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Савченко в гневе 
и растерянный Порошенко 

Повернення з полону

Вишгородці — проти свавілля СБУ та прокуратури!

Надежда вернулась словно 
не домой, а на поле боя — и 
это стало для президента 
неожиданностью. 

Надежда вернулась. Наде-
жда — во всех смыслах. То, 
чего так долго ждали, нако-
нец-то свершилось. И теперь 
достаточно сонная в послед-
нее время жизнь украинской 
политики получает мощнейший 
толчок в лице самого неконтро-
лируемого своего представите-
ля — Надежды Савченко. 

Не нужно быть экспертом в 
области невербальной ком-
муникации, чтобы понять, что 
Надежда Савченко вернулась 
в Киев в состоянии гнева, а 
многочисленные представите-
ли Администрации президента 
находятся в состоянии расте-
рянности. 

Думаю, что самые главные 
сигналы этих состояний заме-
тили все. Голос Надежды про-
сто гремел и перед зданием аэ-
ропорта «Борисполь», и в зале 
для заседаний на Банковой. 

И громкость, и интонации не 
предвещают ничего хорошего 
тем людям, которые их спрово-
цировали. Слова она произно-
сила резко и хлестко, как будто 
вкладывая в них те удары, ко-
торые она хотела бы нанести. 
Лицо у Савченко все время 
было нахмуренным. С таким 
выражением лица люди воз-
вращаются не домой, а на поле 
боя. И, боюсь, это выражение 
лица не сулит ничего хорошего 
очень многим людям. 

Рядом с президентом она 
стояла, будто готовясь к бою. 
Сжатые кулаки, напряженная 
поза, опущенный подбородок. 
Это поза боксера, вынужден-
ного сдерживать свой гнев. Ни 
люди, сломленные тюрьмой, 
ни люди, ожидающие, нако-
нец-то, наград за свои сверше-
ния, так не стоят. 

Надежда демонстрировала, 
что вернулась в Украину не за 

покоем и не за наградами. Во 
всяком случае, её поведение 
говорило именно об этом. А 
учитывая, как она старалась 
дистанцироваться от Порошен-
ко, то, скорее всего, её негатив-
ное настроение вызвано в том 
числе и им. Надежда постоянно 
наклонялась в сторону от него, 
сокращала до невозможности 
зрительный контакт, при фото-
графировании стала чуть даль-
ше и побыстрее «вставила» в 

образовавшуюся брешь свою 
маму — но так и не стала ря-
дом с президентом. 

Встреча состоялась в присут-
ствии мамы и сестры Надежды. 
Во время вручения ордена Ге-
роя Украины не было в пове-
дении Савченко ни пиетета, ни 
уважения. Демонстрировалось 
лишь сдержанное и нетерпели-
вое ожидание. 

Что касается самого прези-
дента, то растерянность была 

основной характерной чертой 
его поведения в этот день. На-
верняка рядом с разгневанной 
Надеждой он чувствовал массу 
неожиданно неприятных эмо-
ций. И все это приводило его в 
состояние растерянности, кото-
рое он, все же, неплохо камуф-
лировал. Выдавали его лишь 
несколько жестов (постоянные 
попытки спрятать одну ладонь 
в другую во время выступле-
ния и растерянное разведение 

рук) да торопливость, с кото-
рой он провел всю процедуру 
торжественной встречи и вру-
чения ордена Надежде. Какие 
последствия будет иметь воз-
вращение Савченко для Поро-
шенко и Тимошенко, наверняка 
сейчас не может сказать никто. 
Но, судя по тому состоянию, в 
котором находится Надежда, 
они гарантированно не будут 
для них приятными...

Валентин Ким
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Феміда
Суд по справі Момота знову перенесли: 
захист заявляє про затягування справи

Доброчинність

Прокурор Валерій Кот-
ковець під час засідання у 
вівторок повідомив, що спра-
ву Момота передали Націо-
нальному антикорупційному 
бюро. Саме він попросив суд 
перенести розгляд скарги 
для забезпечення участі в 
засіданні детективів НАБУ.

Адвокати Олексія Момота 
вважають, що справу затя-
гують.

Зокрема адвокат Олек-
сандр Байдик повідомив що 
сторона обвинувачення за-
тягувала процес. 

«На сьогодні вважаю, що 
суд перенесено незаконно, 
оскільки прокурор прийшов, 
не надав жодних документів, 
це тільки зі слів сторони об-
винувачення справу переда-
но в НАБУ», — сказав Бай-
дик.

Захисник підкреслив, 
що постанова, підписана 
Генпрокурором або його 

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги мера 
Вишгорода Олексія Момота щодо відсторонення його 
від посади на 1 червня. 

Захист заявляє про затягування справи
Наступне засідання має відбутись у перший день 

літа о 12.15.
заступником, про переда-
чу справи в НАБУ, повинна 
була бути надана в суд.

Олексій Момот заявив, що 
задоволений тим, що його 
справу нарешті передали в 
НАБУ.

«Ми з першого дня на-
полягали на тому, щоб ця 
справа підслідна виключно 
НАБУ», — сказав Момот піс-
ля засідання.

Він повідомив, що його 
адвокати поїдуть  до НАБУ, 
щоб дізнатись, кого призна-
чено слідчим у цій справі.

Ключовий свідок у справі 
Момота Дмитро Семенчук, 
який нібито звинуватив його 
в отриманні хабара, дав ін-
терв»ю журналістам біля бу-
дівлі Апеляційного суду.

Семенчук повідомив, що 
він не писав ніякої заяви на 
Олексія Момота. «Я дізна-
вся в Інтернеті, що він мого 
імені написана проти мера 

заява», — сказав він.
Він повідомив, що зв’я-

зався з адвокатом і поїхав 
в райвідділок міліції, де на-
писав заяву про те, що його 
паспортні дані незаконно ви-
користали.

Семенчук повідомив, що 
до суду його ніхто не викли-
кав, так само як і прокурату-
ра не викликала на допит,  і 
ніяких підписів під протоко-
лами допиту він не ставив.

Також головний свідок за-
певнив, що про фірму «Єв-
робуд-77», одним з керів-
ників якої він нібито є, він 
ніколи не знав і ніколи в ній 

не працював.
Семенчук також підкрес-

лив, що ніколи не жив і не 
працював у Вишгороді.

Він продемонстрував пред-
ставниками ЗМІ власний па-
спорт, дані якого збігаються з 
даними в заяві, окрім дати та 
місця видачі документу.

Дмитро Семенчук підкрес-
лив, що готовий давати свід-
чення в суді під присягою.

Народний депутат від 
партії «ВОЛЯ» Юрій Де-
рев»янко вважає, що прото-
коли допиту головного свідка 
були сфальшовані.  

«Уявляєте собі, який 

цинізм прокуратури, які в суд 
приходять з протоколами на-
чебто допиту живої людини, 
яка взагалі не знає про те, що 
її прізвище, її паспортні дані 
і взагалі як фізичну особу 
використали, для того, щоб 
сфальшувати і зманіпулюва-
ти цією справою», — заявив 
нардеп.

Нагадаємо, мера Вишгоро-
да Олексія Момота затрима-
ли за підозрою в отриманні 
неправомірної вигоди (за різ-
ними даними від 200 тисяч 
євро до 1 мільйона євро).

17 квітня суд ухвалив рі-
шення залишити Момота під 
вартою на 2 місяці або вне-
сти суму застави у розмірі 5 
мільйонів гривень.

Депутати, партія «ВОЛЯ» 
і громада Вишгорода вважа-
ють затримання мера Момо-
та замовною сфальшованою 
справою з метою усунути 
його з посади.

Після внесення застави 
Момот вийшов на волю з 
Лук»янівського СІЗО.

Очікувалось, що головний 
свідок у справі Дмитро Се-
менчук візьме участь у за-
сіданні Київського апеляцій-
ного суду 24 травня.

Прес-служба народного 
депутата 

Юрія Дерев’янка

За підтримки мецената Ярослава Москаленка 
вийде в світ енциклопедія «Ukraine.The best»

Героями енциклопедії ста-
ли популярні сучасні діячі 
української культури — му-
зиканти, художники, фото-
графи, актори, режисери та 
письменники.

За словами автора про-
екту, імена більшості з них 
знайомі мільйонам українців, 
але деякі стануть справжнім 
відкриттям для широкої ау-
диторії.

Над створенням ма-
теріалів для проекту понад 
рік працювали журналісти 

121 сучасний діяч культури України буде представле-
ний в мультимедійній енциклопедії «Ukraine.The best». 
Про це під час презентації проекту повідомив автор 
ідеї, галерист, засновник інтернет-платформи «Культ-
простір» Юрій Комельков.

інтернет-платформи “Куль-
тпростір”, відомі критики та 
оглядачі. Енциклопедія вий-
де двома мовами – українсь-
кою та англійською, її презен-
тують у формі друкованого 
видання та онлайн-версії во-
сени цього року не тільки в 
Україні, а й за кордоном. 

“Ukraine.The best” – проект, 
який стартував під патрона-
том Міністерства закордон-
них справ України та за під-
тримки мецената Ярослава 
Москаленка.

Злякались?
Делегація ООН поїхала з України — СБУ 
не пустила її до імовірних місць позбавлення волі

В ООН відзначають, що це є порушенням зобов’язань 
України як держави-учасниці Факультативного протоко-
лу до Конвенції проти катувань.

У делегації Підкомітету 
ООН з попередження кату-
вань повідомили, що призу-
пиняють свій візит до України 
після того, як їм відмовили у 
доступі до місць у декількох 
районах країни, де, за їх пі-
дозрою, працівники СБУ поз-
бавляють людей волі. Про це 
повідомляє Центр інформа-
ції про права людини.

«Ця відмова в доступі є 
порушенням зобов’язань 
України як держави-учасниці 
Факультативного протоколу 
до Конвенції проти кату-
вань. Через це ми не змогли 
відвідати деякі місця, про які 
ми чули численні і серйозні 
звинувачення у затриманні 
людей і можливому застосу-
ванні тортур або жорстокого 
поводження», — відзначив 
керівник делегації Малкольм 
Еванс.

Цей візит розпочався 19 
травня і мав закінчитися 26 
травня, проте його припини-
ли через неможливість вико-
нати програму в повній мірі. 
Делегація ППК мала оцінити 
виконання рекомендацій, на-
даних після здійснення пер-
шого візиту в 2011 році.

«Підкомітет ООН з попе-
редження катувань очікує, 
що Україна виконуватиме 
свої міжнародні зобов’язан-
ня відповідно до Факульта-
тивного протоколу, який вона 
ратифікувала у 2006 році. 
Ми також сподіваємося, що 
уряд України буде вступати 
у конструктивний діалог з 
нами, щоб надати делегації 
можливість відновити свій 
візит в найближчому май-
бутньому і працювати разом 
задля створення ефектив-
них гарантій проти ризику за-

стосування катувань та жор-
стокого поводження в місцях 
несвободи», — додав Мал-
кольм Еванс.

Відповідно до Факульта-
тивного протоколу до Кон-
венції ООН проти катувань, 
делегації Підкомітету ООН 
з попередження катувань 
(ППК) мають відвідувати всі 
держави, що є учасниками 
протоколу, і можуть здійс-
нювати візити до будь-яких 
місць несвободи без попе-
редження.

«Це всього лише другий 
випадок, коли делегація 
ППК припиняє свій візит. 
Таке трапляється у разі, 
якщо відсутність співпра-
ці з боку держави-учасниці 

перешкоджає делегації ви-
конувати обов’язки, надані 
їй мандатом протоколу», — 
підкреслюється у повідом-
ленні.

В ООН додають, що чле-
нами Підкомітету з поперед-
ження катувань є незалежні 
правозахисники, що керу-
ються принципами конфі-
денційності та співпраці.

До складу делегації ППК 
до України увійшли: Мал-
кольм Еванс (Британія), 
Марі Амос (Естонія), Джун 
Карідад Пагадуан Лопес 
(Філіппіни) та Віктор Захарія 
(Молдова).

Раніше повідомлялось, 
що ООН отримувала пові-
домлення від жертв та їхніх 
родичів, які стверджують, 
нібито в Україні поширена 
практика, зокрема, позбав-
лення працівниками СБУ за-
триманих будь-яких контак-
тів із сім’ями та доступу до 
адвоката.

Та невже?

Тріумфальне 
повернення 
символу опору 
України, — 
західні ЗМІ 
про звільнення 
Савченко

Обмін народного депу-
тата Надії Савченко на 
бійців ГРУ МО Росії став в 
середу однією з ключових 
тем для ЗМІ як в Україні, 
так і закордоном.

The New York Times
Впливове американське 

видання очікує, що обмін 
Савченко на двох російських 
ГРУшників допоможе вре-
гулювати конфлікт на Дон-
басі.

«Оглядач Ендрю Кремер 
нагадує — Кремль регулярно 
заперечує офіційну участь 
російських збройних сил у 
війні на Сході України, однак 
сьогоднішній обмін знову під-
німає це питання.

Обмін торкається ключо-
вих питань конфлікту. Про-
тягом дворічного конфлікту 
в Україні, найкривавішого в 
Європі з часів бойових дій 
на Балканах десять років 
тому, Росія заперечує від-
правку солдатів або зброї 
через кордон. Російські сол-
дати ведуть бій в Україні без 
розпізнавальних знаків, «у 
відпустці», — нагадує New 
York Times.

The Guardian
Британське видання ро-

бить акцент на тому, що по-
вернення Савченко в Україну 
сталось за кілька тижнів до 
обговорення лідерами Єв-
росоюзу продовження анти-
російських санкцій.

Він (обмін, — «24») відбув-
ся за кілька тижнів до того, 
як ЄС прийме рішення про 
продовження санкцій щодо 
Росії, введених після анексії 
Криму в 2014 році і завуальо-
ваного нападу на сході Украї-
ни, — підкреслює видання.

The Guardian, також, вва-
жає, що звільнення україн-
ського пілота грає на руку 
Порошенку. 

Її реліз є серйозним плю-
сом для Порошенка, якого 
критики звинувачують в нез-
датності боротись з поваль-
ною корупцією в Україні або 
протистояти олігархічним ін-
тересам, — додає видання.

BBC
Інше британське ЗМІ нага-

дує, що Савченко за останні 
два роки встигла стати сим-
волом для багатьох україн-
ців.

Росія звільнила з в’язниці 
українського військовослуж-
бовця Надію Савченко, яка 
стала символом опору проти 
Москви, — пише видання.

The Telegraph
У The Telegraph переко-

нані — звільнення Савченко 
може стати кроком до вре-
гулювання ситуації на Дон-
басі.

Звільнення Надії Савчен-
ко, українського пілота, яку 
російський суд досить спірно 
засудив до 22-річного ув’яз-
нення, в обмін на ув’язнених 
російських ГРУшників, може 
стати новим дипломатичним 
імпульсом до припинення 
війни в Україні, — переконані 
у британському виданні.

Джерело: 24 Канал

Средний размер пенсии 
на 1 мая 2016 года соста-
вил 1900 грн, и для его 
увеличения необходимо 
решить проблему дефи-
цита Пенсионного фонда, 
сообщила пресс-служба 
Министерства социальной 
политики со ссылкой на 
главу ведомства Андрея 
Реву. Об этом пишет УНИ-
АН.

«Сейчас проблема в том, 
что пенсии наших граждан 
очень маленькие. Средний 
размер на 1 мая 2016 года 
составляет 1900 гривен. Это 
очень мало. Поэтому, если 
мы хотим, чтобы пенсии уве-
личивались, нужно решать 
проблему дефицита Пенси-
онного фонда», — цитирует 
Реву пресс-служба.

Как отмечается в сооб-
щении, одной из основных 
причин такого состояния 
Пенсионного фонда ми-
нистр считает то, что из 
официально работающих 16 
млн человек единый соци-
альный взнос (ЕСВ) платят 
лишь около 10 млн человек. 
«Как известно, платить ЕСВ 
наши граждане имеют право 
в добровольном порядке… 
Если мы говорим о соли-
дарной системе, то должны 
понимать, что человек не 
только должен иметь право 
на стаж для того, чтобы пре-
тендовать на пенсию в буду-
щем, но его обязанностью 
является забота о нынешних 
пенсионерах», — цитирует 
пресс-служба Реву.

В сообщении отмечает-
ся, что Пенсионный фонд в 
этом году получит из госу-
дарственного бюджета до-
тацию в 145 млрд грн. При 
этом собственные средства 
фонда составят 112 млрд 
грн.

В минсоцполитики
рассказали, 
как будут 
повышать пенсии
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10 позачергова сесія міськради
28 квітня ц. р., — наступного дня після відсторонення Печер-

ським райсудом м. Києва Вишгородського міського голови О. 
Момота від своїх обов’язків, — відбулася сесія міської ради. 

Незважаючи на те, що пройшов майже місяць, ми вважає-
мо за необхідне, хоча б, стисло розповісти про прийняті нею 
рішення. Це, на наш погляд, важливо, в першу чергу тому, що, 
незважаючи на арешт О. Момота, кримінальне провадження, 
відкрите проти нього та його відсторонення від виконання 
своїх обов’язків, депутати міськради продовжили реалізацію 
ініційованих міським головою кроків на скасування направле-
них проти міської громади рішень попереднього керівництва 
міста.  

До речі, почалася сесія, як-
раз, з виступу О. Момота, який, 
по-перше, подякував депутатам 
за підтримку, по-друге, підкрес-
лив, що, незважаючи на ситуацію 
навколо його персони, найкра-
щою відповіддю виконавцям та 
замовникам справи проти нього 
буде чесне і добросовісне вико-
нання депутатами свої обов’яз-
ків. Окрім того, міський голова по-
просив депутатів і всіх присутніх 
допомагати виконуючій обов’язки 
міського голови Т. Бражніковій, 
оскільки зараз їй дуже непросто.

Тепер — щодо рішень сесії. 

СТАДІОН «ЕНЕРГЕТИК» 
ПОВЕРНУТЬ МІСЬКІЙ ГРОМАДІ

Першим депутати розглянули 
проект рішення під назвою «Про 
намір розірвати договір орен-
ди від 13.06.2014 року», вирі-
шивши (цитую): 

«Відповідно до умов п. 10.4 До-
говору оренди земельної ділянки 
загальною площею 3,2640 га для 
експлуатації, будівництва та 
реконструкції стадіону за адре-
сою: Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шолуденка, 12, від 13 черв-
ня 2014 року, укладеного між 
Вишгородською міською радою 
та Всеукраїнською спортив-
ною громадською організацією 
«Федерація футболу України», 
терміном на 49 років, поперед-
ньо повідомити орендаря (Все-
українську спортивну громад-
ською організацією «Федерація 
футболу України») про намір 
розірвати даний договір у випад-
ку, якщо будівництво критого 
манежу по вул. Шолуденка, 12 у 
м. Вишгород не буде розпочато 
до 12.06.2016 року».

Нагадаємо, що з приводу пере-
дачі стадіону в оренду ФФУ в свій 
час (два роки тому) було немало 
галасу і обіцянок представників 
ФФУ на громадських слуханнях 
побудувати мало не «закритий 
спортивний рай» у Вишгороді. 
Переполошилася з цього приво-
ду, в першу чергу, футбольна гро-
мадськість, оскільки зрозуміла, 
що може залишитись без остан-
нього майданчика для тренувань. 
На що керівники міста разом з 
представниками ФФУ пообіцяли 
футбольним тренерам пускати 
на поле дітей тоді і стільки, коли 
і скільки вони захочуть. Причому 
— безкоштовно. А, окрім цього, 
— оскільки у тренерів така ще-
дрість і зговірливість викликали 
закономірну підозру, — ще й по-
обіцяли віддати юним футболі-
стам шкільний стадіон Вишгород-
ської СШ «Сузір’я».  

Однак, плани ФФУ загалом і п. 
Конькова зокрема поламала Ре-
волюція гідності і подальші відомі 
події. В тому числі і конфлікт, 
який виник у керівника цієї ор-
ганізації з колегами. В результаті 
на стадіоні «Енергетик» протягом 
двох років, як то кажуть, ніхто й 
палець об палець не вдарив, 
чого не можна сказати про шкіль-
ний стадіон СШ «Сузір’я»: там, 

якраз, будівельники дуже непо-
гано «освоїли» чи то мільйон, чи 
то два коштів міського бюджету, 
переданих району. Пішли вони на 
зведення такої собі підпірної сті-
ни, яку так і не закінчили, оскіль-
ки закінчилися кошти... 

Саме про цю деталь, між ін-
шим, запитав у доповідача О. 
Рачинського О. Ростовський, од-
нак, вичерпної відповіді не отри-
мав, по-перше, за браком часу, 
по-друге, оскільки це питання 
безпосередньо проекту рішення, 
що розглядався, не стосувалося.  
Хоча питання, безумовно, цікаве, 
і ми обіцяємо і депутату О. Ро-
стовському, і вам, шановні читачі, 
його уважно вивчити. 

Що стосується проекту рішен-
ня щодо попередження ФФУ про 
можливе розірвання договору 
оренди, то депутати більшістю 
голосів його підтримали. 

КПЖ і КГ  «РЕОРГАНІЗУВАЛИ»
ПОВТОРНО...

Сесія повторно розглянула 
і підтримала проект рішення 
«Про реорганізацію комуналь-
ного підприємства житлового 
і комунального господарства 
Вишгородської міської ради». 
Це довелося зробити, за сло-
вами доповідача, — заступника 
міського голови І. Свистуна, — 
оскільки зареєструвати реор-
ганізовані підприємства потрібно 
було протягом 3-х днів, однак 
зроблено цього не було.  

Також, в зв’язку з прийнятим рі-
шенням, депутати затвердили 
розподільчий баланс КПЖ і КГ 
Вишгородської міської ради.

ПРИСТРАСТІ НАВКОЛО 
ГАЗЕТИ «ВИШГОРОД»

Сесія розглянула проект рі-
шення «Про внесення змін до 
рішення Вишгородської місь-
кої ради від 25.12.2015 р. № 3/5 

«Про Вишгородський міський 
бюджет на 2016 рік».

Проектом пропонувалося спря-
мувати частину вільного залишку 
коштів загального фонду міськ-
бюджету у розмірі 965 тис. 760 
грн. для здійснення фінансуван-
ня видатків з міського бюджету 
відповідно до міських програм, а 
саме збільшити кошториси: 

— на суму 600 тис. грн. на ви-
датки у зв’язку зі зверненням КП 

«Редакція газети «Вишгород» від 
17.03.2016 р. №14;

— на суму 165 тис. 760 грн. 
на видатки по оплаті за зовнішнє 
освітлення міста у зв’язку з необ-
хідністю;

— у зв’язку з численними звер-
неннями мешканців міста (вх. 
лист від 13.04.2016 р. №   20/894) 
на суму 200 тис. грн. на видатки 
по оплаті послуг за здійснення за-
ходів з охорони публічної безпеки 
і порядку на території набережної 
Київського водосховища.

У зв’язку зі зміною перевізника 
на міському автобусному марш-
руті №1 збільшити компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд ав-
томобільним транспортом окре-
мим категоріям громадян на 250 
тис. грн.

Більше всього питань у депу-
татів викликали 600 тис. грн. для 
редакції газети «Вишгород».

Почалося все із запитання В. 
Парчук чому саме 600 тис. грн., 
оскільки в грудні минулого року 
при затвердженні бюджету вже 
йшла мова про цю суму. Також, 
В. Парчук зауважила, що, хоча 
газета «Вишгород» виходить і 
11-тисячним тиражем, вона по-
трапляє далеко не в кожну по-
штову скриньку. 

Доповідач, начальник фінан-
сово-бухгалтерського відділу ви-
конкому І. Мірієвський пообіцяв, 
що на наступній сесії буде роз-
глядатися звіт щодо витрачання 
бюджетних коштів за 1 квартал. 
Щодо 600 тисяч, то в грудні ці 
кошти були перенаправлені  на 
ЖКГ І КГ за умовою, що в 2016 
р. їх виділять газеті. Однак, через 
хвилину, відповідаючи на запи-
тання із залу, він підтвердив, що 
на 2016 рік газеті виділяється не 
600 тис. грн., а 1 млн.200 тис. грн. 

Тоді М. Мельник запропонува-
ла спочатку заслухати звіт про 
витрачання бюджетних коштів, а 

потім вже прийняти рішення про 
виділення грошей газеті. І запи-
тала яке фінансування газети 
було минулого року.

І. Мірієвський відповів, що 
«фінансування було в такому ж 
обсязі». Додавши, що лише зар-
плати щомісячно в редакції газе-
ти виплачується 50 тис. грн.

Т. Бражнікова запропонувала 
М. Мельник «сформулювати про-
позицію». М. Мельник сформулю-

вала, запропонувавши виключи-
ти з проекту рішення пункт про 
виділення редакції газети «Виш-
город» 600 тис. грн. І винести це 
питання на обговорення на на-
ступну сесію після обговорення 
звіту про витрачання бюджетних 
коштів за 1-й квартал. 

О. Лісогор нагадала, що коли 
обговорювався бюджет на 2016-
й рік, депутати домовилися, що 
газеті буде надана половина ко-
штів, а другу половину буде на-
дано пізніше, коли з’являться 
вільні кошти. 

«Зараз, — заявила О. Лісогор, 
— це ті кошти, які ми повинні 
надати газеті. І ми при обгово-
ренні на бюджетеій комісії про 
це домовлялися. Тому прошу не 
виключати цей пункт з проекту 
рішення.».

На що О. Ростовський заува-
жив, що він теж був на цьому за-
сіданні бюджетної комісії і «там 
було не зовсім так. Там було, 
що,  ми знімаємо кошти, але, 
якщо буде реорганізація цього 
підприємства, то буде подальше 
фінансування. Але ми за ці три чи 
чотири місяці не бачимо якихось 
змін..., діалогу з підприємством... 
Нема ні в кого з присутніх яко-
гось... розуміння що, як, куди, яке 
фінансування, що вони мають 
заробляти, що не мають... Тобто, 
ми зараз виділяємо кошти, я під-
тримую, але до кінця не розумію 
де ж та межа...».

На думку О. Ростовцева, спра-
ва, навіть, не в заслуховуванні 
бюджету, а в тому, що потрібно 
просто «розібратися в цьому пи-
танні».    

Також, з цього приводу висло-
вився присутній на сесії міський 
голова О. Момот (цитую):

«Шановні депутати, я не як місь-
кий голова, а... ну, може пігулка 
для пам’яті для когось буде... Я 
хочу нагадати щодо газети. Коли 

ми обговорювали чи буде тираж 
збільшено на всі... У нас був в ми-
нулому році, нагадаю, три тисячі 
тираж... Хочу нагадати всім депу-
татам: я від цього особисто був 
не в захваті. І свою позицію щодо 
збільшення тиражу і збільшення 
видатків я тоді чітко висловив. 
Але пригадайте заяви, які ви 
мені несли. Більшість депутатів 
принесла заяви мені в кабінет з 
проханням безкоштовно розпо-
всюджувати газету по всьому 
місту і збільшити тираж до 11 ти-
сяч, зробити безкоштовне розне-
сення.... Просто так, якщо хтось 
забув... Тому зараз спекулювати 
тим, що невідомо хто що робить, 
кому розносить і куди розносить, 
чому, взагалі, збільшено тираж, 
і як це відбувається... Це було 
ваше прохання! Пригадайте про-
сто як це відбувалося, і все. Щоб 
зараз  не маніпулювати... Особи-
сто я був проти. Дякую»

На цей виступ, в свою чергу, 
відреагувала М. Мельник (ци-
тую): «Я хотіла сказати, що ніхто 
не заперечує проти виділення ко-
штів. Дійсно, така розмова була. 
Але моя позиція на першій бюд-
жетній комісії була слідуючою: 
комунальне підприємство, якому 
дали директора, змінили статут, 
повинно заробляти кошти. Вже 
зробили тираж 11 тисяч, а що 
комунальне підприємство зро-
било? Вони наповнили рекламу? 
Ми ж говорили про те, що за ра-
хунок того, що буде тираж 11 ти-
сяч екземплярів, вони зможуть 
давати рекламу і будуть отри-
мувати кошти. Тоді навантажен-
ня на міську раду впаде... Тому 
я пропоную послухати звіт, що 
вони зробили? Кожне комуналь-
не підприємство повинно працю-
вати! Допомагати раді! А не лише 
просити гроші! Значить, потрібно 
змінювати керівництво...».

Ю. Попов зауважив, що ко-
жен директор комунального під-
приємства повинен звітувати про 
використані кошти. 

Ну, як тут не згадати план ро-
боти ради на рік, який наша га-
зета критикувала якраз за те, 
що в цьому плані, практично, 
не передбачено жодного тако-
го повноцінного звіту на сесії 
міської ради?    

Як би там не було, депутати 
більшістю голосів підтримали 
цей проект рішення. 

Сесія, також, прийняла рішення 
«Про внесення змін до рішень 
Вишгородської міської ради 
№ 3/4  від 25.12.2015 року «Про 
затвердження міських програм 
розвитку на 2016 рік» та № 3/5 
від 25.12.2015 року «Про Виш-
городський міський бюджет на 
2016 рік».

Згідно з ним, було затверджено 
програму поточних та капіталь-
них ремонтів житлового фонду 
на 2016 рік, а саме:

— капітальні трансферти під-
приємствам (установам, органі-
заціям) — зменшено на 2 млн. 
грн;

— відповідно, капітальний ре-
монт житлового фонду (примі-
щень) — збільшено на цю ж суму.

Окрім того, в зв’язку з вільним 
залишком коштів загального 
фонду міськбюджету станом на 
01.01.2016 р., спрямовано части-
ну цього залишку у розмірі 1  млн. 
грн. для здійснення фінансуван-
ня поточного ремонту житлового 
фонду міськради.

Наш кор.

Цілком ймовірно, що депутати 
повернуть стадіон «Енергетик» місту. 
І — розберуться з власною газетою...

О. Момот: «Але пригадайте заяви, які ви мені несли...»
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Повний абзац!

 Начальник ГУ СБУ в М. Києві  
щодо «справи О. Момота»:

В минулому номері ми роповіли про «звіт» прокурора Київської області Є. Бондаренка на 
сесії Київської обласної ради по «справі О. Момота». Нагадаємо, що того ж дня, а, саме — 20 
квітня ц. р. відбулося засідання Підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства 
у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією органами державної влади та місце-
вого самоврядування Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і 
корупцією. Питання, що розглядалося — дотримання правоохоронними органами законодав-
ства у справі Вишгородського міського голови Олексія Момота.

У нас немає можливості надрукувати стенограму засідання, тому ми зупинимося лише на 
самих цікавих його моментах. В першу чергу — на позиції начальника Головного управління 
СБУ у м. Києві та Київській області Степана Грищука. Адже інформація щодо цієї справи до 
Голови СБУ України В. Грицака могла потрапити лише через пана Грищука. А що це за інформа-
ція ми пам’ятаємо: «...Повний розмір хабара, який вимагав мер Вишгорода — 1 млн. євро. Але, 
на жаль, він був затриманий під час отримання тільки його частини — у розмірі 200 тис. 
євро. Вимагав їх від представника однієї з будівельних компаній за нерозірвання договору на 
оренду земельної ділянки. Також за нестворення перешкод під час забудови мікрорайону...», 
— розповів В. Грицак на своєму брифінгу 14 квітня, в день затримання Олексія Момота.

Трохи згодом ця інформація зникла не лише з офіційного сайту СБУ, а й, взагалі, з частини 
інтернетівських сайтів.

ЗАПРОШЕНІ 
ТА ТІ, ЩО ПРИЙШЛИ

Запрошували, за словами на-
родного депутата Ю. Деревянка, 
Голови Підкомітету ВР України, 
який і проводив засідання: Го-
лову Служби безпеки України 
В. Грицака, Директора НАБУ А. 
Ситника, керівника Спеціалізова-
ної прокуратури Н. Холодницько-
го, першого заступника Генпроку-
рора України Ю. Севрука.

Прийшли: начальник Головного 
управління СБУ в Києві і Київсь-
кій області Степан Грищук, за-
ступник керівника Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури 
Володимир Кривенко.

Представники Генпрокуратури 
від участі в засіданні демонстра-
тивно відмовились, надіславши 
Ю. Деревянку листа-відповідь на 
його запрошення (зачитав вго-
лос, див. нижче).

Натомість, на засідання прийш-
ли: заступник прокурора Київсь-
кої області Ярослав Бендик, 
процесуальні прокурори Павло  
Чемерис і Валерій Котковець, а, 
також, слідчий по справі Юрій 
Осюк. 

Окрім того, на засідання з’я-
вились заступник О. Момота О. 
Рачинський, депутати Вишго-
родської міської ради  В. Шубка, 
В. Сардак, О. Кучмій та депутат 
Вишгородської районної ради В. 
Головаченко.

Запрошений голова Вишгород-
ської РДА О. Горган не прийшов 
на засідання, бо в цей час знахо-
дився на сесії Київської облради. 

Також на засіданні були присут-
ні адвокати О. Момота О. Байдик, 
Н. Руденко та І. Степанов. 

А от представники ТОВ «Євро-
буд-77» та Н. Нечитайло на за-
сідання не прйшли, хоча їх і офі-

...Інформуємо, що прокуратура Київської області дійсно здійснює 
досудове розслідування у зазначеному кримінальному  провадженні 
стосовно Вишгородського міського голови Момота О. В. 

Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України та чинного за-
конодавства, органи державної влади і місцевого самоврядування, 
організації та їх представники не повинні втручатися в діяльність 
прокуратури, якою, згідно з ст. 121 Конституції, охоплюються пи-
тання нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
досудове слідство. Це стосується і Верховної ради України і її ор-
ганів та народних депутатів України. Такий висновок випливає 
з того, що Конституція України серед повноважень Верховної 
Ради україни, безпосередньо не передбачає здійснення контролю 
за діяльністю прокуратури, а право надавати собі додаткові кон-
трольні повноваження... Верховна рада також не наділена. 

Питання нагляду за додержанням законів органами, які прово-
дять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 
слідство не є такими, що пов’язані з депутатською діяльністю. 
Усі слідчі дії, передбачені процесуальним законом, здійснюються 
лише посадовими особами, уповноваженими  законом і у спосіб, 
визначений законом. 

Враховуючи вище викладене, представник Генеральної прокура-
тури Україн не буде брати участі у засіданні підкомітету з пи-
тань контролю за дотриманням законодавства у сфері боротьби 
з організованою злочинністю і корупцією органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування Комітету ВР України з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

З відповіді Ю. Деревянку Генпрокуратури України:

ційно запросили.

КІЛЬКА СЛІВ ПРО ПОЗИЦІЮ
ГЕНПРОКУРАТУРИ  

Нагадаємо, що після того, як 
стало відомо про спільну сесію 
Вишгородських міської та рай-
онної ради, а, також, про те, що 
Київська облрада збирається за-
слухати звіт прокурора області Є. 
Бондаренка, ГПУ в особі свого 
«соловейка» В. Куценка «пореко-
мендувала місцевим депутатам 
не перешкоджати проведенню 
розслідування у справі Момота». 
Про що пан Куценко заявив на 
брифінгу.

«ГПУ звертає увагу представ-
ників громадськості, окремих 
місцевих депутатів про непри-
пустимість втручання в робо-
ту правоохоронних органів», — 
зокрема, заявив Куценко

«У ГПУ рекомендують місце-
вим депутатам не перешкоджа-
ти проведенню розслідування у 
справі мера Вишгорода Олексія 
Момота...

Нас дуже хвилює ситуація, яка 
склалася у Київській області у 
зв’язку з проведенням слідчих 
дій і розслідування криміналь-
ного провадження, пов’язаного 
з мером Вишгорода Момотом. 
До мене надійшли документи, 
які крім повного правового ні-
гілізму можуть підпадати під 
кримінальний злочин. Окремі де-
путати Київської обласної ради 
в зв’язку з проведенням слідчих 
дій по Момоту, хочуть прийня-
ти дивні рішення, а саме, прого-
лосувати у зв’язку з тим, що об-
шуки провели у Вишгороді, щоб 
вважати дії прокуратури Київсь-
кої області про проведення об-
шуку в кабінеті... протиправни-
ми», — також заявив Куценко.

Приблизно та ж сама позиція 
прослідковується у відповіді Ю. 
Деревянку Генпрокуратури: не 
заважайте, мовляв, не лізьте, це 
— наша справа. Однак, тут ви-
никає питання хто для кого існує: 
прокурори для громадян чи гро-
мадяни для прокурорів?

В листі-відповіді керівники 
Генпрокуратури посилаються на 
ст. 19 та ст. 121 Конституції Украї-
ни. 

В ст. 19 зазначено:
«Правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, від-
повідно до яких ніхто не може 
бути примушений робити те, 
що не передбачено законодав-
ством.

Органи державної влади та 
органи місцевого самовряду-
вання, їх посадові особи зо-
бов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами 
України».

Ст. 121 пояснює, що:
«Прокуратура України ста-

новить єдину систему, на яку 
покладаються:

1) підтримання державного 
обвинувачення в суді;

2) представництво інте-
ресів громадянина або держа-
ви в суді у випадках, визначе-
них законом;

3) нагляд за додержанням 
законів органами, які прово-
дять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудо-
ве слідство;

4) нагляд за додержанням 
законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних спра-

вах, а також при застосуван-
ні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з об-
меженням особистої свободи 
громадян;

5) нагляд за додержанням 
прав і свобод людини і гро-
мадянина, додержанням за-
конів з цих питань органами 
виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, 
їх посадовими і службовими 
особами».

Однак, при цьому, ці керівники 
забули про ст. 5 тієї ж Консти-
туції України, де зазначено, що 
(цитую): «...Носієм сувереніте-
ту і єдиним джерелом влади 

в Україні є народ. Народ здій-
снює владу безпосередньо і 
через органи державної влади 
та органи місцевого самовря-
дування».

Прокурори можуть помилятися 
і зловживати величезною вла-
дою, якою наділив їх народ, як 
і будь-які державні чиновники. І 
зупинити їх може, більше того — 
зобов’язаний, лише той же народ 
через своїх представників у орга-
нах місцевого самоврядування. 

У минулому номері я звернув 
увагу читачів на те, як повели 
себе депутати Київської обласної 
ради, заслуховуючи звіт прокуро-
ра області Є. Бондаренка, зокре-
ма, щодо «справи О. Момота». 
Це — яскравий приклад того, як 
не повинна діяти місцева рада.

Однак, на заяву В. Куценка по-
винна була відреагувати, в пер-
шу чергу, Верховна Рада України, 
— я вважаю, окремою заявою чи, 
навіть, Постановою щодо непри-
пустимості залякувань депутатів 
місцевих рад. 

Однак, ВР України ніяк не зре-
агувала. І це — дуже прикро. І 
свідчить про те, що і в Київський 
облраді, і у ВР України, поки що, 
знаходяться люди, переважна 
більшість яких просто не має 
права там знаходитись. 

Я розумію, що прокурорам, та й 
іншим правоохоронцям дуже хо-
четься, щоб вони контролювали 
виключно самі себе, що стало б 
гарантією безкарності будь-яких 
зловживань та злочинів з їх боку. 
Вони просто звикли до такого 
життя. Так було і при Кравчуку, 
і при Кучмі, і при Ющенку, і при 
Януковичі. Так, поки що, є і при 

Президенті Порошенко. Однак, в 
мене немає жодних сумнівів, що 
таке безкарне «красиве життя» 
для наших правоохоронців закін-
чується. І засідання Підкоміте-
ту ВР України, про яке йдеться, 
свідчить про це достатньо крас-
номовно. Зрештою, судіть самі.

    
О. РАЧИНСЬКИЙ 

ПРО «КОНФЛІКТ МЕРА»
Першому Ю. Деревянко надав 

слово О. Рачинському. Думаю, 
його коротенький виступ дещо 
прояснить для вас, шановні чи-
тачі. Отже, О. Рачинський (ци-
тую): 

«Коротко скажу про те, що 

міська рада зробила за останні 
6 місяців. При плануванні бюд-
жету на 16-й рік були передба-
чені кошти на проведення інвен-
таризації земель промислових 
майданчиків, які знаходяться на 
території Вишгорода. Рішення 
про проведення інвентаризації 
було прийнято ще 2006 року, та 
в зв’язку з браком коштів інвента-
ризація не була проведена. Тому 
на цей рік кошти були передба-
чені в бюджеті, і з січня місяця по-
чалася інвентаризація, ми дійсно 
працювали з податковою, з від-
ділом Держгеокадастру у Вишго-
родському районі, і за січень-лю-
тий були підготовлені та винесені 
рішення щодо повернення до зе-
мель запасу земельних ділянок 
ТОВ НВП «Рестінг» — дві ділян-
ки 0,62 га, 0,55 га, приватного 
підприємства «Фарватер-Трейд» 
— 0,92 га та 2 га, ТОВ «Собі» 
— 2 га. Останні рішення були 
прийняті 26 лютого. 2 березня 
в управлінні Держгеокадастру 
вилучили сервер, де знаходила-
ся база данних, куди вносилися 
зміни. Це дуже ускладнило си-
туацію тому, що управління Дер-
жгеокадастру нам допомагало 
в данному питанні. І геодезисти 
почали вже робити всі обміри в 
натурі, створюючи власну базу 
для того, щоб зробити перевірку 
і звести до спільного знаменника 
три основні складові: інформацію 
податкової, інформацію Держгео-
кадастру і інформацію Вишгород-
ської міської ради. 

На цьому ми зупинилися, бо 
сталися такі події. 

Стосовно забудовника... Вив-
чивши інформацію з 2005 р., 

Засідання Підкомітету ВР України. Виступає керівник ГУ СБУ С. Грищук...



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

5
В ВР Украины

№9(288), пятница, 27 мая 2016 г.

та Київській області С. Грищук 
«Не треба ставити сцени й вистави!..»

можу сказати наступне: 10 лю-
того 2005 р. підприємство  ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» склало акт ви-
бору на отримання цієї земельної 
ділянки, а 18 лютого був укладе-
ний перший договір оренди, який 
був незаконний тому, що він був 
укладений без розробки проекту 
землеустрою.

Потім була проведена відповід-
на експертиза і вже в січні 2006 
р.     було укладено інший договір 
оренди з відсотковою ставкою 
2% від нормативної грошової 
оцінки. 29 січня 2009 року були 
внесені зміни до цього договору 
оренди, 2% поміняли на 3%, 27 
грудня 2012 р. підприємство пе-

рейменувалося в ПАТ «Дніпро-
жилбуд» і їм продовжили термін 
дії договору до 20.02.2020 р. 
Також, 20.12.2012 р., в день про-
довження дії договору оренди, 
був укладений договір суборен-
ди між ПАТ «Дніпрожилбуд» та 
ТОВ «Вишгородміськреконструк-
ція-1».

Через три роки, 18 грудня 2015 
р. ТОВ «Вишгородміськрекон-
струкція-1» отримало містобу-
дівні умови та обмеження на зе-
мельну ділянку площею 2,4 га, де 
вони розмістили 11 багатоповер-
хових будинків. Це будівництво 
було розподілено на вісім черг.

4 лютого 2016 р. був отриманий 
експертний звіт по ескізному про-
екту. І 11 березня, — місяць тому, 
— ДАБІ України надала дозвіл на 
проведення будівельних робіт, 
замовником яких є ТОВ «Вишго-
родміськреконструкція-1», а ге-
неральним підрядником — ТОВ 
«Євробуд-77». 

ТОВ «Євробуд-77» є підприєм-
ством, яке в міську раду жодно-
го разу не зверталося, тому, що 
вони є генпідрядником, у них є 
відносини лише з ТОВ «Вишго-
родміськреконструкція-1» і ніяких 
дозволів для ТОВ «Євробуд-77» 
міська рада де-юре не могла на-
давати... 

«ЦЕ НЕ МЕР ВИШГОРОДА 
НА ФОТОГРАФІЇ...»

Після того, як висловились 
прокурори (з їх поглядами на 
цю справу ми вже добре знай-
омі), Ю. Деревянко звернувся до 
представника СБУ (цитую):

«...Тут присутні представники 
Служби безпеки, слідчі, і безпо-
середньо ті, хто брав участь в 
затриманні. Як ви можете про-
коментувати, як ви можете пояс-
нити те, і хто, насправді, надав 
таку недостовірну інформацію 
Голові служби безпеки України, 
коли Голова СБУ виходить і в по-
рушення 62-ї статті Конституції, 

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної проку-
ратури В. Кривенко: На даний час мені важко висловити свою точку 
зору, тому, що це провадження я не бачив. Я не читав матеріалів... 
Вся інформація, яка є по цьому провадженню, отримана із засобів 
масової інформації, в тому числі й на сьогоднішнє засідання.Однак, 
позиція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національно-
го антикорупційного бюро наступна. Передусім, НАБУ — це не ви-
грібна яма. І боротьба з корупцією — це не привід для піару. Коли 
декілька правоохоронних органів займаються, перетягують покрива-
ло, боряться, а потім ставлять перед фактом. Боротьба з корупцією 
— це повсякденна, ретельна робота... Так і в цьому випадку, я вва-
жаю. Після того, як стало відомо про те, що вказане провадження 
непідслідне слідчим органам прокуратури, його потрібно було невід-
кладно передавати. Але постфактум... Виправляти чиїсь помилки... 
Спеціалізована антикрупційна прокуратура і НАБУ не будуть... Ну, як 
в якості, можливо, грубого приклада, але я скажу: якщо у вас болить 
зуб, ви йдете до лікаря-стоматолога, а не до лікаря-проктолога...

зразу через телебачення, через  
центральні канали телебачення, 
які це все транслюють, звинува-
чує особу в тих фактах, яких, на-
справді, не було?

Ось пряма мова Голови Служ-
би безпеки України: «Безпосе-
редньо у цей час проводяться 
слідчо-оперативні заходи, а, 
точніше, слідчі дії в місті Вишго-
род працівниками служби безпе-
ки України разом з працівниками   
прокуратури. Під час вимагання 
та одержання хабаря загальною 
сумою один мільйон євро, затри-
маний мер міста Вишгород.  

Я можу поки що дати такі 
файли. Ще проводиться доку-

ментування. На жаль, він був 
затриманий під час отриман-
ня хабаря в 200 тисяч євро, які 
через посередників вимагав. Це 
перехід майнових прав на жит-
лову нерухомість в значних, так 
би мовити, великих площ ква-
дратних метрів новозабудов...».

І демонструються оці кадри, які 
розлітаються по всій Україні. Я 
хочу запитати прямо, буквально 
прямо у керівника Служби безпе-
ки (демонструє фотогорафію 1):     
це мер Вишгорода на цій фото-
графії?..».

А тепер увага, шановні читачі! 
Знаєте, як відреагував на це за-
питання С. Грищук? Цитую:

«Це — не мер Вишгорода на 
цій фотографії. Я не думаю, що 
репліка Голови служби безпе-
ки України на прес-конференції 
впливає на правильність про-
цесу документування правопо-
рушення чи ведення слідства... 
Давайте я від свого імені теж від-
повідно зроблю заяву, від імені 
Служби безпеки України, в данно-
му випадку — від імені Головного 
управління СБУ в Києві і Київській 
області. Співробітники Головного 
Управління по боротьбі з коруп-
цією та організованою злочинні-
стю, які приймали безпосередню 
участь в проведенні операції по 

Фотографія 1, яку попросив прокоментувати начальника ГУ СБУ в м. Києві та 
Київській області С. Грищука Ю. Деревянко  

Фотографія 2, яку попросив прокоменту-
вати С. Грищука Ю. Деревянко  

затриманню осіб, що причетні до 
вимагання грошових коштів... Я 
думаю, що дуже багато питань до 
підстав щодо вчинення правопо-
рушення, документування цього 
правопорушення, всі ці рішення, 
у нас є співробітники, які за це 
відповідають, у нас єсть суд, який 
приймає рішення, він повинен в 
цьому розібратися. У нас є група 
адвокатів..., досвідчені адвока-
ти, юристи, правозахисники, які 
думаю, достойно виконають свої 
обов’язки, повноваження і буде 
прийняте кінцеве законне рішен-
ня. Тому я би не хотів, щоби ми 
на засідані комітету проводили 
окреме судове засідання. Ну, і від 

себе хочу озвучити таку позицію, 
будь ласка...».

Неозброєним оком видно, що  
С. Грищуку дуже неподобається, 
що народні депутати та громад-
ськість «втрутилися» в справу, 
яку СБУ з прокуратурою так гар-
но «організували». Йому дуже хо-
четься, щоб все вирішили лише 
слідчі та судді. Отоді, на його 
думку, все буде «по закону»... 

«Позиція» С. Грищука, яку він 
далі озвучив, полягала в тому, 
що він... зачитав диспозицію ст.  

369 Кримінально Кодексу Украї-
ни («Пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної вигоди 
службовій особі»).

А далі С. Грищук зазначив 
(цитую): «Станом на даний мо-
мент ми маємо факт, закінчений 
факт передачі грошових коштів у 
розмірі 200 тисяч євро, а, також, 
договір на уступлення майнових 
прав у розмірі 2800 квадратних 
метрів. Це є факт задокумен-
тований і рішення за ним  буде 
приймати в подальшому суд, 
і, будь ласка, нехай це буде під 
контролем комітету Верховної 
ради, але я, шановний Юрий Бо-
рисович, переконливо вас про-

шу, як голову Підкомітету, вести 
засідання таким чином, щоб ми 
вирішували питання боротьби з 
корупцією, а не виступали адво-
катами і захистом кримінального 
провадження. Є досвідчені  адво-
кати, я думаю, вони справляться 
із своєю роботою. Я за те, щоб і 
у м. Вишгороді, і в Київській об-
ласті, і в Україні був повний і аб-
солютний порядок! І ми всі разом 
повинні до цього йти! І я не хочу, 
щоби це було, знайте, таким за-
гально-резонансним публічним 
обговоренням, ми того не накру-
чували... це публічне обговорен-
ня і достатньо було того, що тво-
рилося на сесії Київської обласної 
ради, де, навіть, були запрошені 
особи, я назвав би їх крикунами, 
які спеціально, під певну команду  
кричали певні лозунги. Не треба 
ставити сцени і вистави, давайте, 
будь-ласка, якщо є порушення, 
особи, які його допустили, будуть 
відповідати. Особисто з мого 
боку будь-якої зацікавленості 
майнового, не майнового харак-
теру, тим більше, я дуже, пере-
конливо, прошу говорити, щоб ні 
в якому випадку не замішувалася 
політика, тут вона відсутня абсо-

лютно і то є нормально. Будь ла-
ска, а всі решта питань ми на всі 
будемо давати відповідь». 

Далі між Ю. Деревянко та С. 
Грищуком відбувся наступний 
діалог:

«Ю. Деревянко: дякую, Сте-
пан Степанович. Власне, ми за 
це і боремося, щоб у нас було 
все об’єктивно і неупереджено. 
Скажіть, будь ласка, ви сказали, 
що було 200 тисяч євро переда-
но і це був документально зафік-
сований факт... Ці купюри, що у 
вас тут на фотографії знято і опу-
бліковано (демонструє фото 2), 
це є приміщення мера Вишгоро-
да, це є кабінет мера?

С. Грищук: Юра, є два посе-
редника, які в складі...

Ю. Деревянко: ні, ви дайте 
відповідь на це питання...

С. Грищук: я не знаю... Ця фо-
тографія, вона не має абсолютно 
ніякого значення до докумен-
тування та процесуальних дій 
співробітників. Слідчий на місці, 
пороцесуальні керівники, вони 
встановлять всі факти, я думаю, 
що зараз не судове засідання, де 
нада встановлювати такі факти... 
Я знаю одне: що особи, які вима-
гали кошти в цьому числі, що це 
— особи, які особисто знайомі з 
мером міста Вишгорода і підтри-
мують з ним взаємовідносини. 
Це тоже є достовірний факт...».

Оце, шановні читачі, все, що 
вам потрібно знати про рівень 
мислення, загальної культури, 
світогляд та світосприйняття  С. 
Грищука. На думку якого, те не-
подобство, яке відбулося під 
час брифінгів В. Грицака та Є. 
Бондаренка, — цілком природне 
і нормальне. Який, також, вва-
жає, що не СБУ з прокуратурою 
влаштувало «сцени й вистави», 
а, точніше, цирк з підставними, 
«ілюстративними» фотографія-
ми та публічними неправдивими 
повідомленнями, які миттєво, 
завдяки, з одного боку, непро-
фесійності, а з іншого — нечисто-
плотності журналістів «зліпили» 
з Вишгородського міського голо-
ви О. Момота образ махрового 
корупціонера, а громадськість та 
народний депутат Ю. Деревянко. 
Які, разом з керівником району та 
районними і міськими депутата-
ми виступили проти цього відвер-
того й цинічного свавілля. 

Оце і називається «перевер-
нути все з ніг на голову». Або 
на біле сказати «чорне». Або... 
Та,  чи варто перераховувати всі 
народні вислови та приказки, які 
пояснюють, що саме злодій го-
лосніше за всіх кричить «Тримай-
те злодія!»? До речі, теж свого 
роду сцена й вистава...   

В. Борзовець
Від редакції
Кілька днів тому у ЗМІ з’явилися дві невеличкі інформації щодо діяльності НАБУ. 
Одна — про затримання заступника прокурора Київської області Олександра Колесника, про 

що під час парламентських слухань у середу, 18 травня заявив голова НАБУ Артем Ситник. За 
його словами, Колесника затримали у рамках справи про розтрату 30 тисяч тонн цукру на суму 
понад 300 млн гривень. За іронією долі, Колесник працював у тому ж кабінеті, що й «діамантовий 
прокурор» Олександр Корнієць, який також був заступником прокурора Київської області.

Друга — про те, що при отриманні хабара було затримано першого заступника начальника го-
ловного управління СБУ в Києві та Київській області Євгена Філімонова.

До речі, і про одного, і про іншого в Інтернеті можна знайти немало цікавого. 
В той же час, незважаючи на надзвичайно яскравий, хоча і короткий виступ заступника керів-

ника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури В. Кривенка на засіданні Підкомітету ВР 
України,  здивувала його байдужість до «справи О. Момота». Ні, О. Колесник з Є. Філімоновим, 
звичайно ж, фігури серйозні. Однак, фабрикація «справи О. Момота» (якщо, звісно, вона була) 
— це ж зовсім інший рівень. Через виконавців і замовників цієї «гучної справи» можна вийти на 
людей, набагато серйозніших, ніж О. Колесник та Є. Філімонов разом узяті. Було б лише бажання, 
як кажуть...

Окрім того, сподіваємося, що цією справою, зокрема діями своїх підлеглих, надавши їм належ-
ну оцінку, зацікавляться, з одного боку, Голова СБ України В. Грицак, з іншого — новий очільник 
Генпрокуратури України Юрій Луценко. Тому, що, якщо організатори та замовники «справи О. 
Момота» уникнуть покарання сьогодні, то завтра вони знову «організують» таку саму «справу»...
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Вівторок 31 травня 2016 року

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.50 Вічне
09.20 Уряд на зв»язку 
09.50 Д/с «Китай на кінчику 
язика»
10.50 Д/с «Обличчя Америки»
11.50 Чоловічий клуб. Спорт
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 Мультфільм
14.15 Суспільний університет
15.05 Х/ф «Захар Беркут»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.05 Час-Ч
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30, 10.55 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.30 «Чистоnews 2016»

21.00 Т/с «Відьма» 
22.00 «Гроші»

07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Гордіїв вузол» 
13.35, 14.20 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.30 «Жди меня»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»
22.40 Т/с «Доярка з Хацапетівки »
00.35 Х/ф «Гувернантка» 

06.02 М/c «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
08.45 Х/ф «Нові пригоди Аладдіна»
10.45 Х/ф «Ниндзя-черепашки» 
12.45 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.10 Ревізор
23.05 Страсті за ревізором

07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зіркове життя «
10.00 Х/ф «Мандрівка у зако-
ханість»

12.05 Х/ф «Доглядальниця»
14.00, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
16.00 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
22.35 «Детектор брехні»
00.10 «Один за всіх»

05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня
09.15 Надзвичайні новини. 
10.00 Без гальм!
10.40 М і Ж
11.00 Дивитись усім!
11.55 Патруль. Самооборона
12.20, 13.10 Х/ф «Мисливці на 
гангстерів» 
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 Х/ф «2012» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна Україна
21.25 Свобода слова

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.25, 23.15 «Жарт за жартом»
11.25 Х/ф «Варчина земля»
15.45 Х/ф «Ми - ваші діти»
18.15 Х/ф «Живіть в радості»
19.40 Х/с «Комісар Рекс»

21.30 Х/с «Розслідування Мердока»
00.20 «Моя правда»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео»
06.50 «Вайпаут»
08.40, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00 «Українські сенсації»
10.00, 02.30 «Облом.UA.»
12.00 Т/с «Скорпіон» 
13.40 «Top Gear»
15.50 Д/п «Помста природи»
18.30, 23.00 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Самоволка» 
22.00, 01.45 Т/с «Ласко» 
23.30 «Секретні матеріали»
00.00 Т/с «Загублений світ»

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.45 Т/с «90210: Нове 
покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»

22.00 Х/ф «Кохання та інші 
неприємності» 

09.20 «Кримінальні справи»
10.15, 17.15 Т/с «Детективи» 
11.55 Х/ф «Вихід» (16+)
13.40, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 
5.0 - 4» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.35 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти 
черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»

06.00 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Візит до Кореї»
10.20 Д/с «Подорожуймо 
Литвою»
10.50 Д/с «Обличчя Америки»
11.50 Перша студія
12.30 «План на завтра» 
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний університет
16.25 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
19.40 Д/ф «Шлях до волі»
21.50 Війна і мир

06.00, 16.45, 19.30  ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами «
15.45 «Найкращий ресторан 
17.10 Т/с «Роксолана - 3»
20.30 «Чистоnews 2016»

21.00 Т/с «Відьма» 
22.00 «На ножах 2»

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 04.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»
00.30 Х/ф «Життя як цирк» 

06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/c «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
10.00 Київ вдень і вночі
11.10 Т/с «Щасливі разом»
16.50, 19.00, 20.00 Від пацанки 
до панянки
22.40 Х/ф «Клич» 

06.45 «Все буде добре!»
08.40 «Зіркове життя «
10.20 «Х-Фактор - 6»

13.25 «МастерШеф - 3»
16.00 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Т/с «Танці маріонеток» 
10.55 Патруль. Самооборона
11.20, 13.20 Х/ф «Територія 8» 
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.50 Т/с «Котовський» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Х/ф «Поліцейська ака-
демія-5» 
23.15 Х/ф «Скажений Макс» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35, 23.15 «Жарт за жартом»
11.35, 00.15 «Моя правда»
12.30 Х/ф «Ідеальний чоловік»
14.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.00 Х/ф «Велике золото місте-

ра Гринвуда»
17.15 Х/ф «Слухати у відсіках»
21.30 Х/с «Розслідування 
Мердока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Інженерні імперії»
10.15 Д/п «Загублені міста»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.20 «Відеобімба»
13.45 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»»
14.40 Т/с «Загублений світ»
16.30 Х/ф «2000» 
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф « Подвійний удар»
22.00, 01.45 Т/с «Ласко» 

06.00 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решкаг»

12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

06.55 Х/ф «Заручники страху»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.40 Х/ф «Інспектор карного 
розшуку»
13.30, 14.20 Т/с «Гаваї 5.0 - 4» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
21.30 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 

06.00 -10.05 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Візит до Кореї»
10.30 Д/с «Подорожуймо Лит-
вою»
11.00 Засідання Кабміну
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.00 Парламентські слугання у ВР
18.15 Новини. Світ
19.35 Документальний фільм
20.30 Книга ua
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

06.00,  16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами «
15.45 «Найкращий ресторан «
17.10 Т/с «Роксолана»

20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма» 
22.00 «Міняю жінку «

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 «Стосується кож-
ного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»

06.02 М/c «Кунг-фу Панда»
07.17 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 19.00 Хто зверху
22.00 Х/ф «Король вечірок 2» 
23.45 Х/ф «Секретний експери-
мент» 

06.40 «Все буде добре!»
08.35 «Зіркове життя «
09.20 «Х-Фактор»

16.00 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «МастерШеф Діти»
22.45 «Давай поговоримо про 
секс 2»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 16.55 Т/с «Котовський» 
11.50 Патруль. Самооборона
12.10, 13.10 Х/ф «Поліцейська 
академія» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф «Поліцейська ака-
демія-6» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
11.15, 23.15 «Жарт за жартом»
12.15 «Моя правда»
13.10 Х/ф «Ти є...»
15.00, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.50 Х/ф «Живіть в радості»

18.15 Х/ф «Перевесниці»
21.30 Х/с «Розслідування Мер-
дока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 02.30 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор»
09.00 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Інженерні імперії.»
10.15 Д/п «Загублені міста»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.20 «Відеобімба»
14.05 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15.00 Т/с «Загублений світ»
16.50 Х/ф «Магма Майамі» 
19.20 «Люстратор 7.62»
20.00 Х/ф «Поліцейські» 

06.00 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
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05.50 Події тижня 
06.50 Ранок з Україною
07.00, 15.00, 19.00 Події
09.15, 04.00 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Х/ф «Шукайте маму»
16.00 Х/ф «З чистого аркуша»
18.00 Т/с «Не зарікайся» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-
на»
21.00 Т/с «Просте життя» 16+
23.00 Події дня

06.00 Х/ф «Діти капітана Гранта»
07.30 «Відлуння»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Земля ведмедів
12.10, 05.10 Rock Time 
13.20 «Модні історії
14.00, 22.10 Дика Австралія
15.40, 17.45, 21.40 Чудеса 
природи
16.10, 21.00 Незаймана планета
18.15 «Іпостасі спорту»
18.45 В гостях у Дмитра Гордона.
19.50 Д/ф «Щоденники світової 
війни»
21.20 DW- новини
23.10 Левиний рик

16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

06.45 Х/ф «Інспектор карного 
розшуку»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.40 «Страх у твоєму домі»
13.30, 14.20 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 -10.05 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»

Enter-фильм

2+2

2+2
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Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 19.00,  Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.25, 21.00 Т/с «Просте 
життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 16+
19.45  «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

07.30 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50 Д/ф «Щоденники світової 
війни»
12.10, 21.10 Водне життя
13.10, 18.10 Чудеса природи
14.00, 22.25 Дика Австралія
15.40, 23.25 Секрети акул
17.45 «Донбас: перезаванта-
ження»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 «Політ білого журавля»
22.00 Глобал - 3000

2+2

                                           
Порада

06.00 Агенти справедливості
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.05 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.25 Т/с «Просте життя»
16.00 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45  «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.»

07.10, 21.20, 05.40 DW- новини
07.30 Євромакс
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.40 Д/ф «Щоденники 
світової війни»
12.15 Незаймана планета
13.10, 17.45 Чудеса природи
13.40 «Будьте здорові!»
14.00, 22.10 Дика Австралія
15.40 Левиний рик
18.15 7 чудес України. 
18.40 В гостях у Д.Гордона. 
20.50 Водне життя
21.40 «Відлуння»

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

Красива, соковита і ароматна полуниця — перша ягода 
нового сезону, яка дозріває в наших садах на самому почат-
ку літа. Навіть важко уявити, що колись люди не займали-
ся культивуванням цієї чудової ягоди, а у свій час в серед-
ні віки вважали її «нечистою» і шкідливою, правда, швидко 
отямилися і навіть стали називати «королівської» ягодою. 
Адже, нею так звикли ласувати і при французькому, і при 
англійською королівських дворах. Між тим, лісова суниця, 
від якої і сталася садова  (яку ми звикли називати полуни-
цею) — напевно, одна з перших ягід, яку людина викори-
стовувала як ласощі на зорі своєї історії. і, хоча окультурен-
ням цього багаторічного трав’янистої рослини сімейства 
розоцвітих люди почали займатися порівняно недавно, 
але так полюбили ці чудові червоні ягоди, що придумали 
безліч смачних страв і десертів, напоїв, стали використо-
вувати полуницю в лікувальних і в косметичних цілях. 
   І ця любов до спокусливих ягодам цілком обгрунтова-
на. Крім доброго смаку, полуниця зміцнює імунну та сер-
цево-судинну системи та нормалізує обмін речовин. Чис-
ленні наукові дослідження довели, що аромат полуниці 
містить більше 50 ароматичних речовин, здатних пода-
рувати людині приплив бадьорості і гарного настрою. А 
всього лише 150 грам цих ягід швидко нейтралізують не-
гативні емоції.

Полуниця — перша ягода сезону 
Полуниця для стрункості фігури 

   Сезон справжньою городньої полуниці скоро почнеться - не 
варто втрачати час. Адже, соковиті стиглі ягоди, пахнуть сон-
цем і влітку, не тільки смачні, але і корисні. Полуниця володіє 
масою цілющих властивостей, і на її основі можна скласти 
річний раціон харчування, який за місяць, крім іншого, допомо-
же розлучитися з парою зайвих кілограмів. 
   Головна умова полуничною «дієти» — щодня з’їдати не 
менше 0,5 кг свіжої ягоди. Вага буде поступово знижуватися 
за рахунок активізації обміну речовин, виведення надлишків 
рідини і стимуляції органів травлення. 
   На сніданок можна приготувати фруктовий салат — 250 г по-
луниці промити, розрізати. Половину яблука помити, видалити 
насіння, нарізати кубиками. Половину банана очистити і нарі-
зати шматочками. Фрукти змішати з 50 г натурального йогурту 
(1,5% -ної жирності) і 1 ч. ложкою меду. 
   Стане в нагоді і рецепт краси від французьких фрейлін: 300-
500 грам полуниці замість вечері - і Вам забезпечений солод-
кий сон, красива шкіра, а також позбавлення від зайвої ваги. 
  Все, що написано вище, стосується тільки свіжої, ароматної, 
пружною полуниці, але ніяк не імпортної, в якій дуже багато 

консервантами і хімікатами, обробленої для збереження інерт-
ними газами. Чекаємо сезонної ягоди — і вона принесе насо-
лоду смаком, піде на користь здоров’ю і зовнішньому вигляду! 
   І ще одна порада: спробуйте промити полуницю не водою, а 
в білому сухому вині (іспанці стверджують, що воно не руйнує 
смак і аромат ягід, як це робить звичайна вода) і не поспішайте 
заздалегідь обривати хвостики, оскільки в відкритих дірочках 
виробляється особливий фермент, який вбиває вітамін С.
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06.00,18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Візит до Кореї»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.35 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.35 Д/ф «Нью-Йоркський 
вокзал»
20.30 Люструвати не можна 
залишити
21.50 «Схеми» 
22.15 Переселенці
22.40 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Міняю жінку - 5»
10.55 «Міняю жінку»
13.55 «Сімейні мелодрами»

15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.30 «Чистоnews 2016»
21.00 Т/с «Відьма»
22.00, 23.30 «Право на владу 
2016»

05.30, 11.05, 12.25 Док.проект 
«Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Доярка з Хаца-
петівки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»

06.07 М/c «Кунг-фу Панда»
07.27 Т/с «Друзі»
12.10 Т/с «Не родись вродлива»
17.35, 19.00, 20.00 Суперінтуїція
21.30 Х/ф «Старе загартування» 
23.15 Х/ф «Принади» 

06.10 «Все буде добре!»
08.05 «Зіркове життя «

10.00 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
13.05 «Х-Фактор - 6»
16.00 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 
тіла»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.50 Т/с «Котовський» 
11.50 Патруль. Самооборона
12.15, 13.10 Х/ф «Поліцейська 
академія» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф «Поліцейська академія» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
10.20, 23.15 «Жарт за жартом»
11.30, 00.20 «Моя правда»
12.20 Х/ф «Молоді»
14.00, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.50 Х/ф «Склянка води»
18.10 Х/ф «Одруження Бальзамі-
нова»
21.30 Х/с «Розслідування Мердо-

ка»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 02.30 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30»Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Інженерні імпері»
10.15 Д/п «Загублені міста»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.15 «Відеобімба»
14.00 Т/с «Мисливці за реліквія-
ми»»
14.55, 00.00 Т/с «Загублений світ»
16.45 Х/ф «Поліцейські» 
20.00 Х/ф «Таємні агенти» 
22.00, 01.45 Т/с «Ласко» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 00.45 Т/с «90210» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»

07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Інтерв’ю з К.Зануссі
09.15 Мистецький пульс Америки
09.45 Як це?
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.35 Хочу бути
10.55 Школа Мері Поппінс
11.10 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с «Казки Андерсена»
13.25 Х/ф «Атака на Перл Харбор»
16.20 Чоловічий клуб. Спорт
17.25 Д/с «Обличчя Америки»
18.30 Т/с «Мафіоза»
22.25 Історія музики 
22.40 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 День Янгола

06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Світське життя»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Т/с «Відьма» 
13.35 «Голос країни 6»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.15, 03.45 Х/ф «Відступники» 

05.20 «Жди меня»
07.30, 20.00 «Подробиці»
08.20 Х/ф «Чотири нуль на користь 
Танечки»
10.10 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша»
11.50 Т/с «Серафима Прекрасна»
18.00, 20.30 Т/с «Криве дзеркало 
душі» 
22.20 Х/ф «Фото на документи»

07.07 Дешево і сердито
08.10 Ревізор
11.10 Страсті за ревізором
14.00 Від пацанки до панянки
16.50 М/ф «Губка Боб:»
18.35 Х/ф «Погані хлопці» 
00.00 Х/ф «Тривожний виклик» 

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»

09.30 Х/ф «Повір все буде добре» 
11.30 Х/ф «З чистого аркуша»
13.30, 15.20 Т/с «Чужа жінка» 
17.40, 19.40 Т/с «Квиток на двох»
22.10 Х/ф «Я буду поруч»

06.00 Х/ф «Смак романтики»
07.45 DW- новини
07.55, 13.35 «Погода»
09.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 
світової війни»
11.00 «Шеф-кухар країни» з Ми-
хайлом Поплавським
11.50 Х/ф «Відпустка без кінця»
14.00 Водне життя
15.00 Секрети акул
16.15 Чудеса природи
16.50 Фестиваль «Галицький 
шлягер», 3 тур
21.00 «В’ячеслав Хурсенко. Політ 
білого журавля»
22.10 Х/ф «Сунична галявина»

11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.00 
«Світ навиворіт»
16.00 М/ф «Козаки. Футбол»
16.10 «Сватики «
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни - цілком 
таємно»
22.10 Х/ф «Острів везіння» 
23.50 «Світське життя»

08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
11.55 Х/ф «Фото на документи»
13.50 Т/с «Криве дзеркало душі» 
17.20, 21.30 Т/с «Птаха у клітці» 
20.00 «Подробиці тижня»
22.30 Х/ф «Все можливо»

09.02 Х/ф «Безодня»
12.00 М/ф «Губка Боб:»
13.45 Х/ф «Погані хлопці» 
19.00 Х/ф «Будинок великої 
матусі»

06.50 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»

09.45 «Караоке на Майдані»
10.40 Х/ф «Не було б щастя»
15.00, 23.50 «Я соромлюсь свого 
тіла »
17.00, 19.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
22.15 «Детектор брехні»

05.10 М/с «Том і Джері»
05.50 Факти
06.20 Зірка YouTube
07.40 Дивитись усім!
08.40 Без гальм
09.00 М і Ж
09.25 Х/ф «Залізне небо» 
11.10, 13.00 Х/ф «Володар 
перснів» 
12.45 Факти. День
15.35 Х/ф «Темний лицар» 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Вікінги» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
09.55 «Жарт за жартом»
10.55 «Невідома версія. Висота»
11.40 Х/ф «Божевільний день»
12.50 Х/ф «Єсенія»

15.10 Х/с «Катерина 2я»
22.00 «Невідома версія. Службо-
вий роман»
22.55 Х/ф «Ось така музика...»
00.35 Х/ф «Яка у вас посмішка»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Люстратор. Спецпроект»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Д/п «Хоробрі серця»
16.00 Д/п «Зброя»
17.30 Х/ф «Люди - Ікс» 
19.25 Х/ф «Юрські мисливці» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
22.45 Д/ф «Міля» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 Х/ф «Син Рембо»
11.50 Х/ф «Пригоди Бейлі»

13.20 «Орел і Решка»
19.10, 01.00 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Близнюки-Дракони» 
23.00 «КВН»

05.55 Х/ф «Єдина дорога»
07.45 Х/ф «Круїз, або Розлучна 
подорож»
09.35 Т/с «Агентство НЛС» 
13.10 «Розсміши коміка»
15.00 Х/ф «Раз на раз не випадає»
16.35 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Лінія захисту» 
22.30 Х/ф «Марафонець» 

06.00 М/с «Підлітки мутанти чере-
пашки ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрів-
ниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.15 Т/с «Чудесна подорож 
Нільса»
15.15 Країна У
23.45 ТЕТ-Інтернет
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09.00 Путівник прочанина
09.20 Д/с «Китай на кінчику язика»
10.20 Гра долі
10.50 Мистецькі історії
11.00 Спогади
11.45 Х/ф «Анничка»
13.40 Театральні сезони
14.15 Фольк-music
15.45 Дорога до Ріо-2016
16.15 Чоловічий клуб
16.50 Д/с «Обличчя Америки»
17.50 Т/с «Мафіоза»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40, 03.10 Історія музики з Бобом 
Россом
23.00 Паспортний сервіс
23.20 Euro show Михайла Поплав-
ського у Варшаві

06.15 «Однокласники»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

00.45 Одна за всіх

06.30 Події
07.10 Т/с «Черговий лікар»
09.00 Т/с «Квиток на двох»
12.50 Х/ф «Я буду поруч»
14.45 Х/ф «Карусель»
16.40, 20.00 Т/с «Я поруч» 
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.15 Т/с «Чужа жінка»

06.00 Сім чудес України. Лівадія
06.20 Х/ф «Відпустка без кінця»
07.45 Натхнення
07.55, 11.20, 13.45, 14.55 «Погода»
09.50, 20.00 Д/ф «Щоденники Дру-
гої світової війни: день за днем»
11.00 «Будьте здорові!»
11.25 Х/ф «Смак романтики»
13.50 Teen-клуб
15.00 Біла планета
15.50 Концерт пам’яті Бориса 
Шарварко «Дарую вам свято»
21.10 Євромакс
21.50 «Кумири»
22.00 Рок-фестиваль «GARDEN 
MUSIC»

К-1

УТ-1

22.00 «КВН на БІС»

06.50 Х/ф «П’ять хвилин страху»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.40 «Страх у твоєму домі»
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0 
- 5» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00-10.05 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 19.00 Події

07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30, 21.00 Т/с «Просте 
життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 «Говорить Україна»
23.00 Події дня

09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50 «В’ячеслав Хурсенко. Політ 
білого журавля»
12.10, 20.50 Водне життя
13.00 «Донбас: перезавантаження»
13.45, 22.10 Довідник дикої 
природи
14.45 Teen-клуб
15.40, 23.10 Секрети акул
17.45 Чудеса природи
18.10 Сім природних чудес 
України. 
18.35 В гостях у Дмитра Гордона
19.40 Д/ф «Щоденники світової 
війни»
21.40 «Відлуння»

10.00 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 Х/ф «Смугастий рейс»
12.40 Х/ф «Мільйонер»
14.50 Х/ф «Наречена мого друга»
16.55 «МастерШеф Діти 
19.00 Х/ф «Не було б щастя»
23.15 Х/ф «Довгоочікуване кохання»

07.45 Кримінальна Україна
08.45 Секретний фронт
09.40 Антизомбі
10.40 Громадянська оборона
11.40 Інсайдер
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Скажений Макс» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
20.05 Х/ф «Темний лицар. Відрод-
ження легенди» 
23.15 Х/ф «Володар перснів.» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.05 «Жарт за жартом»
12.05 «Невідома версія. Службо-
вий роман»

12.55 Х/ф «Одруження Бальзамі-
нова»
14.30 Х/ф «Попелюшка «80»
18.00 Х/ф «Єсенія»
20.20 Х/ф «Висота»
22.00 «Невідома версія. Висота»
22.50 Х/ф «Ти є...»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
14.00 Т/с «Скорпіон» 
17.10 Х/ф «Людина президента» 
19.05 Х/ф «Людина президента 2» 
20.55 Х/ф «Механік»
22.45 Х/ф «Литовське весілля» 

06.00 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 Х/ф «Пригоди Бейлі»
11.25 Х/ф «Син Рембо»
13.15 «КВН»
15.20 «Розсміши коміка»

17.15 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Дзвінок» 

05.10 Х/ф «Щит і меч»
11.30, 03.20 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00, 02.35 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо в 
джунглі» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя»
06.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі.»
11.25 М/ф «Хоробре сердце»
12.40 Т/с «Чудесна подорож Нільса»
16.40 М/ф «Втеча з курника»
18.10 М/ф «Індики: назад у майбутнє»
20.00 Х/ф «Жандарм із Сен-Тропе»

07.00, 15.00, 19.00, 01.50 Події
07.10 Зірковий шлях
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06.00, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/ф «Нью-Йоркський 
вокзал»
10.50 Чоловічий клуб
11.20 Український корт
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» 
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.35 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
19.30 Д/ф «Будівництво автостра-
ди на Алясці»
20.30 План на завтра»

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30, 10.55 «Міняю жінку»
12.20 «Міняю жінку - 11»
13.55, 14.50 «Сімейні мелодрами»

15.45 «Найкращий ресторан»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.20 «Сватики «
22.20 «Світське життя»
23.20 «Вечірній Київ»

11.05, 12.25 «Слідство вели»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 01.35 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «База» 

06.05 М/c «Кунг-фу Панда»
07.25 Т/с «Друзі»
09.50 Серця трьох 3
19.00 Аферисти в мережах
20.10 Х/ф «Угода з дияволом» 
22.10 Суперінтуїція
23.35 Х/ф «Король вечірок 2» 

06.00 «Зіркове життя «
07.55 Х/ф «Мама мимоволі»

10.15 Х/ф «Катерина»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.50 Т/с «Коли ми 
вдома»
19.50 Х/ф «Мільйонер»
22.45 Х/ф «Наречена мого 
друга»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 16.55 Т/с «Котовський» 
11.50 Патруль. Самооборона
12.10, 13.10 Х/ф «Поліцейська 
академія»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с «Відділ 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
11.35, 23.15 «Жарт за жартом»
12.40, 00.20 «Моя правда»
13.30 Х/ф «Велике золото місте-
ра Гринвуда»
14.45, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.35 Х/ф «Перевесниці»
18.00 Х/ф «Молоді»

21.30 Х/с «Розслідування Мер-
дока»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «Інженерні імперії»
11.15 Д/п «Помста природи»
12.15 «Відеобімба»
14.30 Т/с «Загублений світ»
16.20 Х/ф «Таємні агенти» 
20.00 Х/ф «Люди - Ікс» 
22.00 Х/ф «Юрські мисливці» 

06.00 «Свати біля плити»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. 
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка. На 
краю світу»
15.00, 21.00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.20, 01.00 «Розсміши коміка»

18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»

06.45 Х/ф «Єдина дорога»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.40 «Страх у твоєму домі»
13.30, 14.20 Т/с «Гаваї 5.0 - 5» 
14.00, 19.00, 23.15, 02.50 «Свідок»
15.25 Т/с «Морський патруль» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 -10.05 Мультфільм
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Віталька
18.30 М/ф «Втеча з курника»
20.00 М/ф «Індики: назад у 
майбутнє»
21.50 Х/ф «Жандарм із Сен-Тропе»

06.00 Т/с «Адвокат» 

Новий

Інтер

1+1 

СТБ

ICTV

Enter-фильм

2+2

К-1

НТН

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.20 Т/с «Просте життя» 
16.00 Х/ф «Повір все буде добре 
« 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.20 Футбол.  Албанія - Україна
23.30 Події дня

07.00, 21.20, 05.45 DW- новини
07.25, 21.40 «Відлуння»
07.50 «Будьте здорові!»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.40 Д/ф «Щоденники 
світової війни»
12.15, 20.50 Водне життя
13.10, 17.45 Чудеса природи
14.00, 22.10 Довідник дикої 
природи
15.40, 23.10 Секрети акул
18.10 Сім історичних чудес Украї-
ни. Кам’яна Могила
18.35 В гостях у Дмитра Гордона.
00.10 «Еротична спека» 

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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«Кубок ФК «Діназ» відправився в Димер

«Цієї весни на турнір 
приїхало дев’ять колек-
тивів, — розповідає тренер 
команд наймолодших віко-
вих категорій футбольної 
академії «Діназу» Геннадій 
Каплунов. — Ми, перш за 
все, хотіли подивитися в 
дії юні таланти Вишгород-
ського району та визначи-
ти коло потенційних кан-
дидатів у збірну «Діназу» 
2008 року народження.

Сьогодні ми визначили 
23-х гравців, які будуть за-
йматися у нашій академії. 
Димер (тренер Сергій Гор-
баченко) делегував 5 фут-
болістів, Лютіж та Старі Пе-
трівці (тренер Олександр 
Черкай) — по 8, Демидів та 
Гаврилівка (тренер Олек-
сандр Костюченко) — 5, 
Вишгород (тренер Геннадій 
Каплунов) — також 5. 

Втім, це зовсім не озна-
чає, що ми припиняємо 
на цьому відбір до коман-
ди «Діназ-2008». Всі наші 
клубні наставники будуть 
уважно слідкувати за грав-
цями всього району і, якщо 
з часом у когось проявить-
ся футбольний талант, то 
ми з радістю приймемо 
його в команду. Останнім 
часом керівництво клубу 
зробило ставку на власну 
молодь, тому у хлопчиків є 
чудова перспектива і шанс 
показати себе з часом, на-
віть, у великому футболі. 

Але головне, щоб діти ви-
росли здоровими та спор-
тивними людьми».

Емоційний підйом в 
прагненні команд перемог-
ти під час турніру подеко-
ли зашкалював. Були тут і 
сльози розпачу, і неймовір-
на радість перемоги. І, ма-
буть, батьки поза межами 
поля переживали набагато 

Неабиякі дитячі та 
батьківські пристрасті 
вирували в суботу на 
клубному стадіоні в 
Лютежі. В цей день тут 
господарювали діти 2008 
року народження, адже 
для них проводився 
традиційний футболь-
ний турнір «Кубок ФК 
«Діназ»-2016». 

Його переможцем 
стала команда з Димера, 
котра у фіналі розгроми-
ла ровесників з Демидо-
ва 9:1.

більше своїх дітей. 
Команди були розподілені 

на дві групи, де зіграли за 
круговою системою. Пере-
можці груп одразу зустріли-
ся у вирішальному фіналі, 
а команди, котрі посіли 
другі місця, розіграли брон-
зові нагороди.

По завершенню змагань 
президент ФК «Діназ» Ва-

силь Наливайко вручив 
тріумфатору турніру та 
призерам кубки, а всі учас-
ники змагань отримали со-
лодкі подарунки.

Також в цей день свої 
медалі за успіхи в тур-
нірах м. Києва дісталися 
командам «Діназ-2003» та 
«Діназ-2008».

М. Корберський

Футбол

 До складу збірної України 
був запрошений і наш зем-
ляк — Юрій Козін. Всього 
два роки знадобилося ко-
мунікабельному амбіційному 
доброзичливому хлопчині, 
щоб стати «своїм» у нашо-
му місті, у нашій футбольній 
сім’ї після переїзду з Донець-
ка.

Юрій працює помічником 
адвоката в адвокатському 
бюро у Вишгороді грає за 
«Межигір’я» Н. Петрівці в 
чемпіонаті району та тренує 
наших наймолодших фут-
болістів віком 3-5 років, є 
президентом та тренером 
ФК «Вишгород».

З 13 по 22 травня в м. Ла Манга (Іспанія) прохо-
див чемпіонат світу серед адвокатів під назвою 
«Мundiavocat-2016». Турнір проводився вже 18 раз і 
зібрав футболістів-адвокатів з усіх куточків планети.

Та повернемося безпо-
середньо до чемпіонату в 
Іспанії, де наша збірна по-
сіла третє місце та завою-
вала бронзові медалі, пере-
гравши на своєму шляху такі 
команди:

— Бенін — 7-0;
— Китай — 4-0;
— Росія — 4-2;
— Литва — 1-0.
На стадії ¼ фіналу зно-

ву вигравши в Росії 4-3, в 
півфіналі наші хлопці про-
грали майбутнім чемпіонам з 
Бразиліїї — 3-1, а в матчі за 
третє місце переграли збірну 
Румунії — 2-1. 

Наш земляк в складі збір-

ної України був одним з 
кращих, забивши у ворота 
суперників 9 м’ячів. Він увій-
шов в трійку кращих бомбар-
дирів турніру та номінувався 
на звання найкращого грав-
ця мундіалю.

Щиро вітаємо нашу збірну 
та її лідера нашого земляка 
— Юрія Козіна!!!    

 Голова 
Вишгородської районної 

федерації футболу 
М. Король

Знай наших!10 запов ед ей Януша 
Корчака для родителей

Януш Корчак — выдаю-
щийся польский педагог, 
писатель, врач и обще-
ственный деятель, ко-
торый отказался спасти 
свою жизнь трижды.

В первый раз это прои-
зошло, когда Януш принял 
решение не эмигрировать 
в Палестину перед окку-
пацией Польши, чтобы не 
оставлять «Дом сирот» 
на произвол судьбы нака-
нуне страшных событий.

Во второй раз — когда 
отказался бежать из вар-
шавского гетто.

А в третий — когда все обитатели «Дома 
сирот» уже поднялись в вагон поезда, отправляв-
шегося в лагерь, к Корчаку подошел офицер СС и 
спросил:

— Это вы написали «Короля Матиуша»? Я 
читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы 
можете быть свободны.

— А дети?
— Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.
— Ошибаетесь. Не могу. Не все люди — мер-

завцы.
Через несколько дней в концлагере Треблинка он вме-

сте с детьми из «Дома сирот» вошел в газовую камеру. 
По дороге к смерти Корчак держал на руках двух самых 
маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подо-
зревающим малышам.

Этот потрясающий человек составил 10 принципов 
воспитания детей, которые стоит знать каждому:

— не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или 
таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а 
собой;

— не требуй от ребенка платы за все, что ты для 
него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отбла-
годарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третье-
му, и это — необратимый закон благодарности;

— не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 
старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то 
и взойдет;

— не относись к его проблемам свысока. Жизнь 
дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тя-
жела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, 
поскольку у него нет опыта;

— не унижай!;
— не забывай, что самые важные встречи челове-

ка — его встречи с детьми. Обращай больше внима-
ния на них — мы никогда не можем знать, кого мы 
встречаем в ребенке;

— не мучь себя, если не можешь сделать что-то 
для своего ребенка, просто помни: для ребенка сде-
лано недостаточно, если не сделано все возможное;

— ребенок — это не тиран, который завладевает 
всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. 
Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе 
на хранение и развитие в нем творческого огня. Это 
раскрепощенная любовь матери и отца, у которых 
будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, дан-
ная на хранение;

— умей любить чужого ребенка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему;

— люби своего ребенка любым — неталантливым, 
неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, 
потому что ребенок — это праздник, который пока с 
тобой.

1червня — День захисту дітей


