітів, шулерів і корупціонерів в нашій 
країні досягла критичного рівня. Коли вони, самовпевнено 
посміхаючись, кажуть, що чорне — це біле, а біле — чорне, не 
сумніваючись в тому, що більшість виборців настільки дурна, 
що в це повірить, а меншість — зробить вигляд, що повірила 
за «гречку». Що стосується одиниць, які насміляться виступи-
ти проти цієї наглої брехні, то їх можна просто залякати...  

Відповісти на це свавілля можна лише одним: повним ігно-
руванням «Нових обличч» і пов’язаних з нею чиновників та 
бізнесменів на виборах. Щоб вони, нарешті, зрозуміли: після 
Майдану і Революції гідності люди порозумнішали, а не подур-
нішали...
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                                Середа 23 вересня 2015 року
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                           Вівторок 22 вересня 2015 року

06.00,  18.30, 21.00 Новини
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.20 Перша студія
11.05 Д/ф «Шість ярдів грації»
11.40 Д/ф «Революція: за і проти»
12.25 «План на завтра» 
13.15 Вікно в Америку
13.35 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.15 Казки Лірника Сашка
15.45 Т/с «Білявка»
18.15 Час-Ч
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.35, 21.40 З перших вуст
20.40 Етнографічні замальовки

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20 Х/ф «Москва сльозам не вiрить» 

15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Свати - 6» 
22.00 «Гроші»

06.00 Д/с «Легенди бандитської Одеси»
06.30, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Криве дзеркало душі»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Дім зразкового утримання»

06.05 М/с «Губка Боб»
07.17 Т/с «Друзі»
11.10 Т/с «Щасливі разом»
12.45 Х/ф «Поліцейська академія 6»
14.30 М/ф «Мадагаскар 3»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.40 Абзац!
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором

05.50, 16.00 «Все буде добре!»

07.45 «Все буде смачно!»
08.40, 18.30 «За живе!»
09.55 «Зіркове життя»
10.45 «Битва екстрасенсів»
12.45 «Україна має талант!-5»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.50 «Один за всіх»

06.00 Події тижня
06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00 Події
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці»
21.00 Т/с «Всі скарби світу»

06.55 Факти тижня
09.15 Надзвичайні новини. 
09.55 Труба містера Сосиски
10.50, 13.20 Х/ф «Код доступу»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ міста янголів»
16.10 Х/ф «Штурм Білого дому»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова

07.40 «А чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 17.10 «Розсміши коміка»
09.40, 15.30 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10 М/ф «Пригоди імператора» 
18.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка»
21.00 «КВК на БІС»
22.00 Х/ф «Мішель Вальян: Спрага 
швидкості»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45 М/с «Каспер» 
07.10, 10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 

18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 
23.00 Дайош молодьож!

07.55, 18.55 Лікуємо без пігулок
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Сили природи
14.00 Водне життя
15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
15.40 Євромакс
16.00 Дива природи
17.45 Політ крізь час
18.15 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Володарі морів
21.30 Rock Time

05.45 Х/ф «У матросів немає запитань»
07.10 «Народний кухар»
08.00 «Круті 90-ті»
08.55 Т/с «Коломбо» 
10.30 Т/с «Криміналісти: мислити як 
злочинець - 8»
12.25 Т/с «Той, що читає думки - 2»
14.15, 15.15 Т/с «Лігво змія»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23.45 Т/с «Справжній детектив»

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.55, 08.40 Ескулап
09.20, 18.55 Про головне
10.10 Подорожні
11.00 Д/ф «Сімдесятники»
11.30 Д/с «Клуб пригод»
11.55 Уряд на зв»язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.50 Хочу бути
16.15 Фольк-music
17.20 Д/ф «Мріналіні Сарабхаї»
19.55, 21.40 З перших вуст
20.00 Д/ф «Філіп Петен»

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»

14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.05 М/с «Губка Боб»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Міс Конгеніальність»
23.10 Х/ф «Поцілунок на удачу»

05.25, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя»
11.00 «Битва екстрасенсів»
13.00 «Україна має талант!-5»
19.55, 22.45 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»
 00.05 «Один за всіх»

07.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка» 
16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці» 
21.00 Т/с «Всі скарби світу»

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.50 Т/с «Код Костянтина»
11.00, 17.45 Т/с «Слідчі»

12.00 Стоп-10
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с «Морська поліція»
14.25 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Пес»

07.40 «А чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 17.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВК на БІС»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45-10.05 Мультфільми 
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Країна У

18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 
18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 

06.20, 20.00 Володарі морів
07.10 «Цивілізація Incognita»
07.55, 18.55 Лікуємо без пігулок
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Відверта політика
13.10 Політ крізь час
14.00, 23.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії «
16.00, 21.35 Дива природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» 
11.35 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
13.20 Т/с «Морський патруль»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
16.55 «Детективи»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
23.45 Т/с «Справжній детектив»

06.00, 18.30 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.30 Д/ф «Філіп Петен»
11.30 Д/с «Клуб пригод»
12.00 Засідання Кабміну України
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 М/с «Друзі-янголи»
15.50 Як це?
16.15 Музичне турне
17.15 Д/ф «Загублені у виноградній лозі»
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 3
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»

15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Життя без обману»
00.00 Х/ф «Усім потрібна кет»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
00.05, 04.10 Т/с «Пілот міжнародних авіаліній»

06.05 М/с «Губка Боб»
07.17 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху? - 4
21.00 Х/ф «Міс Конгеніальність 2»
23.00 Х/ф «Селеста і Джессі навіки»

05.20, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45, 18.30 «За живе!»
09.55 «Зіркове життя»
10.50 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Україна має талант!-5»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 5»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00,  19.00 Події
07.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка» 
18.00, Т/с «Клан ювелірів. Таємниці» 
21.00 Т/с «Всі скарби світу» 
23.00 Події дня

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.45 Т/с «Код Костянтина»
11.05, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.05, 13.20, 23.20 Т/с «Морська поліція»

12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес»

07.40 «А чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 17.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка. На краю світу»
15.00, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВК на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45-10.05 Мультфільми 
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 
18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 

Телепрограмма
№26(269), пятница, 18 сентября 2015 г.6

  
                                        

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.20 Х/ф «Трест, що лопнув»
14.50, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.30, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.20 Х/ф «Справи серцеві»
23.15 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.45 «Облом.UA»
08.45 «Помста природи»
10.30 Т/с «Мушкетери»
12.40 Х/ф «Нокаут»
14.35 «Вайпаут»
16.25 «Top Gear»
17.30, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Скорпіон»
21.15 Х/ф «Війна»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
12.05 «Жарт за жартом»
12.35 Моя правда
13.20 Х/ф «Дуенья»
14.50, 19.45, 20.35 Х/с «Комісар Рекс»
16.30, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.15 Х/ф «Зіна-Зінуля»
23.20 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Десятка найкращих»
10.25 Д/п «Вердикт історії»
11.25 Д/п «Підземні міста»
12.20 Х/ф «Війна драконів»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 20.20 Т/с «Скорпіон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
21.15 Х/ф «Збиток»

23.00 Дайош молодьож!
00.50 Серіал «Помста»

06.20 Сильні світу цього
07.10 «Цивілізація Incognita»
07.55, 18.55 Лікуємо без пігулок
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Джаз-коло
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
14.00, 23.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00 Дива природи
17.45 Політ крізь час
18.20 «Кумири»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 «Глобал - 3000»
22.00 Х/ф «Мічений»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13.20 Т/с «Морський патруль»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
16.55 «Детективи»
23.45 Т/с «Справжній детектив»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 

Оголошення
Продаю 3-х кімнатну

 квартиру
 у Вишгороді по 

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

Тел.: (098)981-14-77
* * *

 Продаю земельну 
ділянку

 11,33 сотки 
під будівництво

 в с.Хотянівка
 масив Баштан.
Ціна договірна

Тел.: (098)981-14-77

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.30 «Жарт за жартом»
12.05 Моя правда
12.50 Х/ф «Справи серцеві»
14.25, 15.15, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
16.10, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.00 Х/ф «Калина червона»
23.15 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мульт- фільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Десятка найкращих»
11.25 Д/п «Підземні міста»
12.20 Х/ф «Острів скарбів». Перша частина
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00 Т/с «Скорпіон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
18.50 Кубок України 1/8. Чорноморець - 
Ворскла
21.00 Х/ф «Проповідник з кулеметом»

2+2

Enter-фильм

                                        
Посміхніться

Вийшла на роботу після відпустки, почуваю 
себе як діти в садочку — хочеться плакати і додо-
му!

* * *
— Люба, чому ти не носиш мій подарунок?
— Він уже сам ходить ...

* * *
У чоловіка вкрали дружину. Через день дзво-

нять:
— Якщо через дві години не принесеш бабло, ми 

її тобі повернемо.
* * *

Ходить мужик по ринку. Дивиться — сидить 
дідок і щось продає загорнуте.

— Що це у тебе, діду?
— Дик, перфоратор продаю!
— Ану покажи!
Дід розгортає, там — автомат Калашникова. 

Мужик:
— Бліін, так це ж не перфоратор!
— Не знаю, не знаю! Дірки просто відмінні 

робить!

З 7 вересня Укрпошта пропонує українцям 
замовляти електроніку та товари побутової 
техніки через розгалужену мережу поштових 
відділень. Таку можливість національний 
поштовий оператор надає у рамках спільного 
пілотного проекту з ТМ «Ельдорадо». 

Відтепер мешканцям навіть найвіддалені-
ших куточків країни не потрібно витрачати 
зайвий час та гроші на поїздки до райцентру 
аби замовити потрібний товар. Достатньо 
завітати до найближчого відділення Укрпошти 
або звернутись до листоноші, котра доставляє 
пошту чи пенсію, та обрати потрібний товар 
з прайс-листа (каталогу), який є в кожному 
відділенні та у листонош. 

Механізм замовлення товару такий: 
клієнт може самостійно зателефонувати до 
контакт-центру «Ельдорадо», створеного 
спеціально для проекту, та зробити замовлен-

Відтепер замовити товари побутової техніки
можна через Укрпошту 

ня або ж у разі потреби замовити товар через 
працівника Укрпошти. При замовленні товару 
необхідно обов’язково вказати індекс поштового 
відділення. 

— Крім того, клієнту не треба додатково нічого 
платити за такий сервіс. Укрпошта здійснює 
доставку товарів 
до поштового 
відділення безко-
штовно». 

Термін доставки 
замовлених товарів 
Укрпоштою скла-
дає до семи днів. 
Оплата здійснюєть-
ся безпосередньо 
при отриманні 
товару у поштово-
му відділенні. 

   — Підсудний, ви навіщо 
кинули камінь у продавця і 
розбили їй голову?
   — Ваша честь, то був не 
камінь, а її «свіжа булочка»!
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05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 Телемагазин
10.45 «Жарт за жартом»
11.20 Моя правда
12.10 Х/ф «Зіна-Зінуля»
13.40, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
15.20, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.10 Х/с «Повернення Будулая»
23.15 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.30 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Десятка найкращих»
10.25 Д/п «Вердикт історії»
11.25 Д/п «Підземні міста»
12.20 Х/ф «Острів скарбів». Друга частина
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 17.55 «Відеобімба»
20.30 «Право на владу»
22.30 Д/п «Страшне завтра»
00.20 Х/ф «Відморожені»

08.35 Клуб «Золотий гусак»
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 М/с «Друзі-янголи»
09.40 Хочу бути
10.00 Український корт
10.30 Книга ua
11.25 Д/ф «Про Нью-Йорк із любов’ю»
12.15 Етнографічні замальовки. Грузія
12.25 Д/ф «Дорогами Саксонії»
13.00 Світло
13.40 Концертна програма «Пісенний 
Спас»
16.40 Т/с «Польські свята»
20.05 Д/ф «Поцілунок Путіна»
21.00 Новини
21.40 На пам’ять
22.15 Інша музика 
22.40 Мегалот

07.35 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
08.55 «Світське життя»
09.50, 19.30 ТСН
10.45, 02.30 Х/ф «Мій капітан»
15.00, 23.20 «Вгадай ящик»
16.00 «Спеціальний випуск. Вечірній 
квартал»
16.45, 21.15 «Вечірній квартал «

18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.20 Х/ф «Та, що породжує вогонь»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.40 Мультфільм
07.15 Х/ф «Десять негренят»
08.40 «Школа доктора Комаровського»
09.30 Х/ф «За сімейними обставинами»
12.00 «Любовь с первого взгляда»
13.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
17.00 «Щастя з пробірки. Через 9 міся-
ців»
18.00, 20.30 Т/с «Братські узи» 
22.30 Х/ф «Тариф «Щаслива родина»
00.20 Х/ф «Це все вона»

06.07 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
08.55 Дешево і сердито
10.00 Ревізор
13.00 Страсті за ревізором
14.45 Хто зверху? - 4
16.40 Т/с «Сашко Таня»
17.40 М/ф «Сезон полювання»
19.10 М/ф «Шрек»
21.00 Х/ф «Геракл»
22.55 Х/ф «Останній з могікан»

06.15, 01.10 Х/ф «Весілля у Малинівці»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05, 23.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.25 «Талант-шоу «Танцюють всі!-8»
15.15 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
21.55 «Хата на тата»

06.00, 07.15 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
08.50 Відверто з Машею Єфросініною
10.00, 00.30 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Намисто» 
13.00, 15.20 Т/с «Знайти чоловіка у ве-
ликому місті» 
17.30, 19.40 Т/с «Процес» 
22.30 Х/ф «Вальс-бостон»

06.45 Стоп-10
07.35 Провокатор
09.30 Секретний фронт
10.30 Антизомбі
11.30 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День

05.40 «Подробиці»
06.10 Мультфільм
06.50 Х/ф «Десять негренят»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
11.00 Т/с «І все-таки я кохаю...»
19.00 «Любовь с первого взгляда»
20.00 «Подробиці тижня»
21.40 «10 хвилин з Прем’єр-міністром»
22.00 Т/с «Братські узи»

05.57 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
09.40 М/ф «Сезон полювання»
11.10 Х/ф «Міс Конгеніальність»
13.15 Х/ф «Міс Конгеніальність 2»
15.25 Х/ф «Геракл»
17.20 М/ф «Шрек»
19.10 М/ф «Шрек 2»
21.00 М/ф «Помпеї» 
23.00 Х/ф «Спокуса»

07.10 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.00 «МастерШеф - 5»
16.00 «Х-Фактор - 6»

19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.00 «Містичні історії-7»
20.55 «Один за всіх»
22.10 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»

06.30 Події
07.10 Реальна містика
09.10 Т/с «Всі скарби світу» 
17.00 Х/ф «Вальс-бостон» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин із прем’єр-міністром
20.00 Х/ф «Мама виходить заміж» 
22.00 Т/с «Знайти чоловіка у великому місті»

05.00, 07.05 Т/с «Рюрики»
05.50 Факти
06.15 М/с «Пригоди мультинят»
08.10 Українці Афігенні
09.30 Зірка YouTube
10.45, 13.00 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Місія нездійсненна»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф «Місія нездійсненна-3»

07.40 «А чи знаєте ви, що...»

08.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.00 М/ф «Вінні і Слонотоп» 
10.10 М/ф «Покахонтас 2» 
11.30 Х/ф «Ліззі Магваєр» 
13.20 «Розсміши коміка»
14.15 «Файна Юкрайна»
14.50 «Орел і Решка»
18.45 «Вечірній квартал»
20.20 М/ф «Покахонтас» 
22.00 «КВК»

06.00 М/ф «Роденсія і зуб принцеси» 
07.30 Байдиківка
08.15 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
11.15 М/с «Мікі Маус» 
11.25 М/ф «Мислівці на драконів» 
13.10 Серіал «Ксена - принцеса-воїн» 
14.55 Х/ф «Кудлата команда» 
16.25 Х/ф «Кохання і танці» 
18.10 Х/ф «Таксі» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У

06.00 Х/ф «Басейн смерті»
07.45 «Натхнення»
10.00, 21.00 Імена-легенди

11.00 Х/ф «Шахрайки»
13.50 «Щоденник для батьків»
15.00 Перехрестя живої природи
16.00 Сили природи
16.30 Концерт «Полустанок любові»
19.00 Загадки загибелі «Адмірала Нахімова»
20.00, 04.35 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
22.00 Х/ф «Зануда»

10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». 
12.00 «Круті 90-ті»
12.55 Х/ф «Йшов собака по роялю» 
14.10 «Розсміши коміка»
17.00 «Легенди карного розшуку»
19.15 Т/с «Операція «Тайфун» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 Телемагазин
11.10 «Смішні люди»
12.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
14.30 Х/с «Безіменний замок»
21.00 Х/с «Успіх за будь-яку ціну»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
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06.00, 18.30 Новини
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Війна і мир
11.00 Вікно в Америку
11.30 Д/с «Клуб пригод»
11.55 Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.20 М/с «Друзі-янголи»
15.50 Хто в домі хазяїн?
16.15 Надвечір’я. Долі
17.10 Світло
17.45 Книга ua
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»

09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.05 М/с «Друзі-янголи»
10.15 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Т/с «Польські свята»
14.50 Фольк-music
15.55 Д/ф «Поцілунок Путіна»
17.05 Святослав Вакарчук. Інтерв’ю на даху
17.35 Театральні сезони
18.00 Т/с «Білявка»
21.30 Прем’єр-міністр України А.Яценюк про 
реформи
21.40 Перша шпальта
22.20 Альтернативна музика

07.00 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
09.00 «Лото-забава»
09.40 «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.10 «Інспектор Фреймут»
13.40 «Життя без обману»
14.55 «Міняю жінку - 10»
16.10 Х/ф «Службовий роман» 
19.20 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
19.30, 05.40 «ТСН-Тиждень»
21.00, 02.35 Х/ф «Хочу заміж» 
23.00 «Світське життя»

14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Міняю жінку - 10»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дім зразкового 
утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.05 М/с «Губка Боб»
07.17 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.30 Х/ф «Будинок з приколами»
22.10 Х/ф «Поліцейська академія 7»

05.45, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.20 «Зіркове життя»
11.15 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Україна має талант!-5»
19.55, 22.45 «Зважені та щасливі - 5»
00.15 «Один за всіх»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00,  19.00, 01.30, 05.25 Події
07.10, Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці» 
21.00 Т/с «Всі скарби світу» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.45 Т/с «Код Костянтина»
11.05, 17.45 Т/с «Слідчі»
12.05, 13.20, 23.20 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пес»

07.40 «А чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 17.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВК на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45 06.45-10.05 Мультфільми 
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 
18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Серіал «Помста»

06.20 «Глобал - 3000»
06.45 «Світські хроніки»
07.10 «Цивілізація Incognita»
07.55, 18.55 Лікуємо без пігулок
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.10 Політ крізь час
14.00, 23.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00 Магія природи
17.45 «Соціальний статус»
18.15 «Ландшафтні ігри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Відлуння

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» (1)
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13.20 Т/с «Морський патруль»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
16.55 «Детективи»
23.45 Т/с «Справжній детектив» 
00.55 Т/с «Копи-новобранці»

07.50 «Нове Шалене відео»
08.30 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
10.00 «Богатирі»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Реал-Бодріт»
15.00 Х/ф «Вірний постріл»
16.50 9 Тур ЧУ. Чорноморець - Ворскла
19.15 9 Тур ЧУ. Карпати - Волинь
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «Королівство гладіаторів»

К-1

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.45 Корисні поради
09.00 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Д/ф «Загублені у виноградній лозі»
11.30 Д/с «Клуб пригод»
11.55 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
12.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.10 Казки Лірника Сашка
15.40 Спогади
16.10 Театральні сезони
16.40 Віра. Надія. Любов
17.40 Д/ф «Про Нью-Йорк із любов’ю»
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра»

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20 Т/с «Свати - 6» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Заборонене кохання» 

20.15, 03.30 «Шустер live»
00.15 Х/ф «Чорне море»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Дім зразкового утримання»
13.05 Д/с «Слідство вели»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
00.00 Х/ф «Малена»

06.07 М/с «Губка Боб»
07.25 Т/с «Друзі»
11.10 Т/с «Щасливі разом»
15.10 Як стати супермоделлю
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи
18.00 Абзац!
21.00 Половинки
23.00 Суперінтуїція

05.30 Х/ф «Скринька Марії Медічи»
07.05, 01.40 Х/ф «Кохана жінка механіка 
Гаврилова»
08.45 «Зіркове життя»

10.25 Х/ф «П’ята група крові»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Талант-шоу «Танцюють всі!-8»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00,  19.00 Події
07.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Анжеліка» 
18.00, 04.25 Т/с «Клан ювелірів» 
21.00 Х/ф «Намисто» 
23.00 Події дня

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 16.45 Т/с «Код Костянтина»
11.05, 17.40 Т/с «Слідчі»
12.05, 13.20, 23.20 Т/с «Морська поліція»
14.25, 20.20 Антизомбі
15.25, 16.20, 22.25 Т/с «Відділ 44»
21.25 Т/с «Пес»

07.40 «А чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 

08.45, 17.10, 00.00 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Усі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВК на БІС

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45-10.05 Мультфільми  
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.10 Країна У
18.10 Х/ф «Няньки» 
20.00 Х/ф «Чоловік з гарантією» 
21.40 Х/ф «Звичка розлучатися» 
23.05 Х/ф «Непристойна комедія»

06.45, 16.00, 21.30 Магія природи
07.10 «Ландшафтні ігри»
07.55, 18.55 Лікуємо без пігулок
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 «Щоденник для батьків»
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 23.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії «

17.45 Політ крізь час
18.15 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Р.
22.00 Х/ф «Мічений»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13.20 Т/с «Морський патруль»
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
16.55 «Детективи»
21.30 Х/ф «Cправжнє правосуддя. Ангел 
смерті» 
23.20 Х/ф «Заміна - 3: переможець отримує 
все»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 Телемагазин
11.15 «Жарт за жартом»
11.35 Моя правда
12.25 Х/ф «Калина червона»
14.15, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
15.50, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.35 Х/с «Повернення Будулая»
23.10 Х/с «Війна Фойла»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Десятка найкращих»
10.25 Д/п «Вердикт історії»
11.25 Д/п «Підземні міста»
12.20 Х/ф «100 градусів нижче нуля»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 17.55 «Відеобімба»
19.20 Т/с «Диверсант»
23.40 Х/ф «Королівство гладіаторів»

ТЕТ
ТОНІС

НТН
Enter-фильм
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УТ-1
Інтер

Новий

СТБ

УКРАЇНА

ICTV

К-1

13.40 Інсайдер
14.40 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Місія нездійсненна-2»

07.40 «А чи знаєте ви, що...»
08.10 М/ф «Міккі Маус: Великі пошуки» 
09.00 М/ф «Багз Банні» 
10.00 М/ф «Вінні і Слонотоп» 
11.10 М/ф «Покахонтас 2» 
12.30 Х/ф «Ліззі Магваєр» 
14.20 «Файна Юкрайна»
16.10 «Розсміши коміка»
17.10 «Орел і Решка»
22.00 «КВК»

06.00 М/с «Каспер» 
07.30 Байдиківка
08.15 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
11.25 М/ф «Роденсія і зуб принцеси» 
12.55 М/ф «Мислівці на драконів» 
14.35 Х/ф «Таксі» 
16.30 Х/ф «Няньки» 
18.20 Х/ф «Чоловік з гарантією» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 Телемагазин
11.05 «Смішні люди»
12.40 Х/с «Повернення Будулая»
17.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
19.20 Х/ф «Операція «Святий Януарій»
21.00 Х/с «Успіх за будь-яку ціну»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
09.00 «Облом.UA»
10.00 «Вайпаут»
10.55 «Легенди кікбоксінгу»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 «Реал-Бодріт»
15.00 Т/с «Мушкетери»
17.10 Х/ф «В ім’я короля-2»
19.15 9 Тур ЧУ. Динамо - Говерла
21.30 Т/с «Диверсант»
02.00 Х/ф «Кислородний голод»

К-1

ТЕТ

20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

06.00 Х/ф «Шахрайки»
10.00 Володарі морів
11.15 Х/ф «Басейн смерті»
14.00 За сім морів
14.50 Всесвіт
16.00 «Мистецтво і час»
16.30 Юрій Антонов «Мрії збувають-
ся…»
18.00 Водне життя
19.00 Загадки загибелі «Адмірала Нахі-
мова».
20.00 Відверта політика
22.10 Х/ф «Хрещені батьки»

06.00 Т/с «Далекобійники»
11.30 «Речовий доказ». 
12.00 «Правда життя». 
12.35 «Детективи»
15.35 Т/с «Кулагін та партнери»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Випадковий шпигун»
21.15 Т/с «Той, що читає думки - 2»
23.00 Х/ф «Найманець»

НТН

ТОНІС

Enter-фильм

2+2

   Жінка дзвонить в пожежну 
частину:
   — Алло, допоможіть !!! У 
моїй квартирі пожежа, вул. 
Вишневського 19, кв.5.
   — Оппааа !!! Які люди! 
Галина Семенівна, зятек 
ваш на дроті. Ви як? Все ще 
вважаєте «краще здохнути, 
ніж побачити мою пику»?

   — Люба, я за тобою 
хоч на край землі, куди 
завгодно!
   — Навіть у Росію?
   — Ні, ну це занадто.
                     * * *
   Якщо чоловік готовий на 
все заради жінки, значить 
він її кохає.
   Якщо жінка готова на 
все заради чоловіка, зна-
чить вона його народила.
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Всяко разно...
№26(269), пятница, 18 сентября 2015 г.8

«У якості покарання 
хлопці вчать вірші»

Паста Амосова для сердца

Футбол

Шарлотка с яблоками

З вами так приємно 
розмовляти коли ви мовчите...

З першою книжкою!

Олександр Гончаров:

...— Як караєте, зазви-
чай, порушників? 

— Я не прихильник фі-
зичних якихось покарань. 
Вважаю, що вони прийнят-
ні тільки якщо вантажника 
хочеш виховати. Тому в 
мене, наприклад, у якості 
покарання вчать вірші.

— А з цього моменту, 
будь ласка, детальніше...

— Якщо у мене є поруш-
ник, то дуже люблю йому, 
наприклад, дати вивчи-
ти вірш. Вони це не дуже 
люблять… Наприклад,  
улюблений  поет нашої  
команди — Олександр 
Сергійович Пушкін, у мене 
вже майже вся команда 
по одному віршеві точно 
розповіла. Море задово-
лення. Футболіст  виходить 
на трибуночку, вся коман-
да шикується, і порушник 
дисципліни розповідає. 
Команда аплодує. Якщо 
він просто пробуркотів, то 
ми вимагаємо з виразом 
повторити і тільки потім він 
йде далі готуватися. Зага-
лом, поєднуємо приємне з 
корисним.

— Зараз у командах мо-
жете розгледіти  гравців 
рівня, наприклад, Ярмо-
ленка або Коноплянки?

— У кожній команді є по-
тенційно сильні гравці, але 
вся проблема в психології. 
Яким би приголомшливо 
талановитим хлопчик не 
був, якщо він фізично не 
готовий, нічого не буде. Го-
товий до навантажень, до 
взаємодії в колективі, тому 
що професійний спорт — 
це зовсім інше. Це ніби коли 
маленька вівця потрапляє 
в зграю вовків і тобі потріб-
но стати таким же вовком. 
Щоб так само грати, як Яр-
моленко або хтось ще його 
рівня, треба бути справж-
нім футбольним «вовком». 
Адже це колосальний пси-
хологічний тиск. Якщо у 
гравця є стрижень, він це 
витримає, якщо ні — буде 
хорошим гравцем аматор-
ської команди.

— Тобто, в принципі, 
якщо, навіть, дитина не 
володіє яскравим талан-
том, професійного грав-
ця з нього виростити 
можна?

— Звичайно, можна. 
Якщо дитина психологічно 
стійка до навантажень, до 

різних ситуацій життєвих.
— Які плани у вас на 

найближчий місяць?
— У найближчий місяць 

команда U-12 готується 
вийти в десятку кращих ко-
манд у другій лізі. Зараз йде 
підготовка другого складу, у 
вересені-жовтні — грати в 

першій десятці. Там коман-
ди сильні, підсилені вико-
навцями з вищої ліги, тому 
ми будемо проводити дуже 
серйозні матчі.

— Ви відчуваєте, що 
маєте потенціал, щоб 
зробити це?

— Ми вийшли зі своєю 
групою з першого місця, 
жодної гри не програли. За 
підсумком я переглянув всі 
групи — у нас найкраща 
атака, ми забили близь-
ко  50 м’ячів, а оборона 
друга — ми пропустили 7 
м’ячів. У першої команди 
— «Фортуни» — пропуще-
но  4 м’ячі. Ми будемо так 
продовжувати, хоча тиску 
за результат на хлопців не-
має.  Моя основна задача 
— навчити грати у футбол.

Виводячи хлопців на гру, 
кажу їм: «Я хочу бачити той 
футбол, який ми пропагує-
мо з вами на тренуваннях. 
Щоб вболівальники апло-
дували, щоб вболіваль-
никам подобалося. Не 
має значення виграли чи 
програли, треба отриму-
вати задоволення від цієї 
справи, щоб ви із задово-
ленням йшли на футбол.  
Тому, ось, наприклад, ми з 
кубка вилетіли пройшовши 
до 1/8, де нам в суперники 
випав клуб з вищої ліги — 
«Локомотив». У підсумку 
ми програли 2:3. Рахунок  
2:2 тримався до останніх 
хвилин і лише за 7 хвилин 
до закінчення матчу ми 
пропустили вирішальний 
м’яч. Ось така була бит-
ва… Напружена, цікава, 
батьки киян в шоці були, бо 
не очікували, що друга ліга 
буде так впиратися і грати з 
ними на рівних.

— Багато київських 
клубів (не станемо нази-
вати імен) культивують 

селекційні методи нав-
чання…

— Я намагаюся гравця 
навчити, я нікого не вига-
няю, у нас є навіть третій 
склад, вони на останньо-
му місці, але це новачки, 
з ними потрібно працюва-
ти, їх потрібно навчити. В 

середньому мені потрібно 
два-три роки, щоб з дитини 
щось зліпити. Але навіть 
після року навчання дити-
на вже буде більш-менш 
технічно «підкована», мож-
ливо, вже якийсь результат 
даватиме. Тому хлопці хоч і 
посіли останнє місце, вони 
цього не відчувають. Ніяко-
го тиску з мого боку немає, 
пояснюю, що процес нав-
чання йде. «Влетіли» раз, 
другий — нічого страшно-
го… А батькам кажу: «По-
терпіть, процес навчання 
триває».

— Наразі існує теорія, 
що аби людині досяг-
ти майстерності в своїй 
справі, потрібно 10 000 
годин. Чи діє для юних 
футболістів, які прийшли 
«з нуля», це правило?

— Як колишній професій-
ний гравець можу сказати, 
що кожному гравцеві по-
трібно абсолютно різний 
час, щоб досягти майстер-
ності — комусь тисяча 
годин, а комусь і десять 
тисяч. До того ж, в кожно-
го з них різна межа фізич-
ного навантаження. Але 
я абсолютно точно можу 
стверджувати, що навчити 
футболу можна абсолютно 
будь-яку дитину.

— Коли у вас почина-
ються офіційні матчі?

— На сьогоднішній день 
ми ведемо переговори з 
федерацією футболу, офі-
ційно 29 серпня почина-
ються перші тури, але не 
у всіх. Є проблеми з поля-
ми, клубів багато, хороших 
газонів для дітей не дуже. 
Утім, впевнений все вирі-
шиться і ми скоро розпоч-
немо грати в турнірах.

Муштрувала тренера 
запитаннями 

Вікторія Безпала

(Закінчення. 
Початок — в №25(268)

Від задуму до втілення на папері цієї книжки 
пройшло всього два місяці: її ідея зародилася 
в голові Станіслава Рудича в червні ц. р., а 
книжка з’явилася на світ на початку вересня.

Як розповів Станіслав, для того, щоб її напи-
сати, він не звертався до будь-якої спеціаль-
ної літератури. Просто виклав те, що пам’ятав 
з дитинства, почув під час служби в армії, в 
студентські роки чи  вже дорослою людиною, 
працюючи на заводі «Карат», на держслужбі та 
в органах місцевого самоврядування...    

Вийшло цікаво й весело, незважаючи 
на те, що деякі вислови, прислів’я та при-
казки можуть здатися читачу знайомими. 
Нічого дивного, адже жоден з нас, навіть 
ті, що в свій час, можливо, дуже вже хоті-
ли б відцуратися від свого сільського бо-
соного дитинства та здаватися «истинно 
городскими людьми», все одно пам’ята-
ють і бабусю з дідусем, які «балакали», 
здавалось, одними прислів’ями та приказ-
ками, і яку-небудь місцеву знаменитість з 
гострим, як бритва, язиком...  

Більшість з 620 влучних висловів, на-
ведених С. Рудичем, народжені саме 
українським народом і відображають спо-
стережливість, уважність, кмітливість, лю-
бов до гумару й гострого слова, а, іноді, й 
справжню мудрість наших простих людей.

«Навчився говорити — значить виріс, 
а навчився мовчати — значить порозум-
нішав», «Таланту потрібно допомага-
ти себе реалізувати — нахабство саме 
проб’ється», «Усі знають, що цього не 
можна зробити, а один не знає, починає 
робити — і робить відкриття», «Якщо 
ви живете значно краще, ніж працюєте, 
то це не надовго». Глибину і об’єктивність  
цих спостережень життя підтверджує кож-
ного дня. Для того, звичайно, хто звик ду-
мати й аналізувати дії та кроки оточуючих і 
свої власні, роблячи із своїх і чужих поми-

лок правильні висновки. 
Із Станіславом Рудичем завжди цікаво 

розмовляти — він один із кращих фахівців 
в області з питань місцевого самовряду-
вання. Щойно випущену ним книжку ціка-
во читати й перечитувати.

В. Борзовець 

Будьте здорові!

Смачного!

Анекдот
Зустрілися дві подруги. 

Одна говорить інший:
— Ненавиджу свого чо-

ловіка ...
— Чому?
— Вчора я попросила у 

нього 100 доларів на салон 
краси...

— Не дав?
— Гірше. Подивився на 

мене уважно і дав три сотні.

Вот ее рецепт: взять по 
300 г изюма, кураги, инжи-
ра, чернослива без косточек, 
грецких орехов и 1 лимон с 
кожурой. 

Залить кипятком, распа-
рить, хорошо промыть. 

Распаренные сухофрукты 
прокрутить через мясорубку.

Добавить 300 г меда.
На 1 кг смеси я добавляю 1 

лимон с кожурой (лимон хо-
рошо вымыть), очищенный 
от косточек. 

Все перемешать и разло-
жить по банкам.

Хранить в холодильнике. 
Принимать по 1 ст. ложке 

утром натощак. 
Можно 3 раза в день перед 

едой, если организм осла-
блен. 

В кураге, изюме, грецких 
орехах очень много ионов 
калия. Калий необходим, 
чтобы сердце работало 
ритмично, чтобы аритмии в 
принципе не появлялось. 

Другие компоненты содер-
жат очень много витамина 
C,  обладающим антиатеро-
склеротическими действия-
ми. 

Очень хороша во время 
диет, отлично заменяет за-
втрак и ужин. 

Академик Амосов настоятельно рекомендовал эту 
замечательную, укрепляющую смесь из сухофруктов 
для людей, перенесших тяжелые заболевания, по-
слеоперационным больным, чтобы их организм имел 
достаточно сил для выздоровления и восстановления.

Полезна эта витаминная смесь и маленьким деткам и 
здоровым людям для укрепления иммунной системы. 
В качестве натуральной витаминной добавки и для 
укрепления сердечной мышцы очень хорошо прини-
мать «Пасту Амосова». Амосов рекомендовал после-
операционным больным укрепляющую смесь, чтобы 
организм быстрее восстанавливался.  

Ингредиенты:
4 куриных яйца; 1 ст. са-

хара; 1 ст. муки; 1–2 ябло-
ка; масло (для смазывания 
формы); кружочек лимона, 
чтобы сбрызнуть яблоки.

Приготовление:
1. Дольки яблока сбрызни-

те лимонным соком и пере-

Шарлотка — один из самых бюджетных и простых 
пирогов, который радует хозяек легкостью приготов-
ления, особенным вкусом и душевным теплом. 

мешайте.
2. Отделите белки от желт-

ков, взбейте белки с полови-
ной стакана сахара, желтки 
— с оставшимся сахаром.

3. Соедините белки с желт-
ками, перемешайте с мукой. 
Получилось жидкое тесто.

4. Смажьте форму мас-

лом, посыпьте мукой, вылей-
те половину теста в форму, 
выложите кусочки яблок, за-
лив оставшимся тестом.

5. Печь при 180° 40 минут.


