
№7(286)
пятница,
29 апреля 

2016 г.

Наш сайт в Интернете:
www.nasamomdele.yolasite.com; 

на страничке Facebook: www.facebook.com/
gazetanasamomdele

Независимый еженедельник

NASAMOMDELE@UKR.NET

І не спішіть потішатися 
над кисельовими-соловйовими. 
У нас є не менш вправні брехуни. 
Справжні віртуози...

Повний абзац!

Вишгородці — проти свавілля СБУ та прокуратури!

Отже, давайте поговоримо про журналістів. Про людей, які 
кожного дня в силу своїх професійних обов’язків, з газетних 
сторінок та телеекранів зобов’язані розповідати нам правду. 
Правду про останні події та факти, які мали місце в нашому 
селі, місті, районі, області, країні. Правду про те, що відбу-
вається у світі. 

Ні, я, звичайно, не вірю, що журналіст, навіть може претен-
дувати на істину в останній інстанції. Однак, він повинен зро-
бити все, що в його силах, для того, щоб наблизити читача чи 
телеглядача до істини. Для цього його вчили працювати з ін-
формацією. Так само, як вчителя — розуміти та вчити людей, 
лікаря — їх лікувати, а, наприклад, пілота — керувати літаком. 
Для цього його вчили наводити факти та коментувати їх, — так, 
щоб ці коментарі факти не викривляли, а, навпаки, висвітлю-
вали факти з усіх сторін. Для того, щоб  читач та телеглядач 
мав можливість побачити ці факти та події з усіх боків. І ви-
брати, чия точка зору, на його погляд, є найближчою до істини. 

Так от, все це робити, звичайно, нелегко. Тому є кращі й гірші 
журналісти.

Однак, ще й існують люди, які називають себе журналіста-
ми, але із самого початку ставлять перед собою завдання не 
наводити факти такими, як вони є, а, навпаки, викривляти їх. 
Іншими словами, не говорити правду, а брехати. 

Ці люди зовні дуже схожі на журналістів: поводять себе так, 
як могли би поводити журналіст, говорять так само, як вони, а 
виглядають іноді, навіть, краще, ніж справжні журналісти. Од-
нак, використовують весь арсенал методів та засобів сучасної 
журналістики, всі технічні досягнення в цій сфері лише з од-
нією метою —  щоб викривити факти, а не донести їх до людей.  

Ну, от, — скаже всезнаючий читач, — я все зрозумів. Це він 
про Соловйова з Кисельовим...

На жаль, ні, шановний читачу. 
Це я про наших, українських, і, часто, дуже відомих жур-

налістів. Які, насправді, журналістами ніколи не були, не є і не 
будуть. З тієї простої причини, що, в дійсності, вони є брехуна-
ми і пропагандистами. 

Не гіршими за кисельових із соловйовими.    
(Продовження на стор-х 4-5)

Ведуча «Серетных материалов» на телеканалі «2+2» Кароліна Ашіон в передачі «Хабар у мільйон євро меру Вишгорода» від 
21 квітня 2016 р.: «Центр Вышгорода. Это и есть та самая стройка, за которую Момот, якобы, требовал миллион евро. 
Скоро здесь будет еще одна новостройка». Оце і є рівень «Секретних матеріалів» з Кароліною Ашіон: замість пров. Прожек-
торного показати читачам новобудову на вул. Набережній. За якою, між іншим, ховається сумнозвісний Дмитро Ісаєнко...

Бороться 
с «популизмом» 
депутатам ВР 
намного легче, 
чем с коррупцией. 
А, главное, — 
намного безопаснее...

З Великоднем!
Дорогі земляки!

Прийміть мої найщиріші 
вітання з нагоди Світлого 
Христового Воскресіння!

З настанням Великодня про-
буджується не тільки земля, 
а й усі людські сподівання на 
добру долю.

Для всіх нас це свято — го-
ловний символ духовного 
відродження та оновлення. 
День, який вселяє віру в пере-
могу добра, дарує надію, що 
все погане залишилося в ми-
нулому, а майбутнє принесе 
тільки мир і благополуччя.

Нехай цей прекрасний весня-
ний час стане для Вас і Ва-
ших близьких по-справжньому 
святковим, найкращим і щас-
ливим, зігріє теплом і взає-
морозумінням ваші родини, 
освітить вас немеркнучим ду-
ховним світлом.

Хочеться вірити в те, що 
єдність, заснована на віковіч-
них християнських цінно-
стях, буде і надалі згуртову-
вати наші громади у спільній 
праці на благо кожного міста, 
району і села.

Хай диво Християнського 
Воскресіння надихає Вас на 
добрі та праведні справи, на-
повнить радістю ваші серця, 
а надія додає Вам сил, енергії 
для добрих і корисних справ, 
спрямованих на процвітання 
України.

Христос Воскрес!
Народний депутат України 

Ярослав Москаленко

Суспільство

На совместной сессии 
Вышгородских городского  и 
районного советов 18 апреля 
с. г., депутаты обратились к 
Президенту Украины, Пре-
мьер-министру Украины и к 
ВР Украины по поводу Закона 
Украины №2093 «Про вне-
сення змін до Закону України 
«Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (щодо соціаль-
ного захисту постраждалих 
осіб»).

(Продовження на стор. 3)

І. Побідаш: «І те, що 
стосується Яросла-
ва Москаленка, він  (О. 
Момот — авт.) просто 
мовчить, він не ба-
чить, не чує і не знає...

А людей незручних 
там..., чи не цікавих 
Ярославу Москаленку 
він починає... ну, допо-
магав нищити...».
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Кабмин повысил цены на газ для населения
Кабмин установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров

В свою очередь, глава 
правительства Владимир 
Гройсман подчеркнул, что 
данное решение является 
непростым и вызовет широ-
кие дискуссии в обществе, 
но оно позволит упразднить 
все существовавшие ранее 
схемы, позволявшие зараба-
тывать на разнице в цене на 
топливо.

«Исходя из прогнозируе-
мой цены на газ на европей-
ском рынке, а также расхо-
дов на транспортировку газа 
до западной границы Укра-
ины, цена газа как товара 
устанавливается на уровне 
4942 грн за тысячу кубоме-
тров, — сказал, представ-
ляя решение правительства, 
Степан Кубив. — Предель-
ный размер розничных цен 
на газ с учетом всех тарифов 
и НДС для бытовых потре-
бителей устанавливается на 
уровне 6879 грн за тысячу 
кубометров. При этом для 
бытовых потребителей роз-
ничная цена уменьшается 
с 71,89 грн за кубометр до 
68,79 грн за кубометр. Это 

отвечает импортному пари-
тету и полностью нивелиру-
ет возможные коррупцион-
ные риски по разнице цены 
за газ». 

Кубив также отметил, что 
для религиозных организа-
ций цена на газ устанавли-
вается на уровне 3913 грн 
за тысячу кубометров, кроме 
объемов, которые использу-
ются для производственной 
и коммерческой деятель-
ности. Цена газа для НАК 
«Нафтогаз Украины», ис-
пользуемого для производ-

ства тепла и горячей воды, 
составит 4942 грн за тысячу 
кубометров без учета тари-
фов на услуги транспорти-
ровки и надбавок к цене то-
плива. 

По словам Кубива, сред-
няя прогнозируемая цена 

уже достиг порядка 50 млрд 
долл. 

Ранее глава правитель-
ства отмечал, что установле-
ние обоснованных тарифов 
и цен на энергоносители, 
особенно на газ, позволит 
искоренить коррупцию в 
энергетической сфере. По 
словам Гройсмана, Украина 
взяла на себя обязательство 
обеспечить 100-процентное 
соответствие тарифов сто-
имости энергоносителей, а 
необоснованные тарифы 
— это поле для популиз-
ма и коррупции. При этом 
Гройсман подчеркнул, что 
выступает за прозрачность 
формирования тарифов и не 
допустит злоупотреблений в 
ценообразовании. 

Вопрос формирования 
тарифов является одним из 
наиболее дискуссионных. 
Повышение тарифов на ком-
мунальные услуги в Украине 
до рыночного уровня явля-
ется одним из пунктов про-
граммы реформ, утвержден-
ной ключевым кредитором 
Украины Международным 
валютным фондом. Повы-
шение проходит поэтапно с 
одновременной реализаци-
ей программы предоставле-
ния субсидий для наиболее 
уязвимых в финансовом от-
ношении слоев населения.

УНИАН

Кабинет министров Украины, как и планировал, уста-
новил единую цену на газ для населения на уровне 
6879 грн за тысячу кубометров.

Представляя это решение, первый вице-премьер-ми-
нистр Украины Степан Кубив и министр энергетики и 
угольной промышленности Игорь Насалик отметили, 
что установление такой цены поставит точку в спеку-
ляциях на газовом рынке страны. 

импортируемого в Украину 
природного газа с мая по 
декабрь 2016 года составит 
185 долл. за тысячу кубоме-
тров.

Как отметил глава прави-
тельства Гройсман, установ-
ление единой цены на газ 
почувствуют только те, кто 
наживался на разнице в це-
нах. При этом он напомнил, 
что общий объем средств, 
потраченных на компенса-
цию разницы между рыноч-
ной ценой на газ и ценой его 
фактической реализации, 

Перед присутніми у залі 
ліквідаторами виступив Го-
лова Вишгородської район-
ної ради Ростислав Кири-
ченко, який зокрема сказав:  
«Я стурбований тим, що 
держава належним чином 
не надає належної фінан-
сової підтримки людям, що 
постраждали під час аварії 
на Чорнобильській АЕС. 
Депутатський корпус район-
ної ради звернувся до Пре-
зидента та Верховної ради 
з проханням зняти вето із 
Закону №2093. Ми тримає-
мо ситуацію під контролем, 
адже це трагедія не лише 

«Генпрокуратура 
почала залякувати усіх 
депутатів-представників 
громад, які стали на 
захист мера Вишгорода 
Момота та мають намір 
висловити недовіру 
обласному прокурору 
Київщини.

— відсутність факту ви-
магання та передачі хаба-
ра міському голові;

— у робочому кабінеті під 
час затримання міського 
голови не виявлено пред-
мету злочину — коштів та 
будь-яких документів

— відсутність у мера 
службових повноважень 
для вирішення питання, за 
яке він нібито міг отримати 
хабар.

Днями СБУ визнала, що 
на фото та відео-матеріа-
лах, які вони передали у 
ЗМІ, зафіксований не Мо-
мот, а інші невідомі особи.

Чому Момота намагають-
ся викинути з посади? 

У результаті інвентариза-
ції 10% всіх земель Вишго-
рода 6 гектарів землі було 
повернуто у власність гро-
мади. Чи могло це сподо-
батись громаді?

Ми підозрюємо, що до 
справи Момота причетні 
фірми, землю яких міськра-
да повернула у власність 
громади.

ВОЛЯ має інформацію, 
що вуха стирчать з кабінету 
директора департаменту 
земельних ресурсів КМДА. 

Ми виявили його можли-
ву причетність до двох з 
трьох вищеназваних ком-
паній — через дружину та 
дядька.

Цікавий факт: одним із 
співзасновників фірми, 
землі якої також були по-
вернуті у власніть громади 
вишгород — ТОВ «СОБІ» є 
такий собі Анатолій Шало-
пут, який є одним з співза-
сновників ТОВ «Інвес». 

Ця компанія відома зве-
денням багатоповерхово-
го будинку в Маріїнському 
парку поряд з Верховною 
Радою.

На місці Момота може 
з’явитися будь-який моло-
дий реформатор, будь-я-
кий мер, який почав міняти 
систему — його за будь-я-
кою наспіх сфабрикованою 
справою можуть кинути до 
в’язниці».

Вишгородським відділом 
Києво-Святошинської місце-
вої прокуратури здійснюєть-
ся досудове розслідування 
за фактом підробки служ-
бовими особами КП ЖКГ 
Вишгородської міськради 
офіційних документів при 
підписанні актів прийому-пе-
редачі виконаних робіт по 
ремонту житлових будинків 
в м. Вишгороді, за ознаками 
кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.1 
ст.366 КК України.

Встановлено, що КП ЖКГ  
міськради в 2015 р. було 
укладено ряд договорів на 
проведення різного роду ре-
монтних робіт в 26 житлових 
будинках. Зокрема, протягом 
літа та осені 2015 р. ремонт-
ні роботи повинні були про-
водитись у будинках: 

— вул. Гриненка, 1а (ка-
премонт будинку,  покрівель): 

— вул. Грушевського, 5 
(капремонт покрівель); 

— вул.Дніпровська, буд. 
№№ 4, 5, 6 (капремонт по-
крівель): 

— вул. Київська, 12 (капре-
монт будинку); 

— вул. Кургузова, буд. 
№№ 4 та 6 (капремонт бу-
динку,  внутрішніх мереж 
холодного водопостачання, 
фасаду); 

— вул. Кургузова, 11-а 
(утеплення фасаду першого 
під’їзду); 

— просп. Мазепи, 1 (ка-
премонт внутрішніх мереж 
холодного водопостачання, 
капремонт покрівель); 

— просп.Мазепи, буд. 
№№ 5, 6, 10 (капремонт по-
крівель);

— вул.Набережна, буд. 
№№ 2, 6-а, 8, 12 (капремонт 
покрівель); 

— вул. Симоненка, 3 (ка-
премонт будинку); 

— вул. Симоненка, 4 (ка-
премонт внутрішніх мереж 
холодного водопостачання); 

— вул. Симоненка, 7 (ка-
премонт внутрішніх мереж 
холодного водопостачання,  
будинку);

— вул. Б. мельницького, 3 
та 6 (капремонт покрівель); 

— просп. Шевченка, 5 та 
7 (капремонт внутрішніх ме-
реж холодного водопоста-
чання та мереж каналізації); 

— просп. Шевченка, 9 (ка-
премонт покрівель); 

— вул. Шолуденка, 3 (ка-
премонт покрівель).

На даний час Вишгородсь-
ким відділом Києво-Свято-
шинської місцевої прокурату-
ри спільно з Вишгородським 
відділом поліції вживаються 
заходи до встановлення кон-
кретних осіб, які проводили 
зазначені ремонтні роботи, 
конкретний час та обставини 
проведення цих робіт.

Прохання до всіх мешкан-
ців зазначених будинків та 
інших осіб, яким відомі об-
ставини проведення таких 
ремонтних робіт, звертатися 
до Вишгородського відділу 
Києво-Святошинської місце-
вої прокуратури (м.Вишго-
род, вул.Кургузова, 5).

Києво-Святошинська 
місцева прокуратура 

Вишгородський відділ 
поліції 

Генеральна
прокуратура 
залякує 
захисників
мера 
Вишгорода

У ВР України

22 квіт-
ня на-
р о д н и й 
депутат 
Юрій Де-
рев’янко 
з трибу-
ни ВР 
У к р а ї -
ни навів наступні факти 
щодо щодо цієї справи.

30 років Чорнобилю

У день відзначеня 30-ї річниці аварії на Чорнобиль-
ській АЕС для ліквідаторів-чорнобильців у Вишго-
родському районному будинку культури «Енергетик» 
відбувся концерт-реквієм за участі народного артиста 
України Анатолія Гнатюка та заслуженої артистки Украї-
ни Ніни Мирводи. Захід проведено завдяки підтримці 
Народного депутата Ярослава Москаленка, Вишго-
родської райдержадмінністрації, районної та міської 
рад, благодійного фонду Святої Ольги, громадських 
організацій чорнобильців . 

радянського союзу, а й все-
світнього масштабу» 

До слова був запрошений 
депутат Вишгородської рай-
онної ради Олександр При-
ходько. Він висловив своє 
обурення депутатами Вер-
ховної ради, що не проголо-
сували за відміну вето та по-
вернення четвертої категорії 
й пільг ліквідаторам-чорно-
бильцям, адже ці люди, як 
ніхто, заслуговують держав-
ну підтримку.

Спогадами про буремні 
події 30-літньої давності ді-
лилися доктор економічних 
наук, академік, професор, 

письменник, учасник ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС Іван Бурдак 
та голова благодійного Фон-
ду Святої Ольги Володимир 
Малишев. 

Голова Вишгородської 
районної ради Ростислав 
Кириченко та депутат рай-
ради Олександр Приходько 
вручили присутнім на заході 
ліквідаторам-чорнобильцям 

пам’ятні медалі, а також ко-
жен із них отримав у пода-
рунок книгу Івана Бурдака 
«Біль та сльози Чорнобиля».

По закінченні офіційної ча-
стини розпочалася концерт-
на програма на сцену були 
запрошені Народний артист 
України Анатолій Гнатюк та 
заслужена артистка України 
Ніна Мирвода. 

Наш кор.

Виживемо?

Шановні 
мешканці 
Вишгорода!

Увага!
Привітали ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Потрібна допомага!

Потрібна допомога!
Шановні депутати місь-

кої ради та жителі міста! 
Звертаємося до вас за 

допомогою. Терміново 
потрібно зібрати кошти 
на невідкладну операцію 
викладачу ДЦ Джерело, 
народній артистці України 
Тетяні Халаш! 

Ми з вами маємо вря-
тувати життя і здоров’я 
вродливій та талановитій 
жінці! 

Номер рахунку Приват 
5168 7556 0446 9508 тел. 
дочки Лесі 0979235501

Доросла, середня та 
молодша група вокаль-

ної студії «Полузір’я» 

Правосуддя?
Суддя Оксана Шапутько відсторонила
О. Момота від виконання обов’язків

Отже, рішення про відстороння Олексія Момота від 
обов’язків Вишгородського міського голови на два мі-
сяці пізно увечері 27 квітня винесла суддя Печерського 
районного суду Світлана Шапутько. 

Це та сама горезвісна 
Світлана Шапутько, яка 
звільнила від відповідаль-
ності  Леоніда Бібіка, який 18 
лютого 2014 року збил на-
смерть двох активістів євро-
майдану. При цьому, суддя 
послалася на Закон України 
«Про недопущення переслі-
дування та покарання осіб з 
приводу подій, які мали міс-
це під час проведення мир-
них зібрань, та визнання та-

кими, що втратили чинність, 
деяких законів України».

 Звичайно, це рішення суд-
ді адвокатами О. Момота 
буде оскаржено в апеляцій-
ній інстанції. 

Однак, якщо апеляція не 
буде задоволена, Вишгород-
ський міський голова О. Мо-
мот буде відсторонений від 
своїх обов‘язків до 16 червня 
ц. р.

Наш кор.
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Повний абзац!

...И вот несколько дней назад, а именно 21 апре-
ля с. г. ВР Украины попыталась преодолеть «вето» 
Президента, еще в начале апреля наложенное им 
на Закон Украины «Про внесення змін до Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи» щодо соціального захисту постраждалих 
осіб» №2093. С просьбой рассмотреть этот закон 
накануне 30-летия годовщины со дня трагедии на 
Чернобыльской АЭС к председателю ВР обрати-
лись представители, практически, всех депутатских 
фракций и групп ВР. 

А. Парубий поставил вопрос о рассмотрении 
Закона и вынесение его на голосование (он был в 
повестке дня, но стоял в самом конце). Предложе-
ние поддержали 279 депутатов. Для преодоления 
«вето» необходимо 300 голосов. Казалось бы, еще 
немного, еще чуть-чуть... Всего 21 депутат и... 

Но когда через десять минут председательствую-
щий поставил на голосование сам Закон, его под-
держали всего... 214 депутатов.

Первый заместитель Председателя ВР Украины Ирина 
Геращенко: «...Шановні колеги, ви знаєте, в цій сесійній 
залі знаходиться більшість політичних сил, які перед ви-
борами у своїх програмах засвідчували, що вони мають 
правоцентристську ідеологію. І як же дивно тоді виглядає, 
коли і попередній виступаючий апелював, який належить 
до правої політичної сили, апелює сьогодні до  «лівацьких» 
таких абсолютно популістських гасел, які абсолютно не-
можливо виконати. Так давайте ми розберемося з нашою 
ідеологією, з тим, що ви обіцяєте виборцям перед вибора-
ми, і чим потім займається дуже часто сесійна зала.

Знаєте, колись ця зала прийняла Закон «Про дітей вій-
ни», і ніколи в житті потім держава їх не виконала. Так от 
давайте будемо відповідальними, а не популістами».

Повторилось примерно то же самое, что и 16 февраля, 
во время попытки ВР отправить в отставку правительство 
А. Яценюка. Тогда за то, чтобы признать работу Кабми-
на неудовлетворительной, проголосовало 247 депутатов. 
А за недоверие правительству — всего 194. Как выясни-
лось, основная масса «принципиальных» депутатов ока-
залась из фракции БПП: из 120 человек «президентской» 
фракции, проголосовавших за неудовлетворительную ра-
боту Кабмина, за недоверие правительству проголосова-
ло всего... 97 депутатов. 

В этот раз из 90 «президентских» депутатов, проголосо-
вавших за рассмотрение  вопроса о преодолении «вето» 
на возвращение льгот «чернобыльцам» преодолеть 
«вето» главы государства решилось всего... 29 человек.  

Можно понять тех из них, кто, поддержав рассмотрение 
Закона, проголосовал «против» или «воздержался». Каж-
дый депутат имеет право на свое мнение и на свое виде-
ние проблемы. А чем руководствовались те члены фрак-
ции БПП, которые, проголосовав за рассмотрение закона 
первый раз, во второй просто не проголосовали или во-
обще ушли из сессионного зала? И это при том, что два 
этих голосования разделяло всего 10 минут? Нежеланием 
показать «чернобыльцам», что они против возвращения 
им хоть каких-то льгот, которые и «льготами» назвать-то 
стыдно? Боязнью навлечь на себя гнев руководителей 
фракции и П. Порошенко? Страхом перед избирателями? 
Или, может быть, волшебным воздействием воспитатель-
но-вразумительной речи Ирины Геращенко, произнесен-
ной непосредственно перед вторым голосованием?

Только послушайте: «левацкие..., абсолютно попу-
листские лозунги, которые невозможно выполнить... 
Так давайте мы разберемся с нашей идеологией, с тем, 
что вы обещаете избирателям перед выборами, и чем 
потом занимается очень часто сессионный зал...».   

Вообще-то, если кому-то и надо разобраться со своей 
идеологией, то это, в первую очередь, самой И. Геращен-
ко. Уж кому-кому, но не ей рассуждать о популизме и его 
вреде. Уж такого популиста, как ее бывший патрон Виктор 
Ющенко еще нужно поискать. Или Ирина считает, что, она, 
его пресс-секретарь, писавший ему выступления и без 
устали восхищавшийся его талантами, — от умения под-
бирать галстуки и выращивать пчел до умения руководить 
государством, — не несет никакой ответственности за ци-
ничное предательство украинского народа, совершенное 
Виктором Андреевичем? Предательство, в конце-концов  
приведшее в президентское кресло «проффесора» Яну-
ковича со всеми вытекающими? Но разве не она вместе с 
ближайшим окружением нашего «пчеловода», старатель-
но «лепили» из него то, что, в конце-концов получилось, и 
своими действиями, и своим преступным бездействием?   

Что касается якобы «популистского» Закона №2093...
Во-первых, отмена 4-й категории «чернобыльцев» зако-

ном №76-VIII, который в пакете из 76 законов за два дня 
до нового, 2015 г. протащил Кабмин А. Яценюка, была 
незаконна и противоречила ст. 22 Конституции Украины 
(«...При принятии новых законов или внесении из-
менений в действующие законы не допускается су-
жение содержания и объема существующих прав и 
свобод»). Это — что   касается первого замечания Прези-
дента о «возобновлении неэффективного и устаревшего 
механизма предоставления социальных льгот для всех 
категорий пострадавших вследствие Чернобыльськой ка-
тастрофы», который, якобы, «не овечает единой политике 
государства в системе реформирования предоставления 
льгот, компенсаций и гарантий отдельным категориям 
граждан путем обеспечения их адресности с учетом сред-
немесячного дохода семьи». 

Бороться с «популизмом» депутатам ВР намного легче, 
чем с коррупцией. А, главное, — намного безопаснее...

Так, может, начать надо было с отмены 22-й статьи Кон-
ституции? Или Конституция для Президента, (как и для А. 
Яценюка с И. Геращенко) уже не основной Закон, а он — 
не ее гарант? Тогда почему он ссылается на нее в своем 
втором замечании? 

«Окремі положення Закону, — указывает П. Порошен-
ко в своих предложениях по улучшению  Закона №2093, 
обосновывая  «вето», — запроваджують переваги, що не 
відповідає конституційним принципам рівності грома-
дян перед законом та недопущення привілеїв (стаття 
24 Конституції України). Так, положення про заборону 
на будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призу-
пинення виплати пенсій працюючим пенсіонерам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(пункт 14 Закону, що надійшов на підпис), дискримінує 
інші категорії працюючих пенсіонерів, для яких чинним 

законодавством встановлено обмеження щодо виплати 
пенсії у разі продовження роботи після призначення пен-
сії (Закон України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України»). 

То есть Президента чрезвычайно заботит, что «черно-
быльцы»-пенсионеры, продожая работу, будут получать 
всю пенсию, а другие граждане не всю. Это, мол, получа-
ется дискриминация.

Так вот, я просто перечислю те категории пенсионеров, 
которые, благодаря Кабмину А. Яценюка и ВР Украины, 
продолжая работать, уже получают «полный пенсион». 
Без всяких ограничений.

Кроме инвалидов I та II групп, инвалидов войны III груп-
пы, участников боевых действий, лиц, принимающих 
участие в антитеррористических операциях, осущест-
вляющих мероприятий по обеспечению правопорядка 
на государственной границе, отражении вооруженного 
нападения на объекты,  охраняемые военнослужащими, 
освобождении этих объектов в случае захвата, отраже-
нии попыток силового завладения оружием, боевой и 
иной техникой (что вполне понятно и объяснимо), это: 
«лица,  проходящие воинскую службу или находят-
ся на должностях в Министерстве обороны Укра-
ины, Главном управлении разведки МО Украины, 
Министерстве внутренних дел Украины, Аппарате 
Совета нацбезопасности и обороны Украины, Го-
сударственной  специальной службе транспорта, 
Службе безопасности Украины, Службе внешней 
разведки Украины, Государственной пограничной 
службе Украины, Управлении государственной  ох-
раны Украины, Государственной  пенитенциарной 
службе Украины, Государственной службе Украи-
ны по чрезвычайнымситуациям, Государственной 
службе специальной связи и защиты информации 
Украины, Национальной гвардии Украины, органах 
военной прокуратуры...», пенсионеры с пенсиями, 
назначенными в соответствии с  законами Украи-
ны «О прокуратуре», «О судоустройстве и стату-
се судей», на период исполнения лицами, каким они 
назначены, полномочий членов Высшей квалифика-
ционной комиссии судей Украины и Высшего совета 
юстиции».  

То есть, по логике П. Порошенко, чиновники Минобо-
роны и Госпенитенциарной службы, большие «спецтранс-
портные» чины и военные прокуроры могут работать, 
сохраняя пенсии в полном объеме, а вот пенсионеры, по-
страдавшие вследствие аварии на ЧАЭС — нет.

...В третьей части обоснования своего «вето» Пре-
зидент опять указывает на «социальную несправедли-
вость» по отношению к лицам, отнесенным к 3-й катего-
рии «чернобыльцев». 

Но как можно говорить о «социальной несправедливо-
сти», если в Законе №2093 речь, практически,  лишь о  
больных, в основном, онкологическими заболеваниями, 
самих «чернобыльцах» и их детях?

Только представьте себе: онкобольной, которому меди-
цинско-социальная экспертная комиссия подтверждает, 
что его болезнь связана со взрывом на ЧАЭС, не может 
получить лекарства на свое лечение только потому, что 
два года назад А. Яценюку пришло в голову отменить 4-ю 
категорию, а ВР его в этом поддержала!

...Я понимаю, что у нас война, точнее, АТО и немалые 
средства тратятся на оборону. Что часть Донецкой и Лу-
ганской областей, а, также и Крым выпали из экономики 
страны. И денег в стране не хватает. 

Я не понимаю только почему денег не хватает только 
простым людям, простым родителям этих простых лю-
дей и простым детям этих простых людей. Почему ис-
ключительно простые учителя, врачи, инженеры, пред-
приниматели, водители, селяне должны выживать, а не 
жить. И — умирать, защищая Родину. А, также, умирать 
от рака, в том числе и спровоцированного Чернобылем, 
из-за того, что власть решила именно на них сэкономить. 

Не на себе, любимой, а именно на них. 
Конечно, яростно борясь с «популизмом» Закона 

№2093, намного легче не дать полтора миллиарда гривен 
умирающим «чернобыльцам», чем, к примеру, забрать 
эти полтора миллиарда у коррупционеров. И, вообще, 
бороться с «популизмом» депутатам в ВР намного легче, 
чем с владельцами «оффшоров» и чиновниками, разво-
ровывающими бюджет. И — приятнее. А, главное, намно-
го безопаснее. Также, кстати, как находиться в команде 
Президента, нежели его критиковать.  

Потому, что выигрываешь в любом случае.  
Но я вот о чем думаю. 
Очень часто громче всех о «популизме» кричат либо 

сами коорупционеры, либо те, кто их умело «прикрыва-
ет». 

В. Борзовец
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не голосувала

Андрієвський Д. Й         
Артюшенко І. А.             
Бакуменко О. Б.             
Барна О. С.                    
Бєлоцерковець Д. О.     
Вадатурський А. О.     
Голуб В. В.                    
Горват Р. І.                     
Грановський О. М. 
Гринів І. О. 
Давиденко В. М 
Демчак Р. Є. 
Денисенко В. І. 
Дехтярчук О. В. 
Довбенко М. В. 
Домбровський О. Г. 
Дубневич Я. В. 
Заболотний Г. М. 
Заліщук С. П.
Іщенко В. О. 
Князевич Р. П. 
Козир Б. Є 
Кононенко І. В. 
Кузьменко А. І 
Куніцин С. В. 
Кучер М. І. 
Лаврик М. І. 
Лесюк Я. В. 
Лещенко С. А. 
Мамчур Ю. В 
Матвієнко А. С.
Мельниченко В. В. 
Мельничук І. І. 
Мушак О. П. 
Немировський А. В. 
Онуфрик Б. С. 
Палатний А. Л. 
Пацкан В. В.
Петренко О. М. 
Порошенко О. П. 
Різаненко П. О. 
Розенблат Б. С. 
Романюк Р. С. 
Сабашук П. П. 
Савченко О. Ю. 
Севрюков В. В. 
Сольвар Р. М. 
Співаковський О. В. 
Спориш І. Д. 
Ткачук Г. З. 
Тригубенко С. М. 
Урбанський О. І. 
Хлань С. В. 
Черненко О. М. 
Шверк Г. А.  
Южаніна Н. П. 
Юрик Т. З. 
Юринець О. В. 
Юрчишин П. В. 
Яніцький В. П. 
Яриніч К. В. 

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Прізвище, ім’я, 
по батькові депутата

Голосування 
за розгляд 

Закону 2093

Голосування 
за Закон 2093

Блок Петра Порошенко. 
Результаты голосования по Закону 2093

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Вышгородщина

Повний абзац!
(Продовження. 

Початок на стор. 1)

ТСН, «Підсумки дня», 14 квітня, 23:44:
«На хабарі у мільйон євро затримали міського голову Вишгорода Олексія Момота. До Служби 

безпеки звернувся представник будівельної фірми, яка зводить у райцентрі на Київщині жит-
ловий комплекс. Від нього мер вимагав 200 тисяч євро та майже 3 тисячі квадратних метрів у 
новобудові вартістю понад 700 тис. євро. За таку винагороду Момот пообіцяв не перешкоджа-
ти будівництву житлового комплексу. І сьогодні ж у Києві затримали чотирьох його спільників 
під час передачі грошей та документів на житло. Самого ж Момота взяли в робочому кабінеті». 
(Далі — уривок з брифінгу Є. Бондаренка).  

ТО ЦЕ ПРАВДА ЧИ НІ?
Найбільша проблема в тому, 

що впіймати на брехні, напри-
клад, працівника центрального 
телеканалу неймовірно важко. 

Уявімо собі, що цей канал ди-
виться телеглядач, який живе в 
Житомирі. А журналіст такого ка-
налу розповідає про якусь подію 
в Закарпатті. Але будь-яка подія 
— це не просто факт. Це, як пра-
вило, цілий ланцюжок фактів. І 
є неймовірна кількість варіантів 
викладення цього ланцюжка 
фактів в телесюжеті.

Скажімо, вам роказують, що 
громадянин Н. в одному з ужго-
родських супермаркетів поцу-
пив кільце ковбаси. І показують 
громадянина, який тікає від охо-
ронника супермаркета. Чи може 
телеглядач із Запоріжжя пе-
ревірити:

1) що громадянин, який тікає 
від охоронника, є саме громадя-
нином Н.;

2) що він тікає від охоронника 
саме тому, що вкрав кільце ков-
баси, а не з іншої причини;

3) що, якщо справді була 
крадіжка, було вкрадене саме 
кільце ковбаси;

4) що крадіжка, взагалі, була. 
Цей список питань можна про-

довжувати безкінечно.  
Житель Житомира не може пе-

ревірити інформацію, яку подає 
центральний канал, отже, все, 
що йому залишається — це віри-
ти журналістам каналу на слово. 

Викрити брехню може лише 
людина, яка особисто знайома з 
громадянином Н. з одного боку, і 
яка знає обставини інциденту, що 
стався в супермаркеті, з іншого 
(якщо такий дійсно був і він став-
ся саме з гр.Н.).

Але, наприклад, що буде, якщо 
добрий знайомий Н. побачить, 
що на телеекрані від охоронця 
тікає зовсім не Н.? Або — що 
тікає саме Н., але не тому, що 
вкрав кільце ковбаси, а тому, що 
охоронець накинувся на нього з 
кулаками після того, як Н. зробив 
йому цілком слушне зауважен-
ня? Або — що Н. зовсім не тікає 
від охоронця, а, навпаки, доганяє 
злодія, а охоронець теж біжить 
за злодієм, але просто трохи від-
став від Н.?

А нічого не буде. 
Знайомий Н. живе в Закарпатті, 

а центральний офіс телеканалу 
знаходиться в Києві. І поки теле-
канал сам не захоче виправити 
в ефірі свою брехню, вся країна 
буде вважати Н. крадієм ковбаси 
в одному із закарпатських супер-
маркетів. 

А тепер, увага! 
Телеканал міг перекрутити 

факти або через недолугість 
своїх журналістів, або журналісти  
зробили це намисне з якихось 
причин.

В першому випадку, теоретич-
но можливо, що канал вибачить-
ся на всю країну. Практично — це 
навряд чи станеться, бо завдасть 
серйозного удару по його автори-
тету. Телеканал, швидше, буде  
судитися, але помилку не визнає. 

В другому випадку це, взагалі, 
неможливо.  Чому, думаю, пояс-
нювати не потрібно.  

Висновок: в очах величезної 
української (і світової) телеауди-
торії гр-н Н., в будь-якому випад-
ку, так і залишиться крадієм кіль-
ця ковбаси. Незважаючи на те, як 
так було насправді... 

«ПОТРІБНА» БРЕХНЯ 
І УМОВИ ЇЇ ПОЯВЛЕННЯ

Отже, найгірше в цьому випад-
ку те, що, незважаючи на брех-
ню, яку систематично, чи інколи 
розповсюджує центральна газета 
або телеканал, більшість чита-
цької (глядацької) аудиторії про-
довжує вважати це ЗМІ чесним 
та правдивим. З тієї простої при-
чини, що навіть, не здогадується 
про те, що частина інформаціїї, 
яка ним розповсюджується — 
відверта і цинічна брехня.   

Однак, тут потрібно зауважи-
ти, що власники та керівники ЗМІ 
— зовсім не дурні люди. Будьте 
певні, що журналіста, який про-
сто так, без серйозної причини 
«проколовся», серйозно покара-
ють. І зовсім не тому, що влас-
ники та керівники багатьох ЗМІ є 
високоморальними людьми, які 
вважають, що брехати читачам і 
глядачам неприпустимо.  

Зовсім з іншої причини. А саме 
— тому, що 90 чи 95 відсотків 
інформаційної правди в газеті 
чи на телеканалі гарантують 
те, що читачі (глядачі) у по-
трібний час, у потрібному місці 
(статті, телесюжеті) «проковт-
нуть» 10 чи 5 відсотків потріб-
ної брехні. Тоді, коли це влас-
нику чи керівнику цього ЗМІ 
буде дуже, ну, дуже потрібно.

А брехня «на рівному місці», 
без серйозної причини, по не-
долугості, зменшує цю мож-
ливість. Саме тому нерадивий 
співробітник має бути суворо 
покараний.

Оце, щоб ви розуміли, шановні 
читачі, і є відповідь на питання, 
яке ви, можливо, собі коли-не-
будь задавали: навіщо олігархи 
вкладають такі величезні гро-
ші в ЗМІ — газети, телеканали, 
інтернетівські сайти і т. ін. Від-
повідь проста: саме тому, що ЗМІ 
є універсальним і неперевер-
шеним інструментом впливу на 
громадську думку, інструментом, 
що формує суспільну свідомість. 
Простіше — ставлення до тієї чи 
іншої події або явища.

Можливо, вас цікавить, шанов-
ні читачі, ще одне питання: наві-
що власникам ЗМІ ці 5-10 відсот-
ків брехні? Ну, хіба не простіше, 
хіба не краще просто писати 
й говорити правду? Завжди. В 
будь-якому випадку. Без всяких 
виключень.

На жаль, — ні. Для того, щоб 
зрозуміти чому, давайте просто 
нагадаємо, хто такі наші олігархи 
і яким саме шляхом вони заро-
били свої мільярди. Серед цих 
людей немає і не може бути жод-
ного, хто починав би свій бізнес 
з торгівлі пиріжками на базарі, а 
потім поступово «піднявся» до 
власника мережі величезних су-
пермаркетів або цілих галузей 
економіки нашої країни. Всі ці 
люди, без всякого виключення, 
заробили свої величезні статки 
злочинним або напівзлочинним 
шляхом. Хто — забруднивши 
руки у крові в буремні 90-ті, хто 
— «мирним поступом», взявши 
участь у так званій «приватиза-
ції». Таким чином, мільярди на-
ших олігархів нажиті незаконно. 
Вони або склалися з відібраних 
силою чужих бізнесів (чесно або 
теж нечесно зароблених), або 
вкрадені у народу України. 

...Мені здається, я знаю який 
саме страшний сон час від часу 
сниться нашим олігархам, який 
саме кошмар їх мучив, мучить і 
буде мучити до кінця днів. 

Це — гіпотетична можливість 
появи такого Президента Украї-
ни, який поставив би питання 
щодо перевірки відповідності 
приватизації всього державного 
майна України чинному на мо-
мент приватизації законодав-
ству. По кожному об’єкту. 

Підкреслюю: не реприватизації 
чи «зворотньої» націоналізації, 
а саме перевірки того, наскільки 
законно чи не законно воно було 
приватизовано. Якщо законно 
— немає питань. Але якщо не-
законно, — то може бути кілька 
варіантів: або повернути майно 
державі, а собі — виплачені за 

нього кошти, або доплатити дер-
жаві. Це — якщо мова про зани-
жену оцінку. Якщо ж мова про 
будь-який кримінал при привати-
зації...

Чому така перевірка невигідна 
будь-якому олігарху, більше того 
— страшна для нього? Та тому, 
що серед них, повторюю, немає 
жодного, хто чесно заробив би 
свої міль’ярди. Чесно зароби-
ти їх було просто неможливо. 
Отже, у кожного були домовле-
ності з держчиновниками, підку-
пи, хабарі й «відкати», погрози 
й залякування, шантаж й злов-
живання службовим станови-
щем, шахрайство й зловживання 
довірою громадян... А в декого — 
й гори трупів. 

Просто згадайте, шановні 
читачі, нещодавні чи то само-
губства, чи то вбивства двох 
найбільш одіозних голів Фонду 
держмайна — В. Семенюк та М. 
Чечетова...

Так от, загальнореспубліканські 
ЗМІ, — від інтернет-ресурсів до 
телеканалів, — окрім того, що є 
інструментом впливу на суспіль-

ну свідомість та формування 
громадської думки, — ще несуть 
функцію певної страховки, тако-
го собі «останнього аргументу», 
який чекає свого часу і може бути 
використаний в самому крайньо-
му випадку. 

Наприклад, коли конкуренти 
або держава, раптом, з якоїсь 
причини почали б знищува-
ти олігарха. От тоді «брехливу 
можливість» медійного ресур-
су було б включено «на повну». 
Для того, щоб будь-які претензії 
кримінального чи іншого характе-
ру представити світу як «політич-
ну розправу», «порушення прав 

людини» і т. ін. 
Якби, раптом, знайшовся 

президент, який вирішив би пе-
ревірити законність приватизації, 
то всі наші центральні ЗМІ, як 
навіжені, заверещали б не лише 
про «політичні утиски», «переслі-
дування та порушення прав лю-
дини», а ще й про «священність 
та недоторканність права при-
ватної власності». З екскурсами 
у всесвітню історію, яскравими 
прикладами із життя інших на-
родів і прокляттями на адресу 
всіх «лівих» на чолі з комуніста-
ми.  

Однак, такого президента в 
Україні не існує. І, навіть, не пе-
редбачається в перспективі. 

Незважаючи на це, останнім 
часом ми маємо нагоду спостері-
гати ситуацію, коли декілька цен-
тральних каналів «єдиним фрон-
том» виступають проти якогось 
явища чи особи, яка опиняється 
в центрі цього явища. 

Саме так нещодавно сталося з 
Вишгородським міським головою 
Олексієм Момотом, який був за-
триманий 14 травня. 

У минулому номері я проа-
налізував, як саме проходили 
брифінги очільника СБУ В. Гри-
цака та прокурора Київщини Є. 
Бондаренка. Як вони, жодного 
разу не вимовивши слів «впій-
маний на хабарі у власному ка-
бінеті», в той же час, демонстру-
вали журналістам і всьому світу 
фотографії, які «підтверджува-
ли», що О. Момот, начебто, ра-
зом з поплічниками був затрима-
ний при передачі хабаря в 1 млн. 
(200 тис.) євро у власному кабі-
неті. Іншими словами — були не 
просто учасниками, а головними 
дійовими особами брудного спек-

таклю з інформаційно-наклепни-
цької кампанії щодо «злочину» 
О. Момота. Але про цих двох 
керівників ми поговоримо іншим 
разом. Зараз — про журналістів.
Візьмемо лише два центральних 
телеканали — «1+1» та «Інтер».

«1+1» ВИЯВИВСЯ НЕ МЕНШ 
ХИТРИМ, НІЖ ЙОГО ВЛАСНИК

У минулому номері на пер-
шій сторінці я дуже недвозначно 
висловився з приводу того, як Л. 
Таран 16 квітня о 19.30 в ТСН 
прокоментувала ситуацію із за-
триманням О. Момота. Нагадаю:

«Понад шість годин вже три-
ває судове засідання з обрання 
запобіжного заходу меру Виш-
города Олексію Момоту. Його 
підозрюють у вимаганні і от-
риманні хабара. СБУ ЗАТРИМА-
ЛА ОЧІЛЬНИКА ВИШГОРОДА У 
ЙОГО Ж КАБІНЕТІ, КОЛИ МО-
МОТУ ПЕРЕДАВАЛИ ПЕРШУ 
ЧАСТИНУ ХАБАРА — 200 ТИСЯЧ 
ЄВРО. Всього за словами СБУ, 
очільник Вишгорода вимагав в 
будівельної компанії спочатку 
мільйон, однак потім згодився 

Зліва — два скріни відеосюжету, справа — 
фото, якими супроводжувалася ця інформація. 

Чоловік на скріні зверху — дуже схожий на О. 
Момота, але не він. Людина з автоматом (біля 
чийогось кабінету) з’явилася на екрані під час 
слів ведучої «Самого ж Момота взяли в робочо-
му кабінеті»

 І не спішіть потішатися
У нас є не менш вправні 
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Зліва — момент, коли К. Ашіон, поплескуючи себе по кишенях, запитує: «Но сколько взяток уже осталось в его карманах?!» 
Так починається передача. Справа — підрахунки авторів щодо вигідності будівництва за хабарі. Так передача закінчується... 

над кисельовими-соловйовими. 
брехуни. Справжні віртуози...

на 300 тисяч. А на взамін обіцяв 
не зупиняти договір оренди на 
землю і не перешкоджати будів-
ництву...». 

Звичайно, В. Грицак та Є. 
Бондаренко своїми сайтами та 
заявами на брифінгах з демон-
страцією, фактично, підложних 
фотографій, зробили все можли-
ве, щоб Л. Таран та її колеги саме 
так подали цю інформацію: «СБУ 
ЗАТРИМАЛА ОЧІЛЬНИКА ВИШ-
ГОРОДА У ЙОГО Ж КАБІНЕТІ, 
КОЛИ МОМОТУ ПЕРЕДАВАЛИ 
ПЕРШУ ЧАСТИНУ ХАБАРА — 
200 ТИСЯЧ ЄВРО». Хоча вони 
самі цього не говорили.

Але ж журналісти у нас, з од-
ного боку, не завжди чесні, а з 
іншого — дуже здогадливі. Та-
кож, потрібно враховувати ситу-
ацію з буйним розгулом корупції 
в країні. 

...Зараз важко сказати з якої 
причини вони самі «додумали» 
те, що дуже хотіли нав’язати їм 
В. Грицак з Є. Бондаренком, але 
сталося те, що сталося: вони на 
весь світ повідомили, що О. Мо-
мота піймали на хабарі в 200 
тисяч євро у власному кабі-
неті, дезінформувавши всю 
глядацьку аудиторію. Мільй-
они людей. Сказали те, чого, 
насправді, не було. Іншими 
словами — збрехали. Звели 
наклеп на людину.  

І в цьому випадку, навіть, 
якось вже й важко говорити про 
презумпцію невинуватості. Бо 
ніхто ж, начебто, й не назвав О. 
Момота злочинцем. Журналісти 
просто повідомили факт. Факт, 
якого не було. А факт, якого не 
було, є брехнею. Як не крути. 

Дуже цікаво, як в подальшому  
повів себе менеджмент та жур-
налісти «1+1». А так, що, чим 
далі, тим важче було звинувачу-
вати їх в явній упередженості чи 
заангажованості під час показу 
перших сюжетів щодо справи О. 
Момота. До яких можна відноси-
ти й сюжет в ТСН від 16 квітня. 

Про подальші сюжети ТСН 
щодо цієї справи, — від 17, 18, 
19, 20 квітня, коли стало відомо 
про те, як на затримання мера 
відреагували звичайні вишгород-
ці, голова райдержадміністрації, 
депутати обох місцевих рад, де-
путати ВР України Ю. Дерев’янко 
та Я. Москаленко, коли з’явилися 
коментарі щодо дивних фото-
графій, які штучно та навмисно 
«прив’язувалися» до затримання 
О. Момота, — можна говорити як 

про більше або менше об’єктив-
ні. 

Так само можна було б говори-
ти про всю медіа-імперію І. Коло-
мойського. Якби не одне «але».

Якби 21 квітня о 22.00 на ка-
налі «2+2» (входить в медіагрупу 
«1+1 медіа» І. Коломойського) в 
програмі «Секретные материа-
лы» не вийшов сюжет під наз-
вою «Хабар у мільйон євро меру 
Вишгорода».

Ще раз нагадаю: колеги веду-
чої цього випуску Кароліна Ашіон 
з «1+1» до цього часу встиг-
ли розповісти світу і про значні 
«нестиковки» у викладі подій 

представниками СБУ та Київсь-
кої облпрокуратури, і про дивні 
«допоміжні» фотографії на сайті 
ГПУ, і про реакцію виборців, і про 
те, що єдиний свідок не з’явився 
в судове засідання, де обирався 
запобіжний захід для О. Момота, 
і про підслідність справи НАБУ, а 
не облпрокуратурі... 

Однак, К. Ашіон з «бригадою» 
всього цього «не помітила». Або 
не захотіла помітити.

Подивіться це диво, шановні 
читачі. Чесне слово, я такої дре-
мучої, якоїсь, прямо, таки, печер-
ної брехні, відвертої «чорнухи» 
не бачив дуже давно. З тих пір, 
як перестав дивитися кисельо-
вих-соловйових. Подивіться, бо в 
таких випадках важливо все — і 
інтонації, з якими ллється тобі 
на голову це лайно, і міміка «каз-
карів», і їх жести, і тембр голосу, і, 
звичайно ж, «картинки» на екрані, 
які все це супроводжують... По-
дивіться обов’язково, ось поси-
лання: http://2plus2.ua/video/
article/habar-u-milyon-yevro-
meru-vishgoroda-385413219.
html.  

А в кого немає можливості пе-
реглянути цей шедевр, хоча б 
прочитайте текст. Отже.

Ведуча: «Взятка в миллион 
евро! Мэр Вышгорода Алексей 
Момот требовал эти деньги за 
невмешательство в дела стро-
ительной кампании. Прокурату-
ра Киевской области задержа-
ла чиновника «на горячем». Но 
сколько взяток уже осталось 
в его карманах? «Секретные 
материалы» разбирались за 
что же платят взятки мэрам и  
сколько стоит строительство 
в Вышгородском районе, под са-
мым Киевом. 

Спалился на миллионе евро... 
Именно такую сумму мэр 
Вышгорода Алексей Момот, 

якобы, требовал от застройщи-
ка за то, чтобы не расторгать 
договор аренды на землю под 
строительство. 

В. Грицак (уривок з брифінгу 
14.04.): «Він був затриманий під 
час отримання частини хабаря 
в розмірі 200 тисяч євро...». 

Ведуча: ...Местная община и 
некоторые вышгородские де-
путаты сразу же вступились 
за мэра. Несмотря на то, что 
хорошо знали о его уголовном 
прошлом.  

Игорь Дармостук, шеф-редак-
тор издания «КиевVласть»: «Для 
жителей города Вышгорода это 

не есть тайна. Да и сам Момот 
в неофициальных беседах гово-
рит, что..., ну, да, это грехи мо-
лодости... 

Ведуча: «Как обычный «до-
мушник» смог так быстро под-
няться по карьерной лестни-
це?»

Ярослав Москаленко (картин-
ка з сесійного засідання ВР): «В 
мене є‘ величезна проблема в 
моєму окрузі...».

Ведуча: «Это — народный де-
путат от группы «Воля» Ярос-
лав Москаленко». 

Игорь Дармостук, шеф-редак-
тор издания «КиевVласть»: «Мо-
скаленко считается негласным 
отцом-куратором-покровите-
лем Вышгорода и Вышгородско-
го района». 

Ведуча: «Поговаривают, что 
именно он продвинул в мэры в 
прошлом вора и рецидивиста, 
теперь депутата от группы 
«Воля» Алексея Момота». 

Ірина Побідаш, депутат Виш-
городської районної ради: «Та 
газета «Рідне місто», яку він 
випускав, очевидно, не без допо-
моги Ярослава Москаленка...».  

Ведуча: «Став главой Вышго-
рода, Момот покорно защищал 
интересы своего влиятельного 
покровителя...». 

Ірина Побідаш: «І те, що сто-
сується Ярослава Москаленка, 
він просто мовчить, він не ба-
чить, не чує і не знає... А людей 
незручних там..., чи не цікавих 
Ярославу Москаленку він почи-
нає... ну, допомагав нищити...».

Ведуча: «Как только мэра 
поймали на взятке, Москаленко 
со своими единомышленниками 
принялись его спасать. Чтобы 
освободить его из СИЗО, при-
шлось неслабо раскошелиться. 
Больше двух с половиной мил-
лионов гривен внесла жена Мо-

скаленко и еще почти полтора 
миллиона депутат от группы 
«Воля» Юрий Деревянко».

Игорь Дармостук, шеф-редак-
тор издания «КиевVласть»: «Что 
касается Деревянко, Деревянко 
— партийный патрон Момота. 
Поскольку они однопартийцы. 
Нардепы заинтересованы вы-
тянуть своего подопечного...». 

Ведуча: «Сейчас депутат Де-
ревянко всеми силами защища-
ет Момота. Главный аргумент 
— на фото (СБУ и облпрокура-
туры — авт.) не Момот, а каки-
е-то неизвестные ему люди... 
Зато они хорошо известны его 

однопартийцу Москаленко». 
Ірина Побідаш, депутат Виш-

городської райради: «Вчора з’я-
сувалося одне прізвище... із со-
ціальних мереж... я прочитала... 
одного із цих затриманих... Той 
хлопчина, чи мужчина, я не знаю 
як його назвати... він разом з 
Олексієм в свій час возив в АТО 
вантажі і вони цими вантажа-
ми... розповідали, що це вантажі 
від Ярослава Москаленка... Від 
народного депутата. Це люди, 
з якими він безпосередньо пра-
цював...».

Ведуча: «...Центр Вышгоро-
да. Это и есть та самая строй-
ка, за которую Момот, якобы, 
требовал миллион евро. Скоро 
здесь будет еще одна ново-
стройка». 

Игорь Дармостук, шеф-ре-
дактор издания «КиевVласть»: 
«Местные власти решили, яко-
бы, провести какую-то хитрую 
схему и хитрой схемой срубить 
денег... А честные предприни-
матели... честные предприни-
матели стали в позу...».

Ведуча: «По нашим подсче-
там, строительство жилого 
дома с прилегающим к нему 
торговым центром обходится 
застройщику в 10 миллионов 
долларов. Отстегнуть мэру 10 
процентов застройщикам было 
бы несложно. Ведь заработа-
ют они гораздо больше. Пред-
положим, дом на 300 квартир. 
Средняя стоимость квартиры 
в Вышгороде — 37 тысяч 625 
долларов. Умножаем, в среднем, 
на 300 квартир. Получается 11 
миллионов  400 тысяч у. е. Плюс 
нежилые помещения. И это — 
еще около 20 млн. прибыли. Сло-
вом, строительство в Вышго-
роде — дело очень выгодное. 
Абсолютно для всех...». 

Не бачу жодного сенсу щось 

тут аналізувати або акцентува-
ти вашу увагу, шановні читачі на 
такі елементарні для будь-якої 
освіченої людини речі, як те, що 
«Воля», від якої балотувався в 
мери О. Момот, — це не «група», 
як каже К. Ашіон, а політична 
партія. Або на те, що народний 
депутат Я. Москаленко, який теж, 
на думку К. Ашіон, належить до 
«групи «Воля», насправді очолює 
у ВР України депутатську групу 
«Воля народу». Або на те, що К. 
Ашіон зробила народних депу-
татів Ю. Дерев’янка та Я. Моска-
ленка однопартійцями. 

Ще мені сподобалося заува-
ження пані Кароліни «...некото-
рые вышгородские депутаты 
сразу же вступились за мэра». 
Нагадаю: «не вступилась» за 
мера на спільній сесії міської та 
районної ради лише одна люди-
на — І. Побідаш, ще одна — В. 
Парчук утрималась. Чому «не 
вступилась» І. Побідаш, вона 
пояснила: тому, що О. Момот, 
виявляється, допомагав «нищи-
ти» когось, хто був «незручний» 
або «нецікавий» Я. Москаленку. 
Жаль, лише прізвищ цих жертв 
не назвала...

А ще особисто мені дуже спо-
добались підрахунки пані Каролі-
ни та її «бригади» щодо вигідності 
житлового будівництва у Вишго-
роді. Тепер, хоча б, розумію чому 
такий рейвах піднявся з приводу 
забудови цих гектарів. Бо якщо 
11 будинків, які всі ці «євробуди»  
мріють побудувати на головах  
жителів пров. Прожекторного, 
перемножити на 31 мільйон до-
ларів... Підрахували? А на семи 
гектарах, які О. Момот з депута-
тами вже повернули у власність 
громади? Та за такі гроші можна  
не лише пару опозиційних бойо-
вих листків випустити і десяток 
журналістів з потрохами купити, 
а й... Коротше кажучи, всілякі 
брифінги проводити з ранку до 
ночі. Кожного дня. Поки все це 
буде будуватися. 

А, взагалі, хотілося б сказати 
Ігорю Валерійовичу: шановний, 
я, звичайно, розумію, що Ви 
розділили «1+1» та «2+2» на «до-
брий» та «поганий» не від хоро-
шого життя. Дуже вже хотілося, з 
одного боку, «вдарити» через О. 
Момота по Я. Москаленку, який в 
свій час разом з І. Єремеєвим на-
магався зупинити Ваші спекуля-
ції на державній нафті, а з іншого 
— зберегти репутацію основного 
медіаресурсу — «1+1». 

Однак, не дуже це у Вас і вий-
шло. Величезна кількість гля-
дачів «1+1» і далі сумнівається 
чим саме обумовлені перші від-
верто брехливі репортажі щодо 
справи О. Момота — непрофісій-
ністю чи замовною упереджені-
стю їх авторів.

Що стосується телеканалу 
«2+2» загалом та «Секретных 
материалов» з Кароліною Ашіон 
зокрема... Повірте, це був не-
вдалий вибір. Існують дівчата, 
яким, можливо, є сенс виходити 
на подіум, але при цьому краще 
якомога рідше відкривати рота. 
Мовчання їх прикрашає, а от те-
ревені — навпаки. Та ще й — з 
телеглядачем. 

Раджу Вам час від часу дивити-
ся передачу «Кохана, ми вбиває-
мо дітей» на СТБ. Замість коханої 
на перегляд можете брати  гене-
рельного продюсера телеканалу 
«2+2» Гліба Корнілова. Бо Ви з 
ним вбиваєте канал. Реально.  

(Закінчення на 8-й стор.)
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07.35 Д/ф «Пасха»
08.45 Паспортний сервіс
09.05 Путівник прочанина
09.20 Д/с «Смачні подорожі»
10.50 Дорога до Ріо-2016
11.20 Український корт
12.00 Театральні сезони
13.00 Х/ф «Захист Лужина»
15.25 «Єднаймося!». Сольний 
концерт О.Чубарєвої
17.00 Вікно в Америку
17.30 Word on the street
18.15 Джамала «Подих LIVE»
19.30 РЕ:ФОРМА
19.55 Д/ф «Вітер під крилами - 
пілот «Аеробусу»
20.30 Вересень
21.00 Новини
21.50 Подорожні
23.00 На слуху
23.35 Від першої особи

07.10 Х/ф «Отже, війна» 
08.55 Х/ф «Жандарм із Сен-тропе» 
10.50 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку» 
12.45 Х/ф «Екіпаж» 
15.20 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію» 
17.10 Т/с «Роксолана - 3» 
19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Люди Ікс»

06.15 М/ф «Бабай»
07.35, 20.00 «Подробиці»
08.15 Х/ф «Вірні друзі»
10.15 Х/ф «Ніч закритих дверей» 
12.15 Концерт «Весна на Зарічній 
вулиці»
15.25 «Жди меня»
17.50 Новини
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.15 «Ювілейний вечір Р. Паулса»

05.17 М/с «Кунг-фу Панда»
06.12 Х/ф «Товстун на ринзі» 
08.15 Х/ф «Татові знову 17» 
10.15 М/ф «Ранго»
12.25 М/ф «Упс, Ной сплив»
14.15 Х/ф «Хроніки Спайдервіка»
16.00 Х/ф «Персы Джексон і 
викрадач блискавок» 
18.35 Х/ф «Зоряний пил» 
21.00 Т/с «Хроніки Шаннари» 

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зіркове життя»
10.10 Х/ф «Zolushka. ru» 
12.15 «Битва екстрасенсів»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
22.35 «Детектор брехні 9»
00.10 «Один за всіх»

06.05, 19.20 Надзвичайні новини
07.05 Факти тижня
09.00 Надзвичайні новини. 
09.55 Труба містера Сосиски
10.55 Без гальм
11.30 М і Ж
11.55 Дивитись усім!
12.45 Факти. День
13.20 М/ф «Нікчемний Я-2»
15.25 Х/ф «Хоббіт. Пустка Смога» 
18.45 Факти. Вечір
20.20 Д/ф «Новороссія.»
21.05 Х/ф «Хоббіт» 
23.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.35, 23.00 «Моя правда»
11.20 «Жарт за жартом»
12.00 Х/с «Колір полум’я» 
23.55 Х/ф «Останній раз, коли я 
бачив 

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео по-у-
країнськи»
07.50 Х/ф «Біблія. Шлях апо-
столів» 
11.00 Д/п «Помста природи»
13.30 Х/ф «Пригоди Посейдона»
17.00 Х/ф «Герої» 
19.30 Х/ф «Міцний горішок -1» 
22.00 Х/ф «Деяка справед-
ливість» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00, 02.00 Т/с «90210: Нове 
покоління» 
10.40 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Приборкання норов-
ливого»
23.50 Х/ф «Грозовий перевал» 

11.00, 17.35 Т/с «Детективи» 
12.35 Х/ф «Невловимі месники» 
13.55 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14» 
15.40 Т/с «Копи-новобранці» 
19.00 «Свідок»

19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 15» 
23.15 Т/с «Код 100» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.15 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
11.05 М/с «Дора-мандрівниця» 
12.00 Рятівники
17.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Т/с «Ти - найгірший» 

06.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
07.15 Зірковий шлях
08.15 Т/с «Ілюзія кохання» 
12.00, 15.20 Т/с «Лінії життя» 
15.00, 19.00 Події
16.20, 19.40 Т/с «Назавжди» 
21.00 Т/с «Вікно життя» 
23.00 Х/ф «Формула кохання для 
заручників шлюбу» 

06.00 «Кінофан. Мілу - король 
оленів»
07.40 Євромакс

07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспорт.Ua
08.40 Золотий гусак
09.05, 15.55 Путівник прочанина
09.20 Д/с «Смачні подорожі»
10.45 «План на завтра» з Анаста-
сією Рінгіс
11.20 Перша студія
12.15 Х/ф «Владика Андрей»
14.50 Фольк-music
16.15 Подорожні
17.20 Д/ф «Бій за гору Маківка»
19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли сол-
дати»
21.00, 05.30 Новини
21.50 Війна і мир
22.40, 01.20 Класики світової 
літератури

07.20 Комедія «Жандарм одру-
жується» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45, 11.00, 12.15 «Міняю жінку»
13.30 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію» 
15.20 Х/ф «Дівчата» 
17.10 Т/с «Роксолана - 3» 

20.15 Х/ф «Люди Ікс - 2»
22.50 Х/ф «Повстання планети 
мавп»

05.30, 09.50 Д/с «Слідство вели»
07.15, 20.00 «Подробиці»
07.45 Х/ф «Мій молодший брат»
12.30 «Судите сами»
13.10 «Судові справи»
16.00 «Сімейний суд»
17.50 Новини
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.15 Концерт «Весна на Зарічній 
вулиці»

06.57 М/ф «Ранго»
09.10 М/ф «Упс, Ной сплив»
10.55 Х/ф «Чарівник 3емномор’я»
14.10 М/ф «Шрек»
16.00 М/ф «Шрек назавжди»
18.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
22.00 Київ вдень і вночі 33
23.00 Т/с «Хроніки Шаннари» 

07.05, 16.00 «Все буде добре!»

09.05 «Зіркове життя»
10.00 «Битва екстрасенсів 14»
12.10 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
00.00 «Один за всіх»

05.55 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
12.00, 13.10 Х/ф «Хоббіт. Битва 
п’яти воїнств» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому місті
16.10 Патруль. Самооборона
16.45 Т/с «Небо у вогні»
17.45 Т/с «Володимирська, 15»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Х/ф «Ідентифікація Борна» 
23.55 Х/ф «Королівство» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»

10.35, 23.15 «Моя правда»
11.25 «Жарт за жартом»
12.00 Х/ф «Два капітани»
19.45 Х/ф «Операція «Святий 
Януарій»
21.35 Х/ф «Привид замка Мор-
рісвіль»
00.05 Х/ф «Сніги Кіліманджаро»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»
08.40 «СуперОблом.UA»
09.05 Д/п «Літаки Другої світової 
війни»
10.10 Т/с «Вердикт історії»
11.20 Д/п «Очима воїна»
12.15, 02.30 «Облом.UA.»
13.15 «Відеобімба»
13.45 Т/с «Мисливці за реліквіями «
14.40, 00.55 Т/с «Загублений світ»
16.20 Х/ф «Міцний горішок -1» 
19.00 Х/ф «Максимальний термін» 
20.55 Х/ф «Книга Ілая» 
23.05 Х/ф «Шлях воїна» 

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми» 
09.00, 00.50 Т/с «90210: Нове 
покоління» 
10.40 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
22.00 Х/ф «Шалено закоханий» 
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00 Х/ф «4:0 на користь Тетянки» 
07.45 Х/ф «Принцеса на бобах» 
09.50, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.50, 00.40 Т/с «Право на захист» 
13.40, 21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
- 15» 
15.25 Т/с «Копи-новобранці» 
19.00, 23.15 «Свідок»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.15 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
11.05 М/с «Дора-мандрівниця» 
12.00 Одного разу в Одесі
17.00 Рятівники

06.00,18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вічне
09.20 Д/с «Смачні подорожі»
10.45 Д/с «Візит до Кореї»
11.25 РЕ:ФОРМА
12.00 Засідання Кабміну України
13.10 Д/ф «Бій за гору Маківка»
15.30 Концерт «Сябри»
17.10 Т/с «Таксі»
18.15Новини. Світ
18.40 Д/ф «Легіон»
19.50 Д/ф «Українська революція»
21.35 Щоденник ПКЄ-2016
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки

06.00 Х/ф «Дівчата» 
07.40, 05.30 Х/ф «Жандарм на 
відпочинку» 
09.30, 19.30 ТСН
10.20, 11.40 «Міняю жінку - 2»
13.00 Х/ф «Люди Ікс»
17.10 Т/с «Роксолана - 3» 

20.15 Х/ф «Люди Ікс - 3»
22.15, 00.00 Х/ф «Шерлок» 

05.45, 09.50 Д/с «Слідство вели»
07.30, 20.00 «Подробиці»
08.00, 00.55 Х/ф «Скринька Марії»
12.30 «Судите сами»
13.10 «Судові справи»
16.00 «Сімейний суд»
17.50 Новини
18.05, 19.05 «Стосується кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.10 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»

07.17 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
11.05 Т/с «Щасливі разом»
17.05, 19.00 Хто зверху
23.00 Т/с «Хроніки Шаннари» 

06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.35 «Зіркове життя»
10.15 «Битва екстрасенсів 14»
12.40 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «МастерШеф Діти - 5»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 17.45 Т/с «Володимирська, 15»
11.05, 16.45 Т/с «Небо у вогні»
12.00, 13.20 Х/ф «Королівство» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому місті
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф «Перевага Борна» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.45 Х/ф «Пригоди Тома Сойєра і 
Гекльберрі Фіна»
13.20, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.10 Х/ф «Кримінальний талант»
17.45 Х/ф «Принцеса на бобах»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»
23.15 «Жарт за жартом»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»

08.40 «СуперОблом.UA»
09.05 Д/п «Літаки Другої світової 
війни»
10.10 Т/с «Вердикт історії»
11.20 Д/п «Очима воїна»
12.15, 02.30 «Облом.UA.»
13.15 «Відеобімба»
13.55 Т/с «Мисливці за реліквіями «
14.50 Т/с «Загублений світ»
16.40 Х/ф «Герої» 
19.00 «ДжеДАІ»
19.20 Х/ф «Викрадення літака» 
22.10 Х/ф «Максимальний термін» 
23.05 Х/ф «Деяка справедливість» 

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00, 01.40 Т/с «90210:» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка.»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.15 «Звана вечеря»
20.10 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
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10.00, 19.00 Дика природа 
11.05 «Герої спортивного року-
2015»
14.35 Дика Австралія
15.35  «Мелодія двох сердець»
18.15 Таємниці підводного світу
20.00 Концерт Оксани Білозір.
22.10 Х/ф «Мрець»

07.15 Х/ф «Дитина на листопад» 
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35, 00.40 Т/с «Право на захист» 
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.20 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки мутанти чере-
пашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.15 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
11.05 М/с «Дора-мандрівниця» 
12.00 Казки У
17.00 Віталька
23.00 Т/с «Ти - найгірший» 

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
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09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30, 21.00 Т/с «Вікно 
життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня

07.35 Місцевість на південь від 
річки Янцзи
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.55, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
12.20 Качанівський палац
13.10 Чудеса природи
14.00, 23.00 Довідник дикої 
природи
15.00 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
15.50 Дика Австралія
17.45 Жива природа
18.05 Твій дім
18.15 «Таке спортивне життя»
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.00 Дивовижний світ
21.40 Глобал - 3000
22.10 Дика природа Німеччини

2+2

                                        

Порада

23.00 Т/с «Ти - найгірший» 

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Зірковий шлях
08.20 Т/с «Ілюзія кохання» 
12.10, 15.20 Т/с «Назавжди» 
16.20, 19.40 Т/с «Волошки» 
21.00 Т/с «Вікно життя» 
23.00 Х/ф «Мама виходить заміж» 

07.40, 14.30 7 чудес України. 
08.00, 15.30, 21.10 «Погода»
10.00 Дика природа Німеччини
11.05 Концерт «Осінь. 14 новел»
13.45 «Будьте здорові!»
15.35 «Мелодія двох сердець»
18.00 Пряма трансляція баскет-
больного матчу
20.00 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни: день за днем»
21.15 Концерт Оксани Білозір 
«Сповідь»
22.35 Чудеса природи
23.00 Х/ф «Змова проти корони»

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

Багато людей кидають 
в холодильник все що 
завгодно, не замислюю-
чись, чи потрібен кон-
кретно цим продуктам 
холод.

Дослідження показу-
ють, що в цій справі май-
же всі ми робимо одні і ті 
ж помилки.

Які продуті не слід 
зберігати в холодильни-
ку.

1. Картопля.
Холодильник перетворює 

крохмаль картоплі в чистий 
цукор і позбавляє його смаку.

2. Помідори.
Томати в холодильнику 

швидко стають м’якими і 
втрачають свій природний 
смак.

3. Часник.

Холод змушує запах і смак 
часнику зникнути. А разом з 
ними випаровуються і кори-
сні в ньому речовини. Зате 
як мило потім пахнуть всі 
інші продукти, які просто ле-
жали поруч! ..

4. Хліб.
Всупереч поширеній дум-

ці, холодильник висушує 
хліб ще швидше, ніж просто 
відкрите повітря. Якщо ви 
хочете, щоб ваш хліб довше 
зберігав свіжість, зберігайте 
його в хлібниці або в шафі.

5. Цибуля.
Через холод в холодиль-

нику цибулю перестає бути 
всесильним засобом проти 
застуди.

6. Мед.
Мед і так «переживе» вас, 

без холодильника. Термін 

придатності у нього вічний. 
Ось тільки холодильник зму-
сить його кристалізуватися і 
затвердіти. Через холод він 
швидше стане рихлим .

Не псуйте свій мед! Три-
майте його в шафі.

7. Базилік.
Багато людей роблять по-

милку, припускаючи, що ба-
зилік краще зберігає свою 
свіжість в холоді. Правда в 
тому, що ця рослина потре-
бує тепла. Холод вбиває 
весь його смак.

Ну а якщо ви шукаєте іде-
альний варіант його збері-
гання, помістіть його в воду. 
І міняйте її раз в кілька днів. 
І він буде свіжим дуже довго!

8. Диня.
Холодильник змушує диню 

втрачати майже все що мі-

стяться в ній антиоксиданти. 
Не упускайте таку прекрасну 
можливість підправити здо-
ров’я!

Тримайте диню просто на 
кухні, поки не з’їсте всю!

9. Яблука.
Це дивно, але доведено, 

що для того, щоб яблука 
довше залишалися тверди-
ми і хрусткими, їх потрібно 
зберігати в кімнаті або на 
балконі.

10. Спеції.
Якщо ви думаєте, що в 

цьому немає нічого страш-
ного, ви помиляєтеся! Холод 
змушує все прянощі втрача-
ти свої аромати. Так ви руй-
нуєте саму суть спецій!

11. Мелена кава.
Кава завжди повинна 

зберігатися в герметично-

му контейнері при кімнатній 
температурі.

12. Випічка.
Холод дасть їй ефект не-

свіжості дуже швидко. Не 
робіть цього!

13. Гострі соуси.
Холод послабить їх смак і 

змінить спочатку оптималь-
ний параметр в’язкості. Тому 
ваш улюблений соус буде 
так важко виливати за ве-
черею. А переваг ніяких від 
нього немає!

14. Фрукти з кісточками.
Це персики, сливи, некта-

рини і т.п. Інтуїція підказує, 
що в холодильнику їм буде 
краще, але взагалі-то їм біль-
ше на користь свіже повітря!

15. Олії.
Якщо не брати до ува-

ги горіхове масло, то всім 

іншим оліям холодильник 
тільки шкодить. При кожно-
му охолодженні воно стає 
не тільки твердим, але і все 
більш «каламутним».

Продукти, які не можна зберігати в холодильнику

— Добрий день, я на 
співбесіду!

— Добрий день, а до кого 
саме?

— Не знаю.
— А на яку вакансію?
— Не знаю.
— А що вмієте?
— Ну не знаю.
— Директор в нашій ком-

панії вже є.
* * *

 — Сьогодні на співбесіду 
приходив цікавий кандидат 
на генерального. Гарно 
говорить, імпозантний, 
прекрасна освіта, купа ди-
пломів і сертифікатів. Але 
... не взяли ...

— А що так?
— Та він на співбесіду з 

мамою прийшов ...
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
07.30, 23.50 На слуху
09.20 Д/с «Смачні подорожі»
10.45 Вікно в Америку
11.10 Чоловічий клуб
11.40 Війна і мир
12.45 Слідство. Інфо
13.30 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати»
15.20 Надвечір’я. Долі
16.10 Світло
16.50, 21.35 Щоденник ПКЄ-2016
17.10 Т/с «Таксі»
18.35 Д/ф «Холодний Яр»
19.10 Д/ф «Срібна Земля»
20.35 Люструвати не можна 
залишити
21.50 Спецпроект програми 
«Схеми»
22.20 Переселенці
22.30 З країни в Україну
23.00 Підсумки

07.45 Х/ф «Жандарм та іноплане-
тяни» 
09.30, 19.30 ТСН
10.20, 11.40 «Міняю жінку - 2»
13.00 Х/ф «Люди Ікс - 2»
17.10 Т/с «Роксолана - 3» 
20.15 Х/ф «Люди Ікс. Початок. 

Росомаха»
22.15 Х/ф «Президент Лінкольн» 

05.45, 09.50 Д/с «Слідство вели»
07.30, 20.00 «Подробиці»
08.00 Х/ф «Дайте книгу скарг»
12.30 «Судите сами»
13.10 «Судові справи»
16.00 «Сімейний суд»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.15 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»

05.57 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 
крутості»
07.17 Т/с «Друзі»
10.00, 22.00 Київ вдень і вночі
11.00 Т/с «Щасливі разом»
17.35, 19.00, 20.00 Суперінтуїція
22.50 Т/с «Хроніки Шаннари» 

06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
11.20 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла 3»
00.10 «Один за всіх»

05.50 Студія Вашинґтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 17.45 Т/с «Володимирська, 
15»
10.55, 16.40 Т/с «Небо у вогні»
11.55, 13.20 Х/ф «Морпіхи» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому місті
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф «Ультиматум Борна» 
23.50 Х/ф «Кращий стрілець»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.40, 23.15 «Жарт за жартом»
11.30 Х/ф «Кримінальний талант»
14.20, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.10 Х/ф «Принцеса на бобах»
18.05 Х/ф «Опікун»
21.30 Х/с «Розслідування Мердока»
00.05 Х/ф «Людина в зеленому 
кімоно»

06.00 Мульт- фільми
06.30 «Нове Шалене відео»
08.20 «СуперОблом.UA»
08.45, 19.00 «ДжеДАІ»
09.05 Д/п «Літаки Другої світової 
війни»
10.10 Т/с «Вердикт історії»
11.20 Д/п «Очима воїна»
12.15 «Облом.UA.»
13.15 «Відеобімба»
13.45 Т/с «Мисливці за реліквіями «
15.25 Т/с «Загублений світ»
17.15 Х/ф «Викрадення літака» 
19.20 Х/ф «Шлях воїна» 
21.15 Х/ф «В ім’я короля - 1»
23.45 Х/ф «День вторгнення»

05.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
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: Нове 
покоління» 
10.40, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел» 
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Файна Юкрайна»
17.15 «Звана вечеря»

07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Word on the street
10.00 Мистецький пульс Америки
10.30 Як це?
10.55 Хто в домі хазяїн?
11.40 Школа Мері Поппінс
11.55 Казки Лірника Сашка
12.25 М/с «Казки Андерсена»
14.15 Джамала «Подих LIVE»
15.20 Премія «Честь професії»
16.45 Чоловічий клуб
17.20 Д/ф «Командарм»
18.40 Х/ф «Клара і Франциск» 1с.
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.30 Дорога до Ріо-2016
21.55 Переселенці
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот

06.00 Х/ф «Д’Артаньян і  мушкетери» 
09.00, 19.30 ТСН
10.00 «Світське життя»

11.00 Х/ф «Темні лабіринти минулого» 
14.30 «Голос країни 6»
16.45 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 7»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Ліга сміху 2»

07.45, 20.00, 00.50 «Подробиці»
08.15 Х/ф «Доля людини»
10.20 Х/ф «Секретний фарватер»
16.00 Х/ф «Навіщо ти пішов»
17.50, 20.30 Х/ф «Кохання з випробу-
вальним терміном»
22.10 Х/ф «В Париж!»

06.10 Х/ф «Хроніки Спайдервіка»
08.02 Ревізор
13.05 Страсті за ревізором
15.15 Від пацанки до панянки
17.20 Х/ф «Васабі»
19.10 Х/ф «Таксі» 
22.45 Х/ф «Гонщик»

08.00 «Караоке на Майдані»

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Зірковий шлях
08.00 Т/с «Вікно життя» 
10.00 Відверто з М.Єфросініною
11.00 Т/с «Моє кохане чудовисько» 
15.20, 19.40 Т/с «Офіцерські дружини» 
22.00 Т/с «Незламна» 

06.00, 07.50 DW- новини
06.10 «Кінофан. Лотосовий ліхтар»
08.00, 15.10, 16.35, 18.55 «Погода»
09.50 Д/ф «Щоденники війни»
11.00 «Шеф-кухар країни» 
11.45, 19.00 «Людина року-2015»
14.40 Дивовижний світ
15.25 Океан-ВЕТ
16.15 «Мистецтво і час»
16.40 Чудеса природи
17.05 Концерт М.Поплавського 
21.20 «Від хіта до хіта».
22.00 Х/ф «Омар Мартінес» 
23.50 «Кумири»

23.15 Х/ф «Нескорений»

06.10 Х/ф «Доля людини»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
12.00 Х/ф «Кохання з терміном»
16.00 Х/ф «В бій ідуть одні «старики»
17.50, 20.35 Т/с «На безіменній 
висоті»
22.45 Перша хвилина миру
23.15 Д/ф «Визволення»

06.07 М/с «Дракони»
09.00 Т/с «Хроніки Шаннари» 
18.00 Х/ф «Таксі 3»
19.40 Х/ф «Таксі 4»
21.30 Х/ф «Селфіпаті» 
23.15 Х/ф «3000 миль до Грейс-
ленда» 

06.00 «Все буде добре!»
07.55 «Холостяк - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 «Моя правда. Джамала»

11.50 «Україна має талант!»
15.00 «Я соромлюсь свого тіла 3»
17.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.40 Х/ф «Мамочка моя»
00.20 «Детектор брехні 9»

05.15 Т/с «Морська поліція» 
05.40 Факти
06.10 Х/ф «Дипломатія» 
07.55 Х/ф «Список Шиндлера» 
11.45, 13.00 Х/ф «Початковий код» 
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Місія нездійсненна-2» 
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф «Місія неможлива-5» 
21.50 Х/ф «Війна світів»

08.00, 09.30 Мультфільми
10.25 Х/ф «Справи серцеві»
12.00 Х/ф «Сережа»
13.30 Х/ф «Людина в прохідному 
дворі»
18.30 Х/ф «Доля людини»
20.20 Х/ф «Дорога в пекло»
23.25 Х/ф «Високосний рік»

06.00 Мультфільми
07.05, 23.25 Х/ф «Янголи неба» 
09.00 Т/с «Таємниця твердині 
шифрів»
14.50 Х/ф «Операція «Валькірія»» 
17.05 Х/ф «ТойХтоПройшовКрізьВо-
гонь»
19.20 Футбол «Карпати» - «Шахтар»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.10 Х/ф «Шлях до Зарагемлі» 
11.00 Х/ф «Мирний воїн» 
13.15, 18.00 «Орел і Решка»
19.00 Х/ф «Один день» 
21.00 Х/ф «Ванільне небо» 
23.40 Х/ф «2199: Космічна Одіссея» 

05.10 «Речовий доказ»
06.10 М/ф «Як козаки мушкетерам 
допомагали»
06.30 М/ф «Як козаки сіль купували»
06.35 Х/ф «Екіпаж машини бойової» 

07.55 Х/ф «Вторгнення» 
09.30 Т/с «Фаворьский» 
13.55 Х/ф «Мерседес» тікає від 
погоні» 
15.20 Х/ф «Ати-бати, йшли солда-
ти...» 
16.55 Т/с «Детективи» 
19.00 Т/с «Охоронець - 3» 
22.45 Х/ф «Епоха героїв» 

06.00 М/с «Черепашки ніндзя» 
06.20, 09.40 М/с «Дора-мандрівни-
ця» 
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Чаґінгтон» 
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. Пригоди в 
місті» 
11.35 М/ф «Врятувати Землю» 
13.00, 20.35 Х/ф «Август Раш» 
15.10 Х/ф «Артур і мініпути» 
22.45 Х/ф «Анжеліка» 

07.00 Події
07.50 Т/с «Моє кохане чудовисько» 
11.40 Т/с «Волошки» 
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06.00 Світ православ’я
09.25 Спогади
10.15 Х/ф «Анничка»
11.55 Театральні сезони
12.50, 02.15 Д/ф «Операція «Тютюн»
13.50 Д/ф «Вони боролись до 
загину»
15.25 Д/ф «Хроніка Української 
армії»
17.45 Д/ф «Київ. Початок війни»
18.50 Х/ф «Клара і Франциск» 2с.
21.00 Новини
21.30 Перша шпальта
21.55 Д/ф «Коли я мовчу»

06.45 Х/ф «Робінзон Крузо» 
08.40 «Українські сенсації»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.00 Х/ф «Сісі - прекрасна імпера-
триця»
15.45 Х/ф «Титанік» 
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»

15.20, 20.00 Т/с «Офіцерські дру-
жини» 
19.00 Події тижня 
22.10 Х/ф «Весна на Зарічній вулиці»

06.10 Х/ф «Маленька Фадетта»
07.50 «Натхнення»
10.00 Біла планета
10.50 «Будьте здорові!»
11.45, 19.00 «Людина року-2015»
14.40 Teen-клуб
15.45 Дика природа Німеччини
16.40  «Мелодія двох сердець»
21.20 «Шеф-кухар країни» 
22.00 Х/ф «Полковнику ніхто не 
пише» 
00.10 «Як створювався фільм про 
Мілен Демонжо»

К-1

УТ-1

22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35, 00.45 Т/с «Право на захист» 
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15»Свідок»
15.20 Т/с «Копи-новобранці»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.15 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 
11.05 М/с «Дора-мандрівниця» 
12.00 Віталька
17.00 Казки У
23.00 Т/с «Ти - найгірший» 

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика

12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.30 Т/с «Вікно життя» 
18.00 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. «Севілья» - «Шахтар»

06.00 «Казка про рибака і рибку»
06.30 «Червона шапочка»
06.45 Глобал - 3000
07.10, 21.20, 05.45 DW- новини
07.30 Моя Джомолунгма
09.50 Твій дім
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.55, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
12.20, 21.00 Дивовижний світ
13.10 Жива природа
13.50, 23.00 Довідник дикої природи
14.50 Teen-клуб
15.40, 22.10 Дика природа Німеч-
чини
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Таке спортивне життя»
18.55 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 Відлуння

09.00 «Все буде смачно!»
09.55, 23.00 Т/с «Коли ми вдома
12.45 «Холостяк - 6»
15.30 «МастерШеф Діти - 5»
19.00 «Україна має талант! Діти»
21.20 «Моя правда. Джамала»
23.55 «Слідство ведуть екстрасенси»

07.05 Lабіринт. Містика поруч
09.05 Д/ф «Новороссія»
10.00 Секретний фронт
11.00 Антизомбі
12.00, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.15 Інсайдер
14.10 Х/ф «Пташка на дроті» 
16.35 Х/ф «Місія нездійсненна» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 
20.10 Х/ф «Місія неможлива-4»
22.50 Х/ф «Всесвітня війна Z»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.15 «Жарт за жартом»

11.45 Х/ф «Привид замка »
13.20 Х/ф «Батальйони просять вогню»
18.25 Х/ф «Ключі від неба»
19.45 Х/ф «Ти - мені, я - тобі»
21.15 Х/ф «Бий першим, Фредді!»
23.00 Х/ф «Людина в  кімоно»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.15 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 Д/п «Помста природи»
13.50 Футбол «Чорноморець» - «Ме-
таліст»
16.00 Д/ф «Золотий рік Динамо»
16.50 Футбол «Волинь» - «Дніпро»
19.00 Х/ф «В ім’я короля - 2» 
20.50 Х/ф «Міцний горішок - 2» 
23.15 Х/ф «Апокаліпсис» 

05.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.20 Х/ф «Секрет Ноемі» 
11.20 Х/ф «Шлях до Зарагемлі» 
13.10 Х/ф «Мирний воїн» 
15.25 «Розсміши коміка»
17.20 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Один день» 

04.20, 11.30 «Речовий доказ»
04.50 «Легенди бандитської Одеси»
05.40 М/ф «Як козаки наречених виз-
воляли»
06.15 Х/ф «Морський вовк» 
13.50 Т/с «Детективи» 
16.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00, 02.55 «Свідок»
19.30 Х/ф «Знову невловимі» 
22.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 

06.00-10.35 Мультфільми
13.25 Х/ф «Артур і помста» 
17.00 М/ф «Святкові історії» 
21.50 Х/ф «Кохання і танці» 
23.35 Т/с «Щоденники Темного 2» 
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.50 Вічне
09.20, 04.35 Д/с «Смачні подорожі»
10.55 Вересень
11.30 «Схеми»
12.20 Н.Матвієнко Концерт
15.25 Театральні сезони
15.55 Віра. Надія. Любов
16.50, 21.35 Щоденник ПКЄ-2016
17.10 Т/с «Таксі»
18.40 Д/ф «Золотий вересень»
19.45 Д/ф «Галичина мілітарна»
20.30 План на завтра» 
21.50 Люструвати не можна 
залишити
22.10 «Час минув».
23.00 Підсумки

08.00 Х/ф «Жандарм і жандарметки» 
09.50, 19.30 ТСН
10.40, 12.00 «Міняю жінку - 2»
13.20 Х/ф «Повстання планети»
15.15 Х/ф «Люди Ікс»
17.10 Т/с «Роксолана» 
20.20 «Сватики» 

22.00 «Світське життя»
23.00 «Ліга сміху 2»

05.50, 09.50 Д/с «Слідство вели»
07.35, 20.00 «Подробиці»
08.05 Х/ф «На Вас чекає громадян-
ка Ніканорова»
12.30 «Судите сами»
17.50 Новини
18.05  «Стосується кожного»
20.30 Т/с «Гречанка» 
00.05 Х/ф «Дідька лисого» 

06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с «Кунг-фу Панда»
07.27 Т/с «Друзі»
10.15, 22.00 Київ вдень і вночі
11.15 Дешево і сердито
19.00 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф «Тіні незабутих предків» 
23.00 Суперінтуїція

05.45, 18.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.35 «Зіркове життя»
08.30 Х/ф «П»ять років» 

10.10 Х/ф «Я не повернусь»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «Холостяк - 6»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00, 17.40 Т/с «Володимирська, 15»
11.00, 16.40 Т/с «Небо у вогні»
12.00, 13.20 Х/ф «Кращий 
стрілець»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому місті
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф «Чорний дощ» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
11.15, 23.15 «Жарт за жартом»
11.50 «Смішні люди»
13.25 Х/ф «Опікун»
14.55, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.45 Х/ф «Сережа»
18.15 Х/ф «Загін особливого 
призначення»

21.30 Х/с «Розслідування Мердока»
23.45 Х/ф «Барханов та його 
охоронець» 

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»
08.20 «СуперОблом.UA»
08.45, 19.00 «ДжеДАІ»
09.05 Д/п «Літаки Другої світової 
війни»
10.10 Т/с «Вердикт історії»
11.20 Д/п «Очима воїна»
12.15 «Облом.UA.»
13.15 «Відеобімба»
13.50 Т/с «Мисливці за реліквіями «
15.30, 01.05 Т/с «Загублений світ»
17.20, 23.25 Х/ф «В ім’я короля» 

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми» 
09.00 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, 02.00 «Розсміши коміка»
18.15 «Звана вечеря»
22.00 «КВН»

07.05 Х/ф «Екіпаж машини бойо-
вої» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35, 00.40 Т/с «Право на захист» 
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.20 Т/с «Копи-новобранці» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Елементарно - 3» 

06.00-10.05 Мультфільми
11.05 М/с «Дора-мандрівниця» 
12.00 М/с «Маша і Ведмідь» 
17.00 М/ф «Святкові історії від Шре-
ка, Панди та друзів з Мадагаскару» 
21.50 Х/ф «Анжеліка - маркіза 
янголів»
00.00 Т/с «Ти - найгірший» 

Новий
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06.00 Т/с «Адвокат» 
07.00,  15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості
13.40, 15.20, 21.00 Т/с «Вікно життя» 
18.00, 04.35 Т/с «Не зарікайся» 
19.45 «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30, 02.00 Т/с «C.S.I» 

07.05, 21.20 DW- новини
07.25 Відлуння
07.55 «Будьте здорові!»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.55, 19.50 Д/ф «Щоденник війни»
12.15 Rock Time 
13.00 «Соціальний статус»
14.05, 23.00 Довідник дикої природи
15.40, 22.10 Дика природа 
17.45 Чудеса природи
18.15 «Таке спортивне життя»
18.55 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Дивовижний світ

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ

В принципі, якщо нічого не 
купувати, то ціни нормальні.

* * *
— Ти віриш в кохання з 

першого погляду?
— У моєму віці вже зір 

підводить ... Мацати треба. 
* * *
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 4-5)

Повний абзац!

І не спішіть потішатися над кисельовими-соловйовими. 
У нас є не менш вправні брехуни. Справжні віртуози...

«ІНТЕР», НАВПАКИ, ДІЯВ
«НАПРОЛОМ». НЕНАЧЕ ТАНК
Цей канал, одним із акціонерів 

якого є С. Льовочкін, розпочав 
показ історіїї Момота 14-го квіт-
ня пізно увечері. Цитую: «Кри-
минальный герой дня — гра-
доначальник Вышгорода. Мэр 
небольшого городка попался на 
огромной даже по столичным 
меркам взятке...». 

Кореспондент (на фоні будівлі 
Генпрокуратури) розповів под-
робиці сенсації: «...Сотрудни-
ки прокуратуры и сотрудники 
службы безопасности Украины 
задержали мэра Вышгорода 
Алексея Момота на взятке в 200 
тысяч евро. Также были  задер-
жаны двое его доверенных лиц, 
которые ему непосредственно 
эту сумму денег и перечисля-
ли. И получали. Это произошло 
сегодня и такую вот крупную 
сумму денег мэр Вышгорода 
требовал по версии прокура-
туры у одной из строительных 
кампаний за то, чтобы выдать 
разрешение, а, также, не пре-
пятствовать возведению не-
скольких многоэтажных домов в 
одном из микрорайонов Вышго-
рода. Эта спецоперация прохо-
дила сразу в нескольких местах 
одновременно, мэра Вышгорода 
задержали непосредственно в 
его служебном кабинете, а вот 
двоих его подельников, что на-
зывается, взяли «на горячем», в 
центре Киева, в одном из отде-
лений банка, во время того, как 
им перечисляли сумму в 200 ты-
сяч евро. Все подробности этой 
спецоперации рассказал про-
курор Киевской области (див. 
минулий номер — авт.). Сейчас 
все задержанные находятся под 
стражей, вероятнее всего зав-
тра им будут избирать меру 
пресечения, в прокуратуре уже 
заявили, что будут настаивать 
на аресте,  представители 
мэра Вышгорода эту ситуацию 
пока никак не комментируют, 
и вот по нынешнему законода-
тельству, если вина будет до-
казана в суде, за такое престу-
пление ему грозит до 10 лет 
лишения свободы с конфискаци-
ей имущества».

Як бачите, шановні читачі, 
майже нейтральний репортаж, 
— без  «страшних» фотографій 
кримінальних типів в наручниках, 
столів, завалених євро, автомат-
ників і т. ін. До речі, сам сюжет 
було показано лише в середині 
випуску. 

Однак, це був лише початок.      
Наступного дня (15.04) сюже-

том про затримання О. Момота, 
власне, й розпочалися «Подроб-
ности недели». Тут вже було все 
— і з десяток вже знайомих нам 
фотографій «із затриманням О. 
Момота» (стіл з купюрами, люди 
в наручниках і т. ін.) та знову 
пряма мова прокурора Є. Бонда-
ренка на брифінгу.  Правда, щоб 

зберегти видимість об’єктив-
ності, журналістка О. Григор’єва 
розказала і про прес-конферен-
цію з уривком виступу на ній О. 
Горгана.  

А потім, повідавши телегляда-
чам про «кримінальний шлейф, 
який тягнеться за мером Вишго-
рода ще з 90-х», акцентувала на 
його належності до партії «Воля». 
Тієї самої, яка придумала закон 
про люстрацію. Тут же були зга-
дані імена нардепів Є. Соболєва 
та В. Сюмар, але перший відмо-
вився спілкуватися з «Інтером» 
по причині зайнятості, а друга 
взагалі не відповіла на дзвінок. 

В другій частині репортажу 
вже інший журналіст попробу-
вав «прив’язати» затримання О. 

захід, знову показали В. Грица-
ка на брифінгу, в котрий уже раз 
продемонструвавши на весь світ 
дитячі «фотодокази» СБУ та про-
куратури. Знову розповіли про 
«пять подельников мэра, одного 
из которых взяли в ресторане». 
Після чого... ще раз показали Є. 
Бондаренка на брифінгу, який 
пояснив весь «хитрий» механізм 
«многоходовочки» правоохорон-
ців. 

Окрім того, телеглядачам було 
було розказано, що «вышгород-
ские депутаты разделились» 
на тих, хто підтримує Олексія, та 
тих, хто не підтримує (І. Побідаш). 
І — знову нагадано про те, що О. 
Момот «сидел в 90-х годах», що 
він балотувався від «Волі» і від-

О. Момота, якого відпустили під 
заставу. По всьому відчувається 
крайнє невдоволення цим «ін-
терівців». О. Момота називають 
«неусадимым», «неустранимым» 
і т. ін. Головне питання, яке хви-
лює журналістів — чи повернеть-
ся вишгородський мер на роботу, 
до кабінету «где его и взяли на 
самой крупной в истории Укра-
ині взятке». Неозброєним оком 
видно, що господарям телекана-
лу дуже потрібно, щоб О. Момо-
та відсторонили від виконання 
обов’язків. Далі — розповідь про 
те, що «на работу мэр так и не 
пришел, но пожаловал на народ-
ное вече», нагадування, що «уже 
сидел», а тепер на свободі і, на-
віть, «без браслета», що може 
втекти, бо крупціонер. Далі — 
екскурс в історію: розповідь про 
те, як, де і хто «брав» О. Момота 
с «подельниками», знову купа 
«фотодоказів» і розповідь про 
«10 лет», які загрожують «кор-
рупционерам».

Але є і дещо нове: О. Гри-
гор’єва (головна спеціалістка «Ін-
теру» по справі О. Момота) на-
водить слова керівника НАБУ А. 
Ситника про недопустимість роз-
гляду таких справ прокуратурою, 
але одразу ж дає слово і проку-
рору області Є. Бондаренку. Який 
пояснює, що, мовляв, спочатку 
мова йшла про невеликий за 
розмірами хабар, часу не було, 
отже, якби вони «не зайнялися», 
то корупціонери могли б взагалі 
уникнути відповідальності. 

В «Подробностях недели» від 
20 квітня  в коментарях жур-
налістів відчувається справжня 
істерика з приводу того, що «взя-
точник спокойно ходит на рабо-
ту». Така сама істерика має місце 
в коментарях дій народного депу-
тата Ю. Дерев’янка, який зібрав 
«заседание антикоррупционного 
подкомитета, который сам же и 
возглавляет» та «пытается обе-
лить А. Момота». 

21, 22 та 23 квітня «Інтер» про 
справу О. Момота мовчить, зате 
24, в неділю, «видає по повній». 

Тут не просто зібрано все, що 
«інтерівці» «накопали» протягом 
10 днів, і проігноровано всі «про-
коли», невідповідності та відверті 
фальшивки правоохоронців. При 

перегляді сюжету не залишаєть-
ся жодних сумнівів: «Інтеру» 
доведено завдання відверто й 
цинічно «мочити» О. Момота «по 
повній програмі». Не вибираючи 
методів і засобів. Не звертаючи 
уваги ні на що.

Апофеозом цієї «чорнухи», 
яка, по суті, нічим не відрізняєть-
ся від виробу Кароліни Ашіон з 
«2+2» є  «викриття» дружини О. 
Момота Марини Ступник, яка (ну, 
точнісінько так само, як всі дру-
жини чиновників-корупціонерів) і 
є справжнім «держателем огром-
ных капиталов», нечесно нажи-
тих О. Момотом. 

Для того, щоб «довести» це, 
«інтерівці» опускаються вже до 
відвертої брехні, підлогу, наклепу 
й нісенітниці, наводячи «докумен-
ти», які «свідчать», що вона (ци-
тую): «...числится директором 
строительной компании «ПОРР 
Украина». Здесь ее офис. Учре-
дители — три австрийских оф-
фшора. Еще Ступник возглав-
ляет общество с ограниченной 
ответственностью «ПОРР Со-
люшенс», которое сдает недви-
жимость в аренду, и руководит 
ООО Радио Холдинг, зареги-
стрированном на Кипре...».

Закінчується вся ця неймовір-
на по нахабству брехня телефон-
ною розмовою з прокурором Є. 
Бондаренком, де він повідомляє, 
що «сьогодні ще вирішується 
питання про звернення до суду» 
(з приводу відсторонення О. Мо-
мота від виконання обов’язків 
міського голови). 

...Так от, шановні читачі, якби я, 
з одного боку, був прихильником 
«Інтеру» і регулярно дивився б 
«Подробности недели», а, з ін-
шого — жив би десь в Сумах, не 
був знайомий з О. Момотом і не  
знав би що відбувалося у Виш-
городі останніми роками і відбу-
вається зараз...

Чесне слово, я повірив би, що 
Вишгородський міський голова 
дійсно вимагав хабар в мільйон 
євро. У забудовників. І повинен 
сидіти.

Бо «вата» — вона і в Африці 
вата. Був би телевізор. А він є. І 
мало чим відрізняється від росій-
ського. 

В. Борзовець

Момота до обшуку, що стався 
того ж дня в Київській облраді, 
однак, невдало, оскількі обшук в 
кімнаті відпочинку Г. Старикової, 
де, чомусь, шукали «компромат» 
на заступника керуючого справа-
ми-начальника  управління пра-
вової роботи облради О. Колодія, 
нічого не дав.

Так само з сюжету про затри-
мання О. Момота (репортажем 
із засідання Печерського суду, 
де Олексію обирався запобіжний 
захід), почалися «Подробиці тиж-
ня» на Інтері» і 16 квітня. 

Знову читачам нагадали най-
більш пікантні подробиці «затри-
мання» О. Момота («в службо-
вому кабінеті», з наручниками, 
автоматниками та біля столу, 
заваленого «євриками»). Лише 
кількість «подельников» тепер 
збільшилася з 2-х до 4-х. Точні-
ше, до 5-ти — п’ятого (цитую): 
«взяли в одном из киевских 
ресторанов в момент, когда 
представитель строительной 
компании передавал ему доку-
менты на недвижимость стои-
мостью более 700 тысяч евро». 

В другій частині випуску коре-
спондент розповіла про мітин-
ги під судовою залою, вигнання 
«тітушок» із самої зали, дала 
можливість викласти свою точку 
зору самому Олексію та проко-
ментувала перебіг судового за-
сідання.  

Наступного дня, 17 квітня, 
в середині випуску журналісти 
«Інтеру» розповіли про обра-
ний для О. Момота запобіжний 

повідальність за нього повинні 
нести нардепи, «предвыборными 
лозунгами которых была борьба 
с коррупцией».  Завершився ре-
портаж зауваженням, що «если 
суд признает А. Момота вино-
вным, в городе запахнет новы-
ми выборами».  

18 квітня. «Інтерівці» повідом-
ляють про те, що за О. Момота 
внесено залог, але «бывшие од-
нопартийцы мэра успели от-
креститься от любых связей со 
скандальным мэром». Наводять 
телефонну розмову з народним 
депутатом В. Сюмар, яка зау-
важує, що «давним-давно не є 
членом партії «Воля» і, взагалі, 
«ніколи не знала і не знає хто 
така ця людина».

19 квітня «Подробности неде-
ли» розпочалися з новини про 

Шляхом «знищення» О. Момота телеканал «Інтер» вирішує 
одразу два завдання: захищає бізнес-інтереси своїх госпо-
дарів та дискредитує політичну партію «Воля» 

Від редакції
Отже, як ми бачимо, у олігархів-власників двох найбільших в Україні телеканалів були різні 

цілі, але вони, особливо не задумуючись над вибором методів, вирішили використати свій су-
перпотужний медіаресурс для того, щоб (лише вдумайтесь!) видати брехню за правду. Причо-
му, не якусь там, невинну брехню, а брехню, яка ставить під загрозу і свободу, і долю людини.

Втім, нічого іншого від олігархів, та ще й українських, очікувати й не можна було. Оскільки, у 
них — і своя, особлива, правда, і своя дивовижна мораль, які навряд чи сприйме нормальна 
людина... Та й «журналістів», які на них працюють, теж можна зрозуміти: люди просто заробля-
ють гроші, як кажуть, нічого особистого. 

Перший висновок, який спадає на думку: потрібно менше дивитися телевізор. А, якщо й 
дивитися, то весь час бути насторожі й й не вірити на слово репортерам, як би вони гарно не 
говорили і що б з телеекранів не демонстрували. Висновок другий, більш серйозний: виходить, 
не дуже то ми й відрізняємося від Росії. У всякому випадку, ставленням нашої влади до нас, 
простих людей. Висновок третій, нехай і спірний: то, може, інтереси української і російської 
влади мають більше спільного між собою, ніж інтереси цих влад і їх народів?

Так от, якщо продовжувати думати і аналізувати те, що відбувалося у нас в державі протягом 
цих двох років і продовжує відбуватися, чесно кажучи, починаєш сумніватися чи вдасться тобі 
довести, що ти, наприклад, не вбивця, якщо правоохоронцям, раптом, з якогось дива  захочеть-
ся оголосити тебе вбивцею. І вони підключать до цієї справи Його Величність Телевізор...


