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Вибори-2015: перспективи не райдужні

Давайте спробуємо зазирнути в майбутнє. Не в далеке, а в 
зовсім близьке. Давайте, хоча б, приблизно спробуємо уявити, 
що собою буде представляти, наприклад, нова міська рада 
після виборів, наскільки вона буде відрізнятися від тієї, що 
доживає останні дні, а, також, наскільки ефективно вона зможе 
працювати.  

Отже, які у нас є вихідні дані? 15 партій, які беруть участь у 
виборах. Ми не можемо знати, хто саме пройде із заявлених 
цими партіями кандидатів — це залежить від кількості голосів, 
які ці кандидати наберуть у себе в округах. Іншими словами, 
чергу з кандидатів «вибудують» своїми голосами виборці. 
Однак, ми знаємо, хто з цих списків точно стане депутатом при 
подоланні 5-відсоткового бар’єру: перші кандидати. Отже, да-
вайте уявимо, що всі наші заявлені на вибори партії подолали 
5% бар’єр. Хто в цьому випадку стане депутатом міської ради?

— Трохим Іванов («Батьківщина»);
— Тамара Войтович (Блок Петра Порошенка «Солідарність»);
— Олексій Момот («Воля»);
— Марина Побідаш («Громадянська позиція»);
— Надія Нечитайло («Громадський рух «Народний кон-

троль»);
— Інна Шубко («Наш край»);
— Сергій Коба («Нові обличчя»);
— Максим Калінкін («Опозиційний блок»);
— Валерій Виговський («Партія честі»);
— Сергій Пінчук («Радикальна партія»);
— Тетяна Бражнікова («Самопоміч»);
— Валентина Парчук («Свобода»);
— Олена Трашкун («Сила людей»);
— Віктор Вознюк («УКРОП»);
— Едуард Багмут («УНП»).
Семеро з цих громадян, а, саме: Т. Войтович, О. Момот, Н. 

Нечитайло, І. Шубко, В. Виговський, В. Парчук та Е. Багмут вже 
були депутатами різних рівнів різних скликань. 

Четверо — О. Момот, Н. Нечитайло, І. Шубко та В. Виговський 
є чинними депутатами цього скликання. 

Т. Войтович була депутатом міської ради 4-го скликання 
(2002-2006 р.р., коли міським головою був ще О. Кімлач), Е. 
Багмут — депутатом районної ради минулого, 5-го скликання 
(2006-2010 р. р.), В. Парчук — депутатом міської ради цього ж, 
5-го скликання. 

Не пам’ятаю від якої саме політичної сили пройшла тоді в 
міську раду Т. Войтович, а що стосується Е. Багмута, то він, на-
скільки я пам’ятаю, був із соціалістів, В. Парчук — із БЮТ. Того 
самого БЮТ, до речі, на кістках якого, (через клонований) прий-
шла в 2010 р. в міську раду Н. Нечитайло, а в районну раду 
— О. Опімах. До речі, «здали» обласний БЮТ «з потрохами», 
дозволивши його клонувати, якраз Л. Піотрович, тоді — заступ-
ниця голови Київської облради В. Майбоженко разом із своїм 
шефом, який очолював обласну організацію цієї політсили.  В. 
Майбоженка разом із Л. Піотрович вигнали з «Батьківщини». 
Однак, він нікуди із політики не дівся і зараз очолює... обласну 
організацію партії «УКРОП».     

Це — все що вам, шановні виборці, потрібно знати про канди-
дата на посаду Вишгородського міського голови Л. Піотрович 
(яка під час створення клону БЮТ очолювала Вишгородську 
парторганізацію ) та партію УКРОП, Київську обласну органі-
зацію якої очолює В. Майбоженко. Щодо Н. Нечитайло, яка, як 
вже вказувалося, пройшла в нинішню міськраду саме як пред-
ставник клонованого «БЮТ». Я не пам’ятаю не те що виступу 
п. Надії з будь-якого принципового питання на сесіях  міської 
ради, я не пам’ятаю, взагалі, її жодного виступу.

«Хочу, хочу, хочу в депутати! Це ж так круто, це ж 
так класно — засідати й всі вопроси порішати...»

У розпал Революції гідності кандидат
у міські голови Марія Решетнікова
разом з більшістю депутатів
вкрала у міста 288 млн. гривень

І це, між іншим,  — лише один епізод із сотень оборудок із 
землею, квартирами та бюджетними коштами, які були про-
кручені В. Решетняком з М. Решетніковою під «прикриттям» 
депутатської більшості. Як до Революції гідності, так і після 
неї. А зараз ця, у всіх відношеннях  «класна дама» (яка про-
працювала за фахом, учителем, аж два роки), ходить по місту 
і розказує обдертим нею до нитки містянам як гарно вони 
заживуть, якщо оберуть її міським головою...

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять восьма сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я
27 грудня 2013 р.                                                                      №28/52

Про затвердження документації
із землеустрою

Розглянувши клопотання громадян, проекти землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у власність громадян, позитивні висновки і реко-
мендації постійної комісії Вишгородськоїміської ради з питань регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, вра-
ховуючи наявність позитивних висновків відповідних органів і служб, пов’яза-
них з погодженням документації із землеустрою, відповідно до ст. ст. 12. 118. 
121 Земельного кодексу України, п. 34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних діля-
нок, розташованих у м. Вишгороді. загальною площею 0.3600 та для ведення 
садівництва громадянам: ІВАНЮКУ Олександру Валерійовичу — земельну 
ділянку (кадастровий номер — 3221810100:01:104:0042) площею 0.1200 та. 
ЛАРІНУ Андрію Олександровичу — земельну ділянку (кадастровий номер — 
3221810100:38:084:0100) площею 0.1200 та. ЛАРІНУ Дмитру Андрійовичу— 
земельну ділянку (кадастровий номер — 3221810100:01:104:0041) площею 
0,1200 га.

Передати у власність земельні ділянки, розташовані у м. Вишгороді. 
загальною площею 0,3600 та для ведення садівництва за умови дотримання 
земельного, містобудівного законодавства та виконання вимог, викладених...

За ці кошти можна було б побудувати 6 дитячих садків

Мова йде про рішення №28/52 
міської ради, яке було прийняте 
28 сесією міської ради 27 груд-
ня 2013 р. — якраз тоді, коли 
сотні тисяч людей, ризикуючи 
здоров’ям, а, часто, й життям, 
мерзли на Майдані, протестую-
чи проти диктаторського режиму 
Януковича і його кліки.

Питання було внесено на роз-
гляд сесії в самому кінці пленар-
ного засідання, з голосу (81-м).

За рішення голосували, фак-
тично, «всліпу», оскільки текст 
проекту був розданий перед 
самим голосуванням, і то не 
всім депутатам. Такий порядок 
розгляду є грубим порушенням 
цілого ряду норм чинного законо-
давства, зокрема Закону Країни 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» 
та Регламенту міської ради. 

Саме цим скандальним рішен-
ням було:

— розділено територію 
яхт-клубу «Енергетик» на 32 зе-
мельні ділянки;

— затверджено проект зем-
леустрою земельної ділянки (у 
приватну власність), на якій зна-
ходиться фонтан біля колишньо-
го кінотеатру «Мир»;

— відведено 4 земельні ділян-
ки безпосередньо в лісопарковій 
зоні по вул. Шкільній за цільовим 
призначенням «для житлової за-
будови»;

— передано у власність під-
ставним особам земельні ділян-

ки, на яких, як виявилося згодом, 
почнуть зводитися багатоповер-
хові житлові будинки. 

Однак, замість того, щоб 
розібратися на яких саме закон-
них підставах 74 громадянина 
отримують загалом 6,7 га зем-
лі у Вишгороді (включаючи 32 
ділянки на території яхт-клубу 
«Енергетик»), депутати мовчки 
проголосували за цей проект. 
Знаючи, при цьому, що  первин-
ного рішення ради по частині 

Повний абзац!

Оце перечитую у Facebook матюки деяких кори-
стувачів з приводу суботнього концерту «Нашого 
краю» і дивуюся. Мовляв,  скачуть по сцені арти-
сти, шалені гроші летять «на вітер», а ми, волонте-
ри, не знаємо у що вас (захисників на «передку») 
одягнути. У всьому «риги» перекрашені винуваті! 

Хвилиночку, шановні! Не зовсім туди, як мені 
здається, куди потрібно, направлений ваш пра-

ведний гнів. 
Давайте дивитися на речі ширше і глибше, як ка-

зав один мій знайомий.
Звичайно, «риги» винуваті. Але «риги», нагадаю, 

були останньою краплею. Тож, киньмо, про всяк 
випадок, оком на  історію «незалежної» України. З 
самого початку.  

(Закінчення на 6-й стор.)

Ці вибори — шанс. Не для 
кандидатів — для виборців. 
Отримати на наступних 
виборах працездатні 
і ефективні місцеві ради 

(Закінчення на 2-й стор.)
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Точка зору

цям продовження цього «раю». 
А вірна їй «депутатська рать» 
розповзлася по різним партіям і 
знову «ломиться» в депутати. І 
все у них добре. Приблизно, як у 
відомій пісеньці «А в остальном, 
прекрасная маркиза, все хоро-
шо, все — хорошо!».

Немає ніякого сенсу говорити 
про мораль, бо ніякою мораллю 
тут і не пахне. Те, що робилося 
в міській раді всі ці десять років, 
лежить за межами моралі. 

...Це я так, про всяк випадок. 
Після того, як знайшов на дверях 
пакуночок від М. Решетнікової.

В. Борзовець   

У розпал Революції гідності кандидат у міські голови 
Марія Решетнікова вкрала у міста 228 млн. гривень

Над Демидовом — примари з минулого

Facebook

Цей факт примусив багатьох 
демидівців пригадати діян-
ня колишньої очільниці села в 
«славетні» 2006-2010 роки. А й 
справді, хіба можна забути зе-
мельні «подвиги»  Світлани Вя-
чеславівни? Адже на період її 
головування ажіотаж на землю 
у Вишгородському районі, і від-
повідно у Демидові, сягнув свого 
піку. За одну земельну ділянку 
можна було підняти десятки ти-
сяч доларів. А за десятки діля-
нок? А якщо провернути опера-
цію із десятками гектарів? Тут 
без калькулятора не обійтися. 
Але той, кому треба, обслиненим 
пальцем перерахував банкноту 
до банкноти, тютілька в тютіль-
ку. І резинкою їх перетягнув. І в 
надійну ничку сховав.

Земельне диво творилося саме 
завдяки спритним рукам Світла-
ни Вячеславівни. Наприклад, ви-

За ці кошти можна було б побудувати 6 дитячих садків

цих земельних ділянок, взагалі, 
не було!

На сесії тоді були присутні 29 
депутатів. 30-м був міський голо-
ва. Проти не проголосував ніхто. 
Утримались двоє — Ю. Горо-
диський і О. Момот.

Після сесії О. Момот ініціював 
звернення до суду щодо скасу-
вання цього рішення. До нього 
приєдналося ще сім депутатів 
— А. Баланюк, Ю. Городиський, 
В. Добровольский, М. Макарен-
ко, Д. Новицький, Д. Прозоров та 
В. Шелест. Однак, це нічого не 

дало: після кількох місяців судо-
вої тяганини суддя Вишгородсь-
кого райсуду Л. Войнаренко 24 
липня 2014 р. справу закрила. 
Обгрунтувавши це заявою одно-
го з учасників процесу. Мовляв, 
справа не може розглядатися 
в адміністративному порядку, 
оскільки предметом розгляду є  
права на землю. Зараз справа 
знаходиться на розгляді у Вер-
ховному Суді України. 

В той же час, після звернен-
ня 42-х народних депутатів до 
Генпрокуратури в червні 2014 р., 
ініційованого Я. Москаленком,  з 
приводу цього рішення було по-

рушено 8(!) кримінальних про-
ваджень. 

Та от, якщо підрахувати вартість 
подарованих 74-м громадянам 
майже 7-ми га землі (по середній 
ринковій вартості), виходить 12 
млн. доларів. Або — 288 млн. 
грн. Це — приблизна вартість 
шести дитячих садків. 

Можете уявити собі, шановні 
читачі, на яку суму місто було об-
крадене В. Решетняком з М. Ре-
шетніковою та «добрими» депу-
татами протягом двох каденцій, з 
2006 року. 

А зараз М. Решетнікова «на 
голубом глазу» обіцяє вишгород-

На посаду Демидівського сільського голови на нинішніх 
виборах балотується шість кандидатів. Більшість з них — це 
люди, які в останню мить вирішили ощасливити односельчан. 
Природньо, що рейтинговий список очолює нинішній сільсь-
кий голова Василь Дідок. Втім, на цих перегонах не  обійшло-
ся і без сюрпризів. Тінь з темного минулого примарою знову 
нависла над Демидовом. Немовби  в дійсність втрутилася мі-
стична потойбічна сила, щоб навести порчу над селом, посіяти 
чвари, здирництво, сумнівні оборудки тощо.

«Я повертаюся, щоб ви перемогли!» з таким лозунгом в дру-
гий похід за кріслом сільського голови вирушила екс-голова 
Світлана Обаль.

діляється одній громадянці один 
гектар землі для ведення осо-
бистого селянського господар-
ства. Через півтора місяці, коли 
на цьому городі ще не зацвіла 
картопля і не зійшли бурячки, до 
рішення сесії вносяться коректи-
ви «замінити цифру 1,0 га на 2,0 
га». Блискуча комбінація   ніякого 
шахрайтва!

Ще 50 гектарів землі у 2007 
році відійшло кільком пройди-
світам, які пообіцяли придбати 
для села автобус «Богдан» ре-
конструювати 10 км трубопро-
воду, і побудувати 5 км нового 
водогону та переказати сільраді 
3 мільйони гривень благодійного 
внеску. Земля швидко відійшла 
шахраям, а демидівці отрима-
ли облизня замість «Богдана», 
трубопроводу та трьох мільй-
онів гривень. Кажуть, що авто-
бус «Богдан» помахом чарівної 

палички перетворився на джипа 
для сімейства. Що ж, красиво їз-
дити не заборониш.

Також  більше 40  гектарів зем-
лі пані Обаль виділила за сільсь-
ким ставком для ведення особи-
стого селянського господарства. 
Ще не встигла висохнути печатка 
на рішенні, як ці 40 га перетвори-
лися на землю під забудову 23 
обраним особам. В акурат по 2 
гектари на кожного. А був проект 
виділити там ділянки демидівцям 
по 0,25 га. Натомість односельча-
ни отримали її на болоті, де ква-
кають жаби, а комарі п’ють кров.

С. Обаль встигла відзначитися 
і на дерибані колишного радгоспу 
ім.Васильєва. Так, за її підтримки 
у 2010 році була продана будів-
ля контори радгоспу. Балансова 
залишкова  вартість будівлі ста-
новила 76 тис.443 грн. Ринкова 
вартість — більше 200000 до-

ларів. А продали двоповерхо-
ву контору площею 568 кв.м за 
4666 гривень! Скромному кияни-
ну. А Світлана Вячеславівна тут 
же швиденько виписала на цей 
об’єкт свідоцтво про право влас-
ності. В цій схемі жирувало деся-
ток шахраїв, а 400 демидівських 
акціонерів залишилися у дурнях.

Ще довго можна розповідати 
про оборудки  пані Обаль. За 
чотири роки вона встигла скіль-
ки накуролесити, що іншому не 
вистачило б і життя. Після про-
валу на минулих виборах екс-го-
лова надовго залягла на дно. Пе-
ребувала на Буковелі в Карпатах, 
ще десь, обмірковуючи майбутні 
схеми. І ось нове пришестя  до 
народу: з невинною ангельскою 
душею, світлими помислами, чи-
стими руками і солодкими, мов 
пахвала, обіцянками. Насправді, 
ні про яку святість тут і мови бути 
не може. Похід у демидівську 
владу — це похід, насамперед, 
за земелькою, якої ще трішки за-
лишилося у громади.

Чи клюне на цього живця деми-
дівський виборець? Чи наступить 
знову на граблі, як це було у 2006 
році?  Це покажуть лише вибо-
ри. Але все ж є надія на мудрість 
жителів Демидова, яким локшину 
на вуха не так просто навісити.

Володимир Правобережний

(Продовження. 
Початок на  на 1-й стор.)

Поздоровляємо! 

У Старопетрівській школі, нарешті, відкрився стадіон. До спортсменів та гостей звертається в. о. 
сільського голови Ю. Іванова 

Моя міліція...

«Валєркіни 
абєщалки»:
ні фіга
не зроблено!»

Працівниками Вишгородсько-
го РВ ГУМВС України в Київсь-
кій області було встановлено та 
затримано особу, яка протягом 
липня-вересня 2015 року скоїла 
ряд крадіжок з автомобілів. 
Ним виявився раніше судимий 
житель району.

Так, гр. З. проходячи повз  при-
паркований автомобіль  звертав 
увагу на цінні речі, які залишали 
власники всередині і пізніше по-
вертався, переважно вночі, пе-
реконавшись, що за ним ніхто не 
спостерігає, шляхом розбиття скла 
авто  викрадав  відео реєстратори, 
мобільні телефони та інші цінні 
речі, чим спричиняв потерпілим  
матеріальний збиток.  На даний 
час  гр. З. було оголошено про пі-
дозру у вчиненні 5 крадіжок, три-
ває слідство. Вирішується питання 
про обрання міри запобіжного за-
ходу підозрюваному.  
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ ТА РЕ-

КОМЕНДУЄМО   не залиша-
ти цінні речі у автомобілях.     

   Протягом літа до Вишгород-
ського РВ надходили заяви від 
жителів міста про вчинення 
крадіжок  велосипедів. Пра-
цівниками Вишгородського РВ 
було проведено ряд  заходів 
направлених на встановлення 
осіб, які причетні до скоєння  
даних злочинів.  

На початку жовтня 2015 року 
було встановлено та  затримано 
раніше судимого гр. К., який підо-
зрюється у викраденні  велоси-
педів. 

   Так, гр. К. заходячи до під’їздів  
багатоквартирних будинків переко-
навшись що за ним ніхто не спо-
стерігає вчиняв  крадіжки велоси-
педів. Викрадене реалізовував в м. 
Києві або закладав у ломбардах.  
На даний час встановлено його 
причетність  до викрадення 6 вело-
сипедів.  Вирішується питання про 
обрання міри запобіжного заходу 
підозрюваному. 

Розкрита серія 
крадіжок 
велосипедів!

Затримано 
автомобільного
крадія

Чому ніхто не згадує, що 
обіцяли нинішні кандидати 
на посаду міського голови в 
2010 році, коли вони висували 
свох кандидатури на депутатів 
міської ради?

От наприклад Валєра Виговсь-
кий. Відкриваємо газету «Виш-
город» за 23 жовтня 2010 року 
(№43), сторінка 11 і читаємо 
«абєщалкі»:

http://vyshgorod.in.ua/ Архів
— проведення реформи жит-

лово-комунальної сфери;
— перенесення старої промзо-

ни на новий промисловий май-
данчик;

— реконструкція стадіону 
«Енергетик»;

— будівництво нового дитячого 
садка;

— створення нових зон відпо-
чинку і оздоровлення;

Що тут коментувати? Ні фіга не 
зроблено. Не подав жодного про-
екту рішення міськради по своїм 
«хотєлкам».

Хоча, дещо і зроблено. Ціни 
на компослуги підняли, стадіон 
віддали, всю землю віддали під 
багатоповерхівки, а тому дитячий 
садок..., ця... нехороша людина 
голосувала за побудову будинку 
біля бетонної чайки в зоні відпо-
чинку вишгородців, проголосу-
вала за забудову міського ринку 
і яхт-клубу, за забудову землі 
вздовж дороги Вишгород-Гори-
сте, хитровикручений Валєрчик 
не з’явився на сесію міськради, 
коли повторно розглядалося пи-
тання прозорості витрачання Ре-
шетняком бюджетних коштів і той 
наклав вето на прозорість.

Микола Лівобережний



 

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

3Выборы-2015
№30(270), четверг, 22 октября 2015 г. 3

(Продовження.
Початок на стор. 1)

(Продовження на стор. 4)

Перспективи — не райдужні...

БПП «СОЛІДАРНІСТЬ». 
ПАРТІЯ ВЛАДИ

Вишгородська міська рада:
Войтович Тамара Олексан-

дрівна, 14.01.1954 р. н., освіта 
вища, безпартійна, завідуюча ди-
тячим відділенням стаціонару КЗ  
«Вишгородська Центральна рай-
онна лікарня», живе в м. Вишго-
род, перший кандидат;

Андрощук Костянтин Олексан-
дрович, 24.11.1972 р. н., освіта 
вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», 
фізична особа-підприємець, живе 
в м. Вишгород, 7-й округ;;

Візняк Ігор Євгенович, 
07.02.1962 р. н., безпартійний, 
завідуючий хірургічним відділен-
ням КЗ «Вишгородська цен-
тральна районна  лікарня», живе 
в м. Вишгород, 21-й округ;

Волкотруб Олександр Воло-
димирович,  20.01.1953 р. н., 

освіта вища, безпартійний, тимча-
сово не працює, живе в м. Вишго-
род, вул. Набережна, 5-й округ;

Горішний Сергій Іванович, 
18.05.1960 р. н., освіта вища, без-
партійний, генеральний директор 
ТОВ «Карат-ліфткомплект», живе 
в м., Вишгород, 11-й округ;

Добровольський Віктор Мак-
симович, 01.09.1960 р. н., освіта 
професійно-технічна, член ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ», фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Вишго-
род, 13-й округ;

Клавдієнко Олександр Іва-
нович,  01.09.1967 р. н., освіта  
професійно технічна, член ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Вишго-
род, 31-й округ;

Колєва Людмила Франків-
на, 26.01.1959 р. н., освіта вища, 
безпартійна, фізична особа-під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
22-й округ;

Король Тетяна Володимирів-
на, 03.01.1968 р. н., освіта вища, 
безпартійна, фізична особа-під-
приємець, живе в с. Старі Петрів-
ці, 10-й округ;

Костюченко Валерій Павло-
вич, 28.12.1952 р. н., освіта в 
ища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ, 
директор ТОВ «Дім і Сад», живе в 
м. Вишгород, 3-й округ;

Кравченко Микола Миколай-
ович, 22.05.1960 р. н., 
освіта загальна середня, член 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА «СОЛІДАРНІСТЬ, пенсіонер, 
живе в м. Вишгород, 20-й округ;

Мазурова Лариса Сигизмун-
дівна, 31.07.1967 р. н., освіта 
загальна середня, член ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Вишго-
род, 27-й округ;

Мельник Марина Гурамівна, 
20.03.1985 р. н., освіта вища, член 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА «СОЛІДАРНІСТЬ, юрист, гро-
мадська організація «Спілка під-
приємців Вишгородщини», живе в 
м. Вишгород, 9-й округ;

Мельник Ольга Василівна, 
05.06.1960 р. н., освіта вища, без-
партійна, спеціаліст І категорії від-
ділу з гуманітарних питань Вишго-
родської міської ради, живе в м. 
Вишгород, 2-й округ;

Мельник Тарас Валерійович, 
24.06.1978 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор ТОВ «Перша 
будівельна фірма», живе в м. Київ, 
18-й округ; 

Нікорович Олена Сергіївна, 
25.09.1972 р. н. освіта вища, член 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА «СОЛІДАРНІСТЬ», фізична 
особа-підприємець, живе в  с. Нові 
Петрівці, 15-й округ;

Новицький Дмитро Юрійо-
вич, 03.03.1965 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор департа-
менту житлово-комунальної ін-
фраструктури виконавчого органу  
Київської міської ради (КМДА), 
живе в м. Вишгород, 1-й округ;

Однорог Юлія Сергіївна, 
23.03.1990 р. н., освіта вища, 
безпартійна, спеціаліст І категорії 
Вишгородської міської ради, живе 
в м. Вишгород, 6-й округ;

Оніщенко Олександр Васи-
льович, 25.08.1975 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Київ, 

8-й округ;
Підвисоцький Михайло Олек-

сандрович, 21.11.1988 р. н., 
освіта вища, безпартійний, управ-
ляючий партнер ТОВ «Концепт 
Груп», живе в Бровари, 17-й округ;

Подолян Олена Миколаївна, 
07.11.1967 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, 28-й округ;

Поліщук Олексій Григорович, 
05.09.1978 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор Департамен-
ту земельних ресурсів Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), живе в 
м. Вишгород, 25-й округ;

Піддубна Ніна Іванівна, 
02.12.1965 р. н., освіта загаль-
на середня, безпартійна, фізич-
на особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород, 19-й округ;

Ростовцев Олександр Мико-
лайович, 15.05.1970 р. н., освіта 
вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», 
заступник міського голови Виш-
городської міської ради, живе м. 
Вишгород, 33-й округ;

Свистун Світлана Іванівна, 
25.12.1962 р. н., освіта загаль-
на середня, член ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ», фізична особа-під-
приємець, живе  м. Вишгород, 
34-й округ;

Семенов Олександр Ігорович, 
08.04.1960 р. н., освіта вища, член 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА «СОЛІДАРНІСТЬ», директор 
МКП «Віта», живе в м. Вишгород, 
16-й округ;

Скоробагатий Олександр 
Олександрович, 05.05.1981 г. р., 
освіта вища, безпартійний, дирек-
тор ТОВ  БК «ІНЕКОБУД», живе в  
м. Вишгород, 30-й округ;

Тимченко Олег Іванович, 
23.02.1966 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор Вишгородсь-
кої ЗОШ а загально-освітня школа  
1-3 ступенів №1, живе в  м. Вишго-
род, 12-й округ;

Ткачук Віктор Миколайович, 
05.04.1966 р. н., освіта вища, без-
партійний, голова Вишгородської 
районної організації Українскої 
спілки ветеранів Афганістану, 
живе в м. Вишгород, 14-й округ;

Устименко Оксана Анатоліїв-
на, 21.02.1978 р. н., освіта вища, 
безпартійна, генеральний дирек-
тор ТОВ «Медіа Альянс Груп», 
живе в м. Кременчук, 32-й округ;

Федоренко Юлія Вікторівна, 
10.07.1987 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 4-й округ;

Черв’яківська Людмила Фе-
дорівна, 19.11.1961 р. н., освіта 
вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», 
директор ПАТ «Харчопродторг», 
живе м. Вишгород, 23- округ;

Шелест Володимир Олексан-
дрович, 22.08.1964 р. н., освіта 
вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», 
директор ТОВ «ТФ «Будматеріа-
ли», живе в с. Поліське, 29-й округ;

Шока Анатолій Миколайович, 
06.07.1960 р. н., освіта професій-
но-технічна, безпартійний, фізич-
на особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород, 24-й округ;

Ярошенко Микола Олексійо-
вич, 29.10.1955 р. н., освіта за-
гальна середня, безпартійний, фі-
зична особа-підприємець, живе в 
м. Вишгород, 26-й округ.

Вишгородська районна рада:

Клюзко Іван Вячеславович, 
30.04.1973 р. н., освіта вища, член 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА «СОЛІДАРНІСТЬ», лікар-хірург, 
завідувач хірургічним відділенням 
Київської міської клінічної лікарні 
№15, живе в с. Пірнове, перший 
кандидат;

Артеменко Микола Миколайо-
вич,  22.12.1987 р. н., освіта вища, 
безпартійний, фізична особа-під-
приємець,живе в м. Вишгород, 
20-й округ;

Білошейкін Денис Михайло-
вич, 06.09.1981 р. н., освіта вища, 
член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», ди-
ректор ТОВ «Лумина Групп»,живе 
в  м. Вишгород, 9-й округ;

Борисова Світлана Феодосіїв-
на, 02.05.1966 р. н., освіта вища, 
безпартійна, пенсіонер, живе в с. 
Лютіж, 12-й округ;

Гавриленко Микола Олексійо-
вич, 10.05.1969 р. н., освіта вища, 
безпартійний, фізична особа-під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
5-й округ;

Глущенко Василь Іванович, 
13.08.1961 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор Державного 
підприємства «Димерське лісове 
господарство», живе в смт. Димер, 
17-й округ;

Дончук Борис Валерійович, 
01.02.1970 р. н., освіта вища, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, 23-й округ;

Дяченко Ярослав Анатолійо-
вич, 23.01.1980 р. н., освіта вища, 
Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», фі-
зична особа-підприємець, живе  в 
с. Гаврилівка, 13-й округ;

Зайченко Анатолій Петрович, 
02.03.1957 р. н., освіта професій-
но-технічна, безпартійний, пенсіо-
нер, живе в  с. Нові Петрівці, 25-й 
округ;

Ісаюк Юрій Вікторович, 
19.02.1979 р. н., освіта вища, без-
партійний, заступник голови Ди-
мерської селищної ради, живе в 
смт. Димер, 7-й округ;

Кириченко Ростислав Мико-
лайович, 08.08.1985 р. н., освіта 
вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», 
тимчасово не працює, живе в м. 
Вишгород, 8-й округ;

Колєв Дімітр Афанасьевич, 
23.11.1984 р. н., освіта вища, без-
партійний, агент з митного оформ-
лення вантажів ПП «ОСТ-ВЕСТ 
«Експрес», живе в м. Вишгород, 
26-й округ;

Качкан Олена Іванівна, 
18.03.1973 р. н., освіта вища, без-
партійна, головний бухгалтер Ле-
бедівської сільської ради, живе в 
м. Вишгород, 19-й округ;

Колупайло Юрій Тимофійо-
вич, 15.11.1954 р. н., освіта вища, 
член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», 
пенсіонер, м. Київ,  27-й округ;

Король Микола Олександро-
вич, 26.07.1965 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор Вишгород-
ської дитячо-юнацької спортивної 
школи, живе в с. Старі Петрівці, 
31-й округ;

Кобахідзе Зураб Вахтангович, 
05.07.1961 р. н., освіта вища, без-
партійний, голова правління Між-
народного благодійного фонду 
Києво-Печерської лаври Свято-У-
спінського собору, живе в м. Київ, 
36-й округ;

Левітас Артем, 17.01.1994 р. 
н., освіта вища, безпартійний, 

студент Міжрегіональної Академії 
управління персоналом, живе в м. 
Київ, 11-й округ;

Ликов Дмитро Ігорович, 
05.05.1980 р. н., освіта вища, без-
партійний, головний архітектор 
Вишгородської районної держав-
ної адміністрації, живе в м. Київ, 
14-й округ;

Мартиненко Василь Мико-
лайович, 01.05.1963 р. н., освіта 
вища, безпартійний, вчитель 
історії Лютіжської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів, живе в с. 
Лютіж, 22-й округ;

Новицька Світлана Василів-
на, 10.02.1964 р. н., освіта вища, 
член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», ко-
ординатор дитячого табору «Лісо-
ва застава», живе в м. Вишгород, 
6-й округ;

Олексій Лілія Миколаївна, 
12.07.1981 р. н., освіта вища, без-
партійна, директор Вишгородської 
редакції районного радіомовлен-
ня, живе в м. Вишгород, 2-й округ;

Остапов Микола Васильо-
вич, 18.05.1961 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор департа-
менту охорони Товариства «ОДА 
«Безпека сервіс», живе в м. Виш-
город, 3-й округ;

Павленко Віктор Петрович, 
14.01.1962 р. н., освіта вища, 
безпартійний, головний лікар КЗ 
«Вишгородська центральна рай-
онна лікарня», живе в м. Вишго-
род, 32-й округ;

Петльович Олег Іванович, 
01.04.1989 р. н., освіта професій-
но-технічна, безпартійний, свя-
щенник Української православної  
церкви Київського патріархату 
релігійної громади св. Покрови, с. 
Козаровичі, живе в с. Козаровичі, 
18-й округ;

Правдива Ірина Олександрів-
на, 13.01.1984 р. н., освіта вища, 
безпартійна, голова Вишгородсь-
кої районної організації «Товари-
ство Червоного христа України», 
живе в  с. Нові Петрівці, 24-й 
округ;

Пустовойт Сергій Анатолійо-
вич, 14.12.1984 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор ТОВ 
«Мисливська вдача», живе в с. 
Литвинівка, 33-й округ;

Сазонова Ірина Володимирів-
на 08.02.1980 р. н., освіта вища, 
безпартійна, голова правління 
Благодійної організації «Всеу-
країнський благодійний фонд «За 
право на життя», живе в м. Вишго-
род, 4-й округ;

Сологуб Андрій Олегович, 
22.08.1982 р. н., освіта вища, без-
партійний, вчитель Литвинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів, живе в с. Литвинівка, 34-й 
округ;

Стеценко Олександр Аркадій-
ович, 05.04.1982 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, безпартійний, 
слюсар ПАТ «АК-Київводоканал», 
живе в с. Хотянівка, 35-й округ;

Тесленко Олексій Валерійо-
вич, 27.10.1963 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор ТОВ «Са-
ломандри», живе в м. Київ, 29-й 
округ;

Титаренко Ніна Миколаївна, 
20.06.1958 р. н., освіта вища, член 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА «СОЛІДАРНІСТЬ», директор 
Жукинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів, живе в с. Жу-
кин, 16-й округ;

Філон Юлія Іванівна,  

Ці вибори — шанс. Не для кандидатів — для виборців. Отримати 
на наступних виборах працездатні і ефективні місцеві ради

Чесно кажучи, я до цих пір не 
можу зрозуміти чим саме Н. Не-
читайло займалася в міській раді 
ці 5 років. Зараз вона знову хоче 
туди потрапити, вже через партію  
«Громадський рух «Народний кон-
троль». (Привіт, шановний Д. До-
бродомов! Я, чесно кажучи, був 
про Вас трохи кращої думки). І, 
можливо туди потрапить. Як пер-
ший кандидат цієї партії. Так от, Н. 
Нечитайло, на моє тверде переко-
нання, за  своїми якостями має до 
реальних «народних контролерів» 
таке саме відношення, як В. Ви-
говський за своїми — до «партії 
честі, боротьби з корупцією та ор-
ганізованою злочинністю» (І Вам 
привіт, шановний п. Маломуж!). 

Т. Войтович. Революційні висту-
пи на сесіях не запам’яталися. 
Чому перший кандидат? Потрібно 
запитати у тих, хто складав спи-
сок. 

І. Шубко. Нічого не можу сказа-
ти, оскільки не був присутнім на 
жодній сесії облради. Зрідка бу-
вала на сесіях районної ради. На 
сасіяї міської ради помічена не 
була і слова на них не просила.  

Е. Багмут. До революціо-
нерів-реформатив навряд чи мож-
на віднести. А от до підприємців, 
які, як відомо, відрізняються го-
товністю до компромісів та домов-
леностями з будь-якою владою, 
— запросто. Про що і засвідчила 
його депутатська діяльність. 

О. Момот. Якби додати трохи 
напористості, рішучості та аргу-
ментованості у виступах на сесіях 
— був би ідеальним депутатом. 

В. Парчук — повна протилеж-
ність О. Момоту. Напористості, рі-
шучості і емоцій у виступах заба-
гато, а от «чорнової» депутатської 
роботи, непомітної сторонньому 
оку набагато менше. 

Чиї інтереси будуть захищати  
Т. Іванов, М. Побідаш, С. Коба, М.  
Калінкін, С. Пінчук, Т. Бражнікова, 
О. Трашкун та В. Вознюк час по-
каже. 

От в цьому і є основний сенс цих 
виборів: завдяки їм, після певного 
періоду роботи ради, стане зро-
зуміло хто є хто. І тоді, можливо, 
стане зрозумілим, кого варто оби-
рати в раду наступного разу для 
того, щоб вона працювала дійсно 
на виборців. Бо ця рада на них 
працювати навряд чи буде. Втім, 
побачимо. Залишилося недовго.

А зараз — знову кандидати в 
депутати... 
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Ці вибори — шанс. Не для 
Отримати на наступних виборах 

(Продовження.
Початок на стор. 1, 3)

01.04.1971 р. н., освіта вища, 
безпартійна, фізична особа-під-
приємець, живе в с. Демидів, 15-й 
округ;

Філоненко Вадим Петрович, 
10.06.1984 р. н. освіта вища, без-
партійний, заступник начальника 
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у 
Київській області, живе в с. Синяк, 
30-й округ;

Щербина Володимир Васи-
льович, 31.12.1977 р. н., освіта 
вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»,-
заступник військового комісара 
Вишгородського районного комі-
саріату, живе в м. Вишгород, 1-й 
округ;

Якимчук Михайло Миколайо-
вич, 22.03.1985 р. н., освіта вища, 
безпартійний, фізична особа-під-
приємець, живе в м. Київ , 1 0 - й 
округ.

Київська обласна рада
Горган Олександр Любоми-

рович, 05.11.1975, р. н., освіта 
вища, безпартійний, голова Виш-
городської районної державної 
адміністрації, жив в м. Київ — 23-й 
округ;

Пещерін Андрій Євгенович, 
25.06.1972 р. н., освіта вища, без-
партійний, голова Всеукраїнського 
ГО «Молода Країна», живе в м. 
Київ — 21-й округ;

Скоробогатий Олександр 
Олександрович,  05.05.1981 р. н., 
освіта вища, безпартійний, дирек-
тор ТОВ «БК «ІНЕКОБУД», живе в 
м. Вишгород, — 20-й округ; 

Турчак Іван Миронович, 
18.04.1989 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта», живе в м. Стрий, — 22-й 
округ.

Кандидат на посаду Вишго-
родського міського голови від 
цієї політичної сили — Семенов 
Олександр Ігорович. 

До міської ради від цієї політич-
ної сили збирається (увага!) аж 
12 чинних депутатів міськради. А 
ще — двоє працівників апарату: 
Ю. Однорог (Шубко) та заступник 
голови О. Ростовцев.   Ще — двоє 
депутатів минулого скликання: Л. 
Черв’яківська (міська рада) та С. 
Горішний (районна рада). 

Отже, депутати: К. Андрощук, 
В. Добровольський, Л. Колєва, М. 
Кравченко, О. Мельник (одночас-
но — працівник апарату), Д. Но-
вицький, О. Поліщук, С. Свистун, 
О. Семенов, О. Скоробогатий, В. 
Шелест, А. Шока.

Нагадаємо: К. Андрощук, В. До-
бровольський, Д. Новицький, С. 
Свистун, О. Семенов, В. Шелест і 
А. Шока потрапили в міськраду від 
партії «Фронт змін».

Л. Колєва і О. Скоробогатий — 
від «УДАРу».

О. Поліщук і М. Кравченко — від 
«Сильної України». 

Перших двох партій вже не іс-
нує: вони, як відомо, «в партійному 
екстазі» злилися з БПП «Солідар-
ність» (як на мене — апофеоз 
партійно-політичного цинізму в 
Україні, який Петру Олексійовичу 
ще вилізе боком); третя, хоч і іс-
нує, але є політичним трупом.

В результаті цих маніпуляцій 
маємо те, що маємо. Коментувати 
цей список немає ніякого бажан-
ня. Просто скажу, що з цієї «два-
надцятки», принаймні, семеро, 
— посланці «Сильної України» та 
«УДАРу», а, також, О. Мельник, С. 
Свистун та А. Шока до останього 
моменту були вірними «бійця-
ми» більшості в міській раді, за 
допомогою якої В. Решетняук і 

К° обкрадали міську громаду. Що 
стосується К. Андрощука та В. До-
бровольського, то і їх публічні де-
марші проти незаконних рішень, 
які цілими купами виносила «про-
мерська» більшість, чомусь не 
запам’яталися. Мабуть, тому, що 
їх не було. Що стосується інших 
представників цього провладного 
списку, то викликають цікавість 
іногородні громадяни — безробіт-
ні з Києва,  підприємці з Броварів, 
Києва, Кременчука і т. ін. 

Якщо чесно, то так і хочеться 
відповісти щодо цього списку при-
близно так, як відповів якось мій 
товариш, якому я побажав смач-
ного в їдальні видавництва «Тав-
рида»: «Сумніваюсь...».     

Щодо «районного» списку.
Не додає оптимізму, що «сімей-

ний підряд» не обійшов стороною 
і провладну партію: серед канди-
датів у районні депутати тут зу-
стрічаємо і чоловіків, і дружин тих, 
хто йде в місто (Д. Колєв, С. Нови-
цька, М. Король).

І тут зустрічаються кияни, а та-
кож депутати райради і чинного, і 
минулого скликань. Далеко не ре-
волюціонери, і, навіть, не рефор-
матори...

Коротше кажучи, — нічого ново-
го. На жаль. Все, як у всіх.   

ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК Є!
НАВІТЬ І НЕ МРІЙТЕ...

Вишгородська міська рада:
Калінкін Максим Миколай-

ович, 03.10.1976 р. н., освіта 
загальна середня, член партії 
«Опозиційний блок», тимчасово 
не працює живе  в м. Вишгород, 
перший кандидат;

Андрющенко Микола Івано-
вич, 13.12.1960 р. н., освіта за-
гальна середня, член партії «Опо-
зиційний блок», пенсіонер, живе в 
м. Вишгород, 1-й округ;

Артющенко Іван Юрійович, 
27.02.1993 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опози-
ційний блок», інженер ТОВ «Беріз-
ки сервіс», живе в м. Вишгород, 
2-й округ;

Артющенко Лідія Сергіївна, 
19.11.1961 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опози-
ційний блок», пенсіонер, живе в  
м. Вишгород, 3-й округ;

Безпрозваний  Михайло Ми-
колайович, 09.12.1978 р. н., 
освіта професійно-технічна, член 
партії «Опозиційний блок», слю-
сар станції технобслуговування 
«Фоксмарк», живе в м. Вишгород, 
4-й округ;

Бондаренко Тамара Мико-
лаївна, 24.10.1974 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», головний 
бухгалтер  ТОВ «Будівельна 
компанія Профрембуд», живе в м. 
Вишгород, 5-й округ;

Вчерашняя Людмила Іллівна, 
08.11.1959 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опози-
ційний блок», маляр ПАТ Укрги-
дроенерго, Філія Каскад Київских 
ГЕС і ГАЕС, живе в м. Вишгород, 
6-й округ;

Гудзь Олександр Валерійо-
вич, 07.02.1986 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
тимчасово не працює, живе в м. 
Київ, 7-й округ;

Гуцул Світлана Григорівна, 
02.07.1964 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозиційний 
блок», начальник Центру пошто-
вого зв’язку №10 Київської облас-
ної дирекції УД ППЗ «Укрпошта» , 
живе в м. Вишгород, 8-й округ;

Загородня Наталія Василівна, 
18.03.1967 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», пен-

сіонер, живе в м. Вишгород, 9-й 
округ;

Загребельний Сергій Мико-
лайович, 13.09.1963 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», пенсіонер, 
живе в м. Вишгород, 10-й округ;

Карпенко Лариса Миколаїв-
на, 07.03.1970 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
начальник метеостанції Об’єдна-
на гідрометеостанція, живе в м. 
Вишгород, 11-й округ;

Кілєєва Вікторія В’ячеславів-
на, 16.10.1981 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
тимчасово не працює, живе в м. 
Київ, 12-й округ;

Клепко Наталія Василівна, 
19.11.1960 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозицій-

ний блок», тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 13-й округ;

Козін Юрій Михайлович, 
03.01.1989 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», тимча-
сово не працює, живе в м. Вишго-
род, 14-й округ;

Колихан Анастасія Олексан-
дрівна, 06.02.1995 р. н., освіта 
неповна вища, член партії «Опо-
зиційний блок», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 15-й 
округ;

Кужель Іван Іванович, 
04.11.1963 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозицій-
ний блок», продавець ТОВ «ДІМ 
І САД», живе в м. Вишгород, 16-й 
округ;

Кухаренко Ольга Василівна, 
16.04.1987 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», тимча-
сово не працює, живе в м. Вишго-
род, 17-й округ;

Ліфанов Ярослав Васильо-
вич, 06.03.1979 р. н., освіта 
загальна середня, член партії 
«Опозиційний блок», тимчасово 
не працює, живе в с. Лютіж, 18-й 
округ;

Мазур Віктор Степанович, 
30.03.1952 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», пен-
сіонер, живе в м. Вишгород, 19-й 
округ;

Майка Євгеній Анатолійович, 
25.01.1988 р. н., освіта вища, член 

партії «Опозиційний блок», тимча-
сово не працює, живе в м. Вишго-
род, 20-й округ;

Майка Катерина Іванівна, 
01.04.1957 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опози-
ційний блок», медична сестра КНП 
«Київський діагностичний центр» 
Шевченківського району м. Києва, 
живе в м. Вишгород, 21-й округ;

Матвієнко Ірина Євгенієвна, 
07.09.1972 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозицій-
ний блок», пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 22-й округ;

Міцюра Олег Леонідович, 
10.09.1986 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
директор ТОВ «Будівельна ком-
панія «Профрембуд», живе в м. 
Вишгород, 23-й округ;

Нерсесян Арзу Рафаелович, 
01.02.1959 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опо-
зиційний блок», тимчасово не 
працює, жив в м. Вишгород, 24-й 
округ;

Панчик Андрій Миколайович, 
28.04.1988 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», інже-
нер ПАТо «Київобленерго» Вишго-
родський РЕМ 07300, Київська 
обл., Вишгородський р-н, м. Виш-
город, 25-й округ;

Папян Самвел Рафаелович, 
11.12.1978 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», дирек-
тор ТОВ «Вогник», живе в м. Виш-
город, 26-й округ;

Поєдинок Наталія Леонтїєвна, 
13.08.1974 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозицій-
ний блок», відділ технічного кон-
тролю ТОВ «Пластиккарта», живе 
в м. Вишгород, 27-й округ;

Поповський Микола Мико-
лайович, 17.12.1980 р. н., освіта 
вища, член партії «Опозиційний 
блок», тимчасово не працює, живе 
в м. Вишгород, 28-й округ;

Римаренко Валентина Ма-
карівна, 01.02.1940 освіта загаль-
на середня, член партії «Опози-
ційний блок», пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 29-й округ;

Рогов Дмитро Сергійович, 
02.08.1993 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозицій-

ний блок», тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 30-й округ;

Росенко Олена Юріївна, 
31.05.1966 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозицій-
ний блок», технічний працівник 
Вишгородської спеціалізованої 
школи «Сузір’я», живе в м. Вишго-
род, 31-й округ;

Саушева Людмила Семенівна, 
22.08.1958 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», пен-
сіонер, живе в  м. Вишгород, 32-й 
округ;

Свіщук Людмила Василівна, 
06.11.1955 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опози-
ційний блок», пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 33-й округ;

Шинкаренко Олена Мико-
лаївна, 16.01.1974 р. н., освіта 

професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», листоноша 
Хотянівського відділення Центр 
поштового зв’язку № 10, живе в м. 
Вишгород, 34-й округ.

Вишгородська районна рада:
Нікітіна Ірина Миколаївна, 

11.05.1959 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», пенсіо-
нер, живе в с. Хотянівка, перший 
кандидат;

Близнець Костянтин Юрійо-
вич, 20.07.1970 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
старший спеціаліст з гостинності 
ВАТ «Готель «Прем’єр Палас», 
живе в с. Хотянівка, 1-й округ;

Богдан Любов Миколаївна, 
24.12.1984 р. н., освіиа вища, член 
партії «Опозиційний блок», діло-
вод ТОВ «Мультивак Україна», 
живе в  с. Нові Петрівці, 2-й округ;

Бондаренко Катерина Ва-
силівна, 26.11.1959 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», пенсіонер, 
живе в с. Нові Петрівці, 3-й округ;

Буравльова Галина Григорів-
на, 02.04.1957 р. н., освіта загаль-
на середня, член партії «Опози-
ційний блок», пенсіонер, живе в с. 
Новосілки, 4-й округ;

Галецька Наталія Йосипівна, 
23.03.1976 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опози-
ційний блок», адміністратор швей-
ного цеху Будинок побуту «Лотос 

Нагадуємо тим, у кого коротка пам’ять. №13(256) нашої газети від 17 квітня 2015 р. Оце і є 
справжні депутатські обличчя...

Костянтин АНДРОЩУК 
Олександр БАЛАНЮК 
Дарина БОНДАРЕНКО  НЕЯВКА 
Валерій ВИГОВСЬКИЙ  НЕЯВКА 
Вадим ГЕРАЩЕНКО       НЕЯВКА 
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ 
Микола КОВАЛЬ             НЕЯВКА 
Людмила КОЛОВА         НЕЯВКА 
ЮрійЛИННИК                  НЕЯВКА 
Родіон ЛУКА 
Максим МАКАРЕНКО 
Олексій МОМОТ 
Дмитро НОВИЦЬКИЙ 
Юрій ПОПОВ
Дмитро ПРОЗОРОВ       НЕЯВКА 
Олександр СЕМЕНОВ 
Світлана СВИСТУН        НЕЯВКА 
Володимир ШЕЛЕСТ 
Анатолій ШОКА              НЕЯВКА

Юрій КОЛОДЗЯН        НЕЯВКА 
Дмитро КОРНІЙЧУК   НЕЯВКА 
Віталій КУТАФ’ЄВ
Володимир ЛІСОГОР НЕЯВКА 
Ольга МЕЛЬНИК
Надія НЕЧИТАЙЛО     НЕЯВКА 
Богдан РУДЕНОК 
Олександр СКОРОБОГАТИЙ 
Олександр СЛИВА      НЕЯВКА 
Юрій ТКАЛИЧ              НЕЯВКА

Марія 
РЕШЕТНІКОВА
Віктор 
РЕШЕТНЯК

Для довідки: якщо перший раз проголосували «за» — це зовсім 
не значить, що депутат так думає. Просто він це зробив «на 
публіку». «За» по-справжньому — це коли перший раз проголо-
сував «за» і прийшов на сесію, щоб ще й проголосувати проти 
«вето» міського голови. Отже, той, хто перший раз проголосував 
«за», а на подолання «вето» не прийшов, означає, що насправді 
він — «проти» прозорості, а не за неї.

Отже, 10 квітня ц. р. депутати Вишгородської міської ради мали зібратися на позачергову сесію для того, щоб 
спробувати подолати «вето» міського голови В. Решетняка, накладене ним на рішення №44/21 від 25.03.2015 р. 
№ 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів 
у вигляді відкритих даних».

В минулому номері нашої газети ми надрукували розпорядження №4 міського голови щодо зупинення цього 
рішення. Сьогодні повідомляємо, хто з депутатів з’явився на цю сесію...

З’явилися (не з’явилися) на 45-ту позачергову сесію міськради 10.04.2015 р.
В перший раз 19 депутатів 

проголосували «ЗА»
В перший раз 19 депутатів

«УТРИМАЛИСЯ»
В перший раз 
2 були «ПРОТИ»

В перший раз 6 
депутатів були «ВІДСУТНІ»

Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 
Микола КРАВЧЕНКО НЕЯВКА 
Євген МАР’ЇН             НЕЯВКА 
Олексій ПОЛІЩУК     НЕЯВКА 
Валентина СУПРУН  НЕЯВКА 
Віктор ШУБКА            НЕЯВКА

Народні обранці, які бояться публічності

Перспективи — не райдужні...
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кандидатів — для виборців. 
працездатні і ефективні місцеві ради

Преміум», живе в с. Нові Петрівці, 
5-й округ;

Гущіна Світлана Василів-
на, 18.06.1974 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», санітарний 
фельдшер  Вишгородського рай-
управління ГУДФЄС у Київський 
області, санепідемстанція, живе в 
смт. Димер, 6-й округ;

Гущіна Тетяна Вікторівна,  
30.01.1994 р. н., освіта загальна 
середня, безпартійна, тимчасово 
не працює, живе в смт. Димер, 7-й 
округ;

Дорошенко Валентина Пе-
трівна, 27.06.1961 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», старша ме-
дична сестра терапевтичного 
відділення Димерської районної 

лікарні, живе в смт. Димер, 8-й 
округ;

Дорощук Григорій Володи-
мирович, 04.02.1974 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», тимчасово 
не працює, живе в с. Старі Петрів-
ці, 9-й округ;

Дорощук Роман Володими-
рович, 05.01.1981 р. н., освіта 
загальна середня, безпартійний, 
фізична особа-підприємець, живе 
в с. Старі Петрівці, 10-й округ;

Загребельна Тетяна Мико-
лаївна, 24.11.1971 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», тимчасово 
не працює, живе в с. Хотянівка, 
14-й округ;

Зазимко Юрій Григорович, 
28.09.1988 р. н., осіта загальна се-
редня, член партії «Опозиційний 
блок», водій-еспедитор ТОВ «Пер-
ший Столичний хлібзавод», живе 
в с. Нові Петрівці, 12-й округ;

Зварич Вадим Анатолійович 
19.09.1982 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опози-
ційний блок», слюсар ТОВ «Жит-
лопобут 2007», живе в смт. Димер, 
13-й округ;

Звєрєв Олександр Вячесла-
вович, 02.05.1995 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», ТОВ «Пінта 
Хаус» пивзавод «Rool Київська 
обл., живе в с. Вища Дубечня, 11-й 
округ;

Ігнатченко Галина Іллівна, 
07.11.1961 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», пенсіо-
нер, живе в смт. Димер, 17-й округ;

Ісаюк Людмила Петрівна, 
12.08.1959 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опо-

зиційний блок», завідуюча ста-
ціонарним відділенням відділу 
постійно проживаючих одиноких 
громадян, живе в смт. Димер, 16-й 
округ;

Козіна Галина Вадимівна, 
25.07.1986 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», тим-
часово не працює, живе в м. До-
нецьк, 18-й округ;

Костюченко Олександр Ан-
дрійович, 14.06.1973 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», тренер Виш-
городської комплексної дитячої 
юнацької школи — футбольний 
клуб «Діназ», живе в с. Демидів, 
15-й округ;

Литовченко Олександра Ва-
силівна, 03.11.1983 р. н., освіта 
вища, член партії «Опозиційний 

блок», тимчасово не працює, живе 
в смт. Димер, 21-й округ;

Личак Тетяна Олексіївна, 
25.06.1982 р. н., освіта професій-
но- технічна, беспартійна, про-
давець ТОВ «Перший столичний 
хлібзавод», живе в с. Демидів, 
20-й округ;

Лобуренко Олена Олексіївна, 
13.05.1968 р. н., освіта професій-
но-технічна, член партії «Опо-
зиційний блок», тимчасово не 
працює, живе в м. Луганськ, 19-й 
округ;

Михайленко Леся Володи-
мирівна, 28.08.1989 р. н., освіта 
вища, безпартійна, тимчасово не 
працює, живе в с. Вища Дубечня, 
22-й округ;

Олов’ян Наталія Серафимів-
на, 22.06.1961 р. н., освіта про-
фесійно- технічна, член партії 
«Опозиційний блок», тимчасово 
не працює, живе в м. Дімітров, 
24-й округ;

Осадча Марина Вікторівна, 
25.10.1988 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», тимча-
сово не працює, живе в смт. Ди-
мер, 23-й округ;

Паляниця Віктор Григорович, 
13.02.1961 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», пен-
сіонер, живе в с. Хотянівка, 27-й 
округ;

Паньків Ірина Олександрівна, 
17.12.1989 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», опера-
тор виробництва ТОВ «Еко», живе 
в с. Старі Петрівці, 26-й округ;

Попов Родіон Євгенович, 
04.09.1983 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», тим-
часово не працює, живе в м. Київ, 
25-й округ;

Савенок Андрій Олегович, 
21.08.1991 р. н., освіта загальна 
середня, член партії «Опозицій-
ний блок», тимчасово не працює, 
живе в с. Литвинівка, 28-й округ;

Стеблівський Василь Васи-
льович, 12.03.1986 р. н., освіта 
вища, член партії «Опозиційний 
блок», комірник ТОВ «Чіпси-
люкс», живе в с. Старі Петрівці, 
29-й округ;

Стеблівський Тарас Васильо-
вич, 25.10.1981 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
тимчасово не працює, живе в с. 
Старі Петрівці, 30-й округ;

Тихоступ Валерій Анатолій-
ович, 13.10.1985 р. н., освіта 
неповна вища, член партії «Опо-
зиційний блок», водій Київмед-
спецтранс, живе в с. Козаровичі, 

31-й округ;
Узун Костянтин Олександро-

вич, 04.07.1985 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
менеджер з продажу ТОВ «Тро-
касфарма Україна», живе в с. 
Лютіж, 32-й округ;

Яковишен Сергій Васильович, 
30.08.1975 р. н., освіта вища, член 
партії «Опозиційний блок», на-
чальник дільниці ТОВ «Будівельна 
компанія Профрембуд», живе в с. 
Демидів, 33-й округ;

Яковчук Богдан Анатолійо-
вич, 02.03.1994 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
тимчасово не працює, живе в смт. 
Димер, 34-й окрг;

Якубчик Ірина Антонівна, 
16.01.1966 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член партії 
«Опозиційний блок», фельдшер 
санітарний В и ш го р од с ь к а 
райсанепідемстанції, живе в смт. 
Димер, 35-й округ;

Ярош Альона Володимирів-
на, 04.11.1988 р. н., освіта вища, 
член партії «Опозиційний блок», 
тимчасово не працює, живе в смт. 
Димер, 36-й округ.

Київська обласна рада
Авраменко Дмитро Сергійо-

вич, 23.09.1989 р. н., освіта вища, 
член Політичної партії «Опози-
ційний блок», фізична особа-під-
приємець, живе в м. Боярка, — 
21-й округ;

Буковський Роман Володи-
мирович, 19.02.1979 р. н., освіта 
вища, член Політичної партії 
«Опозиційний блок», директор 
ТОВ БК «Піалін», живе в м. Виш-
город, — 22-й округ;

Кравченко Микола Михайло-
вич, 25.05.1977 р. н., освіта вища, 

член Політичної партії «Опози-
ційний блок», фізична особа-під-
приємець, живе в м. Київ, — 20-й 
округ; 

Павленко Олександр Вадимо-
вич, 11.10.1981 р. н., освіта вища, 
член Політичної партії «Опозицій-
ний блок», тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, — 23-й округ.

Кандидата на посаду Вишго-
родського міського голови ця 
політична сила не висунула.

Мабуть, ніхто більше нашої вла-
ди не зробив для того, щоб ця 
політична сила залишилася на 
політичній арені не лише на півдні 
та сході України, а й в центі і, на-
віть, на заході. Отже, чого дивува-
тися, що вона бере участь у вибо-
рах на Вишгородщині? 

Що кидається у вічі. 

приємець, живе в м. Вишгород, 
18-й округ;

Дужий Олег Олександрович, 
23.08.1989 р. н., освіта вища, без-
партійний, лікар-стоматолог Кому-
нального підприємства «Стомато-
логія Дніпровського р-ну», живе в 
м. Вишгород, 32-й округ;

Жуланова Юлія Вікторівна, 
15.06.1983 р. н., освіта вища, 
безпартійна, старший менеджер 
Акціонерного товариства «Рай-
ффайзен Банк Аваль», живе в м. 
Вишгород, 17-й округ;

Жуланов Вадим Володимиро-
вич, 23.05.1984 р. н., освіта вища, 
безпартійний, начальник відділу 
ТОВ «Марс Україна», живе в м. 
Дніпропетровськ, 19-й округ;

Кравченко Анна Антонівна, 
26.07.1984 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, 7-й округ;

Кухленко Ірина Миколаїв-
на, 24.10.1962 р. н., освіта вища, 
безпартійна, пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 9-й округ;

Мамай Леся Станіславівна, 
08.08.1977 р. н., освіта вища, 
безпартійна, фізична особа-під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
26-й округ;

Музиченко Дмитро Олексан-
дрович, 30.12.1989 р. н., освіта 
вища, безпартійний, помічник при-
ватного адвоката Орлової О.В., 
живе в м. Боярка, 29-й округ;

Піотрович Лариса Максимів-
на, 10.03.1960 р. н., освіта вища, 
безпартійна, пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 2-й округ;

Плахотін Андрій Валерійович, 
28.05.1986 р. н., освіта вища, член  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬ-
КЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — 
УКРОП», тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, 12-й округ;

Половінський Андрій 
Станіславович, 13.07.1984 р. 
н., освіта вища, безпартійний, 
юрист ТОВ «Юридична компанія 
«Агріка», живе в м. Вишгород, 
15-й округ;

Ружинська Анна Василівна, 
16.09.1985 р. н., освіта серед-
ня, безпартійний, тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 1-й 
округ;

Свідерський Станіслав Сер-
гійович, 14.08.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Київ, 
27-й округ;

Сімороз Світлана Василів-
на, 24.04.1971 р. н., освіта вища, 
безпартійна, вчитель Київської 
приватної школи «Екологія і куль-
тура», живе в м. Вишгород, 21-й 
округ;

Троценко Максим Валерійо-
вич, 19.03.1989 р. н., освіта ви ща, 
безпартійний, помічник приватно-
го адвоката Орлової О.В., живе в 
м. Київ, 25-й округ;

Фетісова Світлана Володи-
мирівна, 13.06.1971 р. н., освіта 
вища, безпартійна, доцент Кафе-
дри цивільного права та процесу 
Національного університету дер-
жавної податкової служби Украї-
ни, живе в м. Ірпінь, 30-й округ;

Шабалін Михайло Юрійович, 
17.04.1980 р. н., освіта вища, 
безпартійний, начальник відділу 
Державного підприємства «НЕК» 
«Укренерго», живе в м. Київ, 20-й 
округ;

Юрчак Олена Миколаївна, 
01.07.1974 р. н., освіта вища, без-
партійна, провідний фахівець Ак-
ціонерного товариства «Сбербанк 
Росії», живе в м. Вишгород, 10-й 
округ;

Янко Юрій Сергійович, 
04.10.1984 р. н., освіта вища, без-

По-перше — освіта переважної 
більшості кандидатів. 

Із 34-х претендентів на депутат-
ські крісла в міській раді 22 не ма-
ють вищої освіти. Із 37 кандидатів 
у депутати районної ради вищу 
освіту мають лише 17. 

Що цікаво: лише середню освіту 
має, навіть перший кандидат у 
депутати міської ради Максим 
Калінкін. Той самий, що «чесно» 
придбав шматочок земельки в 
«Ольжиному граді». Пам’ятаєте?  

Ще вражає кількість пенсіонерів 
та безробітних. Ну, да, а кому ще 
йти в депутати?

Є трохи «сімейних підрядників». 
Втім, вистачить про цю партію. 

Все одно, «слонику не светит», як 
казала героїня «Зимней вишни»...

«УКРОП» В. МАЙБОЖЕНКА.
БУДЕ ТЕ, ЩО З «БЮТ»?

Вишгородська міська рада:
Вознюк Віктор Вікторович, 

02.07.1973 р. н., освіта вища, член  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇН-
СЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
— УКРОП», директор ПП «Про-
ект-технологія», живе в м. Київ, 
перший кандидат;

Богдан Інга Володимирівна, 
01.05.1985 р. н., освіта вища, без-
партійна, директор ТОВ «Юридич-
на компанія «Гарантія Захисту», 
живе в м. Київ, 31-й округ;

Буткевич Марія Леонідівна, 
25.06.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійна, завідуюча творчим 
відділом Вишгородського центру 
радіомовлення, живе в м. Вишго-
род, 16-й округ;

Данилюк Ярослав Олексійо-
вич, 23.01.1983 р. н., освіта вища, 
безпартійний, фізична особа-під-

А це — земельна діляночка першого кандидата зі списку Опоблоку Максима Калінкіна до міської ради. Не забули? 
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Л. Кравчук привів до влади ста-
ру партноменклатуру, яка заклала 
основу для олігархічної прихвати-
зації всього того, що створювало-
ся українським народом. Л. Кучма 
таку прихватизацію провів, внаслі-
док чого Україну роздерибанили 
між собою з десяток сімей, вклю-
чаючи сім’ю самого Кучми. 

Доведений до відчаю народ вий-
шов на Майдан, однак В. Ющенко 
з Ю. Тимошенко його підло обдури-
ли, потопивши країну в грандіозно-
му бардаку і посіявши у свідомості 
частини виборців мрію про «по-
рядок» в країні. Цим самим вони, 
фактично, привели до влади В. 
Януковича — тупого, жадібного  і 
обмеженого «зека». 

 До речі, до 2010 року, коли до 
влади прийшов В. Янукович, в 
Україні не було ні нормальних рин-
кових відносин, ні правоохоронних 
органів, ні правосуддя, ні прав осо-
бистості, хоча всі ці демократичні 
цінності старанно перерахували в 
Конституції 1996 р. її творці. І впро-
довж всіх цих років в Україні в пря-
мому і в переносному сенсі лилася 
кров — невинно засуджених, убієн-
них звичайними бандюками і зни-
щених державними злочинцями. 
Ми ж знаємо, що і журналіст Геор-
гій Гонгадзе був не один, і політик 
Вячеслав Черновол був не один, і 
Євген Кушнарьов теж був не один. 
Знищених і згноєних по тюрмах 
були сотні, якщо не тисячі. 

Ніхто не очікував, що завжди 
розсудливі і обережні українці ще 
раз вийдуть на Майдан. Бо ж впер-
ше — трагедія, а вдруге — фарс, 
начебто, вчить історія...

Однак, саме українці спросту-
вали цю сентенцію. Це влада 
сподівалася на фарс. Але очікува-
ний нею фарс переріс в справжню 
трагедію. Загинули сотні, змусив-
ши тирана втікти з країни...

«Риги» частково принишкли, 
частково повтікали, частково по-
каялися. До влади прийшли опози-
ціонери: «бютівці» чи «тимошенків-
ці» —  О. Турчинов, А. Яценюк, С. 
Пашинський, «УДАРівці» — В. 
Кличко та інші. 

Потім ми всі обрали Президен-
том П. Порошенка: теж, начебто, 
не «рига», а демократа. Між іншим, 
— кума В. Ющенка, засновника 
Партії регіонів і містра економіки в 
цій же партії. 

Пройшло півтора року.
Досі не «сидить» жоден вбивця 

майданівців. 
Досі не те, що не «сидить», а, на-

віть, не позбавлений роботи жоден 
суддя, включаючи тих, що виноси-
ли вироки тим же «майданівцям».

Прокуратура — від Генераль-
ної до районної як була, так і за-
лишається окремою державою в 
державі, наскрізь просякнутою ко-
рупцією. 

Міліцейські генерали як займа-
лися бізнесом, так і займаються: 
вся «реформа міліції» обмежилася 
рядовими патрульними.

Економіка країни знаходиться на 
самомо дні: нижче вжн нікуди.

В той же час, в корупції прямо 
звинувачуються прем’єр-міністр і 
керівник адміністрації Президента. 

Підприємства самого Президен-
та працюють на території краї-
ни-загарбника та в окупованому 
Криму. 

То, вибачте, хто сьогодні при 
владі: «риги» чи колишні «бютів-
ці» з «нашоукраїнцями»? Чи ми й 
через десять років, спостерігаючи, 
як розкрадають державу всіляко-
го роду шахраї, що ніколи не були 
серед «ригів», у всіх наших бідах 
будемо звинучувати «паперед-
ників»?

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

Щодо місцевих виборів.
ДЕПУТАТОМ МОЖЕ КОЖНИЙ?
Вже майже півтора місяці по всій 

країні взагалі і у нас в районі, зо-
крема, ми спостерігаємо шоу під 
назвою «місцеві вибори-2015». 

На Вишгородщині до місь-
кої ради п’ятнадцять політичних 
партій ведуть майже п’ять сотень 
кандидатів. В районну раду оди-
надцять партій пропонують при-
близно чотири сотні людей. Три-
надцять громадян ваважають себе 
готовими посісти крісло міського 
голови. Іншими словами, ми мог-
ли б «закрити» своїми кадрами 
половину міських і районних рад 
Києвської області.

Я не кажу, що в інших регіонах 
ситуація інакша. Я підкреслюю, 
що це — наша спільна біда.  Що 
мається на увазі?

В минулому номері я висловив 

свою думку щодо «сімейного під-
ряду» в депутатстві. Ну, це коли в 
депутати подаються цілими сім’я-
ми: чоловік  з дружиною, діти і т. 
ін. А через кілька днів у Facebook 
отримав  таке от запитання від од-
ного з таких «старателів»:

«...Вы не ответили, что пло-
хого в «семейном подряде»? На-
зовите, хотя бы, 3 весомые при-
чины, по которым это плохо... Я 
делаю этот шаг осознанно. Я по-
нимаю и даю себе отчет о том, 
что нужно будет тяжело рабо-
тать, я понимаю и ответствен-
но отношусь к тому,что я обязан 
буду помогать людям...  я знаю и 
понимаю,что должен буду отста-
ивать свою точку зрения и доби-
ваться поставленных целей... 
для меня быть депутатом,это 
не просто ходить на сессии и 
голосовать... депутат — это 
человек, который должен нести 
ответственность за людей, ко-
торые его выбрали...».

Отже, зробив я висновок, те, що 
для мене само собою зрозуміло, 
так само зрозуміло далеко не кож-
ному. Доведеться пояснити.

Почнемо з того, що кожна люди-
на приходить в цей світ з яким-не-
будь талантом. Інженера чи худож-
ника, вчителя чи лікапя, слюсаря 
чи повара. Головне завдання бать-
ків та суспільства — допомогти 
людині зрозуміти навіщо вона на-
родилася. Чим повинна займатися 
в житті. Якщо людина себе знай-
шла — вона вже щаслива. Оскіль-
ки  у неї є улюблена справа, якою 
вона живе. 

Такої професії як «депутат» не 
існує. Тож, будь хто, в кого щось не 
виходить в обраній професії, хто 
тимчасово не працює, хто, взагалі, 
не має професії, хто надивився по 
телевізору на «гарне» депутатське 
життя, вважає депутатство таким 
собі запасним варіантом, палич-
кою-виручалочкою, за допомогою 
якої можна і «в люди вийти». і 
поліпшити своє матеріальне ста-
новище. Еу, прямо тобі, «два в од-
ному».  

В кращому випадку жага до де-
путатства абсолютно щиро су-
проводжується і «обставляється» 
«ідеологічною базою», що скла-
дається зі словосполучень «ро-
зумію відповідальність», «хочу до-
помагати людям», «зроблю життя 
кращим» і т. ін. 

В гіршому — це мовчазне, циніч-
не і абсолютно усвідомлене ба-
жання обміняти свій голос при го-

лосуванні на яку-небудь вигоду, в 
основному — матеріальну.      

Як мені здається, приблизно по-
ловина з наших кандидатів нале-
жить до перших (як, сподіваюся, і 
моя співрозмовниця), інша поло-
вина — до других.

До цих других звертатися нічо-
го — немає сенсу. Отже, зверта-
юся до перших, так званих канди-
датів-ідеалістів.

Знаєте, шановні, яку картину 
мені частіше всього доводилося 
спостерігати в сесійному залі про-
тягом останніх десяти років (а я 
пропустив за цей час дуже мало 
сесій, отже, матеріалу для аналізу 
маю достатньо)? Коли неозброє-
ним оком видно, що депутат не 
знає як саме йому голосувати — 
«за» чи «проти». І він уважно вгля-
дається в лице керівника фракції. 
Що той скаже? Як потрібно? І го-

лосує по команді. А якщо керівник 
фракціі махне рукою, — мовляв, як 
хочеш, так і голосуй, — задумуєть-
ся. 

Тому, що більшість депутатів 
минулих скликань (включаючи ще 
чинне) не звикли розбиратися в 
тому чи іншому питанні і формува-
ти свою думку. З одного боку, тому, 
що були на це нездатні, з іншо-
го — тому, що ця думка нікого не 
цікавила. Цікавила думка фракції. 
Яку або диктувало партійне на-
чальство, або формував керівник 
фракції на свій розсуд. На основі 
тих чи інших домовленостей. На-
приклад, з мером. 

Реально працювало так, як по-
трібно працювати депутату, в тій 
же міській раді, всього кілька лю-
дей. Всі інші — просто «просиджу-
вали» штани і спідниці. 

Так, в обмін на свої голоси при 
голосувані по тому чи іншому пи-
танню вони вирішували з мером 
якісь свої проблеми. Але вони 
абсолютно не виконували свої 
депутатські функції. Вони не 
захищали інтереси виборців. 
Замість цього вони їх, навпаки, 
продавали. А зароблене ховали 
у власну кишеню. 

Найгірше в цій ситуації було те, 
що вони, ця більшість, кожен з 
них, фактично, займав чуже міс-
це. Місце депутата, який міг би 
по-справжньому захищати інтере-
си виборців. 

Так от, ми можемо скільки 
завгодно обурюватися марнотрат-
ством колишніх «ригів», каятися 
чи не каятися в тому, що обрали 
поганого Президента, ображатися 
на свою та російську «вату» й на 
Путіна особисто... 

Але в тому, що наші міста й села 
розкрадали і продовжують роз-
крадати депутати, яких ми самі 
обрали, винуваті лише ми самі.  

А починається ця проблема 
вже сьогодні. З тієї тисячі кан-
дидатів, які готові, як вони вва-
жають, працювати депутатами. 
А ми з вами готові за них прого-
лосувати.    
ЇХ МАЛО. І В ДЕПУТАТИ ВОНИ, 

ЯК ПРАВИЛО, НЕ ХОЧУТЬ...
Так от, головна проблема в цій 

ситуації — в повній девальвації, 
абсолютному знеціненні депу-
татського звання. Коли майже 
кожен пересічний громадянини 
вважає, що він готовий до депу-
татства.  І з точки зору існуючої 
ситуації цей громадянин пра-
вий: «вирішувати питання», го-
лосуючи «як потрібно», в депу-
татському кріслі може будь-хто. 
Бо для цього особливого розу-
му не потрібно. 

— Шо? Депутатом? Так моя 
Ганька запросто! Хай іде, в люди 

виходить! Хай тренірується! Шо? 
Шо вона в слові з трьох буков три 
помилки дєлає? Ну, то й шо? А їй 
шо, там, сочінєніє писать чи шо? 
Чи оценки будуть ставить? Он, 
Петько Барило вобше писать не 
вміє, а три срока депутських отка-
тав! 

...Отже, давайте зізнаємося чес-
но: в депутати протягом останніх 
24-х років йшли не працювати на 
людей, а в більшій мірі «вирішу-
вати питання». Саме тут коріння 
«сімейного підряду». Арифметика 
проста: чим більше представників 
родини буде в депутатських кріс-
лах, тим більше шкурно-родиних 
питань можна буде вирішити. 

Але, по ідеї, депутатське кріс-
ло існує зовсім не для того, щоб 
«вирішувати питання». А саме для 
того, щоб працювати на людей. 

Якби, раптом, всім сьогоднішнім 
кандидатам в депутати пояснили, 
що надалі тільки так і буде, і жод-
ного питання для себе вони не 
«впорішають», і жодних привілеїв 
у вирішенні особистих питань 
порівняно з усіма іншими грома-
дянами у них не буде, то з тисячі 
залишилось би, може, чоловік сто. 
П’ятдесят із яких не розбіглися б 
лише тому, що продовжували б 
вірити: все одно щось вдасться 
«викрутити». А ще п’ятдесят — 
тому, що щиро хотять щось змі-
нити. Залишилися б «ідейні». Так 
звані ідеалісти, яких серед нас 
зовсім небагато. 

Бо що таке, по суті, депутатство? 
Скажемо так, в ідеалі?

Це — абсолютно невдячна ро-
бота, додаткове навантаження до 
основної діяльності. 

Уявіть собі: людина повністю 
віддається улюбленій роботі. При-
ходить увечері додому, валиться з 
ніг від утоми. І тут їй телефонують, 
що завтра — засідання комісії, а 

післязавтра — сесія. Потрібно про-
пускати роботу. Іти на засідання 
комісії. Досконально вивчати кож-
не, винесене на розгляд, питання, 
що не так легко. Розбиратися в ін-
ших питаннях, які розглядаються 
в інших комісіях. Бо голосувати ж 
на сесії доведеться  за кожен про-
ект рішення. А кожне голосування 
— це доля міста в певному сенсі. 
Комфорт чи некомфорт тисяч лю-
дей. Помилитися неможна, якщо 
ти відповідальна людина. 

І так — кожен місяць. І все — за-
ради чого? Зарплати депутату не 
платять. Заради ефемірних депу-
татських пільг, які завтра можуть 
так змінити, що від них нічого не 
залишиться? Чи, взагалі, скасува-
ти? Заради того, що посидиш на 
сесії і тебе покажуть по телевізо-
ру? Заради того, що сусід скаже: 
он, дивись, наш депутат пішов?

Так от, шановні ідеалісти, в тому 
числі й мій «фейсбучний» знайо-
мий: для того, щоб якісно викону-
вати депутатську роботу, замало 
одного ентузіазму й одного лише 
бажання. 

Для цього потрібно добре знати 
законодавство взагалі (ну, хоча 
б, трохи мати уявлення про Зе-
мельний та Бюджетний кодекси), 
й законодавчі акти, які стосуються 
діяльності місцевого самовряду-
вання, зокрема. 

Для цього потрібно мати 
аналітичний склад розуму, оскіль-
ки весь час доведеться мати спра-
ву з дуже непростими і дуже різ-
ноплановими ситуаціями, в яких 
потрібно дуже швидко й, не по-
рушуючи чинного законодавства, 
розбиратися.   

Для цього потрібно вміти диску-
тувати і доносити свою точку зору 
до опонента, ще й вміти опонента 
переконати. 

Для цього потрібно вміти постій-
но працювати над собою і слідку-
вати за нормативною базою, яка у 
нас постійно змінюється. 

 А ще для цього потрібно бути 
чесною і стійкою до різних «солод-
ких» пропозицій людиною. 

А ще — просто мужньою люди-
ною, яка готова вийти в сесійній 
залі до мікрофону і аргументовано 
виступити на захист своєї точки 
зору, навіть, проти більшості депу-
татів. 

Хай мене вибачать кандидати в 
депутати з середньою і професій-
но-технічною освітою, але серед 
таких депутатом може ефектив-
но працювати далеко не кожний. 
Таке, в принципі, можливо, але 
— як виключення з правил, а не  
правило. Та й студентам та лю-
дям без певного життєвого досвіду 
така робота буде даватись  дуже 
непросто. 

ВИСНОВОК
Отже, депутатом може і повинен 

бути далеко не кожен. Людей, які 
за життєвим досвідом, освітою, 
знаннями, складом характеру та 
складом розуму підходять для та-
кої роботи, дуже мало. Вони є се-
ред нас, але, як правило, вони не 
рвуться в депутати. Бо це — само-
достатні особистості. Їх потрібно 
вишукувати, «вираховувати» і про-
сити іти на таку роботу. 

А те, що ми сьогодні маємо, це, 
вибачте, цирк, а не вибори до міс-
цевих рад. Шоу, яке має дуже мало 
спільного з виборами дійсно здат-
них до такої роботи людей.

І доки не зміниться ситуація, 
доки ми самі її не змінимо, доки, з 
одного боку, не перестанемо  бачи-
ти в депутатській роботі таку собі 
синекуру, а з іншого — голосувати 
за тих, хто так цю роботу розгля-
дає, ми будемо жити так, як живе-
мо. Не просто погано. Жахливо.  

В. Борзовець 

«Хочу, хочу, хочу в депутати!
Це ж так круто, це ж так класно — 
засідати й всі вопроси порішати...»
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Кандидати на посаду Вишгородського міського голови

Хтось із них точно стане міським головою 
Вишгорода. Хто саме — залежить від нас...

«Я не буду змагатися по програмам, я не буду розказувати про про-
блеми міста ми їх і так всі прекрасно знаємо. Я хотів би  поговорити 
про більш стратегічні, більш важливі на мою точку зору питання. Мі-
сто Вишгород завжди було вільним містом і фактично завжди було 
в опозиції до влади. Сьогоднішні провладні партії, які ідуть на вибо-
ри не повинні взяти  владу не повинні взяти місто в свої руки, тому 
що місто було завжди проти влади. Я буду і вас закликати цю ідею 
мою підтримати. І віддати голоси за ті партії які не зв’язані з цими 
силами і ви знаєте що ці сили мають  один центр управління, одні 
вірьовочки  будуть дьоргати. І буде ручна рада і ручний мер. Закли-
каю прийти всіх на вибори, бо  чим більше нас прийде тим об’єктивні-
ше буде результат. Кожний із нас візьме відповідальність за місто». 

   «Мне очень хочется чтобы наш город был очень красивым, чтобы 
в нем было приятно жить и чтобы он развивался. Зачем мы идем в 
депутаты, зачем мы идем в мэры? Вопрос который беспокоит всех 
в последствие, но он не беспокоит всех изначально. Почему люди не 
принимают активного участия в деятельности городской админи-
страции, в деятельности мэра. Одна из наших задач возобновить 
эту связь… 
   Сильно часто звучит тема земельного вопроса. Да, я не сторон-
ник, чтобы землю не выделять, землю нужно выделять, для того же 
бизнеса, но исключительно на конкурсной основе. Нужно развивать 
бизнес в нашем городе, потому что это та составляющая, которая 
будет давать деньги городу, а город за счет этих денег будет жить 
и приумножаться».

«В политике я буквально с января месяца. Занесло чисто случайно, 
как и сюда занесло чисто случайно. На мэра иду, потому что реально 
нет ни одного кандидата, которому, к большому сожалению, я бы мог 
отдать свой голос, поэтому я буду той строкой против всех, в обли-
чии себя. Меня очень напрягает предвыборные вещи: когда начина-
ются кучи концертов, город который все любят чистым, превраща-
ется  в хлам макулатуры. Очень много лиц которых мы раньше не 
видели, мы начинаем видеть во всех подъездах, на бигбордах, на чем 
угодно. Меня очень интересует вопрос: где эти люди были раньше? 
Что они сделали когда они были при власти? Все жалуются на про-
шлую власть, но вы тоже сидели там и голосовали так как вам было 

«У мене таке враження що дехто з кандидатів не розуміє куди він 
балотується... Я хочу звернути увагу, що ці вибори — на перехідний 
період. На два роки. Нам обіцяють центральні керівники нашої держа-
ви, що буде адміністративно-теріторіальна реформа. Лише обіця-
ють. В якому вона буде варіанті, вони і самі не розуміють. Говорити 
можна багато, але основу місцевого самоврядування складає майно 
і фінанси. Майно це рухоме і нерухоме, в тому числі і земля. У Виш-
городі вільної землі, практично немає. Всі кажуть треба розширити 
лікарню. Але у лікарні відтяпали 5 гектарів. І побудували житловий 
комплекс «Ярославичі». Це населення понад 5 тисяч. Це  Димер по 
населенню. А тоді розповідають що немає садиків и т.ін. Спочатку 
треба зберегти те що є, а потім примножувати».

«У нас є одна єдина проблема в Україні це олігархи, які узурпували 
владу по всій Україні, по всій Україні немає жодних змін, бо скрізь зна-
ходяться О-ЛІ-ГАР-ХИ!!! Це наша єдина проблема. Що стосується 
міста Вишгорода і проблем міста Вишгорода. Є дві найбільші пробле-
ми: 1. Прозорість. 2. Бюджет. Прозорість — це коли кожен з вас має 
змогу побачити куди розподіляється бюджет. Прозорість — це коли 
у кожної проблеми є прізвище і ім’я. Прозорість — це коли мер міста 
і депутати міста один або  два рази на місяць виходять і звітують 
про свою діяльність. Я не бачу за двадцять років крім доріг і дитячих 
площадок, дякуючи Віктору Олександровичу, що змінено у нашому 
місті? Нічого! У нас немає прозорості. Я будучи мером міста обіцяю 
вам звітувати два рази на місяць на центральній площі...».

«Я влюбился в этот город, я познакомился с бывшим мэром Ре-
шетняком, и я понял что в этом городе надо что-то делать. И это 
единственный город который не разворован по сравнению с другими 
городами, это единственный город максимально удобно находится 
со столицей и у меня был проект фестивальная набережная, была 
идея создать на нашей набережной фестивали для молодежи, для 
туризма, этот проект поднял бы економику города создал бы инве-
стиционный климат. Но к сожалению не сложилось, потому что в те 
времена была партия Регионов у власти и бывший глава обладмини-
страции Присяжнюк, не помню как его зовут, слава Богу, он сделал 
все возможное чтобы этот проект не осуществился. И никакие уси-
лия мои не помогли. Ни дружба с мером, ни с депутатами..».

   «...Чим ми займалися протягом останніх п’яти років у міській раді? 
Ми займалися тим, що протистояли антигромадськім рішенням... 
Ви собі навіть не уявляєте, як сотнями гектарів землі Вишгорода 
роздавалися протягом останніх п’яти років, а то і давніше. Причому 
вони роздавалися не вишгородцям, у нас є список черговиків..., черга 
практично не зрушилася з місця. Натомість сотнями гектарів по 
10 соток виділялося на підставних осіб, студентам, петеушникам 
з Херсона, Кривого Рога, звідки завгодно... Зараз гостро стоїть пи-
тання виділення земельних ділянок бійцям російсько-української вій-
ни, які це заслужили, багатодітні сім»ї і т.д. Що нам треба змінити:  
потрібно організувати вирішення земельних питань, вирішення пи-
тань  забудови, виключно через громадські слухання...».

Ніякі це були не дебати. Маю на увазв дійство, яке відбулося в колишньому 
кінотеатрі «Мир» 20 жовтня о 19.00. Бо дебати — це ділог. Якого не було. Ні 
між самими кандидатами на посаду міського голови, ні між кандидатами та 
слухачами. Кандидатам просто дали по 5 хвилин, щоб вони висловили свою 
позицію і пояснили один одному і слухачам (глядачам) чому саме їм закортіло 
в крісло мера. 

Вони пояснили — хто як міг. Було цікаво, весело і... трохи соромно за рівень 
деяких наших кандидатів. Вибачайте, шановні читачі, що виступи друкуємо не 
в повному обсязі — місця мало. В наступних номерах газети — обов’язково 
надрукуємо в повному обсязі. А, поки що, насолоджуйтесь уривками. Вибрали 
найбільш цікаві, які відображають головне, що хотів донести кандидат... 

«Місто розбудувалося, виросло, стало красивим, воно стало 
містом і домівкою для наших дітей. Але навантаження на місто  ро-
сте, весь житловий фонд який є  він зношений... Жителі міста — це 
велика частина пенсіонерів, які будували місто, які залишилися тут 
жити. Їх діти сьогодні навчаються в Києві, і ви знаєте яка є проблема 
по доїзду до столиці, скільки коштів витрачають, як це складно, як 
це принизливо для пенсіонерів стояти в черзі і чекати щоб зайти у 
автобус. Тому я думаю, що питання мера, це є саме облаштування 
життя наших людей.
    Повинні бути прозорими земельні питання, питання фінансово-
го порядку на ін... Але на першому місті повинен бути благоустрій 
міста. Також повинні бути розроблені програми соціального захисту 
людей, а також людей в бюджетній сфері, вчителів, лікарів...

«...Проблеми на сьогоднішній день, як працює міська рада, як пра-
цюють комунальні служби це головне... Робота ЖЕКу, робота водо-
каналу, робота тепломережі, і в цілому на це потрібні великі кошти, 
потрібно наповняти бюджет міста, потрібно думати, як розвивати 
бізнес, потрібно думати, як залучати інвестиції в місто, як робити 
робочі місця. Я можу сказати, що бюджет міста це 100 млн. грн.., 
ясно, що їх не хватить на всі потреби міста, на садочки, школи, на 
лікарню, на розвиток спорта їх потрібно заробляти. Резерви є. По-
трібно зробити ревізію всіх земель, ревізію всіх підприємств. Хто як 
платить податки, підхід повинен бути державницькій. Щоб підприєм-
ство не зупинилося, щоб підприємство розвивалося, головне щоб це 
підприємство було зареєстровано у місті Вишгороді, робочі місця 
були надані теж жителям міста.

«...Чому йду я: я маю знання, великий досвід, я глибоко знаю про-
блеми, я знаю що ще треба багато зробити. Ми з вами не зможем 
регулювати ані ціни на газ, ми не зможемо з вами платити більші 
зарплати чи пенсії, ми не зможемо міняти курс долара, тому що це 
робить держава, але є проблеми які ми можемо зробити лише у своє-
му місті, селі та селищі... Для того, щоб розуміти  куди ти йдеш, 
потрібно знати чим хворіє ця система... Чому зараз ми всі говоримо 
про зміну статуса міста, або про децентралізацію, чому це важливо 
для нашого міста? Тому що після таких процесів наше місто зможе 
дістати такі важелі і реальні гроші. Що це означає? Ми зараз гово-
римо про хаотичну забудову міста, але ця хаотична забудова була 
завжди. Тому що місто не мало до недавнього часу генерального пла-
ну. Пройшло п»ять років як ми з ним існуємо...».

В. Виговський О. Момот

С. Коба

А. Глущенко Л. Піотрович

О. ПриходькоЮ. Городиський 

Ю. Дремин

І. Дунайський С. Рудич

Т. Іванов О. Семенов

М. Решетнікова

БУВ ВІДСУТНІЙ

БУВ ВІДСУТНІЙ

БУВ ВІДСУТНІЙ
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Сергій Прокопенко йде в міську раду від «Волі». Ю. Ткалич — від «Громадської позиції». У 
обох — і «воля», і «позиція»...  

партійний, тимчасово не працює, 
живе в  смт. Миропіль, 28-й округ.

Вишгородська районна рада:
Радченко Тетяна Володи-

мирівна, 06.02.1976 р. н., освіта 
вища, безпартійна, директор ТОВ 
«Кредит-Ріелті», живе в м. Київ, 
перший кандидат;

Бабіков Ігор Анатолійович, 
02.10.1972 р. н., освіта вища, 
безпартійний, юрисконсульт юри-
дичного відділу Комунального під-
приємства житлового і комуналь-
ного господарства Вишгородської 
міської ради, живе в с. Старі Пе-
трівці, 31-й округ;

Богдан Інга Володимирівна, 
01.05.1985 р. н., освіта вища, без-
партійна, директор ТОВ «Юридич-
на компанія «Гарантія Захисту», 
живе в м. Київ,  35-й округ;

Буткевич Марія Леонідівна, 
25.06.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійна, завідуюча творчим 
відділом Вишгородський центр 
радіомовлення, живе в м. Вишго-
род, 4-й округ;

Буткевич Олена Леонідівна, 
23.01.1983 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 25-й округ;

Вознюк Віктор Вікторович, 
02.07.1973 р. н., освіта вища, член  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇН-
СЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
– УКРОП», директор ПП «Про-
ект-технологія», живе в м. Київ, 
1-й округ;

Данилюк Світлана Іванівна, 
30.07.1958 р. н., освіта вища, без-
партійна, директор Медико-со-
ціального центру при районній 
організації товариства Червоного 
Хреста Вишгородського району, 
живе в м. Вишгород, 3-й округ;

Кухленко Ірина Миколаїв-
на, 24.10.1962 р. н., освіта вища, 
безпартійна, пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 2-й округ;

Льовін Станіслав Вікторович, 
25.06.1981 р. н., освіта вища, без-
партійний, юрисконсульт К о м у -
нального підприємства житлового 
і комунального господарства Виш-
городської міської ради, живе в м. 
Вишгород, 13-й округ;

Мамай Леся Станіславівна, 
08.08.1977 р. н., освіта вища, 
безпартійна, фізична особа-під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
30-й округ;

Начатий Олександр Олего-
вич, 14.12.1976 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор дочірньо-
го підприємства «Торговий Дім 
«Штайн унд Папір», живе с. Лютіж, 
22-й округ;

Піотрович Лариса Максимів-
на, 10.03.1960 р. н., освіта вища, 
безпартійна, пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 24-й округ;

Плахотін Андрій Валерійович, 
28.05.1986 р. н., освіта вища, член  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇН-
СЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ 
– УКРОП», тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, 11-й округ;

Склярук Яніна Євгеніївна, 
12.12.1978 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в смт Димер, 7-й округ;

Терновий Артем Андрійович, 
20.04.1984 р. н., освіта вища, 
безпартійний, головний держав-
ний податковий ревізор-інспектор 
ДФС  України, живе в м. Київ, 
20-й округ;

Федорчук Микола Степано-
вич,  26.03.1953 р. н., освіта 
вища, безпартійний, пенсіонер, 
живе в смт. Димер, 15-й округ;

Шабалін Михайло Юрійович, 
17.04.1980 р. н., освіта вища, 
безпартійний, начальник відділу 

ДП  «Національна енергетична 
компанія» «Укренерго», живе в м. 
Київ, 26-й округ;

Янко Юрій Сергійович, 
04.10.1984 р. н., освіта вища, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в смт. Миропіль Романівсь-
кого р-ну Житомирської обл., 6-й 
округ.

Київська обласна рада
Вознюк Віктор Вікторович, 

02.07.1973 р. н., освіта вища,  член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬ-
КЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — 
УКРОП», засновник ПП «Проект 
Технологія», живе в м. Київ, — 
20-й округ;

Кравченко Анна Антонівна, 
26.07.1989 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, — 23-й округ;

Піотрович Лариса Максимів-
на, 10.03.1960 р. н., освіта вища, 
безпартійна, пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, — 22-й округ;

Радченко Тетяна Володи-
мирівна, 06.02.1976 р. н., освіта 
вища, безпартійна, директор ТОВ 
«Кредит-Ріелті», живе в м. Київ, — 
21-й округ. 

Кандидат на посаду Вишго-
родського міського голови — 
Піотрович Лариса Максимівна. 

Єдина партія, де обоє перших 
кандидатів, — в міську та районні 
партії, — кияни. 

Взагалі, вражає кількість іного-
родніх кандидатів у списках цієї 
партії. Навмисне підрахував: у 
«міському» списку з 22-х грома-
дян таких рівно половина — 11. У 
«районному» з 18-ти — семеро.   

З Вишгородців головна людина 
тут, безумовно, Л. Піотрович (ко-
лишня заступниця В. Майбоженка 
по Київській облраді). Вона йде і 
у місто, і у район, і у область, і у 
мери. Як кажуть брати-росіяни: «И 
швец, и жнец, и на дуде игрец».

А, взагалі, цікава партія.  По-
радувала, наприклад, кандидат 
до міської ради Олена Юрчак,  
провідний фахівець Акціонерного 
товариства «Сбербанк Росіії».

Отакі ми, «укропи». Патріоти, 
одним словом...

Да, з кадрами, «укропівців», 
видно, не дуже добре. Мало того, 
що є «сімейні підрядники», — одні 
й ті ж прізвища і в «міському», і в 
«районному» списках...

 
«ВОЛЯ» Є. 

А РЕФОРМИ БУДУТЬ?
Вишгородська міська рада:
Момот Олексій Вікторович, 

12.02.1980 р. н., освіта вища, 
безпартійний, приватний під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
перший канидат;

Байбаєва Ангеліна Дмитрів-
на, 12.10.1993 р. н., освіта вища, 
безпартійна, тимчасово не пра-
цює, живе в с. Чайки, Києво-Свя-
тошинського р-ну,  7-й округ;

Баланюк Олександр Іванович, 
14.05.1970 р. н., освіта вища, без-
партійний,приватний підприємець, 
живе в с. Нові Петрівці, 11-й округ;

Буренок Артем Олександро-
вич, 19.08.1988 р. н., освіта вища, 
безпартійний, керівник гуртка від-
ділу освіти ТЦ «Дивосвіт», живе в 
м. Вишгород, 12-й округ;

Боднарчук Катери на Віталіїв-
на, 24.05.1977 р. н., освта вища, 
безпартійна, приватний під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
3-й округ;

Бондаренко Зоя Ярославів-
на, 18.06.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійна, провідний фахівець 
відділу освіти Вишгородської рай-
держадміністрації, живе в м. Виш-
город, 34-й округ;

Годз Тетяна Миколаївна, 

20.07.1971 р. н., освіта вища, без-
партійна, юрист ТОВ «Інжгеотех-
сервіс», живе в м. Коростишів, 
16-й округ;

Головаченко Анна Миколаїв-
на, 17.01.1986 р. н., освіта вища, 
член партії «Воля», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 4-й 
округ;

Довбиш Анастасія Вадимівна, 
19.11.1986 р. н., освіта вища, без-
партійна, юрист ПрАТ «Райз-Мак-
симко», живе в м. Вишгород, 14-й 
округ;

Колот Оксана Василівна, 
08.03.1970 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, Київська обл., 
28-й округ;

Крадожон Лариса Анатоліїв-
на, 01.12.1971 р. н., освіта вища, 
безпартійна, головний аудитор КО 
«Київзеленбуд», живе в м. Вишго-
род, 33-й округ;

Куколевська Жанна Дмитрів-
на, 02.11.1973 р. н., освіта вища, 

безпартійна, викладач Київсько-
го національного економічного 
університету, живе в м. Вишгород, 
26-й округ;

Кулініч Людмила Миколаївна, 
13.09.1981 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 30-й округ;

Кучмій Олег Вікторович, 
22.10.1976 р. н., освіта вища, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 13-й округ;

Лісник Іван Федорович, 
04.12.1948 р. н., освіта вища, без-
партійний, пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 17-й округ;

Макаренко Максим Валерійо-
вич, 28.05.1980 р. н., освіта вища, 
безпартійний, лікар-стоматолог, 
клініка «Istomatolog», живе в м. 
Вишгород, 22-й округ;

Маклакова Оксана Віталіївна, 
24.12.1974 р. н., освіта вища, без-
партійна, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 10-й округ;

Малишев Володимир Олек-
сандрович, 23.03.1958 р. н., 
освіта вища, безпартійний, пен-
сіонер, живе в м. Вишгород, 9-й 
округ;

Матко Борис Борисович, 
01.03.1980 р. н., освіта вища, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 2-й округ;

Перегонцев Олег Володими-
рович, 01.10.1973 р. н., освіта 
вища, безпартійний, начальник 
сектору системи управління і за-
хисту Департаменту реконструкції 

та ТП ПАТ «Укргідроенерго», живе 
в м. Вишгород, 19-й округ;

Пироженко Віталій Андрійо-
вич, 08.05.1975 р. н., освіта вища, 
безпартійний, головний інженер 
ІВРАТЕХ, живе в м. Вишгород, 
27-й округ;

Прокопенко Сергій Володими-
рович, 07.11.1966 р. н., освіта в 
ища, безпартійний, тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 23-й 
округ;

Руденко Наталія Володи-
мирівна, 19.11.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійна, юрист-кон-
сультант Національні інформацій-
ні системи, живе в м. Вишгород, 
32-й округ;

Сардак Віталій Ігорович, 
07.08.1983 р. н., освіта вища, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 18-й округ;

Сербін Андрій Володимиро-
вич, 14.11.1980 р. н., освіта вища, 
безпартійний, лікар КЗ «Вишго-
родська ЦРЛ», живе в м. Вишго-

род, 5-й округ;
Тютюнник Артем Володими-

рович, 05.12.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійний, приватний 
підприємець, живе в м. Вишгород, 
20-й округ;

Ходосевич Кирило Леонідо-
вич, 03.11.1976 р. н., освіта вища, 
безпартійний, тимчасово не пра-
цює, живе в м. Вишгород, 29-й 
округ;

Черняк Ілона Володимирівна, 
16.06.1987 р. н., освіта вища, без-
партійна, кореспондент ГО «Со-
ціальна Політика», живе в м. Київ, 
24-й округ;

Чертков Олександр Іванович, 
14.03.1979 р. н., освіта вища, тим-
часово не працює, живе в с. Нові 
Петрівці, 31-й округ;

Шамота Олександр Мико-
лайович, 04.02.1972 р. н., освіта 
вища, безпартійний, приватний 
підприємець, живе в м. Вишгород, 
21-й округ;

Шачковська  Олена Володи-
мирівна, 06.07.1972 р. н., освіта 
вища, безпартійна, лікар Вишго-
родської ЦРЛ, живе в м. Вишго-
род, 25-й округ;

Шкурко Лідія Іванівна, 
07.01.1963 р. н., освіта вища, без-
партійна, заступник директора 
ВРС «Надія», живе в м. Вишгород, 
8-й округ;

Шубка Віктор Вікторович, 
12.11.1983 р. н., освіта вища, член 
партії «Воля», тренер з хортингу, 
школа «Сузір’я», живе в м. Вишго-

род, 6-й округ;
Яковенко Василь Васильович 

19.05.1992 р. н., освіта вища, без-
партійний, електротехнік КПЖ і КГ 
Вишгородської міської ради, живе 
в м. Вишгород, 1-й округ;

Вишгородська районна рада:
Яковенко Василь Васильо-

вич, 01.08.1957 р. н., освіта 
вища, безпартійний, лікар Вишго-
родської ЦРЛ, перший кандидат;

Борошнюк Олександр Михай-
лович, 21.08.1981 р. н., освіта 
вища, безпартійний, начальник 
відділу ТОВ «Технологія», живе 
в м. Вишгород, 6-й округ;

Валенок Тетяна Василівна, 
09.08.1980 р. н., освіта серед-
ня, безпартійна, медична сестра 
Вишгородської ЦРЛ, живе в с. То-
локунь, 34-й округ;

Веденьєва Олександра Ана-
толіївна, 16.05.1991 р. н., освіта 
вища, безпартійна, помічник на-
родного депутата Верховної Ради 
України,живе в м. Васильків, 22-й 

округ;
Головаченко Володимир 

Віталійович, 17.01.1982 р. н., 
освіта вища, безпартійний, при-
ватний підприємець, живе в м. 
Вишгород, 5-й округ;

Дяченко Марія Андріївна, 
04.08.1960 р. н., освіта вища, без-
партійна, бухгалтер Вишгородсь-
кої РАЙСТ живе в смт Димер, 7-й 
округ;

Клочаний Олександр Івано-
вич, 11.04.1979 р. н., освіта вища, 
член партії «Воля», приватний 
підприємець, живе в с. Дулиць-
ке Сквирського району Київської 
обл., 26-й округ;

Малишев Олександр Воло-
димирович, 09.06.1982, освіта 
вища, член партії «Воля», гене-
ральний директор ТОВ «Норіді-
Груп», живе в м. Вишгород, 3-й 
округ;

Недашківський Руслан Ми-
хайлович,  25.01.1963 р. н., 
освіта вища, безпартійний, ди-
ректор Катюжанського вищого 
професійного училища, живе в с. 
Катюжанка, 17-й округ;

Петров Віктор Валентинович, 
15.07.1982 р. н., освіта вища, 
член партії «Воля», приватний 
підприємець, живе в м. Київ, 35-й 
округ;

Пустовий Віктор Володими-
рович, 12.09.1970, освіта вища, 
член партії «Воля», директор 
Глібівського будинку культури, 
живе в с. Вахівка, 10-й округ;

Ці вибори — шанс. Не для 
Отримати на наступних виборах 

Перспективи не райдужні...
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Пустовий Митрофан Митро-
фанович, 24.10.1965 р. н., освіта 
вища, член партії «Воля», пенсіо-
нер, живе в с. Рудня-Димерська, 
29-й округ;

Санніков Олег Володими-
рович, 18.05.1991 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
1-й округ;

Студзинський Радіон Олек-
сандрович, 11.09.1991, освіта 
вища, безпартійний, провідний 
фахівець з питань цивільного за-
хисту ГУ ДСНС України у Київсь-
кій області, живе в м. Вишгород, 
9-й округ; 

Шкурко Лідія Іванівна, 
07.01.1963 р. н., освіта вища, без-
партійна, заступник директора 
ВРС «Надія», живе в м. Вишго-
род, 31-й округ.

Київська обласна рада
Кандидатів не висунуто.
Кандидатом на посаду Виш-

городського міського голови 

висунуто Момота Олексія Вікто-
ровича.

Кинулося у вічі: «міський» пар-
тсписок закінчується прізвищем 
«Яковенко», а районний цим же 
прізвищем починається. Думав, 
помилка. Оскільки і імена, і іні-
ціали співпадають. Але ж ні — 
роки народження різні. Виходить 
— батько і син, якій названий на 
честь батька. А батька, мабуть, 
назвали на честь діда...

Коротше, кажучи, старий до-
брий «сімейний підряд». Василь 
Васильович-старший, до речі, 
вже був депутатом райради. Ми-
нулого скликання. При всій моїй 
повазі до Василя Васильовича 
як до лікаря-професіонала та до 
його мужності (він добровільно 
поїхав в зону АТО), я не пам’ятаю, 
щоб він якось особливо виділявся 
на сесіях із 43-х бютівців, керова-
них організаційним генієм І. По-
бідаш. Що стосується  «сімейного 
підряду», то тут немає чого ко-
ментувати. Це — велика радість 
і рідкість, коли в одній сім’ї знай-
шлося аж два достойних канди-
дати в депутати

Щодо «сімейного підряду»: в 
«районних» списках цієї партії 
є ще двоє Пустових — Віктор та 
Митрофан. Родичі вони чи ні? Не-
відомо. Потрібно було б вказува-
ти в списках наявність та ступінь 
родинних зв’язків. Вношу пропо-
зицію. 

А, взагалі, є, є до «Волі» декіль-
ка питань. Одне з них — з приво-
ду досвіченого депутата багатьох 
скликань, виключно принципової 
та послідовної людини, «вічного» 
і непримиренного борця з владою 
за інтереси виборців С. Проко-
пенка. Чому б партійним началь-
никам не поставити його першим 
кандидатом? Якщо не в місто, то 
хоча б, в район?

Або взяти ту ж Жанну Ку-
колєвську, яка, кажуть, працюва-
ла у юридичному відділі міськви-
конкому. І от я думаю (в зв’язку 
із галасом що здійнявся остан-
нім часом з приводу безкінечних 
черг до дитсадків): а чи не тоді це 
було, коли «каратівський» дитса-
док перетворився, з одного боку, 
на ліцей, а з іншого — на офіс де-
путата міськради В. Федосенка?

Також, знайшов у списку канди-
датів директора Катюжанського 

вищого професійного училища 
(до речі, «вище профтехучили-
ще» — це добре, але «профте-
хучище-академія» — краще) Р. 
Недашківського. І зразу згадав, 
де останній раз чув це прізвище 
— в купі документів, які мені не-
щодавно передавали двоє звіль-
нених викладачів цього учбового 
закладу. Які свідчили про дуже 
неоднозначну ситуацію, яка скла-
лася в училищі з використанням 
керівництвом матеріальних ре-
сурсів  — на межі зовживання 
цими ресурсами. В нашому ви-
данні, навіть, був надрукований 
перший матеріал із задуманої 
серії матеріалів з цього приводу.

Так от, в ситуації ми, все одно, 
розберемося. І ніякі «корочки», 
якщо ці підозри знайдуть під-
твердження, Р. Недашківському 
не допоможуть. 

А, взагалі, список «Волі» справ-
ляє, дещо, дивне враження. І 
кількістю маловідомих прізвищ, і 

кількістю іногородних громадян, і 
кількістю безробітних.

Знаючи і поважаючи О. Момота, 
чекав більшого і кращого. Якщо 
стане мером, бажаю йому уваж-
ніше ставитися до підбору кадрів.  

«НАШ КРАЙ»: 
ВСЯ НАДІЯ НА ФАХІВЦІВ? 

Вишгородська міська рада:
Шубко Інна Василівна, 

20.02.1970 р. н., освіта вища, без-
партійна, директор В и ш г о -
родської районної гімназії «Ін-
телект», живе в м. Вишгород, 
перший кандидат;

Миколенко Дмитро Володи-
мирович, 06.09.1957 р. н., освіта 
вища, безпартійний, начальник 
управління АТ «БРОКБІЗ-
НЕСБАНК», живе в м. Вишгород, 
1-й округ;

Поташник Семен Ізрайлевич, 
25.05.1930 р. н., освіта вища, 
безпартійний, перший заступник 
генерального директора — голо-
ва науково-технічної ради ПАТ 
«Укргідроенерго», живе в м. Виш-
город, 2-й округ;

Пугач Віталій Миколайович, 
15.10.1994 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, безпартійний, 
студент IV курсу Київського На-
ціонального торговельно-еко-
номічного університет, живе в м. 
Вишгород, 3-й округ;

Крилов Сергій Володимиро-
вич, 19.02.1961 р. н., освіта вища, 
безпартійний, завідуючий від-
діленням анестезіології та інтен-
сивної терапії КЗ «Вишгородська 
центральна районна лікарня», 
живе в м. Вишгород, 4-й округ;

Іванов Олександр Воло-
димирович, 25.09.1966 р. н., 
освіта вища, безпартійний, лікар 
–психіатр КЗ «Вишгородська цен-
тральна районна лікарня», живе 
в м. Вишгород, 5-й округ;

Фещенко Олексій Григоро-
вич, 09.10.1932 р. н., освіта вища, 
безпартійний, пенсіонер, живе в 
м. Вишгород, 6-й округ;

Чередниченко Сергій Олек-
сандрович, 29.08.1981 р. н., 
освіта вища, безпартійний, дирек-
тор ТОВ «Акцепт», живе в м. Виш-
город, 7-й округ;

Макаренко Олександр Ми-
хайлович, 10.101984 р. н., освіта 
вища, безпартійний, головний 
лікар Вишгородської районної 

стоматологічної поліклініки КЗ 
«Вишгородська центральна рай-
онна лікарня», живе в м. Вишго-
род, 8-й округ;

Цес Юрій Миколайович, 
04.02.1966 р. н., освіта загальна 
середня, безпартійний, тимчасо-
во не працює, живе в м. Вишго-
род, 9-й округ;

Рудько Наталія Петрівна, 
19.03.1962 р. н., освіта вища, без-
партійна, директор В и ш г о -
родського територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), 
живе в м. Вишгород, 10-й округ;

Михайленко Дмитро Борисо-
вич, 10.12.1963 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, безпартійний, 
тимчасово не працює, живе в м. 
Вишгород, 11-й округ;

Андрушко Сергій Васильо-
вич, 20.01.1957 р. н., освіта 
вища, безпартійний, голова прав-
ління ПАТ «Київська пересувна 
механізована колона № 2», живе 

в м. Вишгород, 12-й округ;
Борисевич Михайло Михай-

лович,  09.02.1968 р. н., освіта 
вища, безпартійний, завідуючий 
терапевтичним відділенням КЗ 
«Вишгородська центральна рай-
онна лікарня», живе в м. Вишго-
род, 13-й округ;

Губар Ірина Анатоліївна, 
05.08.1963 р. н., освіта вища, 
безпартійна, завідуюча акушер-
сько-гінекологічного відділення 
КЗ «Вишгородська центральна 
районна лікарня», живе в м. Виш-
город, 14-й округ;

Гончар Віталій Іванович, 
20.02.1952 р. н., освіта вища, без-
партійний, пенсіонер, живе в  м. 
Вишгород, 15-й округ;

Оспанова Ніна Петрівна, 
01.03.1957 р. н., освіта вища, без-
партійна, завідуюча поліклінікою 
КЗ «Вишгородська централь-
на районна лікарня», живе в с. 
Лютіж, 16-й округ;

Даниленко Олександр Мико-
лайович, 05.06.1960 р. н., освіта 
вища, безпартійний, пенсіонер, 
живе в м. Вишгород, 17-й округ;

Мельник Василь Петрович, 
13.11.1950 р. н., освта вища, без-
партійний, лікар-ендокринолог; 
заступник головного лікаря по 
експертизі тимчасової непрацез-
датності КЗ «Вишгородська цен-
тральна районна лікарня», живе 
в м. Вишгород, 18-й округ;

Уашев Андрій Тажикович, 
23.06.1955 р. н., освіта вища, без-
партійний, пенсіонер, живе в с. 
Нові Петрівці, 19-й округ;

Коваленко Анатолій Вікторо-
вич, 13.04.1975 р. н., освіта вища, 
безпартійний, лікар-анестезіолог 
КЗ «Вишгородська центральна 
районна лікарня», живе в м. Виш-
город, 20-й округ;

Похиталюк Ірина Володи-
мирівна, 07.08.1981 р. н., освіта 
вища, безпартійна, директор ТОВ 
«УАІД Рада», живе в м. Вишго-
род, 21-й округ;

Войнич Євгеній Михайлович, 
01.05.1949 р. н., освіта вища, без-
партійний, начальник виробни-
чо-технічного відділу КП «Міжна-
родний аеропорт Київ «Жуляни», 
живе в м. Вишгород, 22-й округ;

Гуцул Юрій Федорович, 
24.04.1972 р. н., освіта загальна 
середня, безпартійний, директор 
ТОВ «Славія», живе в м. Вишго-

род, 23-й округ;
Фурса Вячеслав Степанович, 

17.12.1967 р. н., освіта вища, без-
партійний, генеральний директор 
ТОВ «Агрохолдинг «Радосвіт», 
живе в м. Вишгород, 24-й округ;

Бурикін Олексій Вікторович, 
08.12.1980 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор ПП «Ос кар», 
живе в м. Вишгород, 25 округ;

Вітряний Ярослав Вікторо-
вич, 20.11.1983 р. н., освіта вища, 
безпартійний, комерційний дирек-
тор юридичної фірми «Лексітер 
Україна», живе в м. Вишгород, 
26-й округ;

Чередниченко Олександр 
Миколайович, 30.04.1955 р. н., 
освіта вища, безпартійний, голо-
ва Правління КІГ «Гідромеханіза-
тор», живе в м. Київ, 27-й округ;

Шевченко Раїса Андріївна, 
17.06.1961 р. н., освіта вища, 
безпартійна, начальник сектору 
ОПТНіПБ Філії «Каскад Київських 
ГЕС та ГАЕС», живе в м. Вишго-

Вишгород, 26-й округ;
Гальчук Анатолій Павлович, 

02.08.1959 р. н., освіта вища, 
безпартійний, генеральний ди-
ректор ТОВ «Концерн Київпід-
земшляхбуд», живе в с. Нові Пе-
трівці, 25-й округ;

Гончар Віталій Іванович, 
20.02.1952 р. н., освіта вища, без-
партійний, пенсіонер, живе в м. 
Вишгород,1-й округ;

Горейко Борис Павлович, 
09.07.1959 р. н., освіта професій-
но-технічна, безпартійний, пен-
сіонер, живе в с. Литвинівка, 20-й 
округ;

Даниленко Олександр Мико-
лайович, 05.03.1960 р. н., освіта 
вища, безпартійний, пенсіонер, 
живе в м. Вишгород, 3-й округ;

Демченко Віра Михайлівна, 
19.01.1953 р. н., освіта професій-
но-технічна, член політичної партії 
«НАШ КРАЙ», фізична особа-під-
приємець, живе в с. Воропаїв, 
16-й округ;

Денисова Світлана Михайлів-
на, 03.04.1975 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «НАШ 
КРАЙ», спеціаліст І категорії з ро-
звитку будівництва та інфраструк-
тури Димерської селищної ради, 
живе в смт Димер, 7-й округ;

Дума Лідія Андріївна, 23.01. 
1959 р. н., освіта вища, безпартій-
на, пенсіонер, живе в с. Вища Ду-
бечня, 11-й округ;

Духота Валентина Іванівна, 
02.10.1961 р. н., освіта вища, без-
партійна, заступник голови Вишго-
родської районної державної ад-
міністрації, живе в с. Нові Петрівці, 
29-й округ;

Дядченко Світлана Гри-
горівна, 28.11.1979 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«НАШ КРАЙ», фізична особа-під-
приємець, живе в с. Лебедівка, 
19-й округ;

Жаврук Віталій Миколайович, 
11.08.1987 р. н., освіта загальна 
середня, безпартійний, експе-
дитор ТОВ «Сандора», живе в с. 
Нові Петрівці, 24-й округ;

Кашталян Світлана Миколаїв-
на, 19.02.1971 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «НАШ 
КРАЙ», директор департаменту 
ПАТ «Укртрансгаз», живе в  с. Пір-
ново, 27-й округ;

Клебан Наталія Олексіївна, 
05.07.1966 р. н., освіта вища, член 
політичної партії «НАШ КРАЙ», 
тимчасово не працює, живе в с. 
Старі Петрівці, 31-й округ;

Климась Сергій Васильович, 
20.04.1969 р. н., освіта вища, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в м. Бровари, 23-й округ;

Костюченко Тетяна Миколаїв-
на, 23.11.1957 р. н., освіта вища, 
безпартійна, завідуюча Дитячим 
навчальним закладом ясла-садок 
«Барвінок» с. Лютіж, живе в с. Де-
мидів, 15-й округ;

Куковенко Андрій Михайло-
вич, 22.02.1982 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД», живе в с. Червоне, 
30-й округ;

Куляєв Віктор Євгенович, 
23.06.1953 р. н., освіта вища, без-
партійний, пенсіонер, живе в м. 
Київ, 34-й округ;

Лахман  Віктор Миколайо-
вич, 30.08.1960 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, безпартійний, 
директор приватного сільгоспід-
приємства «Вікторія», живе в с. 
Катюжанка, 17-й округ;

Малашенко Ольга Кирилівна, 
18.06.1955 р. н., освіта вища, без-
партійна, головний лікар Димер-
ської районної лікарні, живе в смт 
Димер, 36-й округ;

кандидатів — для виборців. 
працездатні і ефективні місцеві ради

род, 28-й округ;
Шашкін Валерій Анатолій-

ович, 12.08.1956 р. н., освіта 
вища, безпартійний, майор 11-го 
окремого батальйону «Київська 
Русь», живе в с. Хотянівка, 29-й 
округ;

Німченко Тетяна Юріївна, 
12.05.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійна, головний бухгалтер 
ТОВ «АЗБІ», живе в м. Вишгород, 
30-й округ;

Бурикін Євгеній Вікторович, 
08.12.1980 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор юридич-
ної фірми «Лексітер Україна», 
живе в м. Вишгород, 31-й округ;

Пугач Микола Олександро-
вич, 25.09.1971 р. н., освіта 
вища, безпартійний, начальник 
дільниці ТОВ «ФОРВАРД КИЇВ-
СЕРВІС», живе в м. Вишгород, 
32-й округ;

Булгакова Ганна Володи-
мирівна, 26.07.1977 р. н., освіта 
вища, безпартійна, начальник 
відділу з питань діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування 
та адміністративно-територіаль-
ного устрою Міністерства юсти-
ції України, живе в м. Київ, 33-й 
округ;

Прибора Микола Володими-
рович, 08.05.1967 р. н., освіта 
вища, безпартійний, військовий 
комісар комісаріату Вишгородсь-
кого району, живе вм. Вишгород, 
34-й округ.

Вишгородська районна рада:
Савенок Вячеслав Володи-

мирович,  17.12.1968 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«НАШ КРАЙ», перший заступник 
голови Вишгородської райдер-
жадміністрації, живе в с. Лютіж, 
перший кандидат;

Біляєв Олександр Тарасович, 
29.08.1985 р. н., освіта вища, без-
партійний, начальник відділу куль-
тури, національностей та релігій 
Вишгородської районної держад-
міністрації, живе в с. Лютіж, 35-й 
округ;

Бойко Олексій Леонідович, 
31.07.1976 р. н., освіта вища, без-
партійний, начальник ДП «Київсь-
ка лісова науково-дослідна стан-
ція», живе в с. Лютіж, 22-й округ;

Борзовець Віталій Володи-
мирович, 17.01.1959 р. н., освіта 
вища, безпартійний, кореспондент 
газети «На самом деле», живе в м. 

Перспективи не райдужні...

(Закінчення на 11-й стор.)
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14 жовтня цього року у Вишгороді на 
площі перед адмінбудинком відбувся 
концерт до Дня захисника Вітчизни. 
Серед запрошених виконавців: народ-
ний артист України Олег Гаврилюк та 
гурт учасників АТО «Свої». Хлопці не 
могли відмовитись від можливості 
виступити перед бойовими побрати-
мами у такий день. Та відверта політи-
зованість концерту залишила більше 
негативу, ніж святкових емоцій.

Серед глядачів майоріли прапори різ-
них політичних сил та жодного державно-
го прапору! Ситуацію виправили учасники 
АТО, які прийшли послухати своїх побра-
тимів і не забули розгорнути державні 
прапори. Під час свого виступу, учасники 
гурту «Свої» навмисно акцентували увагу 
глядачів на своїй аполітичності та відсто-
роненні до будь-яких виборчих процесів 
в цілому. Хлопці співали, спілкувалися 
із глядачами на патріотичні теми, вітали 
побратимів зі святом. Навіть на початку 
виступу групи було згорнуто усі політичні 
прапори.

Але неправдиві чутки таки поширились 
містом і районом. З усіх боків посипа-
лись звинувачення в сторону «Асоціації 
учасників АТО Вишгородщини». Справа 
в тому, що один із учасників гурту «Свої», 
Денис Париж, є головою правління ГО 
«Асоціація учасників АТО Вишгородщини» 
та головою координаційної ради учасників 
АТО при Київській ОДА. Тому деякі де-
структивні особи не змогли оминути мож-
ливості вилити чергову порцію бруду на 
своїх конкурентів. Звинувачення у запро-
данстві «Асоціації…» партії «Блока Петра 
Порошенка «Солідарність» — це брехня, 
за яку цим людям доведеться відповідати 
перед Богом! Ще задовго до передвибор-
чої гонки, позачерговими загальними збо-
рами, члени «Асоціації…» винесли колек-
тивне рішення про позаполітичний статус. 
Учасники АТО Вишгородщини прийняли 
рішення підтримувати виключно конкрет-
ні особистості, які вже зробили для лю-
дей багато добра без огидного самопіару. 
Політичні кольори тільки дратують хлоп-
ців! Тому члени «Асоціації учасників АТО 
Вишгородщини» та гурту «Свої» заклика-
ють усіх —  не вірити брехливій пропаган-
ді продажних горе-діячів.

P. S. Я особисто відмовився від вось-
ми пропозицій балотуватися, бо вважаю, 
що ми завоювали право бути шановани-
ми і почутими владою будь-яких рівнів, а 
належність до будь-якої політичної сили 
просто зв’яже нам руки, бо наша діяль-
ність спрямована не тільки на вирішення 
питань учасників АТО та членів сімей за-
гиблих Героїв, а й побудову чесного і спра-
ведливого суспільства.

Звісно, є кандидат на посаду Вишгород-
ського міського голови, якому особисто я 
відверто симпатизую. Як житель району, 
знаю багато добрих справ цієї людини. 
У минулому, на посаді голови Вишгород-
ської РДА, він зумів об`єднати в робочий 
механізм і місто, і район. Не скажу, що я 
у захваті від усієї його команди та впев-
нений, що ця людина здатна по-доброму 
здивувати всіх. Я свідомо не хочу кон-
кретизувати своїх симпатій, щоб запобіг-
ти звинуваченню у піарі. Це мої особисті 
симпатії. Хоч і багато побратимів розділя-
ють мою думку та я не можу ігнорувати 
колективних рішень членів «Асоціації…». 
Крім того, незалежно від результатів ви-
борів, ми готові до конструктивного діало-
гу й співпраці з усіма: і з переможцями, і з 
переможеними. Вибори проходять, люди 
лишаються.

Денис ПАРИЖ, 
голова ГО «Асоціація учасників АТО 

Вишгородщини»

Вишгород. Вибір 2015: 
немає право на помилку-2

Цікаві часи були, перші швидкі успіхи 
— освітлення центральної частини міста 
сучасними лампами зі встановленням 
двотарифних лічильників, з якими навіть 
менше сплачувати стали при збільшенні 
освітлених територій. Потім — перша від-
новлена зона відпочинку біли стели Визво-
лителям міста і купи сміття кожний ранок, 
а мер: «Вони (малось на увазі несумлінні 
особи) смітять, а ми маємо прибирати» — 
сподобалась ця фраза, добре пам’ятає-
мо.  Зробили проїзд від вул. Симоненка 
до вул. Шкільної по трикутнику хащів та 
будівельного сміття: зараз тут чудовий 
сквер. І радість коли ввели в експлуатацію 
тренувальне поле стадіону «Енергетик» з 
роздягальнями для команд — малювали-
ся плани його подальшого розвитку. Була  
відчутна підтримка виконкому у допом-
озі яхт-клубам на водосховищі: і поштові 
адреси надали, й інвентаризацію майна 
допомогли зробити. У комунальне госпо-
дарство вперше було залучено державні 
кошти на ремонт декількох будинків та 
ліфтів. І гордість — перший маршрут авто-
бусу, який зразу полюбили містяни. Також 
тоді Вишгородводоканал майже погасив 
борги перед Київводоканалом. І, вреш-
ті-решт, надбання того часу — початок ро-
зробки Генерального плану Вишгорода – з 
усіма необхідними вимогами до розвитку 
сучасного міста, що знаходиться на істо-
ричних пагорбах, вздовж Дніпра і водо-
сховища: від скверів, рекреаційних зон і 
спортивних майданчиків, через промисло-
ве та житлове будівництво, до розвинутої 
соціальної інфраструктури. 

Але минули ті часи, поступово змінював-
ся склад апарату виконкому, заступники 
міського голови  і … точка зору на розви-
ток міста. Мабуть, змінилися пріоритети.

Найбільші зміни відбулися саме за 
останню каденцію. Чому? Правильна ро-
бота міського голови перед депутатськими 
виборами в 2010 році, коли в майже кож-
ному партійному списку були «свої люди». 
У результаті — безумовна більшість в раді 
— і роби, що хочеш. Унаслідок чого отри-
мали повне ігнорування затвердженого 
Генерального плану й вакханалію в забу-
дові міста, без урахувань потреб громади 
в житлово-комунальній  та соціальній ін-
фраструктурі.

Радимо замислитися з приводу певних 
«досягнень» за період поточної каденції 
міськради, з кінця 2010 року, коли активізу-
валися процеси з непрозорого розподілу 
земельних ділянок під будівництва як ба-
гатоповерхового, так й індивідуального, 
а з 2011 року ще й з порушенням вимог 
Генплану Вишгорода. Декілька прикладів.

Одне з поспішних рішень:  відведення зе-
мельної ділянки для побудови житлово-о-
фісного комплексу на території прилеглої 
до ринку. Нову територію для нормально-
го ринку не визначили, а будівництво три-
ває, хоча обіцяли зробити все навпаки: 
спочатку міський ринок, а потім будинки.

Ще одне, вже не зовсім зрозуміле. Рі-
шенням міської ради від 27 грудня 2013 
року під забудову передали ділянки в 

Свита робить короля.  Вона ж його і обробляє…
Народна мудрість

Керівник ніколи не повинен забувати про один з найваж-
ливіших законів управління людьми: свита робить короля. 
Тобто від людей, що оточують керівника, нерідко залежить 
його репутація і, як наслідок, ставлення до нього оточуючих. 
Свита короля — це той незламний стовп, на якому тримаєть-
ся все королівство. Керівник при всьому своєму бажанні не в 
змозі встигнути розглянути і вирішити одночасно всі про-
блеми. Його основне завдання — планувати і координувати 
глобальні цілі, ставити їх перед командою.

Після виборів 2006 року той новий склад керівництва 
Вишгорода, виконкому та його апарату був налаштований на зміни в управлін-
ні містом та наведенні елементарного ладу в його благоустрої, комунальному 
господарстві і транспортному забезпеченні. Вектор розвитку дійсно задавав 
Віктор Решетняк. Але завжди були ті, хто безпосередньо виконував постав-
лені завдання — заступники міського голови. Певний час пропрацював ваш 
покірний слуга. Потім були Віта Струкова, Андрій Пещерін. За питання житло-
во-комунального господарства відповідав та відповідає на сьогодні Олександр 
Ростовцев. Тривалий час протримався на посаді Олексій Данчин. Але з того 
першого складу заступників до сьогодні залишилася тільки Марія Решетнікова. 
Це свідчення її професіоналізму та толерантності.

лісі, які до цього належали Києво-Свято-
шинському лісопарковому господарству. 
Виділення відбулося за стандартною схе-
мою, що діяла і в Києві, і на Київщині — на 
підставних осіб, про що свідчить миттєвий 
їхній перепродаж.

Далі. Будівництво соціального житла за 
лікарнею: житло будується без «зайвого 
навантаження» на забудовника, без ураху-
вання потреб розвитку соціальної та кому-
нальної інфраструктури міста: ліжко-місць 
у лікарні, місць у дитсадочках та школах, 
потужностей комунальних підприємств, 
що забезпечують життєдіяльність міста, 
інженерних мереж, місць для паркування 
машин тощо. Майже збудували. І, звісна 
річ, виникла проблема – відсутність місць 
у дитячих садочках, внаслідок чого поча-
лося термінове вирішення питання його 
будівництва … в дубовому гаю, улюбле-
ному місці відпочинку містян.

Давайте згадаємо і славнозвісне громад-
ське обговорення (30 грудня 2013 року (?)) 
з  намаганням вирішити питання щодо за-
будови земельної ділянки, розташованої 
на розі вул. П. Калнишевського та алеї 
С. Поташника в м. Вишгороді, комплек-
сом громадських споруд із житловими та 
торгівельними приміщеннями. Простими 
словами кажучи, це дві житлові багатопо-
верхівки при вході до «урочища «Бегемо-
тики».  Замовник  детального плану тери-
торії — Вишгородська міська рада. Тоді 
виступили проти не тільки пересічні меш-
канці, які були обурені зухвалістю пред-
ставника міськвиконкому в особі Олексія 
Данчина, а й фахівці: розробник Генплану 
— головний архітектор проекту  В. Коло-
дова, директор Вишгородського істори-
ко-культурного заповідника І. Пироженко,  
архітектор  І. Лісник, депутат міської ради 
Д. Новицький. 

Ще один приклад «розвитку» міста. 
Ноу-хау у відведенні земельної ділян-
ки: «примусове» підписання акту права 
власності на земельну ділянку по вул. 
Набережна на користь юридичної особи 
за рішеннями суду, яке не тільки не було 
оскаржене в подальшому, а й розглядало-
ся судом за листом виконкому без участі 
його представника. Де мали б бути гро-
мадські центри будується житлова багато-
поверхівка.

Мабуть доречно поставити акцент та 
звернути увагу на маніпулювання із цільо-
вим призначенням територій, що відво-
дяться для будівництва. Часто-густо таке 
цільове призначення не відповідає за-
твердженому Генеральному плану Вишго-
рода, як, до речі, було в ситуації будівни-
цтва біля ринку.

Але лякає не це. Лякає те, що у Генплані, 
затвердженому у 2011 році, ця територія 
обліковується за вище названим цільовим 

призначенням: громадські центри…, а на 
тій схемі, яку називають генпланом у Виш-
городі  — вже передбачена багатоповер-
хова житлова забудова. А це вже підробка 
документів. Хто, коли, яким чином? Треба 
окремо з’ясовувати.

Неможливо не нагадати і про спроби 
знищення яхт-клубу «Енергетик», тери-
торію якого рішенням від 27 грудня 2013 
року роздали 32-ом «садівникам». Вини-
кає питання: хто з містян там отримав зе-
мельку? А-у! Відгукніться! 

До речі, тим же рішенням було відведе-
но три земельні ділянки на прибудинковій 
території житлового комплексу «Ольжин 
град» під … індивідуальне житлове будів-
ництво! Помилка? Не думаємо, що так! 

Давайте подивимось на «досягнення» в 
інших сферах. 

Почнемо із модернізації спортивного 
комплексу міста. Як вже зазначалось, 
дійсно колись будували плани розвитку 

спортивного центру. Навіть фахівця від 
спорту з міста Славутич запросили. Що 
маємо зараз? Майно стадіону, у розріз ін-
тересів громади, передано в оренду для 
перебудови в тренувальну базу Федерації 
футболу України (ФФУ) на 49 років. Цю 
ідею з реконструкцією спортивного ком-
плексу «Енергетик» особисто просували 
президент ФФУ Анатолій Коньков, а також 
тодішній губернатор Київської області і 
голова Київської обласної федерації фут-
болу Анатолій Присяжнюк та тодішній 
заступник міського голови Олексій Дан-
чин. Обіцянки ФФУ сприяти будівництву 
стадіону за школою № 3 залишилися обі-
цянками, від планів реконструкції стадіону 
«Енергетик» відмовились, а стадіон так і 
залишився в оренді. Що зроблено викон-
комом на сьогодні, щоб повернути громаді 
цей спортивний центр? Нічого!

Підсумовуючи, можна констатувати, 
що сьогодні Вишгород виглядає чудово: 
благоустрій, прибрано, культурні та спор-
тивні події. Місто стає популярним для 
проживання, як затишне і комфортне. 
Збільшується кількість новобудов - збіль-
шується населення. А що буде завтра? 

Якщо і надалі будуть прийматися подібні 
рішення, Вишгород швидко перетворить-
ся на спальний район на кшталт Троєщини 
(без образ до жителів) з усіма інфраструк-
турними та соціальними проблемами.

Виникає ще одне риторичне питання: у 
чиїх інтересах діяв заступник міського го-
лови О. Данчин, що відповідав за це на-
прямок діяльності, коли виносив майже всі 
ці проекти рішень, прийнятих у більшості з 
порушенням процедур регламенту? 

Саме тому лякає потужне намагання 
Олексія Олександровича повернутися до 
подальшого впливу на «розвиток» міста. 
Крім того, що є кандидатом в депутати до 
Вишгородської районної ради, він став ще 
й «довіреною» особою Марії Решетніко-
вої, мабуть претендуючи обійняти посаду 
першого заступника в разі обрання її місь-
ким головою. 

Але виборці мають знати, що на відміну 
від сенсу слогану передвиборчої кампанії 
Марії Степанівни, декларуючої турботу 
про Вишгород, порядність та професіо-
налізм, реальні дії її оточення кажуть про 
зворотне. Інтереси Олексія Данчина діа-
метрально розходяться з інтересами виш-
городчан. Пам’ятаємо, що свита робить 
короля..? Так за ЩО або за КОГО будемо 
віддавати свої голоси? За подальше про-
сування «незрозумілих» рішень, чи може 
щось змінимо? 

Тому усвідомлюйте точно за кого не бу-
дете голосувати. Радимо Вам не помили-
тися!

Д. Новицький, 
депутат міської ради

Денис Париж: 
«Ми — поза 
політикою!»

Точка зору
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Мартиненко Олександр Мико-
лайович, 14.10.1976 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«НАШ КРАЙ», начальник ВРКП 
«Комунальник» Київська область, 
живе в м. Вишгород, 28-й округ;

Матвійчук Олексій Вікторо-
вич, 09.08.1981 р. н., освіта вища, 
безпартійний, заступник началь-
ника Управління Держземагенства 
у Вишгородському районі, живе у 
Вишгородському районі (зазна-
чено в документах, що надала 
ВРВК), 12-й округ;

Миронов Сергій Геннадійович, 
01.02.1972 р. н., освіта вища, член 
політичної партії «НАШ КРАЙ», фі-
зична особа-підприємець, живе в 
с. Старі Петрівці, 33-й округ;

Мірошниченко Олексій Єв-
генович, 01.04.1953 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
Козаровицької загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів, живе в с. Ко-
заровичі, 18-й округ;

Міщенко Олег Вікторович, 
30.04.1970 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор Д е п а р -
таменту капітального будівництва 
Київської обласної державної 
адміністрації, живе в м. Київ, 8-й 
округ;

Нікулін Микола Миколайович, 
07.11.1970 р. н., освіта вища, 
безпартійний, начальник  Вишго-
родської філії по експлуатації га-
зового господарства «Київоблгаз», 
живе в смт Димер, 13-й округ;

Приходько Олександр 
Олексійович, 04.02.1960 р. н., 
освіта вища, член політичної 
партії «НАШ КРАЙ», пенсіонер, 
живе в м. Вишгород, 21-й округ;

Розмаїта Наталія Михайлівна, 
12.01.1960 р. н., освіта вища, без-
партійна, завідуюча дитячим 
навчальним закладом «Веселка» 
с. Гаврилівка, живе в с. Гаврилів-
ка, 14-й округ;

Рудько Наталія Петрівна, 
19.03.1962 р. н., освіта вища, 
безпартійна, директор Вишгород-
ського територіального центру 
соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг), живе в 
м. Вишгород, 2-й округ;

Семенчук Юрій Володими-
рович, 05.05.1958 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово не 
працює, живе в с. Лебедівка, 32-й 
округ;

Слюсар Володимир Андрійо-
вич, 25.05.1953 р. н., освіта вища, 
безпартійний, заступник директо-
ра з питань розвитку ТОВ «Пол-
лікомм, ЛТД», живе в с. Хотянівка, 
4-й округ;

Таран Олександр Володими-
рович, 23.10.1965 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ВРКП «Вишгородтепломережа», 
живе в м. Київ, 9-й округ;

Тарасенко Оксана Володи-
мирівна, 29.12.1965 р. н., освіта 
вища, безпартійна, начальник 
Управління Пенсійного фонду у 
Вишгородському районі, живе в  
м. Вишгород, 10-й округ;

Фурса Вячеслав Степанович, 
17.12.1967 р. н., освіта вища, без-
партійний, генеральний директор 
ТОВ «Агрохолдинг «Радосвіт», 
живе в м. Вишгород, 5-й округ;

Шубко Інна Василівна, 
20.02.1970 р. н., освіта вища, без-
партійна, директор В и ш г о -
родської районної гімназії «Інте-
лект», живе в м. Вишгород, 6-й 
округ.

Київська обласна рада
Геращенко Вадим Олексійо-

вич, 09.03.1971 р. н., освіта вища, 
безпартійний, генеральний дирек-
тор ПП «Альянс краси», живе в м. 
Одеса, — 22-й округ;

Головецький Михайло Пе-
трович, 05.06.1963 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор ДП 
«Вищедубечанське лісове госпо-
дарство», живе в м. Київ, — 21-й 
округ;

Мартиненко Олександр Мико-
лайович, 14.10.1976 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
Вишгородського районного кому-
нального підприємства «Кому-
нальник», живе в м. Вишгород, — 
23-й округ;

Фурса В’ячеслав Степанович, 
17.12.1967 р. н., освіта вища, 
безпартійний, генеральний дирек-
тор ТОВ «Агрохолдінг «Радосвіт», 
живе в м. Вишгород, — 20-й округ.

Кандидатом на посаду Виш-
городського міського голови 
політичною силою висунутий При-
ходько Олександр Олексійович.

Перечитав уважно партійні спи-
ски і аж незручно стало — одні 
директори, начальники і голови 
всього, що лише можна очолюва-
ти. Може, якби знав наперед про 
таку кількість достойних людей, і 
не насмілився б долучитися, як ка-
жуть... Постараюся бути об’єктив-
ним, тим паче, що до складання 
цього списку жодного відношення 
не маю і думки моєї з цього приво-
ду ніхто не питав.

Є «сімейні підрядники». Двоє: 
Пугачі і Бурикіни. Не так вже й ба-
гато, але є — нікуди не дінешся.

Однак, від всіх інших цей спи-
сок, все таки, відрізняється — тим, 
що знаєш чого від більшості з цих 
людей очікувати. Краще чи гір-
ше, але вони вже щось зробили 
у своєму житті, і продовжують ро-
бити. А з фахівцями, які б вони не 
були, якось спокійніше...  

І ЗНОВУ «НАРОДНИКИ» (УНП)
Вишгородська міська рада:
Багмут Едуард Геннадійович, 

08.10.1962 р. н., освіта вища, член 
УНП, директор ТОВ «ТЕРА», живе 
в м. Вишгород, перший кандидат;

Александров Сергій Васильо-
вич, 11.11.1977 р. н., освіта вища, 
позапартійний, заст. начальника 
Управління Управління контролю  
у сфері залізничного транспорту 
м.Київ, живе в м. Вишгород, 32-й 
округ;

Багмут Олена Олександрівна, 
01.01.1975 р. н., освіта вища, член 
УНП, приватний підприємець, 
живе в м. Вишгород, 25-й округ;

Богдан Олена Станіславівна, 
19.05.1980 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійна, Управ-
ляюча замком-готелем «Више-
град», живе в м.Вишгород, 1-й 
округ;

Борисенко Дмитро Володи-
мирович, 31.07.1979 р. н., освіта 
вища, позапартійний, начальник 
електротехнічного цеху Каскаду 
Київських ГЕС  і ГАЕС, живе в м. 
Вишгород, 19-й округ;

Васюта Олексій Анатолійо-
вич, 14.07.1985 р. н., освіта вища, 
позапартійний, менеджер зам-
ку-готелю «Вишеград», живе в м. 
Вишгород, 8-й округ;

Гордійчук Олександр Володи-
мирович, 20.10.1959 р. н., освіта 
вища, позапартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
7-й округ;

Давидович Володимир Ми-
колайович, 14.02.1974, освіта 
вища, позапартійний, державний 
інспектор Держінспекції з експлу-
атації електромереж, живе в м. 
Вишгород, 16-й округ;

Дніпровський Юрій Владис-
лавович, 06.02.1974 р. н., освіта 
вища, член УНП, заст.директора 
з питань будівництва ТОВ «ЕВЦ», 
живе в м.Вишгород, 6-й округ;

Кабашев Олександр Олексан-
дрович, 17.11.1959 р. н., освіта 
вища, позапартійний, пенсіонер, 
живе в м.Вишгород, 17-й округ;

Коваль Крістіна Миколаївна, 
18.02.1992 р. н., освіта вища, поза-
партійна, приватний підприємець, 
живе в м. Вишгород, 18-й округ;

Короленко Костянтин Владис-
лавович, 26.02.1975 р. н., освіта 
вища, позапартійний, головний 
лікар приватної клініки «Лі,Ді,ко», 
живе в м. Вишгород, 26-й округ;

Лисюк Микола Степанович, 
15.03.1951 р. н., освіиа вища, по-
запартійний, майстер Вишгород-
ського КП ЖКГ, живе в м.Вишго-
род, 34-й округ;

Машевський Олександр Йо-
сипович, 08.11.1961 р. н., освіта 
середнья спеціальна, позапартій-
ний, головний інженер СПМК-3, 
живе в м. Вишгород, 4-й округ

Могильна Ольга Володи-
мирівна, 26.01.1959 р. н., освіта 
вища, позапартійна, головний бух-
галтер ТОВ «Центр лабораторних 
досліджень», живе в м. Вишгород, 
24-й округ;

Пеньківський Валерій Петро-
вич, 06.01.1964 р. н., освіта вища, 
позапартійний, тимчасово не пра-
цює, живе в м. Вишгород, 21-й 
округ;

Подшивалкін Валерій Бори-
сович, 26.01.1967 р. н., освіта 
середня спеціальна, член УНП, 
директор ПП «БудТех», живе в м. 
Вишгород, 9-й округ;

Половинкіна Тетяна Олегівна, 
28.11.1986 р. н., освіта вища, по-
запартійна, директор Т О В 
«Трісель», живе в м. Вишгород, в 
20-й округ;

Понько Микола Миколайович, 
06.03.1953 р. н., освіта вища, поза-
партійний, керівник ТОВ «Сервісе-
нергобуд», живе в м.Вишгород, 
3-й округ;

Титаренко Валентин Володи-
мирович, 02.09.1955 р. н., освіта 
вища, член УНП, голова фермер-
ського господарства «Лан», живе 
в м. Вишгород, 27-й округ;

Фурса Олександр Іванович, 
13.01.1971 р. н., освіта середня 
спеціальна, позапартійний, при-
ватний підприємець, живе в м. 
Вишгород, 10-й округ;

Черкай Олександр Володи-
мирович, 25.11.1957 р. н., освіта 
вища, позапартійний, старший 
тренер-викладач з футболу Виш-
городського міського футбольного 
клубу «Чайка», живе в м. Вишго-
род, 29-й округ.

Кандидатів в депутати район-
ної ради політична сила не вису-
нула. 

Кандидатів до Київської облас-
ної ради теж не висунуто. 

Із списка зразу видно, що об’єд-
нали свої зусилля колишній «со-
ціаліст» в райраді Е. Багмут і 
нинішній «регіонал» в міськраді М. 
Коваль. Інакше, чого б це в списку 
було так багато людей, причетних 
до роботи в «замку-готелі «Више-
град»? І чого б там разом із Е. Баг-
мутом опинилася б О. Багмут, і, 

Ці вибори — шанс. Не для кандидатів — для виборців. Отримати 
на наступних виборах працездатні і ефективні місцеві ради

навіть, Крістіна Коваль? Ото ж бо 
й воно. Сім’я — це святе. 

А, взагалі, список складає непо-
гане враження. Є майстри КПЖ і 
КГ, є спортсмени, є інженери. Є, 
навіть, старожили-депутати від 
цієї партії, такі, як В. Титаренко 
(райрада). Жаль, лише, що мало...

І «РУХІВЦІі», і «КОНТРОЛЕРИ» 
(«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ» 

«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»)
Вишгородська міська рада:
Нечитайло Надія Володи-

мирівна, 02.12.1983 р. н., освіта 
вища, безпартійна, директор ТОВ 
«Перша юридично-консалтингова 
компанія», живе в м. Київ, перший 
кандидат;

Глущенко Артем Ігорович, 
19.07.1984 р. н., освіта вища, без-
партійний, архітектор ТОВ «Ан-
нтес», живе в м. Вишгород, 26-й 
округ;

Данілов Антон Євгенович, 
01.06.1985 р. н., освіта вища, без-
партійний, інженер ТДВ компанії 
«БЕСТ», живе в м. Вишгород, 9-й 
округ;

Китаїв Андрій Олегович, 
17.12.1980 р. н., освіта вища, член 
Політичної партії «Народний рух 
«Громадський контроль», приват-
ний підприємець, живе в м. Київ, 
4-й округ;

Курмишов Олександр Васи-
льович, 04.09.1965 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ТОВ «ОптімалХелс», живе в м. 
Київ, 24-й округ;

Кучмійов Андрій Володими-
рович, 08.01.1980 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово не 
працює, живе в м. Київ, 23-й округ;

Майсурадзе Георгій Нугзаро-
вич, 03.05.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійний, заступник міського 
голови Вишневої міської ради, 
живе в м. Київ, 14-й округ;

Мусієнко Володимир Івано-
вич, 07.06.1956 р. н., ос    ві та вища, 
безпартійний, заступник директо-
ра Державного Українського на-
уково-дослідного інституту фар-
форо-фаянсової промисловості, 
живе в м. Київ, 31-й округ;

Осика Олександр Вікторо-
вич, 13.06.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійний, приватний 
підприємець, живе в м. Київ, 12-й 
округ;

Павловська Юлія Владис-
лавівна, 23.10.1978 р. н., освіта 
вища, безпартійна, журналіст гро-
мадсько-політичної газети «Наша 
версія», живе в с. Хотянівка, 1-й 
округ;

Присяжний Валерій Павло-
вич, 20.01.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійний, адвокат, живе в м. 
Хмельницький, 3-й округ;

Смагін Сергій Анатолійович, 
11.04.1979 р. н., освіта вища, без-
партійний, виконуючий обов’язки 
директора Державного Українсь-
кого науково-дослідного інституту 
фарфоро-фаянсової промисло-
вості, живе в м. Київ, 21-й округ;

Вишгородська районна рада:
Майсурадзе Георгій Нугзаро-

вич, 03.05.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійний, заступник міського 
голови Вишневої міської ради, 
живе в  м. Київ, перший кандидат;

Глущенко Артем Ігорович, 
19.07.1984 р. н., освіта вища, без-
партійний, директор Т О В 
«Аннтес», живе в м. Вишгород, 
23-й округ;

Калошин Олексій Федоро-
вич, 18.09.1946 р. н., освіта вища, 

безпартійний,  живе в м. Київ, 3-й 
округ;

Курмишов Олександр Васи-
льович, 04.09.1965 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ТОВ «Оптімал Хелс», живе в м. 
Київ, 1-й округ;

Кучмійов Андрій Володими-
рович, 08.01.1980 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово не 
працює, живе в м. Київ, 4-й округ;

Осика Олександр Вікторо-
вич, 13.06.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійний, приватний 
підприємець, живе в м. Київ, 17-й 
округ;

Павловська Юлія Владис-
лавівна, 23.10.1978 р. н., освіта 
вища, безпартійна, журналіст гро-
мадсько-політичної газети «Наша 
версія», живе в с. Хотянівка, 35-й 
округ;

Присяжний Валерій Павло-
вич, 20.01.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійний, адвокат, живе в м. 
Хмельницький, 5-й округ;

Смагін Сергій Анатолійович, 
11.04.1979 р. н., освіта вища, без-
партійний, виконуючий обов’язки 
директора Державного Українсь-
кого науково-дослідного інституту 
фарфоро-фаянсової промисло-
вості, живе в м. Київ, 6-й округ.

У депутати Київської обласної 
ради політичною силою канди-
датів не висунуто. 

Кандидатом на посаду Виш-
городського міського голови 
висунуто Глущенка Артема Іго-
ровича.  

Унікальна партія. На 12 канди-
датів в міськраду — двоє вишго-
родців. Один з яких, — А. Глущен-
ко, — оселився у Вишгороді в 2011 
році, але вже хоче бути мером.

Список кандидатів в райраду, 
майже, один в один повторює спи-
сок у «місто». 

*   *   *
Ще дві партії, а, саме —  «НОВА 

ДЕРЖАВА» та «ЄДНІСТЬ» вису-
нули кандидатів в депутати лише 
до Київської обласної ради. 

«НОВА ДЕРЖАВА»
Брагарник Любов Пилипівна, 

01.01.1952 р. н., освіта середня 
спеціальна, безпартійна, пенсіо-
нер, живе у м. Вишгород, — 23- 
округ;

Гондалєв Сергій Костянтино-
вич, 31.05.1966 р. н., освіта се-
редня спеціальна, член ПП «Нова 
держава», тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, — 21-й округ;

Жуланов Петро Григорович, 
01.01.1934 р. н., освіта вища, без-
партійний, пенсіонер, живе в  м. 
Вишгород, — 22-й округ;

Фурлет Марія Іванівна, 
24.05.1956 р. н., освіта середня, 
безпартійна, пенсіонер, живе в  м. 
Вишгород, — 20-й округ.

«ЄДНІСТЬ»
Бражій Олег Миколайович, 

16.02.1976 р. н., освіта вища, член 
Української партії «Єдність», ди-
ректор ПП «Бром», живе в м. Бо-
ярка, — 21-й округ;

Леоненко Олена Іванівна, 
08.09.1963 р. н., освіта вища, 
член Української партії «Єдність», 
головний бухгалтер ТОВ «Інтер-
транс-Р», живе в м. Київ,  22-й 
округ.

В. Борзовець
Від редакції
Перспективи у нашого місце-

вого самоврядування, поки що, 
дійсно не райдужні.

Перспективи не райдужні...

(Закінчення.
Початок на стор. 1, 3, 4-5, 8-9)
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Оголошення

 ...У повітрі лунали слова по-
дяки тим, хто на фронті сьогод-
ні, і тим, хто намагається по-
всякчасно підтримувати наших 
героїв. У всьому відчувалась 
переконаність, що наша Україна 
вийде переможницею з усяких 
військових протистоянь, з усіх 
економічних негараздів.

Особливо піднесено вишго-
родці вітали наших героїв, коли 
ті вийшли на сцену. 

Кандидат у мери Олександр 
Приходько, як меценат, який до-
помагає хлопцям практично з 
першого дня Антитерористичної 
операції, у святковий день пере-
дав бійцям ще два автомобілі.

«Цим яскравим концертом 
хотілося привітати зі святом Дня 
захисника України і берегині 
українського козацтва, всієї на-
шої України  Покрови теперішніх 
і колишніх захисників України, 
всіх мешканців і гостей міста, 
об’єднати всіх заради наших на-
ціональних цінностей», — пояс-
нює ідею виникнення заходу О. 
Приходько.

Армійську тематику підхопили 
хлопці-учасники АТО з музично-
го гурту «Свої».  Вони виконали 
низку пісень, які найкраще пе-
редали почуття і переживання 
бійців на фронті.  

Згодом їх змінила чарівна Ана-
стасія Приходько. З початком 
активних боїв на Сході України 
співачка постійно приїздить в го-
сті до наших героїв, підтримує їх 
своїми виступами. Через свою 
принципову позицію відмовила-
ся від гастролей в Росії.

— Зараз, як я можу, будучи 
громадянкою України, думати 
про кар’єру в Росії — це дуже 
нерозумно. Коли я їжджу в зону 

За Приходька — Приходько! 
І далеко не лише вона...

Це було справжнє свято єдності й патріотизму.
На центральній площі Вишгорода у суботу, 17-го жо-

втня, жителі та гості міста відзначили свято Покрови 
та День захисника України. 

Святкування спеціально перенесли на вихідний 
день, аби якомога більше людей змогли відвідати та 
насолодитися грандіозним концертом за участі зірок 
української естради — Насті Приходько та Наталії Мо-
гилевської, інших цікавих самобутніх митців та гуртів, 
вшанувати подвиги наших воїнів, котрі сьогодні про-
тистоять ворогові України на Сході.

Ініціював і організував захід кандидат на посаду 
Вишгородського міського голови Олександра При-
ходька.

АТО, ні про яку сцену в Росії я 
не можу думати — підкреслила 
співачка. 

Олександру Олексійовичу На-
стя побажала перемоги на ви-
борах. Переконані, що так воно 
і буде, адже Приходька підтри-
мує не лише потужна команда 
однодумців, але й понад 5 тисяч 
вишгородців, які прийшли на 
цей захід.  

Під час заходу членів коман-
ди, про яку йдеться, представи-

ли виборцям. Це — кандидати, 
які йдуть до обласної, район-
ної та міської рад від «Нашого 
краю». 

Всі вони — люди розважливі, 
багаті життєвим досвідом і мо-
лодечим завзяттям, які йдуть у 
владу, щоб вирішувати пробле-
ми, які накопичились і в нашому 
місті, і в нашій державі.

На завершення вишгородсь-
ку громаду та відважних воїнів 
привітала своїми піснями яс-
крава та запальна Наталка Мо-
гилевська,  додавши доброго 
настрою, який, як сподіваються 
організатори свята, глядачі змо-

жуть якнайдовше утримати у 
своїх серцях.

Ольга Авраменко

Зі святом!
Виборчий бюлетень сильніший 

за кулю. 
Авраам Лінкольн 

*  *  *
Ви виграли вибори, а я — підра-

хунок голосів. 
Анастасіо Сомоса 
*  *  *

Виборча кампанія — це проміжок 
між виборами. 

Віддавши свій голос, ми потім 
позбавляємося голосу; це досить 
логічно 

Єжи Лещинський 
*  *  *

Говорити з політиком про вибо-
ри — так само як говорити з конем 
про перегони. 

Максим Звонарьов 
*  *  *

Дивлячись на обличчя 
політиків-кандидатів, радуйся, що 
лише один із них переможе. 

Дивна річ вибори: голосуєш за 
когось, а виявляється   — проти 
себе. 

Володимир Шамша 
*  *  *

Електорат — одноразовий на-
род. 

*  *  *
Акрам Муртазаєв 

Кожен має право на помилку, а 
щоб кожний міг цим правом скори-
статися, проводять вибори 

Коли я вступив на посаду прези-
дента, більш за все мене вразило 
те, що справи дійсно були такі по-
гані, як ми стверджували. 

Джон Кеннеді 
*  *  *

Краще регулярно ходити на ви-
бори, ніж одного разу попасти на 
барикади. 

Едуард Севрус 
*  *  *

Ми розумніші за тих, кого оби-
раємо. 

Михайло Жванецький 
*  *  *

Найдорожча частина прозорих 
виборів — імітація їх прозорості. 

Володимир Шамша 
*  *  *

Найкращий голос на виборах — 
голос розуму. 

Володимир Шамша 
*  *  *

Не можна весь час обманювати 
всіх, та й не треба: одного разу на 
п»ять років достатньо 

Немає важче завдання ніж вигра-
ти вибори, не доводячи всім і кож-
ному, що ти не вартий перемоги. 

Едлай Стівенсон 
*  *  *

Ніколи стільки не брешуть, як 
під час війни, після полювання і до 
виборів. 

Отто фон Бісмарк 
*  *  *

Ніщо так не псує ваше минуле, 
як згода висунути свою кандидату-
ру на виборах. 

Погана влада вибирається до-
брими громадянами, котрі не голо-
сують. 

Джордж Джин Нейтан

Про політику


