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«...Завдяки чинному виборчому закону 
і безвідповідальності переважної 
більшості виборців, в міську раду 
знову потрапила купа «темних 
конячок». Котрі якщо й цікавились 
проблемами міста Вишгорода, 
то робили це якось підпільно, не з’явля-
ючись на сесії чи громадські 
слухання і не намагаючись
їх, навіть, обговорити в ЗМІ...»

«...Не менш важливе питання 
для людей — це тарифи. Вартість 
комунальних послуг за півтора
року зросла на 220%, а доходи 
середньої сім’ї — лише на 3 
відсотки, при цьому інфляція 
і їх повністю з’їла. 
Це не тарифна 
реформа, а тарифний 
геноцид...» 

Стор.2
Вибори-2015: результати

О. Момот переміг на виборах міського голови тому, 
що намагався протистояти свавіллю. Залишилось 
не обманути надії та сподівання виборців...

Момот 
Олексій 
Вікторович — 2389
голосів виборців      

Решетнікова 
Марія 
Степанівна — 2309
голосів виборців      

Семенов 
Олександр 
Ігорович — 2040
голосів виборців      

Приходько 
Олександр 
Олексійович — 1460
голосів виборців      

Виговський 
Валерій 
Павлович — 1000
голосів виборців      

Городиський 
Юрій 
Олегович — 848
голосів виборців      

Дрьомін 
Юрій 
Борисович — 684
голоси виборців      

Коба 
Сергій 
Олександрович — 338
голосів виборців      

Іванов  
Трохим 
Сергійович — 324
голоси виборців      

Дунайський 
Ігор 
Віталійович — 205
голосів виборців      

Рудич 
Станіслав  
Миколайович — 161
голос виборців      

Глущенко 
Артем 
Ігорович — 156
голосів виборців      

Піотрович 
Лариса 
Максимівна — 129
голосів виборців      

Випадковість закономірна, а закономірність — ви-
падкова, каже нам діалектика.

Можливо, хтось вважає, що О. Момот переміг 
випадково. 

Насправді він переміг закономірно, відповім я. 
О. МОМОТ І М. РЕШЕТНІКОВА

Незважаючи на велику кількість кандидатів на посаду 
Вишгородського міського голови, з самого початку було 
зрозуміло, що з точки зору «старого» і «нового» — збере-
ження наскрізь прогнилої і просякнутої корупцією систе-
ми міської влади, старанно вибудованої В. Решетняком 
і К° з одного боку, та намагання протистояти цій системі 
з іншого, основними кандатами є Марія Решетнікова та 
Олексій Момот. Саме ці двоє кандидатів знаходилися, 
так би мовити, на протилежних полюсах списку канди-
датів у мери і символізували собою, образно кажучи, Зло 
і Добро.

Отже питання стояло дуже просто: або переможе 
Зло, або переможе Добро, або виборці оберуть якийсь 
проміжний варіант (що нерідко стається).

Ближче всіх до цих двох кандидатів стояли ще двоє — 
В. Виговський (з боку М. Решетнікової) та Ю. Городись-
кий (з боку О. Момота).

Зрозуміло було, що за М. Решетнікову (та В. Виговсь-
кого) буде голосувати більш консервативна частина на-
селення міста — люди переважно старшого віку, друзі 
та знайомі, окрім того — виборці, які мають пряме чи 
опосердковане відношення до апарату міськвиконкому, 
власне виконкому та комунальних підприємств. За О. 
Момота — молодь та активні люди середнього та стар-
шого віку, які прагнуть змін. 

ЧОМУ ПЕРЕМІГ О. МОМОТ?
Тут на мій погляд, є дві найбільш вагомі причини.
По-перше, дуже вже всім вишгородцям допекли обо-

рудки колишнього мера та його команди в особі М. Решет-
нікової, В. Виговського та інших представників депутатсь-
кої більшості, які, фактично, продали інтереси виборців 
за лояльність керівництва міськвиконкому і його підтрим-
ку у вирішенні «шкурних» питань. Особливо — молодим 
вишгородцям, які, навіть записуючи дітей до дитсадків 
одразу після їх народження, все одно не можуть їх туди 
влаштувати. Яким корупція в державі заважає знайти 
гідну роботу. Які мали нагоду впевнитись, що міськрада 
у своїй більшості займається не стільки захистом їх ін-
тересів, скільки цинічним і безсовісним дерибаном всіх 
матеріальних цінностей, які належать громаді.     

По-друге, за О. Момота, в основному, проголосувала 
нова молодь. Та сама молодь, що переїхала жити в нові 
багатоповерхівки, на яких наша місцева влада і робила 
свій основний бізнес. Молодь, яка не сиділа в одних кла-
сах і не росла в одних дворах з нинішніми депутатами, а, 
отже, не має перед ними жодних «моральних» обов’язків 

і дивиться на їх бурхливу напівзлочинну діяльність абсо-
лютно об’єктивно. 

Отже, не лише революція зжирає свїх дітей. 
Злочинців рано чи пізно вбивають власні злочини. 
В цьому полягає невмолима логіка історії.

ЧОМУ НЕ Ю. ГОРОДИСЬКИЙ?
Саме депутати Олексій Момот та Юрій Городиський 

були в чинній міській раді найбільш послідовними та 
принциповими противниками корупційних схем, які цвіли 
там буйним цвітом. Але О. Момот не просто голосував 

«проти» чи «утримувався» або виступав на сесіях, ходив 
по судах та оскаржував незаконні рішення, які прийма-

(Закінчення на 3-й стор.)

А ти підписав-
ся на газету 

«На самом 
деле»? 

Негайно на 
пошту! 
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Виступ Голови депутатської групи «Воля народу» 
Я. Москаленка на пленарному засіданні ВР (3.11.2015)
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Вибори-2015
В Киевоблсовет 
прошли 8 партий

«46,6 % — такою була явка на 
місцевих виборах. Це один з най-
нижчих показників за часів сучас-
ної України. Люди розчаровані і не 
бачать політичних альтернатив. І 
парламент, як ніхто інший несе від-
повідальність за такий стан речей. 
Тому, що Україна має парламент-
сько-президентську форму прав-
ління. Настав час для прийняття 
принципових рішень з питань, що 
дійсно турбують виборців.

Перше і головне для людей — як 
вижити в нинішніх умовах на мізер-
ну пенсію та зарплату. За підсумка-
ми 2015 року інфляція складе 55 %, 
а в цілому за 2014-2015 рік — це 90 
%. Елементарні економічні прора-
хунки демонструють, що підвищен-
ням прожиткового мінімуму, яке 
запропонував Уряд, держава заліз-
ла в кишеню кожного українця: бо 
вже недоплатила мінімум 630 гри-

вень на кожну тисячу грн. доходів. 
Більше того, в багатьох регіонах 
країни пенсіонери так і не отрима-
ли збільшену пенсію за жовтень. У 
нас є звернення виборців з Києва, 
Київської, Миколаївської, Херсон-
ської, Запорізької областей. Така 
сама ситуація і з виплатами за-
робітних плат вчителям і лікарям.

Не вистачає бюджетних коштів, 
що надходять у вигляді субвен-
цій в регіони на ці підвищення й 
тому багато працівників бюджетної 

сфери не відчули ніякого зростан-
ня. Лікарні зараз стоять порожні, 
бо пацієнти воліють хворіти дома, 
адже в медичних закладах відсутні 
гроші на будь-які ліки. Парламент 
на це не реагує. Наведу приклад. 
Депутатська група «Воля народу» 
пропонувала спрямувати кошти 
місцевих бюджетів для покрит-
тя нагальних витрат по медицині, 
але законопроект 2495, який за-
реєстровано нами ще весною, хоч 
і ставлять до порядків денних, але 
до нього не доходять голосування. 
В порядку денному цього тижня 
знову бачимо, що питання соцза-
хисту займають лише 10 відсотків 
всіх законопроектів .

Не менш важливе питання для 
людей — це тарифи. Вартість ко-
мунальних послуг за півтора року 
зросла на 220%, а доходи серед-
ньої сім’ї — лише на 3 %, при цьо-

му інфляція і їх повністю з’їла. Це 
не тарифна реформа, а тариф-
ний геноцид. Тому що реформа 
має супроводжуватися зниженням 
собівартості поставки енергоресур-
сів для кінцевого споживача, про-
зорим формуванням тарифів, за-
провадженням обліку споживаних 
ресурсів. Тому зараз першочерго-
вими рішеннями Ради мають стати 
закони щодо ренти на видобуток 
газу, радикальна реформа Нафто-
газу, підвищення норм споживання 
соціального газу для населення.

Час закінчувати із пустими зако-
нами та популістськими обіцянка-
ми. Вибори пройшли. Припиняємо 
ігнорувати дійсно важливі соціальні 
питання. Інакше політичний ланд-
шафт країни зміниться вже через 
рік до непізнаваності. І рівень під-
тримки всіх без виключення партій 
це демонструє.

В Киевский областной совет 
прошло 8 партий, заявили в Ки-
евской областной избиратель-
ной комиссии.

За партию «Блок Петра Поро-
шенко» Солидарность» проголо-
совали 22,73% избирателей, ВО 
«Батькивщина» — 17,39%, за пар-
тию «Объединение «Самопомич» 
— 9,211%, за Радикальную пар-
тию Олега Ляшко — 9,2036%, за 
партию «УКРОП» — 8,09%, за ВО 
«Свобода» — 7,57%, за партию 
«Наш край» — 7,4%, за «Оппози-
ционный блок» — 5,58%.

Таким образом, БПП «Солидар-
ность» получила 22 мандата, ВО 
«Батькивщина» — 16, «Самопом-
ич» — 10, Радикальная партия — 
9, по 7 мандатов — партии «Наш 
край», «Укроп» и ВО «Свобода», 
«Оппозиционный блок» — 6.

Не смогла преодолеть 5% ный 
барьер партия «Новые лица» — за 
нее проголосовали 4,84%.

ЦВК оголосила обраних мерів 
шести міст у Київській області

Зокрема, у Брова-
рах на виборах 25 жо-
втня переміг чинний 
міський голова Ігор 
Сапожко. Він був са-
мовисуванцем. Най-
ближчий конкурент 
Сапожка, представ-
ник «Солідарності» 
Євгеній Гредунов, набрав більш 
ніж на 30% менше голосів.

А от у Василькові чинний міський 
голова Сергій Сабов з тріском про-
грав вибори, зайнявши лише третє 
місце. Він балотувався від партії 
«Нові обличчя». Натомість новим 
мером міста обраний Володимир 
Сабадаш, який йшов самовисуван-
цем.

Крім того, в Узині виборці надали 
перевагу чинному меру Олексан-
дрові Охріменку, який набрав біль-

Наразі з 24 міст у столичному регіоні своїх голів отримали 14 
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на сайт Центрвиборч-
кому.

ше 50% голосів.
А от у Боярці чин-

ний мер Тарас До-
брівський вибори 
програв представ-
нику «Нових об-
личч» Олександру 
Зарубіну.

Найцікавіша ситу-
ація виявилася у місті Сквира. Тут 
переможця виборів Валерія Скоч-
ка і його найближчого суперника 
Віталія Писаренка розділили усьо-
го 26 голосів виборців.

Слід зазначити, що Скочко пред-
ставляв «Солідарність», а Писа-
ренко був самовисуванцем. Писа-
ренко був мером Сквири.

І у Тетієві перемогу отримав чин-
ний міський голова Руслан Май-
струк, якому свої голоси віддали 
більше 50% виборців.

Вибори-2015

В. Каспрук: 
«Олигархия 
не может сама себя 
реформировать»

Точка зору

Чиновников не так просто 
убрать, поэтому нужно искать 
компромисс с представителями 
старой системы. Это подчер-
кнул политолог Виктор Каспрук 
в комментарии интернет-изда-
нию Хроника. нфо.

«За года независимости страны 
не была уничтожена постсоветская 
и коммунистическая власть. Глав-
ное, что олигархия не может сама 
себя реформировать. Сейчас гра-
бить в Украине фактически нече-
го, кроме земли, поэтому к нашим 
представителям власти «доходит», 
что эта система не может работать. 
Чтобы сделать ее функциональ-
ной, нужно чтобы работали на всех 
уровнях не родственники, а компе-
тентные специалисты, способные 
создать новую систему власти. Чи-
новников не так просто убрать, по-
этому нужно искать компромисс”.

Оружие вне закона: Украина пытается разоружить граждан
2 миллиона единиц неучтенного оружия оказалось на руках 

у жителей Украины. В условиях военного конфликта заставить 
граждан добровольно сдать его нереально, полагают эксперты.

На Украине в конце октября закон-
чился месячный срок добровольной 
сдачи незарегистрированного ору-
жия. С начала военных действий в 
Донбассе количество нелегальных 
стволов, оказавшихся на руках у на-
селения, постоянно растет. По сло-
вам представителей министерства 
внутренних дел (МВД), на данный 
момент речь идет о 2 миллионах 
единиц. Снимет ли угрозу его неза-
конного применения законопроект, 
который будет рассматриваться в 
парламенте страны?

Месяц, чтобы сдать оружие
На запрос DW о результатах ме-

сячника по сдаче оружия начальник 
департамента общественной безо-
пасности МВД Украины Владимир 
Гриняк сообщил, что итоговые циф-
ры будут известны в середине ноя-
бря. Пока в распоряжении данные по 
состоянию на 19 октября 2015 года. 
Согласно им, население доброволь-
но сдало в органы внутренних дел 
2247 единиц огнестрельного оружия. 
В частности 233 единицы — оружие 
военного назначения, 117 — нарез-
ные охотничье ружья, 1647 — глад-
коствольные ружья и другие виды. 
Правда, свыше половины этого 
оружия раньше законно числилось 
за гражданами. «Преимуществен-
но владельцы сдают его для ути-
лизации из-за непригодности, как 
морально устаревшее, либо в нем 

больше нет надобности», — пишет 
Владимир Гриняк.

Страх перед врагом и властью
В интервью DW командир батальо-

на спецназначения «Гарпун» МВД 
Украины полковник Константин Жук 
назвал такой результат сдачи более 
чем скромным. По его данным, на 
руках оказалось приблизительно 2 
миллиона единиц неучтенных ство-
лов из зоны военных действий. В 
самопровозглашенных республиках 
ДНР и ЛНР может быть до 500 тысяч 
единиц, но с учетом небольшой тер-
ритории, это очень большое количе-
ство.

Население добровольно не разо-
ружится, считает Константин Жук, 
поскольку есть часть граждан, у кото-
рых тревога за будущее своих близ-
ких сильнее страха перед властью и 
полицией. К тому же, за последние 
полтора года у многих появилась 
потребность защищать свою страну. 
«Если они уже решились на то, что 
на юридическом языке называется 
преступлением, то почему не про-
должать делать это? А если возник-
нет вопрос самозащиты, а защитить 
будет нечем, то для кого это законо-
послушание?», — ставит вопрос пол-
ковник.

Большинство граждан старает-
ся незаконно приобрести оружие 
именно для самозащиты, говорит в 
интервью DW глава общественной 

организации «Украинская ассоци-
ация владельцев оружия» Георгий 
Учайкин. «Единственным выходом 
из этой ситуации был бы специаль-
ный закон, - считает он. - Он должен 
уменьшить спрос на нелегальное 
оружие со стороны законопослуш-
ных граждан. Меньше спрос — мень-
ше и предложение. А потом можно 
усилить ответственность за незакон-
ное владение».

Законопроект пока 
не рассматривается

В Верховной раде почти год не 
рассматривается законопроект 
№1135-1 «О гражданском оружии и 
боеприпасах». Документ не противо-
речит Конституции Украины, соглас-
но выводам парламентского комите-
та по вопросам правовой политики и 
правосудия. Главное положение за-
конопроекта - разрешить гражданам 
приобретать и носить короткостволь-
ное нарезное оружие (пистолеты, ре-
вольверы) для самозащиты, а также 
защиты имущества, и если потребу-
ется - суверенитета и территориаль-
ной целостности государства.

Один из авторов законопроекта, 
народный депутат Украины Дмитрий 
Лынько в интервью DW назвал ситу-
ацию в стране с неучтенным оружи-
ем критической. Законопроект нужно 
срочно обновлять, но консультации 
комитетов постоянно откладывают-
ся: «Это еще политика с советских 
времен, когда граждане не имеют 
права на короткоствольное оружие, - 
говорит депутат. — Владеть ружьем 

или карабином для охоты можно, но 
уже для самозащиты его использо-
вать нельзя. Монополию на насилие 
государство оставляет за собой, и 
человек не может чувствовать себя 
свободным». В условиях внешней 
агрессии такие важные вопросы нуж-
но решать быстро, считает политик.

В сентябре электронная петиция, 
адресованная президенту Петру По-
рошенко, с просьбой о свободном 
владении оружием собрала 36 тыс. 
подписей при 25 тыс. необходимых. 
Президент поручил парламенту рас-
смотреть это обращение, напомнив, 
что принятие законов — это полно-
мочие ВР.

Кто против закона?
Одним из главных противников 

законопроекта «О гражданском ору-
жии и боеприпасах» остается мини-
стерство внутренних дел, говорит 
Георгий Учайкин. «МВД всегда вла-
дело монополией на разрешитель-
ную систему. (Если примут закон, эту 
функцию отдадут Минюсту. — Ред.) 
Чиновники МВД фактически создали 
все коммерческие фирмы, которые 
держат монопольные цены на ору-
жие и патроны. МВД еще и монопо-
лист в предоставлении охранных 
услуг», - говорит общественный ак-
тивист.

Категорически против принятия за-
кона об оружии в нынешнем его виде 
и часть правоведов. Ольга Буткевич, 
доктор юридических наук, доцент 
кафедры международного права Ин-
ститута международных отношений 

КНУ им. Т. Шевченко выступает за 
наведение порядка в вопросах обо-
рота оружия, но не путем расшире-
ния прав граждан на свободное вла-
дение им с целью самозащиты.

«Согласно проекту, право на ору-
жие получат также те граждане, кого 
сняли с учета в полиции как домаш-
них насильников, — говорит Бутке-
вич. — Криминальная статистика 
показывает, что у нас 10 процентов 
— бытовое насилие. Большая часть 
склонных к домашнему насилию 
граждан потенциально получит пра-
во на владение огнестрельным ору-
жием».

Еще один аргумент Буткевич — это 
десятки решений Европейского суда 
по правам человека, в которых евро-
пейские государства привлекаются 
к ответственности за то, что их пра-
воохранительные органы превысили 
степень защиты с использованием 
оружия при задержании вооружен-
ных нарушителей закона. «А что же 
будет, если оружие окажется в руках 
наших необученных и неопытных 
граждан?», — спрашивает правовед.

Но шансы, что законопроект об 
оружии будет принят даже в следу-
ющем году, минимальны, полагает 
Дмитрий Лынько. В парламенте нет 
единства. «Неучтенное оружие будет 
все чаще использоваться в крими-
нальных и бытовых конфликтах. И 
месячники сдачи здесь, к сожале-
нию, не помогут», — уверен народ-
ный депутат.

Олег Климчук

Про це на засіданні Уряду в 
середу, 4 листопада, повідомив 
Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк.

«До кінця поточного року ми про-
водимо скорочення як інспекцій, так 
і особового складу. Тобто кількості 
інспекторів, митників і інших праців-
ників Державної фіскальної служ-
би», — наголосив він.

Як пояснили «ЗіБ» у КМУ, також 
на 17 тисяч осіб буде скорочено 
кількість працівників Державної 
фіскальної служби.

Ця реформа була розробле-
на особисто Міністром фінансів 
України разом із керівником Дер-
жавної фіскальної служби і під-
тримана західними партнерами. 
«Незважаючи на те, що практично за 
кожною людиною, яка була звільне-
на з лав Державної фіскальної служ-
би, стояли політичні і інші інтереси, 
була проявлена політична воля. І 
накази про звільнення 42% вищого 
керівництва Державної фіскальної 
служби і 15% керівників в областях 
підписані, і ці особи звільнені» — за-
уважив А.Яценюк.

Нові працівники ДФС, як повідо-
мив глава служби Роман Насіров, 
будуть набиратися на конкурсній 
основі.

Арсеній Яценюк також наголо-
сив на необхідності підвищення 
заробітних плат для цих нових 
працівників ДФС, зокрема він пові-
домив, що звернувся до Європей-
ської комісії для того, щоб сфор-
мувати фонд для збільшення 
заробітних плат для державних 
службовців.

Варто зазначити, глава Уря-
ду доручив Р.Насірову на наступ-
них засіданнях Уряду презентувати 
розроблену спрощену процедури 
адміністрування податків.

Кількість державних 
податкових інспекцій 
зменшиться вдвічі — 
з 311 до 161 
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О. Момот переміг на виборах міського голови тому, 
що намагався протистояти свавіллю. Залишилось 
не обманути надії та сподівання виборців...
ла депутатська більшість, а ще й 
розповідав про це у власній газеті 
«Вишгород — рідне місто». Таким 
чином, вишгородці знали про те, 
що він робить, набагато більше, 
ніж знали про Ю. Городиського та 
його діяльність. 

ЕЛЕМЕНТ ВИПАДКОВОСТІ
...З іншого боку, є  в перемозі 

О. Момота, безумовно, і деякий 
елемент випадковості. І одна з 
складових цього елементу — 
роз’єднаність його основних про-
тивників з протилежного табору, 
кожен з яких, по смішній україн-
ській традиції, сам захотів стати 
«отаманом». Наприклад, достат-
ньо було В. Виговському об’єд-
натися з М. Решетніковою (щоб, 
наприклад, його прихильники 
проголосували за М. Решетніко-
ву), — і Вишгород ще на кілька 
років залишився б в корупційно-
му болоті.    

При цьому, якби О. Момот, на-
віть, домовився з Ю. Городись-
ким, по сумі голосів М. Решет-
нікова з В. Виговським, все одно, 
їх перемогли б. 

Так що від такого гіпотетичного 
об’єднання виграли б, якраз, М. 
Решетнікова з В. Виговським. 

Щодо дев’яти інших учасників 
цих перегонів.   

ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ
Знаходився ближче до О. Мо-

мота та Ю. Городиського, ніж  до 
М. Решетнікової та В. Виговсько-
го. 

Здолав 2000-й бар’єр (2040 го-
лосів), але майже на 350 відстав 
від О. Момота.

До речі, дуже просто міг би 
стати тим самим «сірим» пере-
можцем, яких часто обирають ви-
борці, побоюючись «радикалів» з 
обох політичних полюсів.   Але — 
не склалося.

 ОЛЕКСАНДР ПРИХОДЬКО
На відміну від О. Семенова, по-

зицінувався виборцями ближче 
до М. Решетнікової та В. Виговсь-
кого, ніж до О. Момота та Ю. Го-
родиського. 

Здолав 1000-й бар’єр, на-
бравши 1460 голосів. Як і В. Ви-
говський, «відтягнув» голоси, в 
основному, від електорату М. 
Решетнікової, оскільки більша 
частина молоді асоціювала його 
кандидатуру із «старою» владою 
«регіоналів» (яку, до речі, пред-
ставляла і сама М. Решетніко-
ва). Хоча і М. Решетнікова, і О. 
Приходько ідеологічно ніколи не 
були 100-відсотковими «регіона-
лами», а вступили в цю партію 
по необхідності («бо так було по-
трібно»).  

ЮРІЙ ДРЬОМІН
Поскільки людину цю я ніколи 

«вживу» не бачив (в тому числі на 
жодному заході, включаючи сесії 
міської ради, громадські слухан-
ня і т. ін.), поняття не маю, на що 
вона здатна, думаю корисно буде 
проаналізувати те (дослівно), що 
Ю. Дрьомін вирішив за необхідне 
сказати на «дебатах» 20 жовтня: 

«Добрый вечер. Меня зовут 
Юрий Дремин.  Мне 40 лет. Я 
живу в г. Вышгороде, по сути, 

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

с детства. И мне тоже очень 
хочется чтобы наш город был 
очень красивым, чтобы в нем 
было приятно жить, и чтобы он 
только развивался. 

Сегодня прозвучал вопрос 
очень интересный. Зачем мы 
идем в депутаты, зачем мы 
идем в мэры? Вопрос который 
беспокоит всегда впослед-
ствии, но он не беспокоит всех 
изначально, да? Почему, нас же 
выбирают люди, да? Почему 
этот диалог после выборов… 
он становится… потерян-
ным? Почему  люди не прини-
мают активного участия… 
как бы… в деятельности той 
же городской администрации, 
в деятельности мэра? Это, 
в принципе, одна из наших за-
дач, возобновить, как бы, эту 
связь… В принципе, только мы 
все вместе, сообща, мы смо-
жем, как бы, и построить наш 
город, сделать его и приятным, 
и комфортным для жизни. 

Сильно часто звучит тема 
земельного вопроса. Да, я не 
сторонник в том, чтобы не 
выделять землю. Землю нужно 
выделять, но нужно ее выде-
лять, в частности,  для того 
же бизнеса, но исключительно 
на конкурсной основе. Нужно 
развивать бизнес в нашем горо-
де, потому что это та состав-
ляющая, которая будет давать 
деньги городу, а город за счет 
этих денег будет жить и при-
умножаться. 

Я, кстати, очень сожалею, 
что на сегодняшний день нельзя 
услышать вопросов из зала, но 
я думаю, что… нет мы не будем 
меня сейчас… по регламенту, 
как бы, мероприятие… можете 
приходить к нам на палатки… 
есть связь, есть личная стра-
ничка в интернете, можете 
задавать вопросы, можете при-
ходить к нам в офис, мы всегда 
открыты. Спасибо вам!».   

Я не знаю реальних політичних 
уподобань Ю. Дрьоміна (те, що 
він — член Вишгородської «Са-
мопомочі» для мене особисто, 
швидше мінус, ніж плюс), я по-
няття не маю, який він бізнесмен, 
але після такої «програми» я б за 
такого кандидата в мери міста не 
проголосував би.

684 голоси. Це, мені здається,  
не за Дрьоміна. Це — за Садового. 

СЕРГІЙ КОБА
338 голосів, які зібрав цей кан-

дидат на посаду міського голови, 
це, на мій погляд, це — голоси 
його друзів, знайомих, сусідів, 
однокласників та їх родичів. 

Навряд чи за нього проголо-
сувала жодна не знайома з С. 
Кобою людина, яка серйозно 
ставиться до майбутнього Виш-
города і дійсно вболіває за май-
бутнє міста.

ТРОХИМ ІВАНОВ
За Трохимом Івановим, як мені 

здається, завжди буде маячіти 
тінь його шефа і, як кажуть, кума 
Костянтина Бондарєва, так само,   
як зі всього, до чого він має відно-
шення, — від благодійного фонду 
«З відкритим серцем — у майбут-

нє» до Народної ради Вишгород-
щини, — стирчать вуха «Батьків-
щини» Ю. Тимошенко.

Звичайно, прихильники у Ю. Ти-
мошенко ще залишилися. І саме 
вони проголосували за кандидата 
в мери Т. Іванова. Аж — 324.

ІГОР ДУНАЙСЬКИЙ
«Записався» в кандидати на 

посаду міського голови, як ка-
жуть, «на приколі».

Як сам зізнався на «дебатах» 
20 жовтня (цитую):

«...В политике я буквально с 
января месяца. Занесло чисто 
случайно, так же и сюда занес-
ло чисто случайно. На мэра иду, 
потому что реально нет ни од-
ного кандидата, к сожалению 
большому, которому я бы мог 
отдать свой голос, поэтому я 
буду той строкой против всех, 
в обличии себя...».

З логікою погано, оскільки на 
дебатах заявив, що «Вышгород 
сейчас превращается в мура-
вейник, на самом деле, благо-
даря всем этим высоткам, кол-
лекторная система скоро не 
выдержит и мы превратимся 
из города курорта в очень не-
благоприятный город», а кіль-
кома місяцями раніше оголосив у 
Facebook, що (цитую): «Послед-
ние полгода своей жизни, я руко-
водствуюсь всего тремя основ-
ными наставлениями, которым 
меня научили три, очень уважа-
емых мною, человека из города 
Вышгорода.

Алексей Ростовский: «Думай 
глобальнее!»

Виталий Кутафьев: «Делай 
так, чтобы всем было хорошо!»

Виктор Александрович Ре-
шетняк: «Всегда смотри в бу-
дущее!».

Нагадаю, що саме ці три лю-
дини безпосередньо причетні 
до перетворення Вишгорода «из 
города-курорта в очень неблаго-
приятный город». 

Результат: 205 голосів і мої 
щирі співчуття.  

СТАНІСЛАВ РУДИЧ
Із всіх 13-ти кандидатів тео-

ретично, з точки зору знання 
законодавства, найкраще підго-
товлений для роботи на посаді 
міського голови. З точки зору 
практичної роботи — невідомо, 
що можна сказати про всіх кан-
дидатів за виключенням, хіба що, 
О. Приходька. 

Єдине, що можна додати: його 
161 голос, як і 848 голосів Ю. 
Городиського — невиправдано 
занижена оцінка цих двох канди-
датів виборцями.

Можливо, це пов’язано з партія-
ми, від яких вони балотувалися, 
точніше, з прізвищами місцевих 
лідерів цих партій, які вже були 
у владі — В. Парчук («Свобода») 
та І. Побідаш («Громадянська по-
зиція»). 

АРТЕМ ГЛУЩЕНКО
На мій суб’єктивний погляд, 

який, звичайно ж, нікому не 
нав’язую — класичний технічний 
кандидат, добре підготовлений і 
включений у виборчу кампанію 
колишнім міським головою В. 
Решетняком. Вся цінність якого 

містилися в очолюваному ним 
осередку політичної партії «Сила 
людей».

Однак, в осередку партії, ма-
буть, сталася революція (що 
було очікуваним), і Артему дове-
лося висунутися від політичної 
партії «Громадський рух «Народ-
ний контроль»...

156 голосів, як мені здається, 
— явне перебільшення вибор-
цями талантів А. Глущенка. Втім, 
це, знову ж таки, моя суб’єктивна 
точка зору.  

ЛАРИСА ПІОТРОВИЧ
Як я вже вказував в минулому 

номері, Ларису Піотрович добре 
пам’ятають і по роботі У Вишго-
родській ЦРЛ, і по діяльності на 
посту заступника голови Київсь-
кої облради В. Майбоженка, і по 
керівництву в 2010 р. Вишгород-
ською районною організацією 
«Батьківщина». Оскільки завдяки 
саме її з В. Майбоженко зусил-
лям у місцевих виборах 2010 р. 
взяла участь клонована «Бать-
ківщина». 

129 голосів.
Коментарі, думаю, зайві. 
ЩОДО ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ
Незважаючи на те, що виборча 

кампанія кандидатів на посаду 
Вишгородського міського голови 
була короткою, а тому надзви-
чайно інтенсивною і насиченою, 
її, як це не дивно, фактично не 
проводилося. 

Ні, звичайно, вздовж вул. Набе-
режної певний час красувалися 
величезні білборди із портретами 
деяких кандидатів; такі самі ху-
дожньо виконані полотна з тими 
самими портретами автомобілі 
колами возили по Вишгороду 
або інші автомобілі з портрета-
ми кандидатів просто стояли в 
самому центрі міста; фізіономії 
інших кандидатів можна було по-
бачити на сітілайтах, розташова-
них вздовж  проспектів Шевчен-
ка і Мазепи; поштові скриньки в 
приватних і багатоповерхових 
будинках не вміщали буклетів, 
листівок, кольорових програмок 
та іншої агітаційної макулатури. 
Але, навіть, надруковані програ-
ми кандидатів, за рідкими виклю-
ченнями, не давали можливості 
зрозуміти, чим саме один кан-
дидат відрізняється від іншого. 
Бо всі обіцяли одне й те ж: про-
зорість, боротьбу з корупцією, 
чисте повітря, робочі місця, нові 
дитсадки та школи, коротше ка-
жучи — негайне покращення у 
випадку обрання кандидата.  

А виборцям, як повітря, потріб-
ні були живі люди. Які відповіда-
ють на питання кореспондентів 
чи мешканців міста, доступною 
мовою пояснюють, як саме вони 
збираються вирішити ту чи іншу 
проблему, що саме і як саме 
збираються поміняти. Адже тоді 
більш зрозуміло було б хто з кан-
дидатів наскільки добре володіє 
ситуацією і бачить реальні шляхи 
вирішення проблем. 

Іншими словами, виборцям, як 
повітря, необхідні були не паке-
тики з буклетиками на дверях, і 
не «гречка», — від безкоштовних 
кульок до концертів, — а пояс-

нення кандидатів про те, як саме 
вони збираються реалізовувати 
свої обіцянки. Чіткі й зрозумілі. 
Щоб можна було зробити висно-
вок хто з них дійсно здатен змі-
нити ситуацію в місті на краще, а 
хто просто «випадково проходив 
повз» і вирішив погратися в «до-
рослі» іграшки. 

«Дебати», які відбулися 20 жо-
втня в приміщенні колишнього кі-
нотеатру «Мир», насправді стали 
пародією на дебати, які могли б 
хоча б щось реально прояснити в 
цьому сенсі.  Бо насправді ніяких 
дебатів не відбулося: кандида-
там просто дали можливість по 
черзі висловитись протягом п’яти 
хвилин. Вони й висловились. Хто 
як міг. Але й цього виявилось до-
статньо, щоб розгледіти недолу-
гість та кричущу неспроможність 
більшості з них. 

А меншості, — тим, хто дійсно  
мав про що подискутувати, — та-
кої можливості ніхто не надав. 

З одного боку — тому, що вони  
й самі не дуже цього прагнули (на 
дебати, ініційовані О. Момотом в 
приміщенні НПП «Технопроект», 
не прийшов ніхто окрім С. Руди-
ча), з іншого — оскільки тому, що 
у нас в районі, практично, відсут-
нє телебачення. За допомогою 
якого, — при наявності, звичай-
но, відповідних журналістів, — 
можна і «висвітлити» будь-якого 
кандидата з усіх боків разом з 
усіма його достоїнствами і не-
доліками, і організувати справжні 
дебати між кандидатами в мери.

Втім, аналітика і проблеми від-
сутні не тільки на наших телее-
кранах, але й в місцевій офіційній 
пресі.

Саме з цим, до речі, пов’язані 
мої перші побажання тільки що 
обраному меру.

ПРОЗОРІСТЬ І ГЛАСНІСТЬ — 
ПЕРШЕ І ГОЛОВНЕ

Всі ми добре пам’ятаємо весня-
ну епопею з розглядом підготов-
леного О. Момотом проекту «Про 
затвердження Положення «Про 
порядок публічного звітування 
щодо видатків бюджетних ко-
штів у вигляді відкритих даних» 
та «вето», накладеним міським 
головою на відповідне рішення 
ради.

Вважаю, що О. Момоту слід по-
чати роботу з того, щоб це рішен-
ня, все ж, запрацювало. І викону-
валося в повній мірі. 

А разом з цим — зробити так,  
щоб в місті, нарешті, з’явилися 
справжні, а не кишенькові газета 
та телебачення. 

Тоді мешканцям міста стане 
набагато легше жити, адже вони 
будуть знати про роботу влади, 
довгі роки непрозору та брехли-
ву, набагато більше, ніж знали 
раніше.

Та й з вибором достойного май-
бутнього мера їм буде набагато 
простіше. Оскільки такі місцеві 
ЗМІ зможуть розказати й показа-
ти правду про кожного кандидата 
та проаналізувати хто саме і чому 
саме входить в його команду.

Адже, як відомо, саме «свита 
робить короля».

В. Борзовець
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Вибори-2015: результати
Вышгородщина

Новий склад міської ради:
ОТЖЕ, СПИСОК ДЕПУТАТІВ...

Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Войтович Тамара Олексан-
дрівна, 14.01.1954 р. н., освіта 
вища, безпартійна, завідуюча 
дитячим  відділенням стаціонару 
Комунального закладу  «Виш-
городська Центральна районна 
лікарня», живе в м. Вишгород;

Шока Анатолій Миколайо-
вич, 06.07.1960 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член партії 
«Блок Петра Порошенка», фізич-
на особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород;

Підвисоцький Михайло 
Олександрович, 21.11.1988 р. 
н., освіта вища, безпартійний, 
управляючий  партнер Т О В 
«Концепт Груп», живе в м. Брова-
ри;

Семенов Олександр Ігоро-
вич, 08.04.1960 р. н., освіта 
вища, член  партії  «Блок  Пе-
тра  Порошенка», директор Ма-
лого колективного підприємства 
«Віта», живе в м. Вишгород;

Кравченко Микола Миколай-
ович, 22.05.1960 р. н., освіта 
загальна  середня, член партії 
«Блок Петра  Порошенка», пен-
сіонер, живе в м. Вишгород; 

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;

Клавдієнко Олександр Іва-
нович, 01.09.1967 р. н., освіта 
професійно-технічна, член партії 
«Блок Петра Порошенка», фізич-
на особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород;

Мельник Марина Гурамівна, 
20.03.1985 р. н., освіта вища, 
член  партії «Блок Петра Поро-
шенка», юрист, громадська ор-
ганізація  «Спілка підприємців 
Вишгородщини», живе в м. Виш-
город;

Радикальна партія 
ОЛЕГА ЛЯШКА

Пінчук Сергій Миколайович, 
02.09.1975 р. н., освіта вища, 
член  Радикальної партії Олега 
Ляшка, головний  інженер ТОВ 
«Берізки Сервіс», живе в м. Київ;

Корнійчук Дмитро Вячесла-
вович, 14.09.1981 р. н., освіта 
вища, позапартійний, головний  
спеціаліст Державної регулятор-
ної служби, живе в м. Вишгород;

Лісогор Володимир Юрій-
ович, 03.11.1966 р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор 
ФОП «Лісогор В.Ю.», живе в м. 
Вишгород;

Лісогор Олена Яківна, 
25.02.1972 р. н., освіта вища, по-

запартійна, директор ФОП «Лісо-
гор О. Я., живе в м. Вишгород; 

Руденок Богдан Михайлович,  
23.12.1974 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії Оле-
га Ляшка, заступник директора 
КПЖ і КГ  Вишгородської міської 
ради, живе  м. Вишгород.

Партія «ВОЛЯ»
Макаренко Максим Валерій-

ович, 25.05.1980 р. н., освіта 
вища, позапартійний, лікар-сто-
матол клініки «Іstomatolog», живе 
в м. Вишгород;

Баланюк Олександр Іва-
нович, 14.05.1970 р. н., освіта 
вища, позапартійний, фізична 
особа-підприємець, живе в с. 
Нові Петрівці;

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

Сардак Віталій Ігорович, 
07.08.1983 р. н., освіта вища, по-
запартійний, тимчасово не пра-
цює, живе в м. Вишгород;

Кучмій Олег Вікторович, 
22.10.1976 р. н., освіта вища, по-
запартійний, тимчасово не пра-
цює, живе в м. Вишгород;

Сербин Андрій Володими-
рович, 14.11.1980 р. н., освіта 
вища, позапартійний, лікар КЗ 
«Вишгородська ЦРЛ», живе в м. 
Вишгород;

Шамота Олександр Мико-
лайович, 04.02.1972 р. н., освіта 
вища, позапартійний, фізична  
особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород.

Партія «НАШ КРАЙ»
Шубко Інна Василівна, 20.02. 

1970 р. н., освіта вища, поза-
партійна, директор Вишгородсь-
кої районної гімназії «Інтелект», 
живе в м. Вишгород;

Булгакова Ганна Володи-
мирівна, 26.07.1977 р. н., освіта 
вища, позапартійна, начальник 
відділу з питань  діяльності Міні-
стерства юстиції України, живе в 
м. Київ;

Партія 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Бражнікова Тетяна Олексіїв-
на, 01.04.1981 р. н., освіта вища, 
член  політичної  партії  «Об’єд-
нання  «Самопоміч», директор 
ТОВ «Юридичне Бюро «Претор 
Партнерс», живе в м. Київ;

Дрьомін Юрій Борисович, 
10.06.1975 р. н., освіта загальна  
середня, позапартійний, дирек-
тор ТОВ «СПЕКТРУМ ГРУП», 
живе в м. Вишгород;

Ростовський Олексій Рома-
нович, 31.01.1989 р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор 
ТОВ «ОО «Київські зорі», живе в 
м. Вишгород;

Черняхівський Олексій Ана-
толійович, 05.09.1979 р. н., 
освіта вища, позапартійний, го-
ловний  лікар КЗ «Вишгородсь-
кий районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги», 
живе в м. Вишгород;

Партія Честі, боротьби 
з корупцією та організованою 

злочинністю
Виговський Валерій Пав-

лович, 29.05.1959 р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор 
ТОВ «Рута», живе в м. Вишгород;

Виговський Роман Валерій-
ович, 22.04.1990 р. н., освіта 
вища, позапартійний, заступник 
директора ТОВ «Пава», живе в 
м. Вишгород;

Партія ВО «СВОБОДА»
Парчук Валентина Григорів-

на, 05.01.1962 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», голова 
Вишгородської районної органі-
зації ВО «Свобода», живе в м. 
Вишгород;

Городиський Юрій Олегович, 
16.07.1984 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО  «Свобода», фізич-
на  особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород;  

Круковець Владислав Вади-
мович, 20.10.1987 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО  «Свобода», 
керівник  виробничо-технічно-
го ввіділу ПрАТ «Енергопромін-
вест», живе в  м. Вишгород; 

Партія ВО «БАТЬКІВЩИНА»
Іванов Трохим Сергійович, 

05.04.1982 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО «Бать-
ківщина», помічник приватного 
адвоката Колодія О. М., живе в м. 
Вишгород; 

Попов Юрій Петрович, 
07.06.1970 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО «Бать-
ківщина», фізична особа-під-
приємець, живе в м. Вишгород; 

Жадан Сергій Миколайович, 
14.05.1989 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО «Бать-
ківщина», спеціаліст прокольного  

Отже, маємо новий склад Вишгородської міської ради, до 
якого увійшли представники 8-ми політичних партій. 

Більше всіх, як це не дивно, набрав Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність» від якого до міської ради потрапило аж 8 
чоловік. 

На 2-му місці партія «Воля»: 7 чоловік.
3-тє місце посіла Радикальна партія Олега Ляшка: від неї до 

міськради пройшло 5 чоловік.
4-те місце зайняла партія «Об’єднання «Самопоміч», яка 

матиме в міськраді 4-х депутатів.  
Партійні об’єднаня «Свобода» та «Батьківщина» провели в 

міську раду по три представника.
І, нарешті, по два депутатські крісла отримали в новій місь-

кій раді партія Честі, боротьби з корупцією та організованою 
злочинністю, а, також, партія «Наш край».

Отже, хто ці люди, які під керівництвом нового міського го-
лови Олексія Момота будуть вирішувати як саме має розбудо-
вуватись наше місто у найближчі роки? Кого саме ми з вами, 
шановні читачі, обрали до нової міської ради, на яку покладає-
мо стільки надій, і наскільки вони зможуть виправдати ці надії 
щодо зміни ситуації в місті на краще?

департаменту Міністерства за-
кордонних  справ України, живе в 
м. Вишгород.

СТАРІ-НОВІ ДЕПУТАТИ:
СКІЛЬКИ І ВІД КОГО?

Отже, як і передбачалося, 
практично всі депутати міської 
ради нинішнього скликання на 
цих виборах балотувалися вдру-
ге (видно, таки, сподобалося в 
депутатських кріслах!), та не всі 
пройшли. Отже, хто саме з них 
став депутатом вдруге і від якої 
саме політичної сили?

БПП «Солідарність»:
— Анатолій Шока (в 2010 

р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Фронт змін»);

— Олександр Семенов (в 2010 
р. пройшов в міську раду від 

політичної партії «Фронт змін»);
— Микола Кравченко (в 2010 

р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Сильна Украї-
на»);

— Олексій Поліщук (в 2010 
р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Сильна Украї-
на»);

Радикальна партія Олега 
Ляшка»:

— Дмитро Корнійчук (в 2010 
пройшов в міську раду від 
політичної партії «Фронт змін»);

— Володимир Лісогор (в 2010 
р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Фронт змін»);

— Богдан Руденок (в 2010 
р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Сильна Украї-
на»);

Партія «Воля»:
— Максим Макаренко (в 2010 

р. пройшов в міську раду від На-
родної партії);

— Олександр Баланюк (в 2010 
р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Фронт змін»);

— Віктор Шубка (в 2010 р. прой-
шов в міську раду від політичної 
партії «Народна партія»);

Партія «Наш край»:

жодного колишнього депутата. 
Партія «Об’єднання «Само-

поміч»:
жодного колишнього депутата. 
Партія Честі, боротьби з коруп-

цією та організованою злочинні-
стю:

— Валерій Виговський (в 2010 
р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Нова політи-
ка»);

Партія ВО «СВОБОДА»:
— Юрій Городиський (в 2010  

р. пройшов в міську раду від 
політичної партії «Нова політи-
ка»);

(Валентина Парчук була депу-
татом міської ради попереднього 
скликання, в 2006 р. пройшла в 
міську раду від партії ВО «Бать-
ківщина»).  

Партія ВО «БАТЬКІВЩИНА»:
— Юрій Попов (в 2010  р. прой-

шов в міську раду від політичної 
партії «Сильна Україна»);

Таким чином, з 34-х обраних 
депутатів 14 вже були, а 13 — 
продовжують залишатися чинни-
ми депутатами. 

Найбільше таких (4) повторно 
обралися завдяки БПП «Солідар-
ність», по троє ще раз стали де-
путатами дякуючи Радикальній 
партії Олега Ляшка та партії 
«Воля», по одному провели 
партія Честі, «Свобода» і «Бать-
ківщина». 

Що ми можемо сказати про А. 
Шоку, О. Семенова, М. Кравчен-
ко, О. Поліщука, Д. Корнійчука, 
В. Лісогора, Б. Руденка, М. Мака-
ренка, О. Баланюка, В. Шубку, В. 
Виговського, Ю. Городиського та 
Ю. Попова?

По-перше, як я вже не раз 
вказував, лише, що єдиний з 
них, — Ю. Городиський, — разом 
з щойно обраним мером О. Мо-
мотом протягом всієї каденції на-
магався послідовно відстоювати 
інтереси мешканців міста і проти-
стояти корупції в міській раді. Всі 
інші голосували за пропозиції В. 
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хто, від кого, як саме, чому і навіщо

Решетняка і К°. Підтвердженням 
цьому є, хоча б, та сама, згадана 
в минулому номері нашої газети 
публікація («У розпал Революції 
гідності кандидат у міські голо-
ви Марія Решетнікова разом з 
більшістю депутатів вкрала у 
міста 288 млн. гривень. За ці 
кошти можна було б побудува-
ти 6 дитячих садків»), про 28-му 
сесію міської ради, яка відбулася 
27 грудня 2013 р. і на якій було 
прийняте рішення №28/52 місь-
кої ради.

Так от, тоді при голосуванні за 
це рішення утрималися лише 
двоє: О. Момот та Ю. Городись-
кий. Це означає, що всі інші депу-
тати підтримали це рішення.

По-друге, давайте ще раз зга-
даємо, як саме повели себе ці 

повторно обрані депутати на-
весні цього року, коли під шале-
ним тиском громадськості прий-
малося, а потім «ветувалося» 
міським головою В. Решетняком 
підготовлене О. Момотом рішен-
ня №44/21 від 25.03.2015 р. № 
44/21 «Про затвердження По-
ложення «Про порядок публіч-
ного звітування щодо видатків 
бюджетних коштів у вигляді 
відкритих даних».  

Нагадую.
А. Шока: на першому пленар-

ному засіданні проголосував 
«за», на друге, коли мало голосу-
ватись «вето» — не з’явився.

О. Семенов: перший раз про-
голосував «за», на друге — з’я-
вився. 

М. Кравченко: не з’явився ні на 
перше, ні на друге засідання.

О. Поліщук: не з’явився ні на 
перше, ні на друге засідання.

Д. Корнійчук: на першому пле-
нарному засіданні «утримався», 
на друге — не з’явився.

В. Лісогор: на першому пле-
нарному засіданні «утримався», 
на друге — не з’явився.

Б. Руденок: на першому пле-
нарному засіданні «утримався».

М. Макаренко: перший раз 
проголосував «за», на друге — 
з’явився. 

О. Баланюк: перший раз про-
голосував «за», на друге — з’я-
вився. 

В. Шубка: не з’явився ні на 
перше, ні на друге засідання.

В. Виговський: на першому 
засіданні проголосував «за», на 
друге — не з’явився.

Ю. Городиський: перший раз 
проголосував «за», на друге — 

з’явився. 
Ю. Попов: перший раз прого-

лосував «за», на друге — з’явив-
ся. 

А тепер давайте проаналізуємо 
через які політсили в нову міську 
раду пройшли депутати, які бо-
ялися прозорості та публічності 
у питанні витрат бюджетних ко-
штів.

Отже: А. Шока, М. Кравченко, 
О. Поліщук — БПП «Солідар-
ність»; Д. Корнійчук, В. Лісо-
гор, Б. Руденок — Радикальна 
партія О. Ляшка; В. Шубка — 
партія «Воля»; В. Виговський 
— партія Честі.

БПП «Солідарність» я не диву-
юся; Радикальній партії О. Ляшка 
— тим паче; партії Честі «ім. В. 
Виговського» — тим паче, «в ква-
драті»; щодо партії «Воля»...

О. Момот, М. Макаренко, Д. 
Корнійчук та В. Шубка, наскільки 

№ 
ок-
ру-
гу
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Межі округу

Вул. Набережна, 22; вул. Київська, 2, 4, 5. 
Вул. Київська, 8;9;11;12, 20. 
Вул. Київська, 6; Вул. В. Мономаха буд. 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17-А, 19, 21; вул. Глібова 1-А, 1/1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11-А, 12, 13, 13А, 14, 
15, 16, 17, 19, 21, 25, 25-А, 27, 27-А, 29, 31-А, 33, 33-А, 35, 41, 43; вул. КЛИДС №102, вул. Космонавтів 1, 5, 7, 9; вул. Максимовича 2, 4, 6, 8, 10; вул. О. 
Довженка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16-А, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 22, 23, 23-А, 25, 27, 27/2, 29, 41, 51; вул. Піщана 2, 2-А, 2-Б, 3, 4, 5, 5-А, 6, 
7, 7-А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 8-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27-А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-А, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47; 
вул. Святославська 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 32-А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 
40, 42, 44, 44-А, 46, 47; квартал 87 
Пр-т Т. Шевченка, 9-А, 11; вул. Набережна, 8 
Пр-т. Т. Шевченка, 2-Д, 7-А, 9; пров. Прожекторний, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 21, 21А, 23, 24, 24-А, 25
Пр-т Т. Шевченка, 6-А, 7, 7/1;вул. Набережна, 12; пров. М. Коцюбинського 1-А, 3; вул. Космонавта Поповича, 10, 12, 12-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А, 21, 
21-А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28-А, 30, 30-А, 32 
Вул. М. Грушевського, 8, 10; пр-т І. Мазепи, 1, 4-А 
Вул. Н. Шолуденка, 15-Д; пров. Квітневий 2, 2-А, 2-Б, 2-В; пр-т. І. Мазепи, 6, вул. М. Грушевського, 5, 7, 9; мікрорайон «Берізки»
Пр-т І. Мазепи, 3; вул. М. Грушевського, 6; пр-т. І. Мазепи, 2
Вул. Дніпровська, 2, 4, 3, 3-Б; пр-т. І. Мазепи, 11 
Вул. Набережна, 4, 4-А; вул. Дніпровська, 6 
Вул. Набережна, 6-А; вул. Дніпровська, 3-А, 5 
Вул. Дніпровська, 7, 8, 9, 11; пр-т І. Мазепи, 5 
Вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 6, 7-А; пр-т І. Мазепи, 7, 10 
Вул. Б. Хмельницького, 4, 5, 7, 7-Б; вул. М. Грушевського, 1, 3
Вул. Ю. Кургузова, 3-Б; вул. Б. Хмельницького, 8 
Вул. Ю. Кургузова, 3-А, 11; вул. М. Грушевського, 12 
Вул. Ю. Кургузова, 1-А (1), 1-А (2), масив ГАЕС, масив Дідовиця, 75, 116, 303, 323, 350, 335, вулиці: Яблунева 165, 167, 199, 201, 203, 204, 243, 257, 258, 259; 
Ягідна 3, 10, 20, 35, 40, 41, 49, 64, 75, 91, 92, 94; Спаська 14, 17, 26, 37, 45, 46, 50, 52, 55, 57, 58, 86, 94, 109, 111, 112, 113, 115, 188; Фіалкова 9, 45А, 49, 265, 
273, 282, 291; Фруктова 16, 20, 30, 63, 65, 81, 147, 187, 195, 206, 210, 223Б; Покровська, Полунична, 27, 29, 69, 101; Ромашкова, 20, 303; Малинова, 5, 6, 24, 
31; Калинова, 1, 6, 18, 25, 37, 85, 118; Квіткова 228; Виноградна 14, 17, 60, 122, 134, 141, 142; Вишнева 5, 11, 19, 344, 345, 346; Айвова 6, 35, 41, 214, 235, 
238; Ожинова, 19, вул. А. Первозванного, 132, 193; пров. Преображенський 5. 
Вул. Ю. Кургузова, 11-А; вул. Б. Хмельницького, 9, вул. В. Симоненка, 10
Вул. Н. Шолуденка, 6-А; вул. Ватутіна 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 25-А, 26, 26-А, 26-Б, 
29, 29А, 33, 33Б, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42-А, 43, 44, 45, 47-А, 49, 50, 50-А, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 77, 78, 78-А, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 96-А, 
96/1, 98, 100; вул. Межигірського Спасу, 2, 5, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30-А, 31, 33, 35, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 59-А, 60, 60-А, 61, 61А, 62, 63, 65, 67, 69, 69-А, 69-Б, 69-В, 69-Г, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 83-А, 85, вул. П. 
Калнишевського, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 54, 56, 58, вул. Семена Палія, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-А, 7-Б, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23; вул. Парусна, 2, 2-а
Вул. Набережна, 2; вул. Н. Шолуденка, 3; вул. Старосільська 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14; вул. Дніпровська, 1.
Вул. Н. Шолуденка, 5, 6, 8 
Вул. Гриненко, 1-А; вул. Лугова, 3; вул. В. Симоненка, 2 
Вул. Гриненко, 1, 1-Б, 2, 4, 5, 5-А, 6, 8, 8-А, 8-Б, 9, 10, 10-А, 11, 11-А, 12, 14, 15, 19-А, 22; вул. Лугова 10, 11, 12, 15, 15А, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 
23-А, 24, 24-А, 25, 26, 27, 27-А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33-А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-А, 49, 49-А, 50, 52, 53, 54, 56, 57,
58, 59, 60; вул. В. Симоненка, 1-А, 1-Б; вул. Т. Шевченка, 3, 5, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 7, 8, 15-Д; пров. Дніпровський, 1, 2, 3, 4, 5, 5-А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 21, 21-А, 22, 23, 24, 24-А, 26, 27, 29
Пл. Т. Шевченка, 3; вул. В. Симоненка, 4, 4-А, 4-В, 6
Вул. Ю. Кургузова, 2, 4-А, 4-Б, 6, 9 
Вул. В. Симоненка, 5, 7, 8; вул. Ю. Кургузова, 4, 10 
Вул. Київська, 18; вул. В. Симоненка, 1, 3 
Пр-т. І. Мазепи, 13/9; вул. Н. Шолуденка, 6-Г 
Вул. Н. Шолуденка, 6-Б, 6-В; вул. М. Грушевського, 4 
Пр-т І. Мазепи, 12; вул. Н. Шолуденка, 7 
Вул. Шкільна, 7, 7/1; пр-т. Т. Шевченка, 2-Г, 3. 
Пр-т Т. Шевченка, 6 
Пр-т Т. Шевченка, 3-А, 5; вул. Шкільна, 1, 1-А, 1-Б, 1-Г, 3, 5, 7-А, 9, 9-Б, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29-А, 31, 32, 33, 35, 35-А, 36, 37, 38, 42, 44, 
45, 45-А, 47, 49, 51, 53, 55, 55-А, 61, 63, 65, 65/2, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91

Обраний депутат

Круковець В. В.
—

—

—

Сербін А. В.
—

Жадан С. М.
Ростовський О. Р.

Мельник М. Г.
Попов Ю. П.
Баланюк О.І.

—
Кучмій О. В.
Лісогор О. Я.
Лісогор В. Ю.
Семенов О.І.

—

Сардак В. І.

—
 Кравченко М.М.

Шамота О. М.
Макаренко М.В.

—

Шока А. М.

Поліщук О. Г.

Корнійчук Д. В.
Дрьомін Ю., Виговський Р. В.

Руденок Б. М.
—

Клавдієнко О. І.
Городиський Ю. О.

Булгакова Г. В.
Черняхівський О. А.

я пам’ятаю, в 2010 р. пройшли в 
міську раду однією командою — 
від Народної партії. Однак, одра-
зу після цього ця «команда» ро-
звалилася: М. Макаренко, хоча і 
не завжди, але намагався підтри-
мувати О. Момота, що стосуєть-
ся Д. Корнійчука та В. Шубки, то 
вони одразу заявили, що тепер-
вони «з Віктором Олександрови-
чем» (Решетняком).

Судячи з весняної історії з про-
ектом рішення О. Момота «Про 
затвердження Положення «Про 
порядок публічного звітуван-
ня щодо видатків бюджетних 
коштів у вигляді відкритих 
даних», В. Шубка залишався «з 
Віктором Олесандровичем» до 
останнього. Отже, виникає пи-
тання: як він опинився у списку 

«Волі»? 
Звертаюся до людей, які фор-

мували цей список: шановні, 
якщо це називається «принци-
повістю», то поясніть мені що 
таке беспринципність?

Таким чином, можна з впевнені-
стю сказати, що більша частина 
«старих» депутатів повернулися 
в міську раду зовсім не для того, 
щоб відстоювати інтереси грома-
ди, а, навпаки, для того, щоб бо-
ротися за власні інтереси. 

Чи знайде з ними спільну мову 
новий міський голова О. Момот? 
І, якщо знайде, то яким чином?

В. Решетняк і К° робили це 
дуже просто: фактично, купували 
їх прихильність. О. Момоту йти 
таким шляхом не можна, адже це 
протирічить його деклараціям та 
виборчій програмі. 

То що він буде робити?
Подивимося.

НОВІ ОБЛИЧЧЯ... 
Нові обличчя в міській раді — 

це лікар Т. Войтович, броварча-
нин, підприємець М. Підвисоць-
кий, підприємець О. Клавдієнко, 
юрист М. Мельник, киянин С. Пін-
чук, підприємець О. Лісогор (дру-
жина нового-старого депутата В. 
Лісогора), безробітний В. Сардак, 
безробітний О. Кучмій, лікар А. 
Сербин, підприємець О. Шамота, 
директор Вишгородської район-
ної гімназії «Інтелект» І. Шубко, 
киянка, працівник Мінюсту Г. Бул-
гакова, киянка, юрист Т. Браж-
нікова, підприємець Ю. Дрьомін, 
підприємець О. Ростовський, 
головний  лікар КЗ «Вишгород-
ський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» О. 
Черняхівський, син В. Виговсько-

го Р. Виговський, В. Парчук, про 
яку вже йшлося, В. Круковець, 
Т. Іванов, працівник міністерства 
закордонних справ С. Жадан.

Що бентежить в першу чергу?
По-перше, що серед цих де-

путатів аж четверо іногородніх 
депутатів — троє киян і один 
броварчанин. Бентежить з тієї 
простої причини, що я не пам’я-
таю іногородніх депутатів, яких 
би по-справжньому турбували 
проблеми нашого міста.  

По-друге, — що ще четверо не 
мають вищої освіти.    

По-третє (і це головне), — що 
завдяки чинному виборчому за-
кону і безвідповідальності пе-
реважної більшості виборців, в 
міську раду знову потрапила купа 
«темних конячок». Котрі якщо й 
цікавились проблемами міста 
Вишгорода, то робили це якось 
підпільно, не з’являючись на сесії 
чи громадські слухання, і не на-
магаючись їх, навіть, обговорити 
в засобах масової інформації. А, 
швидше за все — цими пробле-
мами почали цікавитись лише 
за два-три місяці до виборів. Та 
й то — поверхово, в основному, 
заробляючи у виборців «швидкий 
авторитет» прибиранням сміття 
у під’їздах і навколишніх селах, 
фарбуванням огорож та органі-
зацією ранкових пробіжок. Про 
«гречку» у всіх іпостасях вже не 
кажу.

*   *   *
...Насправді ж виборці, як 

завжди, на мій погляд, голосува-
ли не стільки за місцевих депу-
татів, скільки за авторитет голів 
партій. Тоді, як наш конкретний 
кандидат часто не те, що не від-
повідав щоденним деклараціям 
голови партії, а все життя жив за 
прямо протилежними моральни-
ми законами.

В той же час, як і у випадку з 
кандидатами у міські голови, 
змагання реальних  депутатських 
здібностей і можливостей, депу-
татських програм у цих перего-
нах були геть відсутні. 

Отже, підсумовуючи все вище 
сказане, особисто я від нового 
складу ради ніяких революційних 
рішень не чекаю. Хіба що, надія 
на нового міського голову... 

Без сумніву, Олексію Момоту 
буде не легко. І навряд чи він 
уявляв і уявляє в повній мірі, з 
наскільки складними проблема-
ми йому доведеться стикнутися.  
Отже, залишається лише поба-
жати йому витримки, принципо-
вості і наполегливості в їх вирі-
шенні.

В. Борзовець 
Від редакції
Насамкінець, хочемо нагадати всім мешканцям Вишгорода, 

які по-справжньому вболівають за майбутнє нашого міста, про 
те, що кілька разів завдяки вашій участі в сесіях міської ради, 
а, також, в громадських обговореннях, нам з вами вдалося не 
допустити прийняття промерською депутатською більшістю 
завідомо протизаконних рішень, як довелося б потім довго й 
нудно опротестовувати в судах всіх інстанцій. Та й то — з дуже 
невеликими шансами на успіх, зважаючи на нашу систему су-
дочинства. Тоді це була допомога громадськості депутатській 
меншості і захист її принципової позиції від свавілля мера. 

Враховуючи ситуацію, яка складається зараз, цілком можли-
во, що тепер такої самої допомоги може потребувати депутат-
ська меншість на чолі з новим міським головою.

Отже, прохання до всіх небайдужих людей: жодна сесія 
міської ради не повинна проходити без участі громадськості 
міста. Навіть, шановні читачі, якщо вам, чомусь, здається, що 
винесені на пленарне засідання питання вас безпосередньо 
не стосуються. Депутати, які б вони хороші чи погані не були, 
весь час повинні відчувати, що кожен їх крок знаходиться під 
пильним контролем громадськості. Це убезпечить їх від ба-
жання спрацювати на себе за наш з вами рахунок. А нас — від 
цілком можливої корупції в місцевому самоврядуванні. 
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Вівторок 10 листопада 2015 року

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої особи
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00 День української писемності
09.05, 05.45 Вічне
09.25 Перша студія
10.10 Д/ф «Формула життя Олександра 
Палладіна»
10.30, 11.45 Диктант Національної єдності
12.05 Д/ф «Втеча з культу»
13.15 Вікно в Америку
13.50 Т/с «Естонська РСР»
14.25 Казки Лірника Сашка
14.50 Хочу бути
15.30 Х/ф «Страсний тиждень»
17.15 Богатирські ігри
18.15 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.30 Зроблено в Європі
21.40 З перших вуст

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30 ТСН

07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20 Х/ф «Особливості національного 
полювання»
14.10 «Сліпа»
14.45 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Кохання у великому місті - 3»
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

06.40 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09.20, 12.25 Т/с «Серафима Прекрасна»
13.50, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00, 02.40 Т/с «Відлига»

06.02 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.17 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
13.55 Х/ф «Кидок кобри»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.25 Абзац!

19.00 Ревізор
21.45 Страсті за ревізором
23.55 Х/ф «Солдат Джейн»

05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45, 18.30 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя.»
10.55 «Зіркове життя. Самогубці-невдахи»
11.50 «Битва екстрасенсів 15»
14.00 «Національне талант-шоу «Танцюють 
всі!-2»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «Хата на тата»
23.15 «Детектор брехні 7»

06.00 Події тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.005 Події
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Не йди» 
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
21.00 Т/с «Колір черемшини» 

05.15 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06.00 Надзвичайні новини. Підсумки
06.45 Факти тижня

09.15 Труба містера Сосиски
10.15 Дивитись усім!
10.30 Х/ф «Ягуар»
12.45, 15.45 Факти. День
13.05 Х/ф «Леон»
16.05 Х/ф «П’ятий елемент»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «Орел і Решка. Незвідана Європа»
22.00 Х/ф «Діти шпигунів»

06.00-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
11.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.25, 19.00 Панянка-селянка
14.20 Півцарства за любов
15.15 Віталька
16.20, 22.00 Країна У
17.40, 21.00 Одного разу під Полтавою

18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.55 Дайош молодьож!

06.00 Х/ф «Дубровський»
07.15, 13.55, 19.55, 23.25 Міс «Інтернет-TV»
07.20, 21.30 Імена-легенди
09.45 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Прогулянка по дикій природі
12.15 Дивовижний світ
14.00 Сили природи
15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
15.40 Комета-вбивця
17.45 Політ крізь час
18.15 «Іпостасі спорту»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Володарі морів
22.30 Армагедон тварин
23.35 Чудеса природи

06.35 «Народний кухар»
07.30 «Круті 90-ті»
08.20 Т/с «Суто англійські вбивства» 
10.15 Х/ф «Блеф» 
12.20 Х/ф «Піймай мене, якщо зможеш» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15 Т/с «Слід саламандри»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: кіберпростір»

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.55, 08.40 Ескулап
07.25, 23.25 На слуху
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/ф «Журналіст і масовий вбивця»
10.50 Подорожні
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40, 03.00 Т/с «Земля обітована»
14.40 Казки Лірника Сашка
14.50 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Фольк-music
16.45 Чоловічий клуб. Спорт
18.15 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 7»
12.20 Т/с «Кохання у великому місті - 3»
13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа»

14.40 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Інспектор Фреймут»

05.25, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00, 02.45 Т/с «Відлига»

06.02 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 23.55 Абзац!
19.00 Половинки
20.30 Х/ф «Перли дракона: Еволюція»
22.15 Супермодель по-українськи

05.55, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.30, 16.00 «Все буде добре!»

08.25 «Все буде смачно!»
09.20, 18.30 «За живе!»
10.45 «Зіркове життя. Вижити після смерті»
11.25 «Зіркове життя. Недолюблені діти»
12.25 «Битва екстрасенсів»
13.55  «Танцюють всі!-2»
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

06.00, 12.15 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Колір черемшини» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 20.20 Громадянська оборона
11.05, 17.50 Т/с «Далекобійники»
12.00, 13.20 Х/ф «Прибульці-2.»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 Т/с «Код Костянтина»
16.25 Патруль. Самооборона

16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.20 Т/с «Морська поліція. Лос-Анджелес»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
17.10 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
11.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.25, 19.00 Панянка-селянка
14.20 Півцарства за любов
15.15 Віталька
16.20, 22.00 Країна У
17.10, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.55 Дайош молодьож!
00.40 Анекдоти

07.00, 18.30, 21.00  «Соціальний пульс»
06.15 Імена-легенди
07.00 «Цивілізація Incognita»
07.20, 13.55, 19.55, 23.25 Міс «Інтернет-TV»
09.45 Великий м’яч під стінами древньої 
фортеці
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Rock Time з Петром Полтарєвим
13.10 Політ крізь час
14.00, 22.30 Армагедон тварин
15.40 Євромакс
16.00, 23.35 Чудеса природи
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Сильні світу цього

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.35, 21.30 Т/с «CSI: кіберпростір»
13.10 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
16.55 Т/с «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю »

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.55, 08.40 Ескулап
09.25, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.30 Д/ф «Конфуцій. Шлях видатного 
мислителя»
12.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Т/с «Земля обітована»
14.40 Казки Лірника Сашка
15.05 Школа Мері Поппінс
15.40 Музичне турне
16.40 Як це?
17.10 Д/с «Сага старовинної пущі»
19.30 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ. Київ
21.40 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Міняю жінку - 7»
10.45 «Міняю жінку - 4»
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у великому місті - 3»
13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа»
14.40 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»

17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Весілля наосліп»

05.25, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.05, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00, 02.45 Т/с «Відлига»

06.02 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.17 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 01.05 Абзац!
19.00 Хто зверху? - 4
20.55 Х/ф «Вогонь і лід»
22.40 Аферисти в мережах

05.25, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»

10.00 «Зіркове життя. Особливо небезпечні 
кумири»
10.55 «Зіркове життя. Підкаблучники за 
власним бажанням»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.25 «Танцюють всі!-3»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Колір черемшини» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

05.55 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Громадянська оборона
11.00, 17.50 Т/с «Далекобійники»
11.55, 13.20 Х/ф «Стражі порядку»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Код Костянтина»
15.30, 16.25 Патруль. Самооборона

16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
17.10 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
11.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.25, 19.00 Панянка-селянка
14.20 Півцарства за любов
15.15 Віталька
16.20, 22.00 Країна У
17.10, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.55 Дайош молодьож!

05.55 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»

Телепрограмма
№31(274), пятница, 6 ноября 2015 г.6

  

05.45, 07.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
09.30, 00.40 «Моя правда»
10.25, 23.30 «Жарт за жартом»
10.55 Х/ф «Ідеальний чоловік»
12.25, 13.20, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
14.15 Х/ф «Особливо важливе завдання»
16.35 Х/с «Секретний фарватер»
21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»
07.30 «Облом.UA»
08.55 «Помста природи»
10.40 Х/ф «Такер: Людина і мрія»
12.45 Х/ф «Випробування вогнем»
14.40 «Вайпаут»
15.35 «Легенди кікбоксінгу»
16.30 «Top Gear»
17.30, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Легенди»
21.15 Х/ф «Професіонал»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30, 00.40 «Моя правда»
11.25, 23.30 «Жарт за жартом»
12.10 Х/ф «Щаслива»
13.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.25 Х/ф «Друг мій Колька»
16.55 Х/с «Секретний фарватер»
21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
07.35, 12.10, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 «Помста природи»
14.00, 16.55, 17.55 «Відеобімба»
16.00, 20.20 Т/с «Легенди»
21.15 Х/ф «Круті стволи»

06.15, 22.00 Сильні світу цього
07.10 «Кумири»
07.20, 13.55, 20.00, 23.25 Міс «Інтернет-TV»
08.00 Андрій Ромоданов: «Проза й поезія 
мозку»
09.00 «Калинове здоров’я»
09.30, 05.25 «Щоденник для батьків»
09.45, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.10 Володарі морів
12.10 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
14.00, 22.30 Армагедон тварин
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.30 Чудеса природи
17.45 Політ крізь час
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 «Глобал - 3000»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 21.30 Т/с «CSI: кіберпростір»
13.10 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
16.55 Т/с «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

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

Оголошення
Продаю 3-х кімнатну

 квартиру
 у Вишгороді по 

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

Тел.: (098)981-14-77
* * *

 Продаю земельну 
ділянку

 11,33 сотки 
під будівництво

 в с.Хотянівка
 масив Баштан.
Ціна договірна

Тел.: (098)981-14-77

05.45, 07.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
09.30, 00.55 «Моя правда»
10.25, 23.35 «Жарт за жартом»
11.10 Х/ф «Повернення немає»
13.05, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
14.55 Х/с «Люди і манекени»
17.45 Х/ф «Калина червона»
21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55 Д/п «Служби спеціризначення»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Протистояння тварин»
12.15 Х/ф «Зіткнення з Землею»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 20.20 Т/с «Легенди»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
19.20 «Цілком таємно»
21.15 Х/ф «Нічна варта»

2+2

Enter-фильм

Посміхніться
Листопадовий день, як заячий хвіст.
Листопад — не лютий, проте спитає, чи вдягнений 
та взутий.
В листопаді голо в саді.
Листопад — жовтню син, а зимі рідний брат.
Листопад стелить землю листям, а грудень снігом.
Якщо восени рано нанесе снігу, то і весна буде рання.
Як перший сніг випав на мокру землю — залишиться, 
на суху — скоро зійде.
Рано замерзне — довго не розтане.
Зірки на небі яскраві — па погоду, тьмяні — на дощ 
або сніг.
На горобині й дубі багато плодів — чекай суворої 
зими.
Пізній листопад — до суворої і затяжної зими.
Доки листя з вишень не облетіло, то хоч скільки було 
б снігу, він не вляжеться — відлига його з’їсть.
Від першого снігу до санного шляху — півтора міся-
ця.
Білка мостить своє гніздо близько до землі — на мо-
розяну зиму, а високо — на м’яку.
Якщо в листопаді з’являються комахи — зима буде 
теплою.
Кури стріпують хвостами — буде вітер.

Якщо кури гуляють до смерку — наступного дня чекай 
негоди.
Перед дощем індички «горбляться».
З’явилися комарі в листопаді — зима буде теплою.
Пізній листопад — до суворої й тривалої зими.
Яка погода в листопаді, така і в квітні.
Бурхливий листопад — на сувору зиму.
Після листопадових заморозків — грудневий мороз.
Червона вечірня зірка віщує вітер, світло-жовта — дощ.
Небо має чистий яскраво-блакитний колір — утримаєть-
ся гарна погода.
Червоне коло навколо місяця вказує на мокрий сніг з 
вітром.
У дуба й осик: найпізніший падолист; рано опало листя 
на липах — зима буде люта.
Ранній сніг на ранню весну.
Перший тривкий сніг випадає на ніч; денний сніг довго не 
затримається.
Якщо перший сніг упав на мокру землю — залишиться, 
на суху — скоро зійде.
Рано замерзне — довго не розтане.
Ожеледиця починається з туману.
Від першого снігу до санного шляху — півтора місяці.

Прикмети на листопад
  — Чи знаєте ви, чому лікарняні санітари такі міцні і 

здорові?
— Так вони медичний спирт вітамінами закушують!

* * *
— А мені сьогодні вирвали зуб.
— Болить?
— Не знаю, він залишився у стоматолога.

* * *
— Вась, а чого в тебе все сковорідки без ручок?
— А в мене, Міша, дружина тенісистка!

* * *
— Дорогий, я вирішила піти в монастир.
— Ні фіга собі! Це що мені тепер, в монастир на обід 

їздити?
* * *

— Я так обожнюю свого чотириногого друга!
— А яка у нього кличка?
— Диван!

* * *
Лікар в платній поліклініці - хворому:
— Отже, відтепер - ні краплі вина і горілки!

   — У мене щось серйозне?
   — Та ні. Просто економте гроші, щоб оплатити мій 
рахунок за лікування.



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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16.55 Т/с «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю - 10»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.10, 00.40 «Моя правда»
11.05, 23.30 «Жарт за жартом»
11.45 Х/ф «Перевесниці»
13.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.00 Х/с «Люди і манекени»
17.55 Х/ф «Повернення немає»
21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55 Д/п «Служби спеціального призначення»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Протистояння тварин»
12.15 Х/ф «Нічна варта»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00 Т/с «Легенди»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
20.20 «Хоробрі серця»
21.20 Х/ф «Під укіс»

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
08.20 АгроЕра. Підсумки
08.40 Вперед на Олімп!
09.20 М/с «Друзі-янголи»
09.45 Хочу бути
10.05 М/ф «Історія про мрію»
10.10 М/ф «Тарбозавр»
12.05, 21.30 Поліція
12.55 Хокей. 
15.30 Богатирські ігри
16.20 Чоловічий клуб
19.10 Концерт сестер Тельнюк
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
22.20 Інша музика з Олексієм Коганом

06.15 «Найвидатніші фокусники світу»
07.05 «Їжа з піднебесної.»
08.05 «Гроші»
09.30 «Світське життя»
10.30, 19.30 ТСН
11.30 «Маленькі гіганти»
14.00 «Вечірній Київ 2015»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал 2015»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»

23.15 «Що? Де? Коли? 2015»

05.35 «Жди меня»
07.50, 08.40 «Школа доктора Кома-
ровського»
09.30 Х/ф «Білоруський вокзал»
11.30 Програма «Подорожі в часі»
12.00 «Кохання з першого погляду»
13.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»
18.00, 20.30 Т/с «Мама буде проти»
20.00, 02.45 «Подробиці»
22.30 «Великий бокс».

05.47 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
07.42, 14.35 Хто зверху?
09.40 Ревізор
12.25 Страсті за ревізором
16.35 М/ф «Переполох у Гімалаях»
18.05 Х/ф «Гаррі Поттер і філософський 
камінь»

06.20 Х/ф «Ти - мені, я - тобі»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Хата на тата»
11.55, 23.00 Т/с «Коли ми вдома»
16.30 «Зважені та щасливі - 5»

19.00 «Х-Фактор - 6»

07.00, 15.00, 21.00 Події
07.10 Х/ф «Страшна красуня» 
09.00 Відверто з Машею Єфросініною
10.00, 23.40 Зірковий шлях. Субота
11.00 Т/с «Найщасливіша» 
14.40, 15.20 Т/с «Люба. Любов» 
18.50 Футбол. Відбір до Євро 2016 
«Україна» - «Словенія»
21.30 Х/ф «Терапія любов’ю»

05.40 Факти
06.05 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06.55 Стоп-10
07.50 Провокатор
09.45 Секретний фронт
10.45 Антизомбі
11.45 Дістало!
12.45 Факти. День
13.00 Громадянська оборона
13.55 Інсайдер
14.50 Т/с «Ніконов і Ко»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Геракл. Початок легенди»
22.00 Х/ф «Війна богів. Безсмертні»

13.35 «Весілля наосліп»
15.00 «Чотири весілля 4»
16.30 «Розсміши коміка»
17.30 Х/ф «Особливості національної 
риболовлі»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.15 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
23.25 «Світське життя»

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
11.05, 02.05 Х/ф «Шалено закоханий»
13.05 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»
19.00 Програма «Кохання з першого погляду»
20.00, 04.50 «Подробиці тижня»
21.30 10 хвилин з Прем-єр-міністром
21.40 Т/с «Мама буде проти»

07.32 М/ф «Переполох у Гімалаях»
09.00 Х/ф «Перли дракона: Еволюція»
10.45 Х/ф «Подорож: Таємничий острів»
12.30 Х/ф «Гаррі Поттер і філософський 
камінь»
23.45 Х/ф «Мерайя Мунді і скринька Мідаса

06.20, 10.50 «Х-Фактор - 6»
09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Майдані»
13.50, 15.35 «МастерШеф - 5»
15.10 «10 хвилин з Прем’єр-міністром 
України»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

06.30 Події
07.00 Реальна містика
08.00 Т/с «Найщасливіша» 
11.50 Т/с «Люба. Любов» 
15.35 Х/ф «Терапія любов’ю» 
17.45, 20.15 Т/с «Відбиток кохання» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
23.00 Події. Вибори - 2015
23.30 10 хвилин з прем’єр-міністром
23.50 Глядач як свідок

06.05 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06.55 Х/ф «Інструкції не додаються»
09.25 Зірка YouTube
10.45, 13.00 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Золоте дитя»
16.15 Х/ф «Поїздка в Америку»
18.45 Факти тижня

20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф «13-й район. Цегляні маєтки»
22.30 Х/ф «Напролом»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.40 М/ф «Робін Гуд» 
10.10 М/ф «Пригоди імператора» 
11.30 Х/ф «Вони помінялися місцями» 
13.20 «Розсміши коміка»
14.15 «Орел і Решка»
19.00 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Діти шпигунів 2: Острів нездійс-
ненних мрій» 
23.00 «КВН-2015»

06.00 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.30 Байдиківка
08.05 М/с «Смішарики. Нові пригоди» 
08.40 М/с «Лалалупси» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
11.20 М/ф «Бембі 2» 
12.35 М/ф «Біонікл: Відродження легенди» 
13.45, 22.00 Країна У
14.30 Х/ф «Моя супермама» 
16.15 Х/ф «Боги, мабуть, з’їхали з глузду» 
18.15 Х/ф «Кохання та інші катастрофи» 

20.00 Віталька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.55 Дайош молодьож!
23.50 Х/ф «Чужі проти хижака 2»

07.45 «Натхнення»
07.55, 13.55, 19.55, 21.55 Міс «Інтернет-TV»
09.50 Опалені владою
11.10 Х/ф «Дикуни»
13.20, 05.40 Сім чудес України. Луцьк
14.00 Teen-клуб
15.00 Прогулянка по дикій природі
16.00 Сили природи
17.00 Концерт Михайла Поплавського 
19.00 Дивовижний світ
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.30 «Таке спортивне життя. Юлія Калина»
22.00 Як влаштована Земля
23.00 Х/ф «Доберман»

06.35 Т/с «Таємниця «Святого Патріка» 
10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». Втеча на 
«ривок»
12.00 «Круті 90-ті»
12.55 Х/ф «Приборкання норовливого» 
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.55, 08.40 Ескулап
09.20 НАЦІОНАЛЬНІ ДЕБАТИ. Київ
10.50 Війна і мир
11.50 Вікно в Америку
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40, 03.10 Т/с «Земля обітована»
14.40 Казки Лірника Сашка
15.05 Хто в домі хазяїн?
15.50 Надвечір’я. Долі
16.45 Світло
18.55 Про головне
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.45 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією Седлецькою

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 4»
12.20, 21.00 Т/с «Кохання у великому місті»
13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа»
14.40 «Сімейні мелодрами -6»

06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.20 Хто в домі хазяїн?
11.45 Фольк-music
12.55 Хокей. «Донбас» - «Рапід»
15.30 Чоловічий клуб. Спорт
16.45 Д/ф «Веслувальник»
17.40 Т/с «Вікендові історії»
18.45 Театральні сезони
19.20 Т/с «Білявка»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України А.Яценюк про 
реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 День Янгола

06.05 «Найвидатніші фокусники світу»
07.00 «Що? Де? Коли? 2015»
08.00 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-забава»
09.40 Мультфільм
09.50 «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт - 3: Танзанія, Ефіопія»
12.15 «Інспектор Фреймут»

15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00, 23.30 «Право на владу»

05.25, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00, 02.25 Т/с «Відлига»

06.02 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.17 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 00.15 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.25 Х/ф «Подорож: Таємничий острів»
22.15 Хто зверху?

05.40, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»
10.20 «Зіркове життя. »
11.15 «Битва екстрасенсів»
12.55 «Танцюють всі!-3»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі - 5»
23.05 «Один за всіх»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Колір черемшини» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

05.55 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.05, 17.50 Т/с «Далекобійники»
12.00, 13.20 Х/ф «Кохання на трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Код Костянтина»

15.30, 16.25 Патруль. Самооборона
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
17.10 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
11.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.25, 19.00 Панянка-селянка
14.20 Півцарства за любов
15.15 Віталька
16.20, 22.00 Країна У
17.10, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.55 Дайош молодьож!

05.55, 18.30, 21.00  «Соціальний пульс»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 Сильні світу цього
07.00 «Цивілізація Incognita»
07.20, 13.55, 20.00, 23.55 Міс «Інтернет-TV»
09.45 «Кумири»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.10 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.10 Політ крізь час
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.20 Чудеса природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Ландшафтні гри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Відлуння
22.00 «Як створювався фільм про Мілен 
Демонжо»

06.50 Х/ф «Розплата» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 21.30 Т/с «CSI: кіберпростір»
13.10 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 

14.45 «Розсміши коміка»
16.40 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Слід саламандри»
23.00 Х/ф «Мачете»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.00 «Бенефіс Олени Воробей»
12.05 Х/ф «Чарівники»
15.00 Х/с «Вогнем і мечем»
19.05 Х/ф «Гангстери в океані»
21.30 Х/ф «Дорога в пекло»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.35 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
10.00 «Легенди кікбоксінгу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Хоробрі серця»
15.00 «Зброя»
16.25 Х/ф «Неймовірна четвірка»
17.15 Х/ф «Перевізник»
19.20 Х/ф «Чистильник»
21.30 «Профутбол»
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06.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35 На слуху
09.20, 18.55, 04.30 Про головне
10.00 Д/ф «Революція: за і проти»
10.50 Д/с «Сага старовинної пущі»
12.05 Д/ф «Кайпінські будинки-привиди»
12.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Т/с «Земля обітована»
14.50 М/ф «Історія про мрію»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.30 Спогади
16.00 Театральні сезони
16.40 Віра. Надія. Любов
17.45 Чоловічий клуб
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» 
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.45 «Міняю жінку - 4»
12.20 Т/с «Кохання у великому місті - 3»
13.20 «Ворожка»

14.00 «Сліпа»
14.40 «Сімейні мелодрами -6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.40 «Світське життя»
23.40 Х/ф «Збройовий барон»

05.25, 20.00 «Подробиці»
06.30 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Серафима Прекрасна»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.40 «Сімейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Хрещений батько»

05.57 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.15 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.15, 19.00 Супермодель по-українськи
18.00, 02.55 Абзац!
20.40 Половинки
22.05 Суперінтуїція
23.45 Стенд-Ап шоу

06.00, 02.30 Х/ф «Не горюй»

07.50 «Зіркове життя. Не народись вродли-
вою»
08.50 «Зіркове життя. Обережно - альфонси!»
09.45 Х/ф «Рівняння любові»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.45 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Колір черемшини» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

05.55 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Громадянська оборона
11.00, 17.50 Т/с «Далекобійники»
11.55, 13.20 Х/ф «Інструкції не додаються»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 04.15 Т/с «Код Костянтина»

16.25 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
22.20 Що по телеку?

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.10, 01.00 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
17.10 «Звана вечеря»
22.00 «КВН-2015»

06.00-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
11.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.25 Панянка-селянка
15.15 Віталька
16.30 Країна У
17.20 Одного разу під Полтавою
18.15 Х/ф «Кохання та інші катастрофи» 
20.00 Х/ф «Час» 
22.00 Х/ф «Ларго Вінч. Початок»

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служба 
новин «Соціальний пульс»

06.15, 22.00 Відлуння
06.45, 21.30 Сильні світу цього
07.20, 13.55, 20.00, 23.25 Міс «Інтернет-TV»
09.45 «Кумири»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 «Мілен Демонжо. Міледі з українським 
корінням»
12.10 «Світські хроніки»
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 20.10 Володарі морів
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.30 Чудеса природи
17.45 Політ крізь час
18.15 Великий м’яч під стінами древньої 
фортеці
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
22.30 «Мішель Мерсье. Заручниця кохання»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 21.30 Т/с «CSI: кіберпростір»
13.10 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15 «Легенди бандитської Одеси»
16.20 Х/ф «Алегро з вогнем» 
18.00 Т/с «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю - 10»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.10 «Моя правда»
12.05 «Жарт за жартом»
12.40 Х/ф «Пісні моря»
14.20, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»
16.10 Х/ф «Калина червона»
18.10 Х/ф «Перевесниці»
21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
23.30 «Бенефіс Олени Воробей»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55 Д/п «Служби спеціального призначення»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Протистояння тварин»
12.15 Х/ф «Останні години Землі»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 17.55 «Відеобімба»
19.20 Х/ф «Під укіс»
21.05 Х/ф «Чистильник»
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07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 М/ф «Міккі Маус: Великі пошуки» 
09.10 «Мультфільми від Ворнер» 
10.00 М/ф «Багз Банні» 
10.20 М/ф «Робін Гуд» 
12.00 М/ф «Пригоди імператора» 
13.25 Х/ф «Вони помінялися місцями» 
15.10 «КВН-2015»
17.15 «Розсміши коміка»
18.10, 22.00 «Орел і Решка»
23.50 Х/ф «Головне - не боятися!»

06.00 М/с «Черепашки ніндзя» 
07.30 Байдиківка
08.05 М/с «Смішарики. Нові пригоди» 
08.40 М/с «Лалалупси» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
11.20 М/ф «Біонікл:» 
12.35 М/ф «Бембі 2» 
13.45, 22.00 Країна У
14.15 Х/ф «Боги, мабуть, з’їхали з глуз-
ду» 
16.15 Х/ф «Моя супермама» 
18.00 Х/ф «Час» 
20.00 Віталька

23.20 Х/ф «Бронежилет»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.05 «Жарт за жартом»
10.40 Х/с «Люди і манекени»
16.20 Х/ф «Чарівники»
19.10 Х/с «Вогнем і мечем»
23.15 Х/ф «Не зійшлися характерами»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
09.10 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
11.05 «Наша футбольна історія»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 «Реал Бодріт»
15.00 Т/с «Мушкетери»
17.10 Х/ф «Казино»
21.00 Х/ф «Перевізник»
23.00 Х/ф «Хижак-2»
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ТЕТ

21.00 Одного разу під Полтавою
22.55 Дайош молодьож!
23.50 Х/ф «Ларго Вінч. Початок»

06.00 «Со- ц і а л ь н и й 
пульс»
06.20 Х/ф «Дикуни»
07.55, 13.55, 14.45 Міс «Інтернет-TV»
09.50 «Ландшафтні гри»
10.00 Володарі морів
11.15 Х/ф «Подарунок»
14.10 Сім чудес України. Кам’я-
нець-Подільський
14.50 Прогулянка по дикій природі
16.00 Чудеса природи
16.30 «День сповіді»
20.00 Модний журнал
20.30 Опалені владою
21.30 Х/ф «Лев узимку»
00.30 «Вихідний, після опівночі»

07.30 Х/ф «Інспектор Лосєв» 
11.30 «Речовий доказ». Убити конку-
рента
13.45 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Приборкання норовливого» 
21.20 Х/ф «Голодний кролик атакує» 

НТН

ТОНІС
Enter-фильм

2+2



 

Свидетельство о регистрации: серия КВ №10608 
от 14.11.2005 г., выдано Госкомитетом 
телевидения и радиовещания Украины
Учредитель: В. Борзовец

Издатель: ООО «Издательский дом «ВВВ». 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций. 
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публика-
ции, несет автор, за содержание рекламы — рекламодатель.

Редакция переписывается с читателями только на страницах газеты. 
Отпечатано в типографии: «Полипринт». 
Тираж: 20000 экз. 
Все права защищены 
Адрес для переписки: 07300, г. Вышгород, а/я №46.
Телефон для справок: 25-234, (098) 675-34-74

Наш р/с: 26007799995357 
в АКБ «Правекс-Банк», 
МФО 380838, код 33938472 
г. Вышгород. 
Редактор В. БОРЗОВЕЦ 

Всяко разно...
№31(274), пятница, 6 ноября 2015 г.8

Будьте здорові!

— Мой ребенок привит 
по календарю (полностью 
или частично). Соглашать-
ся ли на дополнительную 
вакцинацию от полиоми-
елита? Если да, то зачем 
она нужна?

В Украине подтверждена ак-
тивная циркуляция вирусов по-
лиомиелита. Прервать ее (эту 
циркуляцию) может одновремен-
ная массовая вакцинация детей 
ОПВ, которая проводится в не-
сколько раундов (туров).

Дети, правильно привитые 
по календарю с использовани-
ем ИПВ, практически не имеют 
риска заболеть, но могут быть 
носителями (и распространите-
лями) вируса, поскольку ИПВ (в 
отличие от ОПВ) не формирует 
местного иммунитета в кишеч-
нике.

Именно поэтому таким детям 
рекомендуется дополнительная 
вакцинация ОПВ. Цель допол-
нительной вакцинации от поли-
омиелита — не столько защита 
данного ребенка, сколько пре-
кращение циркуляции вируса в 
стране.

Принципиально важен тот 
факт, что для детей, изначально 
вакцинированных ИПВ, последу-
ющая вакцинация ОПВ абсолют-
но безопасна.

Мой ребенок вообще не 
привит. Можно ли ему ка-
пать капли от полиомиели-
та?

Если ребенку больше 2 меся-
цев и он никогда ранее не приви-
вался от полиомиелита, вакци-
нация должна начинаться с ИПВ.

ОПВ вводится не ранее чем 
через 2 недели после ИПВ.

Я знаю, что вакцину раз-
морозили, а потом опять 
заморозили. Что это зна-
чит? Это опасно?

Для вакцинируемых — ничего 
не значит и никакой опасности не 
представляет. ВОЗ, фирма-про-
изводитель вакцины и МОЗ под-
твердили, что повторная замо-
розка вакцины не влияет на её 
эффективность и безопасность. 

Е. Комаровский 
о прививках 
от полиомиелита

Известный украинский врач Евгений Комаровский ответил  в 
личном блоге на самые частые вопросы родителей о дополни-
тельной вакцинации детей от полиемиелита.

Полиомиелит — вирусная инфекция (вирусная — значит, 
никаких лекарств, способных погубить возбудителя, не су-
ществует). Передается через рот: водным путем, то есть как 
болезнь грязных рук. Единственно эффективный способ про-
филактики — вакцинация.

Для понимания дальнейшего текста — краткая информация о 
вакцинах.

ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина) — вакцина, содер-
жащая живой ослабленный вирус полиомиелита. Капается в 
рот — 2 капли на язык.

ИПВ — полиомиелитная вакцина, содержащая инактивиро-
ванный (убитый) вирус полиомиелита. Вводится инъекционно 
(укол). ИПВ может входить в состав комбинированных вакцин, 
таких, например, как «Инфанрикс» и «Пентаксим».

С этим не согласны некоторые 
журналисты, некоторые при-
ближенные к МОЗ бизнесмены, 
утратившие возможность зара-
ботать на покупке вакцины, и все 
профессиональные противники 
прививок, поэтому вы имеете 
возможность регулярно об этом 
читать.

Могу ли я определить, что 
вакцина хранилась непра-
вильно?

Эксперты ВОЗ и производитель 
вакцины официально уведомля-
ют, что ОПВ чувствительна к те-
плу, поэтому ее качество необхо-
димо тщательно контролировать 
с помощью термоиндикаторов.

Родители имеют возможность 
лично убедиться в пригодности 
или непригодности вакцины.

Все флаконы снабжены тер-
моиндикатором (как правило, 
он размещается на этикетке). 
Термоиндикатор — это квадрат, 
который находится внутри кру-
га. Если флакон подвергается 
излишнему воздействию тепла, 
квадрат темнеет. Можно исполь-
зовать только те флаконы, на ко-
торых внутренний квадрат свет-

лее, чем внешний круг.

Опасна ли для ребенка вак-
цина от полиомиелита?

И ОПВ, и ИПВ относятся к 

наиболее безопасным вакци-
нам. Единственным серьезным 
осложнением ОПВ является так 
называемый вакцино-ассоцииро-
ванный полиомиелит (ВАП). Вак-
цина живая, поэтому у некоторых 
непривитых детей (в среднем у 1 
(одного) из 3 миллионов) возмож-
но развитие болезни после вак-
цинации. Именно для того, чтобы 
избежать ВАП, вакцинацию начи-
нают с ИПВ — инактивированная 
вакцина создает иммунитет, до-
статочный для предотвращения 
ВАП.

Другими словами:
• ИПВ не опасна в принципе;
• ОПВ опасна непривитым;
• ОПВ не опасна ранее приви-

тым ИПВ.
Опасен ли для окружающих 

ребенок, привитый живой вак-
циной от полиомиелита?

Привитый ОПВ ребенок неко-
торое время выделяет в окру-
жающую среду живой вирус, т. е. 
является источником инфекции. 
Для полностью или частично 
привитых от полиомиелита — 
риска никакого. Для непривитых 
вообще — теоретически риск за-
болевания есть, и он составляет 
1 случай на 7–14 млн прививок. 
Однако даже такой риск может 
быть уменьшен при соблюдении 
элементарных правил личной ги-
гиены (напоминаю: полиомиелит 
— болезнь грязных рук).

С учетом крайне низкой вероят-
ности развития ВАП у контактных 
ни в каких изоляциях, запретах и 
карантинах нет необходимости, и 
такие меры не принимаются ни в 
одной стране мира.

Футбол

— Олександре Віталійовичу, 
мабуть розпочнемо з найголов-
нішого. Ваша команда виявила-
ся сильнішою за інших і виграла 
цей турнір…

— Так, в фіналі нам вдалося обі-
грати ровесників з дніпропетровсь-
кого «Дніпра». Основний час матчу 
завершився внічию 1:1, а в серії 
післяматчевих пенальті ми були 
влучнішими і переграли суперника 
5:3.

— Розкажіть більш детальні-
ше, як пройшов фінал.

— Ще коли проходив груповий 
турнір мені довелося бачити гру 
«Дніпра» і я відзначив, що це дуже 
сильна, зіграна команда, котра 
має певний клас і малюнок гри. 
Вони чудово вміють тримати м`яч 
під контролем і до гри з ними тре-
ба було серйозно готуватися, про-
аналізувати і визначити тактику на 
матч. Нам вдалося забити перши-
ми і за рахунок ігрової дисципліни 
ми змусили дніпрян понервувати. 
На жаль, перемога від нас ви-
сковзнула на останній хвилині ос-
новного часу, коли «Дніпру» вдало-
ся зрівняти рахунок.

— Не переживали за післямат-
чеві пенальті?

— Звичайно, переживав.  І хлоп-
ці також. Коли я запитав, хто хаче 
бити пенальті, то згодилися одразу 
лиш двоє. Інший довелося призна-
чати вольовим рішенням. В кінці 
поставив бити більш технічних 
гравців і це в результаті забезпечи-
ло нам перемогу в перестрілці.

— Що команда отримала в 
якості переможця?

— Кубок, грамоту і масу яскравих 
емоцій. А ще хороший футбольний 
досвід, котрий і допомагає рости 
індивідуальній майстерності фут-
болістів.

— Від фінального поєдинку 
повернемося до турніру в ціло-
му…    

— Він пройшов на дуже хоро-
шому рівні. У групі «В» разом з 
нами виступали «Торпедо» Мико-
лаїв, ФК «Дунай» Ізмаїл, «Мрія» 
Куп`янськ (фарм-клуб харківського 
«Металіста»), та СК «Азовсталь» 
Маріуполь (фарм-клуб донецького 
«Шахтаря»).  Ми зіграли нульову 
нічию з «Торпедо», а всі інші матчі 
виграли, не пропустивши жодного 
голу, а самі вразили ворота супер-
ника тринадцять разів – «Дунай» 
(9:0), «Мрія» (1:0), «Азовсталь 

Олександр Гончаров: «Діназ-2003» 
виграв кубок у «Дніпра»

В Миколаєві пройшов дитячий турнір, в якому переможцями 
стали вишгородці.

На турнір в місті Корабелів зібралося десять команд хлопчиків 
2003 року народження з різних куточків України. Вишгородський 
«Діназ», отримавши це запрошення, залюбки згодився прийня-
ти в ньому участь. І, як виявилося, не просто в ролі звичайного 
статиста. Про те, як пройшов турнір і чим він здивував, поділився 
тренер «Діназу-2003» Олександр Гончаров.

(3:0). Щодо іншої групи, то там не 
було рівних «Дніпру», котрий ви-
грав всі чотири поєдинки і, як я вже 
розповів раніше,  зустрівся з нами 
в фіналі.

— Організація турніру прой-
шла на рівні? 

— Так. Нас поселили в готелі 
«Металург», що в Жовтневому рай-
оні Миколаєва. Матчі проводили на 
стадіоні спорткомплексу «Зоря». 
Харчуванням в готелі залишилися 
задоволені всі. Приємно, що по-
ведінку наших гравців оцінили тут 
і навіть ставили до прикладу іншим 
командам.

— Напевно, непросто було до-
сягнути такої згуртованості?

— Та це ж робиться не за один 
день. Ми з ними працюємо на кож-
ному тренуванні, частенько роз-
мовляємо по душам. Добре що 
вони все це розуміють і чудово 
сприймають. За тиждень, що ми 
були лікарем поряд  з командою, 
безперечно, трішки втома з`явила-
ся. Адже підніматися доводилося о 
шостій, а лягати далеко за північ.

— До складу першої команди 
«Діназу-2003» залучали когось з 
гравців ще додатково?

— Так, з другої команди на цей 
турнір з нами поїхали Півень, Со-
ловей та Мазур. Вони ще трішки 
«сируваті» для цього рівня, але ми 
дали їм можливість зіграти трохи і 
відчути турнірний дух. Це має піти 
на користь у подальшому.

— Батьки приїжджали підтри-
мати команду?

— На два дні приїжджали батьки 
Волинця, Гупаленко, Іродовського 
та Савчука. Це було дуже приємно 
для хлопчиків.

— Зазвичай на таких турнірах 
бувають селекціонери. Хтось 
підходив, цікавився футболіста-
ми?

— Одного дня підійшли селек-
ціонери донецького «Шахтаря», 
котрим сподобалися кілька грав-
ців. Але враховуючи той факт, що 
футбольна академія «Діназу» по 
кільком віковим категоріям тісно 
співпрацює з київським «Динамо», 
фактично являючий фарм-клубом 
нашого чемпіону, то подальші пи-
тання відпали миттєво.

— Що ж, ще раз вітаємо з пе-
ремогою на турнірі і бажаємо ко-
манді подальшого зростання.

— Дякую. Будемо тренуватися і 
підкоряти нові вершини. 


