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   Шановні земляки!

Прийміть мої най-
щиріші вітання з нагоди 
Дня Незалежності Украї-
ни!

Нині всі ми, як ніко-
ли раніше, розуміємо і 
відчуваємо вагу й важ-
ливість цього свята 
для кожного громадянина нашої держави. 
Щороку ланцюг подій у нашому житті 
підтверджує правильність та історичну 
справедливість появи сучасної української 
незалежної держави у 1991 році. 

Уже нікому не треба доводити: незалеж-
ність недостатньо проголосити, її потріб-
но утверджувати і захищати кожного дня 
усіма своїми кроками. 

Передова українського фронту знахо-
диться не тільки на Сході, де десятки ти-
сяч патріотів зі зброєю у руках боронять 
мир на нашій землі. Кожен вносить свій 
вклад у перемогу українського майбутньо-
го. 

Успіхи держави складаються з успіхів кож-
ного небайдужого українця. Зовсім скоро 
громади отримають усі необхідні інстру-
менти для самодостатнього всебічного 
розвитку, що стане черговим втіленням 
повноти української незалежності. Наша 
зброя — це наша щоденна праця, спрямо-
вана на досягнення спільної мети. І наша 
єдність — запорука успішності цієї ідеї.

Від усього серця хочу побажати вам мі-
цного здоров’я, щастя, добра, достатку, 
миру, подальших перемог в усіх справах 
і починаннях заради процвітання нашої 
Батьківщини! 
   
   Народний 
   депутат України        Ярослав Москаленко   

Герої — не вмирають!
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Моя міліція

Протягом минулого тижня 
на території р-ну зареєстро-
вано 13 крадіжок майна,  1 
повідомлення про нанесен-
ня тілесних ушкоджень, що 
призвело до короткочасного 
розладу здоров’я громадян,  
21 дорожньо-транспортна 
пригода, в результаті яких 3 
особи постраждали, 10  пові-
домлень про погрози грома-
дянам, 6  повідомлень про 
пошкодження майна, 2 пові-
домлення про вчинення на-
сильства в сім’ї.

Працівниками Вишгород-
ського РВ вживаються за-
ходи по попередженню та 
розкриттю злочинів, охорону 
громадського порядку. 

12.08.2015 надійшло пові-
домлення від гр. П., про те, 
що в цей день, приїхавши до 
дачного, який знаходиться в 
с. Любимівка він виявив від-
сутність колекційних спирт-
них напоїв. 

15.08.2015 року  надійшло 
повідомлення від гр. М. про 
те, що в смт. Димер по вул. 
Леніна сталось ДТП з по-
терпілими. При виїзді слід-
чо-оперативної групи на міс-
це події було встановлено, 
що  во  дій автомобіля марки 
«ВАЗ 2107» рухаючись в на-
прямку м. Київ по автодорозі 
«Київ – Овруч» в смт. Димер, 
не вибравши безпечної дис-
танції, здійснив зіткнення з 
автомобілем марки «Форд».  
Внаслідок ДТП пасажири 
автомобіля марки «Форд» 
отримали незначні тілесні 
ушкодження.  

Начальник РВ,
підполковник міліції                                                       

  П. Панфьоров  

У м. Вишгород 
та районі 
з 12 по 18 серпня

Після ряду важких перего-
ворів керівництва Київської 
обладміністрації, місцевої 
громадськості з представни-
ками садового товариства 
«Горобина», що незаконно 
огородила 22 га землі за-
повідного Чернечого лісу, 
останні почали розбирати 
паркан.

Перший заступник голови 
Київської обласної держав-
ної адміністрації Лев Парц-
халадзе:

«Це перший прецедент, 
коли в такій спірній ситуа-
ції забудовник добровільно 
пішов назустріч вимогам 
громадськості. Ми нареш-
ті досягли домовленості і 
відтепер, після остаточного 
демонтажу паркану, всі пи-

тання перейдуть виключно у 
юридичну площину. Найваж-
ливішим залишається те, 
аби той, хто скоїв ці злодіян-
ня, дійсно був притягнутий 
до відповідальності та поніс 
покарання. Ми тримаємо це 
питання на постійному жор-
сткому контролі та відсте-
жуємо ситуацію. У мене ве-
личезне прохання проявити 
терпіння та не піддаватись 
на провокації. Я дуже не 
хочу, аби ситуація з Ірпенем 
повторилася у Лісниках».

Наступні збори громадсь-
кості Лісників плануються 
на 22 серпня. До цього часу, 
за домовленістю з «Гороби-
ною», паркан повинен бути 
демонтований не менше як 
на 90%.

Громадськість домоглась знесення 
незаконного паркану у Лісниках

15 серпня 2015 року у селі Лісники Києво-Святошин-
ського району відбулись чергові збори активістів і міс-
цевих жителів щодо незаконного захоплення великої 
частини Чернечого лісу під забудову. Активну участь у 
зборах взяв перший заступник голови Київської облас-
ної державної адміністрації Лев Парцхаладзе.

Зупинимо корупцію! Оголошення

За півроку Україна повернула менше 8 тисяч 
гривень, вкрадених із держбюджету

«За кодом класифікації 
доходів бюджету 50080100 
«Конфісковані кошти та 
кошти від реалізації кон-
фіскованого майна, які були 
присвоєні корупційними ме-
тодами», до спеціального 
фонду державного бюджету 

Повний абзац!

За півроку Україна повернула до держбюджету 
менше 8 тисяч гривень, які були отримані корупційним 
шляхом, а саме — 7865,77 гривень.

Саме таку суму було конфісковано на 1 липня ц. 
р.,  йдеться у відповіді Держказначейської служби на 
запит «Центру протидії корупції», передає «Українська 
правда».

станом на 01.07.2015 року 
надійшло 7865,77 гривень», 
— йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за 
перші три місяці поточно-
го року до бюджету України 
було повернуто корупційних 
активів на 514 тисяч гривень 

5 копійок.
Серед причин провалу по-

вернення злочинних активів 
називають зокрема погану 
взаємодію різних правоохо-
ронних органів, суду та ор-
ганів виконавчої влади.

Ще одна проблема, є ло-
гічним наслідком слабкої 
взаємодії між органами, — 
несвоєчасне арешт майна 
та оголошення про підозру 
особі. 

Також причиною цього є 
неможливість заарештувати 
майно третіх осіб, яке безпо-
середньо не належить підо-
зрюваному або обвинуваче-
ному, та відсутність єдиного 
органу, відповідального за 
збереження цього майна до 
вироку суду.

Минюст предложит ВР создать Нацагентство по 
полученным преступным путем активам
Агентство планируют сделать «компактным, не более 100 человек»

«Агентство будет компакт-
ным, не более 100 человек... 
Подчеркиваю, это будет не 
правоохранительный ор-
ган... это экспертная, специ-
ализированная помощь», 
— заявила Севостьянова на 
брифинге в среду в Киеве во 
время презентации соответ-
ствующего законопроекта.

По словам замминистра, 
предлагаемая законопроек-
том организация будет функ-
ционировать на процент от 
средств, которые сможет 
разыскать и вернуть в го-
сударственный бюджет и, 
по ее словам, это позволит 
обеспечить сотрудникам до-
статочно высокие заработ-

Министерство юстиции Украины намерено предло-
жить Верховной Раде создать Национальное агент-
ство по вопросам розыска и распоряжения активами, 
полученными преступным путем, сообщила первый 
замминистра юстиции Наталья Севостьянова, переда-
ет Интерфакс-Украина.

ные платы.
Законопроектом предлага-

ется, что данное Нацагент-
ство будет подотчетно пар-
ламенту и подконтрольно 
правительству. Глава агент-
ства будет избираться кон-
курсной комиссией. Верхов-
ная Рада будет назначать 
троих членов этой комис-
сии, по одному члену будут 
назначать Генпрокуратура, 
Национальное антикор-

рупционное бюро, Минюст, 
Министерство финансов и 
Государственная служба фи-
нансового мониторинга.

Руководитель агентства 
будет назначаться на 5 лет 
Кабмином по представле-
нию премьер-министра по 
результатам конкурса. Кан-
дидат на этот пост должен 
иметь 5-летний стаж работы 
в отрасли права и 3-летний 
опыт работы на руководя-
щих постах в органах власти, 
учреждениях или междуна-
родных организациях.

По словам Н. Севостья-
новой, законопроект будет 
представлен на заседании 
правительства в среду, 19 
августа, а после одобрения 
будет направлен в Верхов-
ную Раду. Законодательная 
инициатива предусматрива-
ет создание в Украине Рее-
стра незаконных активов.

Чим більше, тим краще?..

З такою заявою висту-
пив А. Яценюк, уточнив-
ши, що частина витрат на 
утеплення та придбання 
нових котлів держава ком-
пенсує громадянам. 

За словами Яценюка, 
українці продовжують жити 
неекономно за «радянсь-
ким» зразком, в той час, як 
в цивілізованих країнах все 
давно вже економлять.

Прем’єр-міністр вважає, 
що українцям потрібно на-
вчитися економити енерго-
ресурси, і для цього, в першу 
чергу, потрібна модернізація 
в системі опалення. У біль-
шості житлових будинків під-
ведена стара система, яка 
не дозволяє встановлювати 
лічильники для дбайливого 
споживання тепла. Прем’єр 
додав, що зараз потрібно 
задуматися про встановлен-
ня сучасних газових котлів. 
Громадяни повинні проводи-
ти заміну самостійно, однак 
деякі банки України готові 
надати людям кредити, після 
чого держава відразу повер-
не двадцять відсотків ціни 
сучасного котла. За слова-
ми Яценюка, повернення 20 
відсотків буде проводитися 
відразу.

Крім цього, Яценюк розпо-
рядився утеплювати будин-
ки. Українці також повинні 
самостійно міняти вікна, і 
в цьому разі держава по-
верне 30 відсотків від суми 
витрат. Що стосується ста-
вок за такими кредитами, 
прем’єр уточнив, що в Каб-
міні це питання вирішують, 
і, найімовірніше, процентні 
ставки будуть мінімальними. 
У деяких містах така програ-
ма вже працює. Приміром, 
у Львівській області компен-
сації відшкодовує місцевий 
бюджет. Крім того, громадя-
ни, які отримують субсидії, 
зможуть домогтися 70 від-
сотків компенсації, якщо візь-
муть кредити в Ощадбанку.

http://businessua.com

А. Яценюк: 
«Утеплюйтесь 
за свій 
рахунок...»

Уряд радить
Президент Польщі пропонує новий формат переговорів по Донбасу

«Фатальною була б ситуа-
ція, якби відбулося заморо-
жування конфлікту на сході 
України на довгі роки, трива-
лий військовий конфлікт. Я 
вважаю, що в довгостроковій 

Польща й інші сусіди України повинні брати участь 
у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі, заявив  
новообраний президент Польщі Анджей Дуда, передає 
«Лівий берег». 

перспективі, якщо ми будемо 
шукати тривалого мирного 
вирішення цього питання, то 
переговори повинні прохо-
дити у новому форматі, який 
приведе до вирішення про-

блеми», — сказав Дуда.
За його словами, цей но-

вий формат повинен залучи-
ти до переговорів Польщу та 
інших сусідів України.

«Тривалий мир може 
забезпечити тільки вели-
ка міжнародна конферен-
ція, присвячена мирному 
врегулюванню ситуації в 

Україні», — сказав він.
Варто відмітити, що за 

останні півтора року відбува-
лися в декількох форматах. 
У квітні 2014 року був запу-
щений так званий Женев-
ський формат переговорів, 
у ньому взяли участь пред-
ставники України, Росії, США 
та ЄС.

На початку червня 2014 
року виник так званий Нор-
мандський формат, коли в 
переговорах брали участь 
представники України, Росії, 
Німеччини та Франції. На 
початку вересня був органі-
зований Мінський формат, в 
якому, крім України та Росії, 
в переговорах також брали 
участь представники ОБСЄ і  
«ДНР» та «ЛНР».

Відділ державної 
виконавчої служби 

Вишгородського 
районного управління юстиції 

оголошує про заміщення 
вакантної посади 

державного виконавця
Вимоги до кандидата: гро-

мадянство України, вища юри-
дична освіта, вільне володіння 
комп’ютером, вільне володіння 
українською мовою, стаж роботи 
не обов’язково.

Перелік документів які пода-
ються: 2 фотокартки, декларація 
про доходи, автобіографія, копія 
паспорта, копія ідентифікаційно-
го коду, копія трудової книжки, 
копія диплому про освіту.

Особи, які відповідають ос-
новним вимогам, і бажають 
взяти участь у конкурсі, можуть 
звертатися за додатковою ін-
формацією до головного тери-
торіального управління юстиції 
за адресою: м. Київ, вул. Ярос-
лавська 5/2, за телефоном 463-
75-97, або до Вишгородської 
виконавчої служби в Київській 
області за адресою: м. Вишго-
род, вул. Шолуденка 6, тел. 
5-74-74.

Документи приймаються за 
адресою: м. Київ вул. Ярос-
лавська 5/2, протягом 30 днів 
із дня оголошення про прове-
дення конкурсу.
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12 серпня 2015 р. волонтер Волинської Самооборони Майдану Сергій Рижков розмістив на 
своїй сторінці у Facebook посилання на замітку інформагенства «Волинські новини» під назвою 
«Помер Ігор Єремєєв», в якій йшлося про смерть народного депутата України Ігоря Єремєєва. 
Прокоментувавши її наступними словами: «Не треба судити... не треба засуджувати. Про-
сто спробуйте зрозуміти і почути Бога». 

Однак, незважаючи на це, один з коментарів під заміткою звучав наступним чином: «Люди 
говорят инсценировка, но одному лишь богу известна правда». На що негайно відгукнулася 
член Громадської ради при Вишгородській РДА Юлія Павловська (цитую без будь-яких правок):

«іще одна дивна смерть людини, що пов’язана з Я. Москаленко, нардепом ВР і екс-заступни-
ком голови Київської ОДА, у нашому окрузі....96. Нещодавно помер мер міста нашого райцен-
тру — Вишгород.

11 км від столиці... це той район де мешкав Янукович. Колись мер і москаленко були тісно 
пов’язані...це дооооовга історія...але у колуарах і я особисто не вважаю смерть мера випад-
ковою — тіло виглядало дивно. Між мером і нардепом рік точилась боротьба за право розпо-
ряджатись землями під забудову висотками...і от знову — нещасний випадок як із мером і в 
лікарні летальний кінець...хоча і дружина мера Вишгорода і він сам — професійні лікарі...».

Чомусь одразу згадалася стаття російського політолога С. Бєлковського «В. Путин болен 
гипертоксической шизофренией», надрукована в №4(220) нашої газети від 10.03.2014 р...  

Наведу кілька цитат із цієї стат-
ті: «Мы очень долго сидели и 
думали, когда же падет режим 
Владимира Путина и как это 
может случиться. Сегодня Вла-
димир Владимирович дал нам 
исчерпывающий ответ на этот 
вопрос.

Я только что прибыл с со-
вещания института судебной 
психиатрии им. Сербского, где 
мы с коллегами провели оценку 
происходящих событий (захо-
плення Криму — авт.).

Мы поставили Владимиру Пу-
тину диагноз — гипертоксиче-
ская шизофрения. По психотипу 
он параноик, человек оборони-
тельного сознания. Но под влия-
нием внешних сложных событий 
параноик может стать шизоф-
реником.

Путин действительно решил, 
что он великий человек и может 
вершить судьбу истории. Он не 
глупый, в человеческом плане я 
его уважаю, и больше меня его, 
наверное, не уважает никто. Но 
внешний импульс оказал на пси-
хику этого человека неизглади-
мое впечаление. Как говорилось 
в песне группы «Ноль», «челове-
ку бедному мозг больной свело». 
Этим переломным событием 
была сочинская Олимпиада. Пу-
тин настолько верил и ждал, 
что стадион «Фишт» обрушит-
ся во время церемонии откры-
тия или закрытия — или что 
Россия проиграет Олимпиаду, 
что когда этого не случилось, 
он решил, что способен на все».

Слова С. Бєлковського щодо  
перетворення параноїка на ши-
зофреніка можна зрозуміти так, 
що це перетворення остаточне 
та невідворотнє. Насправді це 
не так. Паранойя, під впливом 
різних факторів, може «плав-
но перетікати» в шизофренію і 
навпаки. Взагалі, це, як кажуть, 
два боки однієї медалі, точні-
ше — два боки однієї хвороби. 
Діалектичні протилежності, які і 
доповнюють одна одну, і протирі-
чать одна одній і, в той же час, не 
можуть одна без одної існувати. 

Колективна свідомість працює 
за тими ж самими принципами, 
що й індивідуальна. Це дуже до-
бре видно на прикладі колектив-
ної свідомості більшості росіян 
з їх параноїдальним страхом 
перед бескінечними заговорами 
проти Росії всього світу загалом і 
США зокрема, з одного боку, і ко-
лективною манією величі — з ін-
шого. Народ хворіє тією ж самою 
хворобою, що й його лідер. І вже 
не дошукатися хто кого заразив... 

Але повернімося до наших «ба-
ранів». Поза всякими сумнівами: 
виключні за важливістю події, які 
сталися в нашій країні протягом 
останніх двох років, а, саме — 
Революція гідності та війна, яка, 

фактично, йде  в країні, серйоз-
но вплинули на мізки й окремих 
наших громадян. Які виявилися 
просто не готові до адекватної 
оцінки того, що відбувається 
навкруги. 

Причому, це стосується не 
лише Юлії Павловської, якій, — 
при зовнішній абсолютній нор-
мальності сприйняття оточуючої 
реальності в більшості випадків, 
— час від часу починають вва-
жатися то заговори проти себе, 
то проти інших людей. Пам’ятає-
те геніальний опис І. Ільфом і Є. 
Петровим поведінки підопічних 
дурдому в «Золотому теляті»: «...
Другой завернулся в одеяло и на-
чал выкрикивать: «И ты, Брут, 
продался большевикам!». Этот 
человек, несомненно, воображал 
себя Каем Юлием Цезарем. Ино-
гда, впрочем, в его взбаламучен-
ной голове соскакивал какой-то 
рычажок, и он, путая, кричал: «Я 
Генрих Юлий Циммерман!». Так і 
в гарненькій голівці Ю. Павловсь-
кої, час від часу клацає якийсь 
маленькій важіль і її світосприй-
няття починає «клинити».

Це саме стосується і інших на-
ших громадських діячів різного 
калібру. 

Наприклад, я часто згадував і 

продовжую згадувати установчі 
збори Народної ради Вишгород-
ського району, які відбулися в ДК 
«Енергетик» 28 січня 2014 року  і 
поведінку на них Володимира Го-
луба. 

З одного боку, це була єдина 
людина, яка разом зі мною від-
мовилася голосувати за похо-
ди до голови РДА, прокурора та 
начальника міліції з вимогою до 
них або скласти повноваження, 
або «поклястися на вірність на-
роду України». Що свідчить про 
його абсолютно тверезий погляд 
на ситуацію. Однак, з іншого 
боку, той самий В. Голуб через 
півгодини заявив, що займеться 
створенням Самооборони Виш-
города. Я до цих пір не можу зро-
зуміти, що саме підштовхнуло В. 
Голуба на створення цієї органі-
зації. Адже  подальші події за-
свідчили, що він не переслідував 
жодних меркантильних інтересів 
(його легко вижив з цієї організа-
ції М. Могиль, який і забезпечив 
І. Побідаш «піррову» перемогу на 
позачерговій сесії). Це означає, 
що В. Голуб дійсно вірив, що Са-
мооборону Вишгорода потрібно 
створювати, зважаючи на якісь 
реальні загрози... Які?

Однак, якщо осередком світо-

вого зла Путін з росіянами ба-
чать, в першу чергу США, які для 
них є основним збуджувачем і 
каталізатором хвороби, то у Юлії 
Павловської і інших таким осе-
редком «вселенського» зла і под-
разнювачем є особа народного 
депутата України Я. Москаленка. 

Згадайте, лише, матеріал-ма-
ячню того ж В. Голуба «Рада чи 
зрада?» в №2 «газети» «Вишго-
род-TIMES», де він заявив, що 
(цитую): «...Пару тижнів тому 
депутат Верховної Ради Ярос-
лав Москаленко, партайгенос-
се регіоналів, зібрав своїх од-
нопартійців, до яких входить 
половина районного депутат-

ського корпусу та більшість 
голів сільських рад, на дружню 
«поляну» в районі мальовничої 
Пиляви. Там вичитав їм за те, 
що поступилися владою та по-
радив потроху перебирати її на 
себе, мовляв «там», «на горі», 
вже все домовлено, він переобе-
реться на другий термін і в на-
шому районі всьо буде Донбас...» 
(№16(232) нашої газети від 8.08. 
2014 р. «Ложь во имя... «револю-
ционной целесообразности?»).

Згадайте грандіозну фаль-
сифікацію І. Побідаш щодо 
«доведення до банкрутства 
народним депутатом» КП «На-
вчально-спортивна база», за 
допомогою якої вона не лише 
видала себе за «рятувальницю» 
народного майна, а ще й зби-
рається «всобачити» через «Са-
мопоміч» своїх депутатів в міську 
раду...

Звичайно, це — не «чиста» 
паранойя, а паранойя з кар’єр-
но-політичним нахилом. Однак,  
все одно, — паранойя.

*   *   *
З моменту Революції гідності я 

уважно відстежував, що і як ро-
бить І. Єремеєв у ВР України та 
поза її межами. Не один раз пе-
редивлявся відео засідання 16 

«Параноики рисуют нолики,
а шизофреники — вяжут веники...»

Парано́йя (др. — греч. 
παράνοια, дословно — «около-
мышление») — вид расстрой-
ства мышления, стран-
ность, возникающая при ряде 
психических заболеваний и 
поражений головного мозга. 
...Страдающие паранойей 
отличаются нездоровой по-
дозрительностью, склонно-
стью видеть в случайных 
событиях происки врагов, вы-
страивать сложные теории 
заговоров против себя, с со-
хранением в другом логично-
сти мышления. При паранойе 
содержание патологических 
ситуаций часто включает 
много элементов реально-
сти, формально правдопо-
добно связанных с болез-
ненными представлениями 
больного, либо основывается 
на них. Паранойя является 
пожизненным хроническим 
состоянием с периодами обо-
стрения и утихания клиниче-
ских симптомов... Причины 
возникновения паранойи, как 
и других эндогенных психопа-
тологических расстройств, 
неизвестны...».

ВикипедиЯ

Політичний дурдом
січня 2014 р. і добре пам’ятаю 
його достатньо різку відповідь 
на вимогу головуючого «розпи-
сатися» за всіх позафракційних 
депутатів. Хоча й приблизно, 
але знаю скільки часу І. Єремеєв 
разом з С. Івахівим та Я. Моска-
ленко провели в поїздках в зону 
АТО, та маю приблизне уявлення 
про астрономічні суми, зібрані 
ними  на АТО за цей час. І у ви-
гляді «чистих» коштів, і у вигляді 
спеціального обладнання, при-
ладів, одежі, продуктів і т. ін. 

Під час кількох зустрічей з Я. 
Москаленком протягом цього 
часу, я впевнився, що І. Єремеєв 
був для нього більше, ніж колега 
по ВР та по депутатській групі, та 
більше, ніж товариш та одноду-
мець... І не дивно, оскільки, як я 
розумію, ця людина була чесні-
ша та порядніша багатьох своїх 
колег, які входять в Коаліцію. І, 
судячи по відзивам тих, хто був 
добре знайомий з його метода-
ми ведення бізнесу, олігархом він 
був зовсім нетиповим. Точніше, 
олігархом не був взагалі, а був 
успішним бізнесменом. В звя’зку 
з трагічною загибеллю І. Єре-
меєва від імені нашого колективу 
висловлюю щирі співчуття його 
родичам та близьким.   

Що стосується В. Решетняка, 
— прекрасного спеціаліста та, в 
принципі, хорошої, чуйної люди-
ни, — то я його іменем назвав би 
акушерсько-пологове відділення 
нашої ЦРЛ, можливо — лікарню. 
Він на це заслуговує. Як лікар, 
який врятував сотні життів та ад-
міністратор, який зробив немало 
для лікарні та її колективу.   

Якщо ж оцінювати його політич-
ну та господарську діяльність на 
посаді міського голови, то тут, на 
жаль, він не просто не зробив те, 
що мав би, зобов’язаний був зро-
бити. Він протягом двох каденцій 
працював не стільки на своїх ви-
борців, скільки на інтереси дер-
жавних чиновників всіх рівнів, 
забудовників, наближених де-
путатів та свої власні. Поки така 
позиція «вписувалась» в систему 
— все було добре, бо, здавало-
ся, так буде завжди. 

Однак, коли В. Решетняк усві-
домив, що система, все одно, 
зміниться, і за все прийдеться 
відповідати, його серце просто 
не витримало. 

Фактично, в цьому винуваті 
ті, хто був зацікавлений в тому 
свавіллі, яке чинилося в місь-
краді та міськвиконкомі протягом 
цих років. Хто годувався з його 
рук. Хто забезпечував «ідеологіч-
не» та «організаційне» прикриття 
цього свавілля. І хто свого часу 
вчасно не зупинив свого шефа. 
Хоча міг би. 

Особисто я не хотів би мати та-
ких «друзів».

P.S.
І. Єремеєв, з яким Я. Моска-

ленко познайомився 20 лютого 
в порожньому залі ВР України, 
на моє тверде переконання, 
був його сьогоднішнім і за-
втрашнім днем. В. Решетняк 
— днем вчорашнім. Минулим, 
яке і само не хотіло мінятися, і 
чіпко тримало всіх, хто хотів з 
ним розпрощатися.   

Що стосується «боротьби за 
право розпоряджатись земля-
ми під забудову висотками», 
яка, начебто, «рік точилася між 
мером і нардепом»...

Політична паранойя. 
Буває.

В. Борзовець
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Передвиборча метушня 
Вышгородщина

ОТЖЕ, СПИСОК...
...А ще, коли я виявив зазначе-

ний список, мені стало соромно. 
За те, що так і не розібрався до 
кінця з двома Вишгородськими 
ініціативними групами «Само-
помочі», примітивно розділивши 
їх на «міську» та «районну» за 
чисто формальними ознаками. 
Насправді, як виявилося, у виш-
городських «Самопомочах» все 
набагато складніше, багатогран-
ніше й органічніше. 

Прибирати територію можна в 
районі, але іти в міські депутати. 
Або, навпаки — зарядку робити 
в місті, а балотуватися — в рай-
онну раду. 

Мабуть, обидві наші «Само-
помочі», як і личить молодим 
та прогресивним політичним 
силам, давно відійшли від жор-
стких схем і механічного поділу 
електоральних районів. А я, во-
чевидь, просто відстав від бурх-
ливого політичного життя, звично 
намагаючись загнати його в межі 
нудної формальної логіки. Бо тут 
послуговуються, якраз, логікою 
не формальною. Діалектичною. 
Коли кандидатам в кандидати 
все одно куди йти — в міську чи  
районну раду. Головне — іти...

Отже, хто саме у нас в Вишго-
роді зібрався в депутати міської 
ради від «Самопомочі»?

Оголошую весь список:
1) Олександр Балуєв; 2) Тетя-

на Бражнікова; 3) Юрій Дрьомін; 
4) Віталій Кутаф’єв; 5) Георгій 
Чебан; 6) Ірина Чубач; 7) Ігор 
Беркун; 8) Віталій Варченко; 9) 
Наталія Кисіль; 10) Сергій Новік; 
11) Юрій Чернецький; 12) Ко-
стянтин Бондаренко; 13) Павло 
Ведринський; 14) Вікторія Кула-
кова; 15) Олексій Ростовський; 
16) Олексій Черняхівський.

Що нам з вами відомо про цих 
людей? Для початку — інфор-
мація по кожному кандидату з 
офіційного сайту «Самопомочі». 
Отже:

«Балуєв Олександр Іванович
Народився 18.10.1970 р., ТОВ 

«Авто-Лайн» директор.
Громадська активність:
Проведення фестивалів у м. 

Вишгород, благодійність на ко-
ристь громади (допомога сиро-
там, інвалідам та навчальним 
закладам) м. Вишгорода і Виш-
городського району.

«Бражнікова Тетяна Олек-
сіївна 

Народилася 01.04.1981 в м. 
Вишгород, закінчила Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка, юрист, дирек-

тор ТОВ «Юридичне бюро «Пре-
тор Партнерс».

Громадська активність:
Популяризація плавання в м. 

Вишгород, відновлення навчаль-
но-спортивної бази у м. Виш-
город, допомога в організації 
щорічного місцевого (Вишгород-
ського) Турніру з плавання на 
призи братів Часовських».

«Дрьомін Юрій Борисович
Народився 10.06.1975 р. в м. 

Києві, закінчив Київський інсти-
тут інвестиційного менед-
жменту, інвестиційний менед-
жер, Співвласник-директор ТОВ 
«Спектрум груп».

Громадська активність:
Допомога учасникам АТО, від-

новлення навчально-спортивної 
бази».

«Кутаф’єв Віталій В’ячес-
лавович

Народився 26.04.1965 р. в м. 
Лубни Полтавської області, 
закінчив Педагогічний Інсти-
тут ім. Горького, вчитель ма-
тематики та інформатики, 
директор КП «Редакція газети 
«Вишгород».

Громадська активність:
Ініціатор та організатор 

створення Технічного ліцею 
НТУУ «КПІ». Активний учасник 
помаранчевого майдану. Ініціа-
тор та організатор створення 
ГО «Спілка підприємців Вишго-
родщини». Ініціатор створення 
Молодіжного Парламенту м. 
Вишгорода».

«Чебан Георгій Васильович
Народився 17.11.1965 р. в м. 

Котовськ Одеської області, 
закінчив Тираспольський дер-
жавний педагогічний інсти-
тут ім. Т. Г. Шевченка, вчитель 
російської мови і літератури; 
Український інститут ринко-
вих відносин і підприємництва 
за спеціальністю “Організація і 
планування зовнішньоекономі-
них зв’язків”, кваліфікація — еко-
номіст, менеджер з зовнішньое-
кономічних зв’язків... З 2008 року 
по теперішній час займана поса-
да — директор Вишгородського 
міського комунального підприєм-
ства “Водоканал”.

Громадська активність:
Член «Асоціації Роботодавців 

Вишгородщини», яка займаєть-
ся організацією свят та інших 
заходів, благодійністю та під-
тримкою розвитку міста».

«Чубач Ірина Леонідівна
Народилася 26.06.1964 р в м. 

Києві, закінчила Переяслав-Х-
мельницький ДПУ ім. Г. Сково-
роди — бакалавр, «спеціаліст 

педагог», працює в ЦРЛ в м. 
Вишгороді на посаді — ліфтер.

Громадська активність:
У 1994 році розпочала громад-

ську діяльність, де була обрана 
заступником голови Спілки ба-
гатодітних матерів м. Вишго-
рода. З 1994 р. по теперішній 
час є засновником ГО «заради 
спасіння миру». З 2015 по те-
перішній час є членом ГО Центр 
розвитку для дітей та батьків 
«Інфанта» м. Вишгород».

«Беркун Ігор Владиславович
Народився 22.02.1968 р. м. 

Вишгород, закінчив Київський 
політехнічний інститут, інже-
нер-механік, працює директором 
телерадіокомпанії «Више Град».

Громадська активність:
У 1993 році розпочав свою 

трудову діяльність на малому 
підприємстві «Скіф» на посаді 
заступника комерційного ди-
ректора, а згодом заснував з 
групою однодумців та очолив 
Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Ультра ЛТД» . 
У 1995 році прийнятий на робо-
ту до Координаційного Центру 
«Потік» де очолив відділ поста-
чання. У 1997 році повернувся в 
ТОВ ТРК “Ультра лтд” на посаду 
заступника директора. З червня 
2010 року прийнятий на посаду 
директора телерадіокомпанії 
«Више Град».

«Варченко Віталій Віктро-
рович

Народився 04.12.1985 р. в м. 
Вишгород, закінчив Національ-
ний технічний університет 
України «КПІ», менеджер органі-
зації, з 2013 року підприємець по 
ремонту комп’ютерної техніки.

Громадська активність:
Працює над проектом навчан-

ня комп’ютерної грамоти для 
людей похилого віку

«Кисіль Наталія Михайлівна
Народилася 28.05.1963 р. в с. 

Горбок Іршавського району За-
карпатської області, закінчила 
КДУ ім. Шевченка — біологічний 
факультет, біохімік, викладач 
біології та хімії; НПУ ім. Драго-
манова — практичний психолог 
в закладах освіти, з 1985 року 
до 2006 року працювала в за-
кладах освіти міста Вишгорода 
(вчитель, практичний психолог 
Вишгородської ЗОШ №2, Техніч-
ного ліцею НТУУ «КПІ») та ме-

тодистом Вишгородського рай-
онного методичного кабінету. 
З 2007 року по т.ч. на посаді ди-
ректора Вишгородського місь-
кого центру художньо-естетич-
ної творчості учнівської молоді 
«Джерело».

Громадська активність:
Громадська діяльність в місті 

Вишгороді, спрямована на за-
лученням молоді та мешканців 
міста до відродження та збе-
реження традицій українського 
народу».

«Новік Сергій Володимиро-
вич

Народився 13.02.1980 р. в м. 
Києві, закінчив Інститут піс-
лядипломної освіти ім. Тараса 
Шевченка, правознавство, зай-
мався підприємницькою діяльні-
стю.

Громадська активність:
2014 рік — агітаційна робота 

на користь кандидата в народні 
депутати України, проведення 
соцопитування населення.

«Чернецький Юрій Іванович
Народився 24.04.1978 р. в 

м. Вишгород, закінчив Націон-
вльний Технічний Університет 
України, управління організації 
та менеджменту, проектний 
менеджмент.

Громадська активність:
Допомога учасникам АТО, від-

новлення навчально-спортивної 
бази».

«Бондаренко Костянтин 
Григорович

Народився 20.02.1983 р. в c. 
Хотянівка Київської області, 
закінчив Національний Авіацій-
ний Університет, комп’ютер-
ні технології, приватний під-
приємець.

Громадська активність:
Допомога учасникам АТО, від-

новлення навчально-спортивної 
бази».

«Ведринський Павло Сергій-
ович

Народився 12.07.1983 р. в м. 
Донецьк, закінчив Відкритий 
міжнародний університет ро-
звитку людини «Україна», інже-
нер в сфері електроніки та те-
лекомунікацій, останні чотири 
роки працював в ДП «ЕС ЕНД ТІ 
Україна» на посаді старшого ін-
женера сектору інженерних та 
кабельних систем.

Громадська активність:
Спортивний волонтер, ак-

тивна участь у відновленні 

діяльності навчально-спортив-
ної бази м. Вишгород».

«Кулакова Вікторія Володи-
мирівна

Народилася 12.03.1979 р. в м. 
Миколаєві, закінчила Миколаївсь-
ку державну аграрну академію, 
економіст з бухгалтерського 
обліку та фінансів, директор 
КП ВРР «Навчально-спортивна 
база».

Громадська активність:
Підтримка вихованців 

ВРДЮСШ з водних видів спорту, 
відновлення навчально-спортив-
ної бази у м. Вишгород».

«Ростовський Олексій Рома-
нович

Народився 31.01.1989 р. в м. 
Вишгород, закінчив Ніжинський 
державний університет ім. М.
Гоголя, психолог, з 2008 року — 
підприємець, засновник ГО «Ап-
Таун».

Громадська активність:
Активний співорганізатор 

фестивалів та масових подій у 
місті.

«Черняхівський Олексій Ана-
толійович

Народився 05.09.1979 р. в м. 
Житомир, закінчив Українську 
медичну стоматологічну ака-
демію — спеціальність «Ліку-
вальна справа». Інтернатура — 
«Терапія», дільничний терапевт 
в комунальному закладі Вишго-
родський РЦПМСД.

Громадська активність:
Реалізація медичної реформи 

на посаді головного лікаря Виш-
городського РЦПМСД».

ХТО — ЧИЙ...
Отже 16 наших «кандидатів в 

кандидати» можна розділити на 
кілька груп.

1. Люди, безпосередньо пов’я-
зані з нинішньою міською вла-
дою:

— Віталій Кутаф’єв;
— Ігор Беркун;
— Георгій Чебан;
— Наталія Кисіль;
— Олексій Ростовський;
— Олександр Балуєв.
2. Ентузіасти, пов’язані з водни-

ми видами спорту (що брали 
участь у «відновленні навчаль-
но-спортивної бази»):

— Тетяна Бражнікова;
— Юрій Дрьомін;
— Павло Ведринський;
— Вікторія Кулакова;
— Костянтин Бондаренко;
— Юрій Чернецький;

Не встигли, як кажуть, висохти чорнила після написання матеріалу «Як мухи на мед злітають-
ся на свіжий бренд «Самопомочі» пройдисвіти, авантюристи та аутсайдери. Цікава реакція «Са-
мопомочі»...», як на своїй сторінці у Facebook народний депутат ВР України від цієї політичної 
сили, журналіст Єгор Соболєв звернувся до «фейсбучного» народу з проханням: 

«Дорогі сусіди по країні! 
Вже за доброю традицією, Самопоміч заздалегідь відкриває імена людей, які планують 

йти від нас на місцеві вибори. Для того, щоб Ви їх оцінили.
Зробіть це, будь ласка, ДО висунення. Якщо, не дай Боже, серед них є перевертні, які пов’я-

зані з корупцією чи корупціонерами, дайте нам знати якомога швидше.
Всі контакти — в оголошенні. Чим більше гідних людей на осінніх виборах потрапить в 

місцеві ради, тим швидше в нас з Вами вийде зробити успішну державу».
Клацнувши «мишкою» на вказане посилання «Вибори-2015/Об’єднання Самопоміч», я по-

трапив на відповідну сторінку офіційного сайту цієї політичної сили. І, знайшовши Київську 
область, виявив список «кандидатів в кандидати» від «Самопомочі» в Вишгородську міську 
раду. Після того, як я з ним ознайомився, в мене виникло жагуче бажання негайно відгукнутися 
на прохання колишнього колеги Є. Соболєва. Незважаюче на щойно закінчений матеріал.

Повірте, зовсім не тому, що я вважаю, що серед «кандидатів в кандидати» від «Самопомочі» в 
Вишгородську міську раду — одні «перевертні, пов’язані з корупцією і корупціонерами». Навпа-
ки, — серед них, мабуть, є зовсім непогані люди, висококваліфіковані спеціалісти і громадські 
діячі. А, також, — гарні батьки, чоловіки, дружини, сини й доньки. Можливо, навіть, переможці 
шкільних олімпіад та лауреати різних конкурсів.

Просто мені здалося, ще Є. Соболєв, при всій моїй повазі до нього, залишив дуже вже віль-
ним, легким та широким вхід до місцевих органів самоврядування всім бажаючим, заборонив-
ши його лише «перевертням, пов’язаним з корупцією і корупціонерами»...      

Хто ховається за «новими
намагаючись будь за що

Дорогі сусіди по країні!
Вже за доброю традицією, Самопоміч заздалегідь відкриває імена людей, які планують йти від нас на 
місцеві вибори. Для того, щоб Ви їх оцінили.
Зробіть це, будь ласка. ДО висунення. Якщо, не дай Боже, серед них є перевертні, які пов’язані з коруп-
цією чи корупціонерами, дайте нам знати якомога швидше.
Всі контакти - в оголошенні. Чим більше гідних людей на осінніх виборах потрапить в місцеві ради, тим 
швидше в нас з Вами вийде зробити успішну державу

Вибори - 2015 І Об’єднання Самопоміч 
«Самопоміч» пропонує людям самим оцінити кандидатури, які зголосились представляти партію на 
місцевих виборах
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3. Люди, в принципі, випадкові 
(відносно):

— Сергій Новік;
— Віталій Варченко;
— Олексій Черняхівський;
— Ірина Чубач;
Тепер конкретно по кожному 

фігуранту групи №1 під умовною 
назвою «люди Вишгородського 
міськвиконкому».

Віталій Кутаф’єв — депутат 
міської ради від «Фронту змін». 
По відданості ідеям і принци-
пам, що сповідує і продовжує 
сповідувати керівництво Вишго-
родської міської ради, нічим не 
відрізняється від В. Виговського. 
Різниця між цими двома депу-
татами лише в тому, що у них 
завжди були різні бізнеси, чим 
і обумовлювалась їх різна по-
ведінка на сесіях та між ними.  
Якщо  «чистого» бізнесмена В. 
Виговського, як ми уже зауважу-

вали в минулому номері, цікавив 
лише розвиток свого, далекого 
від політики і ідеології бізнесу, 
то бізнес В. Кутаф’єва, навпаки, 
завжди мав «гуманітарний» на-
хил. Спочатку це був Технічний 
ліцей НТУУ «КПІ», потім приват-
на школа, яка фінансувалася з 
бюджету і розташовувалася в 
приміщенні дитсадка, нарешті 
— керівництво КП «Редакція га-
зети «Вишгород». Що таке газета 
«Вишгород» і чиї саме інтереси 
вона захищає, думаю, пояснюва-
ти непотрібно. 

Депутата В. Кутаф’єва (разом з 
секретарем міськради М. Решет-
ніковою) сьогодні можна назвати 
головним ідеологом Вишгородсь-
кої міської ради...  

Що стосується його громад-
ської активності («активний 
учасник помаранчевого майда-
ну, ініціатор та організатор 
створення ГО «Спілка підприєм-
ців Вишгородщини», ініціатор 
створення Молодіжного Парла-
менту м. Вишгорода»), то для 
повноти потрету тут не вистачає, 
хіба що, всього кілька слів: «го-
ловний борець м. Вишгорода із 
корупцією...». 

Смішно? Можливо. Якби не 
було так сумно...

Ігор Беркун — ще один «боє-
ць ідеологічного фронту» Виш-
городської міської ради, але вже 
відповідальний за телебачення. 
Єдиний з «кандидатів у кандида-
ти», у кого в розділі «громадська  
активність» містяться виключно  

рядки біографії. Мабуть тому, що 
той самий випадок, коли «все 
життя — суцільний громадський 
подвиг». 

Георгій Чебан — абсолютно 
адекватний керівник міського ко-
мунального підприємства, який 
завжди тримався осторонь від 
реальної політики. Якою б анти-
народною вона не була з боку 
міської ради.  

Наталія Кисіль — так само 
жодного разу не була помічена 
у невдоволенні свавіллям, що 
протягом років чинили у Вишго-
роді більшість депутатів разом з 
керівництвом міської ради. 

Олексій Ростовський — 
справжні погляди та інтереси 
ховаються, чомусь, в розділі 
«Біографія», а не «громадсь-
ка активність»: «...Працював...  
менеджером з адміндіяльності 
ЖБК “Горизонт Сервіс”, дирек-

тором ТОВ “ОО ”Київські зорі”. З 
2008 року — підприємець. В 2012 
році засновник ГО “АпТаун”. 

Людина, безпосередньо пов’я-
зана із забудовниками м. Вишго-
рода.

Олександр Балуєв — дирек-
тор ТОВ «Авто-Лайн» і цим ска-
зано все. Товариство, настільки 
тісно пов’язане з керівництвом 
Вишгородської міської ради, що 
це ТОВ сміливо можна назвати 
«ручною» фірмою міськвикон-
кому. Не кажучи вже про фор-
мування ним «особливих» цін 
на перевіз громадян, які завжди 
розраховувались, чомусь, по від-
стані до пл. Шевченка, а не до 
метро «Героїв Дніпра». 

Група №2, умовна назва «люди 
Ірини Побідаш».

Всіх цих громадян об’єднує 
між собою один і той же рядок в 
розділі «громадська активність»: 
«відновлення навчально-спор-
тивної бази».

Для тих, хто не знає: «знище-
на» («загублена», «розгромле-
на», «доведена до банкрутства») 
навчально-спортивна база, як 
зараз модно говорити, — фейк, 
придуманий нинішньою головою 
районної ради І. Побідаш для 
власного піару. Є люди, які самі 
створюють перепони, а потім їх 
героїчно долають. А є такі, що 
перепони, навіть, не створюють, 
а придумують. А потім придуму-
ють, як їх геройськи подолали. А 
потім все це «ліплять» виборцям.
До таких і відноситься І. Побідаш. 

«Геніальний», як вважає І. По-
бідаш, придуманий нею піар-хід, 
полягав у тому, що їй, як голові 
ради, обраної в принципі, в не-
лигітимний спосіб, обов’язково 
потрібно було щось «врятува-
ти», щоб виправдати і своє не-
лигітимне обрання, і, власне, пе-
ребування «при посаді». Більше 
за все для цього підходило КП 
райради «Навчально-спортивна 
база», розташоване поряд з дач-
ним масивом «Дніпро», на березі 
Дніпра.

Звинувативши директора бази 
(який, до речі, не отримав разом 
із своїм колективом жодної ко-
пійки зарплати) у всіх смертних 
гріхах, включаючи «доведення 
бази до банкрутства», І. Побідаш 
кинулася терміново «рятувати 
підприємство». В союзники взяла 
В. Решетняка, який, роздериба-
нивши все, що можна, включа-

ючи яхт-клуб, націлився  на 4 га 
навчально-спортивної бази.

Я не знаю, що саме І. Побідаш 
розказувала ентузіастам, в тому 
числі батькам дітей, які відвідува-
ли спортивну школу водних видів 
спорту (яка орендувала окремі 
приміщення у навчально-спор-
тивної бази). Напевне, щось про 
«проклятих регіоналів» взагалі і 
Я. Москаленка зокрема, які «ро-
звалили» і «довели до банкрут-
ства» навчально-спортивну базу. 
Але одне те, що жоден з них так 
і не зміг розібратися в ситуації, 
але, в той же час, виявився не 
проти рядка про «відновлення 
навчально-спортивної бази», 
свідчить, що всі вони знаходять-
ся під впливом І. Побідаш. І є, по 
суті, її людьми. 

Що стосується нечисленої гру-
пи №3 під умовною назвою «ви-
падкові люди», зауважу: слово 
«випадкові» вживаю зовсім не в 
образливому сенсі, мовляв, не-
має їм чого робити в депутатах, 
а в тому сенсі, що прямо «не впи-
суються» в дві перші групи. 

Сергій Новік, зважаючи на 
його юридичну освіту, вочевидь, 
знайомий Т. Бражнікової.

Віталій Варченко обслуговує 
комп’ютери в міській раді.

Олексій Черняхівський, як 
головний лікар Вишгородського 
РЦПМСД, взятий в список «для 
солідності».

Ірина Чубач, багатодітна мати 
— так само.

А, взагалі, складається вра-

ження, що весь цей список скла-
дали дві «фатальні жіночки» 
нашої місцевої влади: М. Решет-
нікова з І. Побідаш. При цьому, 
за їх спинами стояв ХТОСЬ, чи 
чиясь ТІНЬ (в будівельній касці), 
звідки долинало добре відчутне 
бурмотіння: «А грошенятами ми 
допоможемо, не хвилюйтесь...». 

Де під час цього дивовижного 
процесу знаходився представ-
ник Київського обласного штабу 
«Об’єднання «Самопоміч» Бо-
рис Коваль, залишається лише 
здогадуватись. Інтуїція мені під-
казує, що десь неподалік...

ВИСНОВКИ
А тепер давайте подивимося 

на весь цей цирк (вибачте, але 
іншого слова підібрати просто не 
можу), збоку. З позиції, скажімо 
так, стороннього незаангажова-
ного спостерігача.

Що ми побачимо?
Двое «фейкових» керівників 

місцевого самоврядування 
(«фейкових», бо те, що вони очо-
люють, насправді, не є місцевим 
самоврядуванням, хоча дуже 
його нагадує за формальними 
ознаками), вирішили продовжити 
термін свого «царювання» на на-
ступну каденцію. Ще б пак: жоден 
бізнес не дасть таких прибутків і 
не забезпечить таке гарне життя, 
як посада керівника органу міс-
цевого самоврядування. У якого  
руках все — від землі до кому-
нальних підприємств, за допомо-
гою яких дуже легко «відмивати» 
вкрадені бюджетні кошти...

Однак, для того, щоб все це 
робити, замало одного крісла 
голови. Щоб дотриматись всіх 
демократичних формальностей, 
потрібна ще більшість в раді. Де-
путатська більшість. От тоді дійс-
но — немає жодних проблем. І до 
жодного рішення не підкопається 
жодна прокуратура: воно ж ко-
легіальне, прийняте в демокра-
тичний спосіб. А те, що «демо-
кратичне» воно лише по формі, 
а по суті — корупційне, нікого не 
цікавить. По суті — це для аме-
риканців з європейцями, але не 
для українців... 

І от, «фейкові» керівники «фей-
кового» самоврядування на пару 
починають «соображать», як 
ввести в місцеву раду максимум 
«фейкових» депутатів. Які будуть 
захищати не інтереси виборців, 
а їх власні бізнес-інтереси. З ко-
штами проблем немає: заробле-
но вже достатньо, та й подільни-
ки-забудовники готові допомогти.  
Залишається обрати найпопу-
лярнішу політичну силу... 

 А така, в силу вічного дефіциту 
порядних політичних сил в нашій 
країні, завжди знайдеться. І в на-
шому випадку знайшлася...   

Але, якщо чесно, я дивую-
ся не пройдисвітам-керівникам 
місцевого самоврядування та їх 
друзям. І не керівникам політич-
них сил, котрі або не бажають, 
або не можуть проконтролювати 
створення своїх місцевих партій-
них осередків.

Я дивуюся нашим виборцям, 
які кожні чотири (п’ять) років, зно-
ву і знову «ведуться» на дешеві 
«розводи» під час виборчих кам-
паній, знову і знову наступаючи 
на ті самі граблі. 

Взяти ту ж саму вишгородську 
«Самопоміч». 

З’явилася (у ФБ, принаймні), 
майже в середині червня. За три 
місяці до початку виборчої кам-
панії. Зверніть увагу: не восени 

минулого року, коли фракція «Са-
мопомочі» зайшла у ВР України. 
І не на початку 2015-го. І, навіть, 
не навесні цього року. А рівно за 
три місяці до виборів.

Це — перше.
Друге. Люди, які очолили іні-

ціативну групу та увійшли до неї, 
та ж Т. Бражнікова та В. Коржик, 
ніколи до цього не цікавились ні 
роботою місцевого самовряду-
вання, ні його успіхами, ні його 
недоліками, і не були помічені на 
сесіях міської чи районної рад, 
жодним чином не намагалися 
вплинути на їх роботу.

Третє. Чим займаються ініціа-
тивні групи протягом цього часу? 
Може вони створили якісь гро-
мадські об’єднання чи центри, 
в яких обговорюються можливі 
проекти, пов’язані з розвитком 
міста, вирішенням його основ-
них проблем, перебудовою ро-
боти комунальних підприємств 
та організацій і т. ін.? Ні, замість 
цього вони прибирають сміття по 
району, проводять вранішні за-
рядки та підтримують ініціативи І. 
Побідаш. Ще, начебто, надають 
народу безкоштовні юридичні 
консультації. 

Навіть якби члени цих ініціа-
тивних груп і не були пов’язані з 
нинішніми керівниками місцево-
го самоврядування, особисто я 
дуже добре подумав би, чи варто 
голосувати за них на виборах. Бо  
сам факт «нових облич» зовсім 
не є підставою для обрання 
власників цих облич депутатами 
міської ради. Навіть якщо вони 
прибирають сміття по району, 
здають кров для поранених і ви-
ходять ранками на зарядку. 

Але ми, завдяки турботі Єгора 
Соболєва про відкритість «Са-
мопомочі» і список «кандидатів 
в кандидати» від неї, з’ясували 
про вишгородські ініціативні гру-
пи цієї політичної сили набагато 
більше: що вони, фактично, 
створені для збереження при 
владі антинародних, по суті 
— злочинних угруповань, які 
діяли і продовжують діяти на 
шкоду і місту, і району. 

...Всі ми давно повинні зро-
зуміти: ніякого значення не має, 
як виглядає можливий кандидат 
в депутати. Не має значення, що 
він обіцяє і наскільки гарно гово-
рить. Важливо лише одне: для 
чого він хоче стати депутатом і як 
збирається голосувати на сесіях. 
Підтримати його є сенс лише в 
одному випадку: якщо він роками 
боротьби з корумпованою вла-
дою довів, що дійсно хоче помі-
няти систему. І готовий її міняти, 
незважаючи ні на що. І буде за це 
голосувати. 

Нинішні «кандидати в канди-
дати» в депутати міської ради 
будуть голосувати так, як їм ска-
жуть М. Решетнікова з І. Побідаш. 
І за те, за що вони запропонують. 

В. Борзовець
P.S. А прізвище В. Виговсько-

го з «кандидатів в кандидати» 
на сайті «Самопомочі» прибра-
ли. Дякуємо. Тільки ж, шановні 
керівники «Самопомочі», спра-
ва ж не в Виговському. Справа 
в системі, за якими в Київській 
області, принаймні, створю-
ються ваші ініціативні групи 
і призначаються «кандидати 
в кандидати». Є велика підоз-
ра, що ця система тримається 
виключно на грошах. І це вби-
ває вашу політично силу, поз-
бавляючи її майбутнього. 

обличчями» «Самопомочі», 
потрапити в міську раду?

Дата та місце народження:
01.04.1981, м. Вишгород
Навчальний заклад, спеціальність:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, юрист
Місце праці:
директор ТОВ «Юридичне бюро «Претор Партнерс»
Громадська активність:
Популяризація плавання в м. Вишгород, відновлення навчально-спортивної бази у м. Вишгород, допомога 
в організації щорічного місцевого (Вишгородського) Турніру з плавання на призи братів Часовських 

Якщо Ви маєте зауваження до кандидатів «Самопомочі», чи хочете сповістити нам ту чи іншу інформацію про них – пишіть: samopomich@
samopomich.in.ua або телефонуйте з 09:00 до 18:00 за номером:  (044) 206 56 65

Біографія:
Народилась 01.04.1981 року в м. Вишгород. З 1988 по 1996 роки навчання в середній школі №1 м. Вишгород. З 1996 по 1998 роки 
навчання в Фінансово-правовому ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1998 по 2002 роки навча-
лась в Фінансово-правовому коледжі при цьому ж університеті. В 2003 році закінчила Київський національний університет імені Т. 
Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікацію спеціаліста права. Займала різні посади за 
фахом в державних та приватних підприємствах. З вересня 2012 року співзасновник ТОВ “Юридичне бюро “Претор Партнерс”. З 01 
травня 2014 року по теперішній час — директор вищевказаного Товариства. Не одружена, має двох дітей».

Бражнікова Тетяна Олексіївна
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Вівторок 25 серпня 2015 року

08.45 Корисні поради
09.10 Як Україна відзначала День Прапора
09.55 День незалежності України
10.50 Мелодія двох сердець
13.10 Новини. Спецвипуск
13.20 Д/ф «Без права на славу» із циклу 
«Я - війна»
14.00 Вікно в Америку
14.30 Х/ф «Гетьманські клейноди»
16.10 Д/ф «Василь Макух. Смолоскип»
17.00 Д/ф «Сходи Якова»
18.00 Х/ф «Нескорений»
20.00 УРОЧИСТОСТ  ДО  ДНЯ НЕЗАЛЕЖ-
НОСТІ УКРАЇНИ
21.00 Новини
21.50 Подорожні
22.40 На пам’ять

08.25 «ТСН-Тиждень»
09.55 «Марш Незалежності. Пряма трансляція 
з Майдану Незалежності»
10.45 М/ф «Як козаки інопланетян зустрічали» 
11.15 М/ф «Рапунцель» 
13.05 М/ф «Джунглі. У пошуках Марсупілані» 
15.10, 03.20 Х/ф «Автостопом по галактиці» 
17.10 Х/ф «Я, робот» 
19.30 ТСН

20.15 Концерт «Незалежність - це ти»
22.10 Х/ф «День Незалежності» 

09.10 Д/ф «Квітка»
09.55 Заходи до Дня Незалежности України»
10.45 Х/ф «Формула кохання»
12.30 Т/с «Вангелія»
16.30 «Жди меня. Украина»
17.50 «Новини»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Мрія про Україну»
22.50 Т/с «Вогнем і мечем»

06.00 М/с «Губка Боб»
06.50 Т/с «Друзі»
10.40 Х/ф «Дивись, хто говорить»
14.00 Х/ф «Геріальні діти»
15.50 Х/ф «Чого хоче дівчина»
17.55 Х/ф «Самотній за контрактом»
20.00 Х/ф «Кохання у великому місті 2» 
21.50 Х/ф «Ломбард»
23.40 Х/ф «Дивись, хто говорить 3»

08.15 Х/ф «За двома зайцями» 
09.55 «День Незалежності»
10.55 Х/ф «Знахар» 

13.25 «Україна має талант!-3»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 «За живе!»
20.00 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.30 «Один за всіх»

06.50  День Незалежності
07.00, 08.00, 19.00, 01.30 Події
09.00, 10.55 Т/с «Бридке каченя» 
09.55 Події. Спеціальний випуск
14.00, 21.00 Т/с «Дорога в порожнечу» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Агент Джоні Інгліш

06.10, 19.20 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
10.05 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Д/ф «Перша вітчизняна. Другий фронт»
14.50, 16.20 Х/ф «Поводир»
17.50 Д/ф «Добровольці»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.30 Концерт «Океану Ельзи»

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10 «Орел і Решка. Шопінг»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Моє велике грецьке літо» 

06.50-11.25 Мультфільми 
14.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 
18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 
19.00 Панянка-селянка
21.00 Країна У
22.00 Серіал «Два батька і два сина» 

06.00 Х/ф «Шуми, містечко!»
07.10 Сильні світу цього
08.00, 14.50 Дива блакитної планети
09.00 «Людина року - 2014»
12.50 Дика природа
16.00, 05.40 Сім чудес України. Качанівка
16.30 Євромакс
17.00 Відлуння

17.40 Концерт Тараса Петриненка «Бути!»
19.00 Відомий Всесвіт
19.50 «Кумири»
20.00 Концерт Андрія Демиденка

06.00 Х/ф «Москаль-чарівник» 
07.15 Х/ф «Ярослав Мудрий» 
10.00 Х/ф «Капітан Немо» 
14.00 Х/ф «Діти шпигунів» 
15.30 Х/ф «Діти шпигунів - 2» 
17.25 Х/ф «Діти шпигунів - 3» 
19.00, 02.05, 04.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Вій»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
10.45, 00.45 «Жарт за жартом»
11.45 Х/ф «Гарний, поганий, злий»
14.45 Х/ф «Заморожений»
16.15 Х/ф «Фантомас»
18.05 Х/ф «Фантомас розбушувався»
19.45 Х/ф «Фантомас проти Скотланд-Ярда»
21.30 Х/ф «Привид замка Моррісвіль»

06.00 Мульт- фільми
07.00 Д/п «Битва за Дніпро»
09.20 Т/с «Кирило і Мефодій. Апостоли 

07.30, 08.40 Ескулап
07.35 На слуху
08.45 Корисні поради
09.05 ДПКЄ. Національний відбір. Фінал
11.45 Подорожні
12.30 Уряд на зв’язку з громадянами
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.15 Хочу бути
15.40 Фольк-music
16.45 Д/ф «Індія та Європа: палімпсест»
17.20 Перша студія
18.05 Час-Ч
18.15, 02.20 Новини. Світ
18.50 Про головне
19.40, 21.45 З перших вуст
19.55 Д/ф «Сходи Якова»
21.50 Д/ф «Кардинал Мар’ян Яворський»

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»

15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
20.30 Т/с «Свати - 5» 
21.30 Т/с «Байки Мітяя» 

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 «Новини»
09.10 Т/с «Райські яблучка»
12.00 Д/с «Слідство вели»
12.50 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.45 Т/с «Вангелія»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.40, 03.50 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш»

06.05 М/с «Губка Боб »
07.20 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 03.25 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах
20.55 Х/ф «Ділова жінка»
23.10 Х/ф «Їж, молися, кохай»

06.35, 16.00 «Все буде добре!»

08.20 «Все буде смачно!»
09.15, 18.30 «За живе!»
10.40 «Зіркове життя. Окільцювати зірку»
11.20 «Битва екстрасенсів»
13.15 «Україна має талант!-3»
20.00, 22.45 «Врятуйте нашу сім’Ю»
23.45 «Один за всіх»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Дорога в порожнечу» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів» (1)
21.30 Футбол «Шахтар» (Україна) - «Рапід» 
(Австрія)

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Х/ф «Поводир»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Д/ф «Спецназ. Повернутися живими»

14.05 Д/ф «Братство Червоного Хреста»
16.50 Концерт «Океану Ельзи»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.30 Свобода слова

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.50 -10.35 Мультфільми
11.00 Серіал «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35, 19.00 Панянка-селянка
15.35 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 
18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 

22.00 Серіал «Два батька і два сина» 

07.10 Відомий Всесвіт
09.50, 13.30 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.40 «Алло, лікарю!»
11.00 Відверта політика
14.00 Дива блакитної планети: сім континентів
15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
15.10, 18.40, 21.20 Х/ф «Дикуни»
15.40, 23.50 «Кумири»
15.50, 23.25 Дива природи
17.35 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.10, 05.40 Сім чудес України. Чернівці
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Володарі морів
21.35 Сильні світу цього

06.05 Х/ф «Вій»
08.30, 15.00 «Свідок»
09.00, 03.25 «Випадковий свідок»
09.20 «Народний кухар»
10.15 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
13.20 Т/с «Закон і порядок»
15.15 Т/с «Я - охоронець»

08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.50 Про головне
10.20 Губін: сільська атракція на три дії
12.00 Включення з Кабміну
13.15, 18.05 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.00 Казки Лірника Сашка
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.40 Як ваше здоров’я?
16.15 Х/ф «Атентат»
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Авторський проект «Вересень»
21.30, 05.25 Новини. Спорт
21.45 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.50 «Міняю жінку»
12.20, 20.30, 21.45 Т/с «Свати - 5» 

13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.10 Т/с «Чорна троянда»
22.45 Т/с «Байки Мітяя» 

07.00, 08.00, 09.00, 17.50 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Райські яблучка»
12.00 Д/с «Слідство вели»
12.50 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.45 Т/с «Вангелія»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.40, 03.50 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 
23.30 Х/ф «Двоє під дощем» 

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.10 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.05 Абзац!
19.00 Хто зверху? - 4

21.00 Х/ф «Не для дівчат»
22.50 Х/ф «Дюплекс» 

06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»
10.30 «Зіркове життя»
11.15 «Зіркове життя»
12.10 «Битва екстрасенсів»
14.00 «Хата на тата»
20.00, 22.45 «МайстерШеф - 5»
23.55 «Один за всіх»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 03.35 «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с «Дорога в порожнечу» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів» 

06.00 Факти

06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Мерехтливий»
16.50 Х/ф «Викрадачі картин»
20.20 Секретний фронт
21.30 Х/ф «Місце зустрічі змінити не можна»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми»
14.10, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.50-10.35 Мульфільми
11.00 Серіал «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35, 19.00 Панянка-селянка
15.35 Віталька
17.00, 21.00 Країна У
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слов’ян»
13.10 Д/п «Битва за Дніпро. Нова історія»
15.45, 22.30 Х/ф «Битва за свободу»
18.30 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Гвардія»

19.30 Т/с «Охоронець - 2»
23.45 Т/с «Елементарно - 2»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
12.10 «Жарт за жартом»
12.35 «Невідома версія. »
13.20 Х/ф «Попутник»
14.45, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.25, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.15 Х/ф «Заморожений»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео по-українськи»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Очима воїна»
10.20 Д/п «Голлівуд проти мафії»
11.25 Х/ф «Герої»
14.00 Т/с «Зоряна брама»
16.00 «Відеобімба»
17.30, 19.00 «ДжеДАІ»
19.50 (Бельгія) - Динамо (Київ)
22.00 Х/ф «Темна сила»

18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 
18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 
22.00 Серіал «Два батька і два сина» 

07.10 «Цивілізація Incognita»
07.50, 15.10, 18.40, 21.20 Х/ф «Дикуни»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 «Джаз-коло»
14.00, 22.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 22.55 Дива природи
17.45 Незвичайні культури
18.10, 05.40 Сім чудес України. Чигирин
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.

08.30 Ранковий «Свідок»
09.25 «Кримінальні справи»
10.15 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI»
13.20 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Охоронець - 2»
17.00 «Детективи»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

На багаточисленні прохання — 
відома знахарка та цілителька

Марія Адамівна
Запис за тел.:096-650-78-41

   Вичитує будь-які захворювання шкіри, звільняє від усіх видів 
порчі (навіть зробленої на смерть), вроків, переляку, чарування, 
родового прокляття, вінця безшлюбності, самотності, відкриє 
шлях до власного бізнесу, особистого життя.
   Марія старовинними молитвами безпомилково вичитує різні за-
хворювання. Бажаєте, щоб у вашому домі настали мир і спокій? 
Мрієте про матеріальне благополуччя? Приходьте до ясновидиці 
та знахарки Марії. Вона поставить вам захист від хвороб.
   Якщо хочете позбавитись алкогольної залежності — принось-
те натільну сорочку. Від безпліддя — три сирих яйця і чисту 
пелюшку. Нема ладу в господарстві, неврожаї на городі — сіль і 
жменю землі з двору. Нема порозуміння між чоловіком і дружи-
ною, батьками та дітьми — приносьте три свічки. Страждаєте від 
самотності — приносьте замок і ключ. Дітей із заїканням, енуре-
зом, нервовим тиском, приступами «чорної» хвороби необхідно 
приводити з дорослим.
   Чоловікам, які страждають від імпотенції, захворювань проста-
ти та інших хвороб, слід принести пачку солі. Хто потерпає від 
хворих суглобів — візьміть із собою 0,5 літра води.

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.

Тел.: (098)981-14-77

* * *
   Продаю земель-

ну ділянку
 11,33 сотки 

під будівництво
 в с.Хотянівка

 масив Баштан.
Тел.: (098)981-14-77

Посміхніться

23.45 Т/с «Елементарно - 2» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
11.25 «Жарт за жартом»
11.55 «Невідома версія. Вій»
12.40 Х/ф «До побачення, хлопчики»
14.05, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
15.45, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.35 Х/ф «Десять негренят»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
07.50, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Очима воїна»
12.15, 00.30 Т/с «Дюна»
14.00 Т/с «Зоряна брама»
16.00 «Відеобімба»
17.30, 00.00 «Реал-Бодріт»
17.55 «6 кадрів»
19.20 «Цілком таємно»
20.20 Т/с «Череп і кості»

2+2

Enter-фильм

— Ну-ну, не плач, заспо-
койся... Як це ніхто тебе 
не любить? А комарі кого 
кусають в першу чергу?

* * *
— Мені холодно, дай 

піджак.
— Ні, ти мені вже один 

розтягнула.
* * *

— Сволота ти! Все життя 
мені зіпсував! Всю мо-
лодість на тебе витратила!

— Доню, люба, досить 
розмовляти з дипломом.

* * *
Прокинувся. Одягнувся. 

Виглянув у вікно.
Одягнувся ще раз.

* * *

— Чим пересічний гро-
мадянин може помститися 
державі за те, що вона його 
обібрала?

— Довголіттям на пенсії.
* * *

Лікар:
— Що б ваш чоловік швид-

ше одужав, йому потрібно 
побільше пити і гуляти.

Дружина:
— Доктор, я тоді не ро-

зумію як він взагалі приму-
дрився захворіти?!

* * *
Дружина щось бубонить, 

дивлячись у телевізор, потім 
каже чоловікові:

— Уяви, я, здається, по-
чала розмовляти з телеві-
зором!

Чоловік - комп’ютеру:

— Уяви, вона розмовляє з 
телевізором!

* * *
Молодий чоловік потрапив 

до лікарні з переломом ноги, 
вивихом ключиці, вибитою 
щелепою. Лікар:

— В аварію потрапили?
— Ні .... , Чхнув в шафі...
* * *
Машина з жінкою за кер-

мом на величезній швид-
кості проїжджає під цеглу, 
тричі пролітає на червоне 
світло, мчить по зустрічній 
смузі, проскакує між двома 
вантажівками ... За нею 
міліція, сирени, мигалки, на-
решті машину притискають 
до узбіччя.
Жінка зупиняє мотор і 
запитує чоловіка, який, на-

півмертвий, сидить поруч:
-—  Ну, що — пройшла вже, 
нарешті, твоя гикавка?!

* * *
Дві дівчини-двійнята 

сидять на лавці. Повз йде 
п’яний мужик і починає на 
них витріщатися.

Одна каже:
— Напевно ви думаєте, що 

у вас в очах двоїться? Ні, ми 
дійсно однакові.

Мужик робить великі очі і 
питає:

— Що всі четверо?
* * *

У наш час є три види 
чоловіків: 3Д (дім, дерево, 
діти), 3Б (бабки, баня, баби) 
і 3Т (тапки, танки, телевізор) 
.... перший вид вимирає ...

* * *
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07.00, 09.00 «Top Shop»
11.15 «Жарт за жартом»
11.45 «Невідома версія. Екіпаж»
12.35 Х/ф «Одного разу двадцять років по 
тому»
14.05, 19.55, 20.45 Х/с «Комісар Рекс»
15.40, 21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.35 Х/ф «Приморський бульвар»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео по-українськи»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Очима воїна»
10.20 Д/п «Голлівуд проти мафії»
11.20 Д/п «Підземні міста»
12.15, 00.30 Т/с «Дюна»
14.00 Т/с «Зоряна брама»
16.00 «Відеобімба»
17.30, 00.00 «Реал-Бодріт»
17.55 «6 кадрів»
20.20 Т/с «Череп і кості»
21.20 Х/ф «Без зброї»
02.30 Х/ф «Вперед за скарбами гетьмана!

14.05 «Сказочная Русь»
14.45 «Спеціальний випуск. Вечірній квартал»
15.45, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»

05.55, 20.00, 01.45 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.10, 09.30, 02.35 Х/ф «Капітан Немо»
08.40 «Школа доктора Комаровського»
12.00 Т/с «Снайпери. Любов під прицілом»
20.30 «Великий бокс. 

06.05 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
08.55 Файна Юкрайна
10.45 Хто зверху? - 4
12.40 Х/ф «Самотній за контрактом»
14.45 Х/ф «Ділова жінка»
17.00 Х/ф «Кохання у великому місті 2»
18.55 Х/ф «Мачо і ботан»

05.10, 01.30 Х/ф «Хід у відповідь» 

06.30, 23.50 Х/ф «Коли настає вересень» 
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Танцюють всі!-8»
13.50 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
21.55 Х/ф «Операція «И» 

06.30, 07.15 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
10.10 Зірковий шлях. Субота
11.10 Х/ф «Волошки для Василини» 
13.10, 15.20 Т/с «На шляху до серця» 
17.50, 19.40 Т/с «Ненавиджу і люблю» 
22.20 Х/ф «Слідами Фенікса» 

06.05 М/с «Пригоди мультинят»
06.45 Секретний фронт
07.35 Антизомбі
08.35 Дістало!
09.35 Громадянська оборона
10.30 Інсайдер
11.30, 13.00 Х/ф «Місце зустрічі змінити не 

можна»
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Мисливець за головами»
22.10 Х/ф «День бабака»

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.20 М/ф «Трістан та Ізольда» 
11.00 М/ф «Воруши ластами, Семмі» 
12.30 Х/ф «Розбишака» 
14.25 «Файна Юкрайна»
16.20 «Розсміши коміка»
17.15 «Орел і Решка. Шопінг 2015»
22.00 «КВН»

06.00 -12.30 Мультфільми
13.45 Х/ф «Красуня й чудовисько» 
15.30 Х/ф «Бунтарка» 
17.30 Х/ф «Неймовірне кохання» 
20.00 Віталька

15.45 «Поверніть мені красу»
16.55, 18.05 «Чотири весілля 4»
19.30, 05.25 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Шукаю жінку з дитиною»

08.15 «уДачний проект»
09.10 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
11.00 «Орел і Решка»
12.00 Х/ф «Гувернантка»
13.40 Т/с «Горобини грона червоні»
17.10 Концерт «Мрія про Україну»
20.00, 04.55 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Дар’я»

06.05 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
09.40 М/ф «Розслабся, Скубі Ду»
11.00 Х/ф «Чого хоче дівчина»
13.00 Х/ф «Шопоголик»
15.00 Х/ф «Мачо і ботан»
17.05 Х/ф «Мачо і ботан - 2» 
19.15 М/ф «Ілля Муромець» 
21.00 Х/ф «Відпадний препод»
23.10 Х/ф «Випускний іспит» 

06.10, 01.20 Х/ф «Ширлі-Мирлі»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
10.50 Х/ф «Операція «И» та інші пригоди 
Шурика»
12.45 «МайстерШеф - 5»
16.00 «Х-Фактор - 6»
19.00 Слідство ведуть екстрасенси
20.00 «Містичні історії-7»
20.55 «Один за всіх»
22.30 «Детектор брехні 7»

06.30 Події
07.10 Реальна містика
09.00 Х/ф «Слідами Фенікса» 
11.00 Т/с «На шляху до серця» 
17.10, 20.00 Т/с «Нечіпаха» 
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом Панютою
22.00 Т/с «Ненавиджу і люблю» 

09.05 Зірка YouTube
11.40 Дивитись усім!

12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Міський командо»
14.55 Х/ф «Дев’ять ярдів»
16.50 Х/ф «Дев’ять ярдів-2. Десять ярдів»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Похмілля у Вегасі»
22.15 Х/ф «Холостяцька вечірка-2. 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.00 М/ф «Воруши ластами, Семмі» 
10.25 Х/ф «Розбишака» 
12.20 «Розсміши коміка»
13.15 «Файна Юкрайна»
13.30 «Орел і Решка. Шопінг 2015»
18.20 «Вечірній квартал»
20.15 Х/ф «Дуже небезпечна штучка» 
22.00 «КВН»

06.00 -12.55 Мультфільми
14.20 Х/ф «Неймовірне кохання» 
16.50 Х/ф «Бунтарка» 
18.50 Х/ф «Три метри над рівнем неба» 
21.00 Х/ф «Красуня» 

23.10 Дайош молодьож!

07.50 «Натхнення»
09.50, 04.50 «Цивілізація Incognita»
10.00 Мілен Демонжо. Міледі з українським 
корінням
11.15 Х/ф «Дикуни»
13.15 За сім морів
14.00 «Щоденник для батьків»
14.50 Дика природа
15.50 Дива блакитної планети: сім континентів
17.00 Ювілейний концерт Миколи Мозгового
19.00 Загадки загибелі «Адмірала Нахімова»
20.35, 04.00 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.35 Сильні світу цього

06.45 Т/с «Холостяки»
10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». 12.00 
«Агенти впливу»
12.55 Х/ф «Не ходіть, дівчата, заміж» 
14.15 «Розсміши коміка»
16.05 «Легенди карного розшуку»
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09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.50 Про головне
10.20 Х/ф «Залізна сотня»
12.00 Авторський проект «Вересень»
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.00 Казки Лірника Сашка
15.30 Школа Мері Поппінс
15.50, 01.20 Надвечір’я
16.45 Світло
17.30 Книга ua
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Перша шпальта
21.30, 05.25 Новини. Спорт
21.45 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією Седлецькою
22.30 Етнографічні замальовки.

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.55, 12.20, 20.30 Т/с «Свати - 5» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»

08.35 Золотий гусак
09.10 Казки Лірника Сашка
09.20 Хочу бути
10.00 Український корт
10.30 Книга ua
10.55 Д/с «Про Нью-Йорк із любов’ю»
11.40 Д/ф «Стародавні китайські скарби»
12.25 Світло
13.00 Театральні сезони
14.00 Телевистава «Украдене щастя»
17.10 «У нас є все
19.10 Гра долі
19.30 Х/ф «Камінний хрест»
21.00, 05.00 Новини
21.40 На пам’ять
22.15 Інша музика з Олексієм Коганом
22.40 Мегалот

07.15, 19.30 ТСН
08.00 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
08.55 «Світське життя»
09.40 Х/ф «Ліки для бабусі» 
13.05 «Вгадай ящик»

08.20, 00.05 Золотий гусак
09.50 Казки Лірника Сашка
10.00 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Х/ф «Камінний хрест»
12.50 Етнографічні замальовки
12.55 Х/ф «48 годин на день»
14.30 Фольк-music
15.40 Д/ф «Всеволод Нестайко
16.00 Х/ф «Секрет озера Ерроу»
17.35 Театральні сезони
18.20 Т/с «Білявка»
21.00, 05.00 Новини
21.40 Перша шпальта

06.05 «Неділя з Кварталом - 2»
07.00 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2: пригоди в Арктиці»
09.45 «Маша і ведмідь» 
10.15 ТСН: «Телевізійна служба новин»
11.00, 12.00 «Світ навиворіт: Камбоджа»
13.00 «Інспектор Фреймут»
14.45 «Територія обману»

17.10 Т/с «Чорна троянда» 
21.30 Т/с «Байки Мітяя» 

06.35 «Мультфільм»
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Райські яблучка»
12.00 Д/с «Слідство вели.»
12.50 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.45 Т/с «Вангелія»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.40, 03.45 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 
23.35 Х/ф «Малахольна»

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.10 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.45 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.20 Х/ф «Шопоголик»
22.20 Х/ф «На відстані кохання» 

05.50, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»

10.25 «Зіркове життя. Полюби себе такою»
11.10 «Битва екстрасенсів»
13.05 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі - 5»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 03.35 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с «Дорога в порожнечу» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів» 
23.00 Події дня

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Х/ф «Міський командо»
11.50, 13.20 Х/ф «Наскрізні поранення»
12.45, 15.45 Факти. День
16.30 Х/ф «Три ікси»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Х/ф «Місце зустрічі змінити не можна»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
15.00, 20.00 «Орел і Решка. Курортний сезон»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.50 М/с «Машині казки» 
07.15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07.40 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.05 М/с «Смурфіки» 
10.35 М/с «Каспер» 
11.00 Серіал «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. Дім за тиждень
14.35, 19.00 Панянка-селянка
15.35 Віталька
17.00, 21.00 Країна у
18.00, 20.00 Серіал «Кухня» 
18.30, 20.30 Серіал «Світлофор» 
22.00 Серіал «Два батька і два сина» 
23.00 Бійцівський Клуб

15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
06.15 «Глобал - 3000»

21.35 Країна У

06.00 «Служба новин «Соціальний пульс»
06.20, 06.20 Х/ф «Дикуни»
09.50 «Ландшафтні ігри»
10.00 Тарапунька. Аншлаг довжиною в життя
11.15 Х/ф «Кумедна мордочка»
14.00 За сім морів
14.50 Всесвіт
16.00 «Цивілізація Incognita»
16.20 «Мистецтво і час»
16.30, 05.40 Сім чудес України. Дубно
16.50 Концерт Миколи Мозгового 
19.00 Відомий Всесвіт
20.00 Відверта політика
22.00 Х/ф «8 з половиною»

07.15 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». Відплата. 
12.00 «Головний свідок»
13.00 «Правда життя». Майстер на всі руки
13.40 «Легенди карного розшуку»
16.00 Т/с «Холостяки»

06.45, 03.40 «Світські хроніки»
07.10, 09.50 «Цивілізація Incognita»
07.50, 15.10, 18.40, 21.20 Х/ф «Дикуни»
10.00, 16.40 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.10 Незвичайні культури
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40, 04.25 «Кумири»
15.50, 23.30 Дива природи
17.35 «Соціальний статус»
18.10, 05.40 Сім чудес України. Хотин
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

06.40 Х/ф «Добровольці» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 03.25 «Випадковий свідок»
09.25 «Кримінальні справи»
10.15 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9»
13.20 Т/с «Закон і порядок.
15.00, 19.00, 21.30, 02.55, 04.35 «Свідок»
15.15, 19.30 Т/с «Охоронець - 2»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно - 2» 
00.40 Т/с «Призначений»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 

19.30 Т/с «Криміналісти»
21.15 Т/с «Той, що читає думки - 2» 
23.00 «Голі та смішні»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30, 00.15 «Нові російські бабки»
12.20 Х/ф «Бум»
14.15 Х/ф «Бум 2»
16.10 Х/ф «Приморський бульвар»
18.30 Х/ф «Бережіть жінок»
20.50 Х/ф «Повторний шлюб»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео по-українськи»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 «Реал-Бодріт»
15.00 Х/ф «Дракони і підземелля»
17.00 Х/ф «Три дюйми»
19.20 ЧУ 6 Тур. Волинь - Олімпік

19.00 Т/с «Я - охоронець»
22.40 «Випадковий свідок»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30, 01.20 «Нові російські бабки»
12.20 Х/с «Графиня де Монсоро»
01.50, 02.15 «Своя роль»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео по-українськи»
09.00 «Бушидо»
10.00 «Богатирі»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Реал-Бодріт»
15.00 Х/ф «Хакери»
17.00 Х/ф «Командо»
19.15 ЧУ 6 Тур. Дніпро - Карпати
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «На старт, увага, оммм!»
01.10 Х/ф «28 днів потому»
03.05 Х/ф «Чорна Рада»

К-1

К-1

НТН

08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.50 Про головне
10.20 Х/ф «Нескорений»
12.20 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.30 Т/с «Таємниця старого мосту»
15.00 Казки Лірника Сашка
15.25 Спогади
16.05 Театральні сезони
16.35 Віра. Надія. Любов
17.30 Д/с «Про Нью-Йорк із любов’ю»
18.15, 02.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 KYEV FASHION PARK. 

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.50 «Міняю жінку»
12.20 Т/с «Свати - 5» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»

17.10 Т/с «Чорна троянда» 
20.10, 20.50 «Мультибарбара»
21.15 «Вгадай ящик»
22.15 «Світське життя»

06.35 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00, 17.45 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Райські яблучка»
12.00 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
12.55 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.45 Т/с «Вангелія»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.40 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш»

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.10 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.10 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи
21.40 Звичка женитися
23.00 Суперінтуїція

06.45 Х/ф «Салон краси» 
08.20 Х/ф «Дорога моя донечко» 
10.15 Х/ф «Пізнє каяття»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми вдома» 
19.55 «Танцюють всі!-8»
01.35 Х/ф «Сім няньок»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.15, 19.45, 03.35 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Дорога в порожнечу» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів» 
21.00 Х/ф «Волошки для Василини» 

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Х/ф «Луні Тюнз знову у справі»

11.55, 13.20 Х/ф «Недосяжний»
12.45, 15.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Три ікси. Новий рівень»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Х/ф «Місце зустрічі змінити не можна»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми»
14.10, 19.10 «Орел і Решка. Шопінг»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»

06.50 М/с «Машині казки» 
07.15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07.40 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мульт MIX
10.05 М/с «Смурфіки» 
11.00 Повне перевтілення. 
13.40 Панянка-селянка
15.40 Віталька
16.55 Країна У
18.00 Х/ф «Три метри над рівнем неба» 

20.10 М/ф «Крижане серце» 
22.00 Х/ф «Красуня» 

07.10, 09.50 «Цивілізація Incognita»
07.50, 15.10, 18.40, 21.20 Х/ф «Дикуни»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Rock Time з Петром Полтарєвим
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 22.30 Всесвіт
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.25 Дива природи
17.45 Незвичайні культури
18.10 Сім чудес України. 
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Тарапунька. Аншлаг довжиною в життя

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 03.15 «Випадковий свідок»
09.25 «Кримінальні справи»
10.15 Т/с «Коломбо» 
11.45 Т/с «CSI»
13.20 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00, 02.45 «Свідок»
15.15 Т/с «Охоронець - 2»

17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «Охоронець - 2»
21.20 Х/ф «Cправжнє правосуддя» 

11.10 «Жарт за жартом»
11.40 «Невідома версія. Королева Бензоко-
лонки (студія їм Довженко)»
12.20 Х/ф «Повторний шлюб»
14.05, 14.55, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
15.40, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.30 Х/ф «Бережіть жінок»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.25 Д/п «Очима воїна»
14.00 Т/с «Кирило і Мефодій»
19.20 Х/ф «Без зброї»
21.20 Х/ф «Дім, де сходить сонце»
23.05 Х/ф «28 днів потому»
01.15 Х/ф «Хакери»
03.05 Х/ф «Постріл у труні»
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Футбол Поради сімейного лікаря 

Карпати, гори 
та футбол

Уже з перших днів підго-
товки наставники «діназів-
ців», за чітко спланованим 
графіком, почали втілювати 
свої власні напрацювання і 
навчати дітей премудростям 
футбольної науки. До речі, 
робота йшла не тільки на 
футбольному полі, де молоді 
гравці шліфували свої тех-
нічні навички, але й в ауди-
торіях. Щодня команди про-
водили теоретичні заняття, 
на котрих детально розбира-
лася тактика ведення гри, по 
відео з матчів аналізувалися 
помилки.     

«У нас був дуже напру-
жений графік роботи, - 
розповідає Геннадій Каплу-
нов. - Хлопчики піднімалися 
дуже рано і поки не було спе-
ки на вулиці, ми проводили 
перше ранкове заняття. Воно 
розпочиналося о пів на вось-
му і тривало півтори години. 
В обід теоретичне заняття, 
де вчили дітей на фішках та 
макетах, як правильно діяти 
на полі. Ввечері ще одне тре-
нування на стадіоні. Я взяв 
диски зі спортивними філь-
мами, мультиками, так що 
коли є час, то діти дивилися 
їх».

Окрім колективів «Діназу» 
у Волівці на зборах перебу-
вало й багато інших команд 
з різних куточків України. 
Тому тренування чергували-
ся з контрольними матчами. 
І зіграно не один такий спа-
ринг проти команд з Києва, 
Полтавщини, Львова та міс-
цевих закарпатських дитячих 
клубів. Результат в таких поє-
динках не важливий, головне 
здобути досвід та навчитися 
краще грати.

«У кожному матчі ми ста-
вили певні тактичні завдання 
для футболістів, які хочемо 

Юні «діназівці» провели тренувальні збори на 
Закарпатті

Перша група юних вихованців футбольної ака-
демії «Діназу», котра складалася з чотирьох ко-
манд різних вікових категорій - 2000 р.н. (тренер 
Іваненко Ігор), 2001 р.н. (тренер Андрій Гірча), 2004 
р.н. (тренер Олексій Чернишов) та 2006 р.н. (тренер 
Геннадій Каплунов) – інтенсивно готувалася до 
відновлення осінньої частини чемпіонатів Київщини 
у закарпатському містечку Волівець і вже поверну-
лася додому. Місце для підготовки було вибране не 
випадково. Райцентр розкинувся поміж карпатських 
вершин, з чудовими краєвидами та чистим, як сльо-
за, гірським повітрям. Команди жили в приватному 
готелі «Надія», в сучасних двох- та трьохмісних 
номерах. Поряд, всього в кількох хвилинах ходьби 
пішки, футбольне поле, де хлопчики двічі на день 
тренувалися. 

награвати, - ділиться тренер 
«Діназу-2003» Олексій Чер-
нишов. – Наприклад, в грі 
проти земляків з ДЮСШ-15, 
котра завершилася внічию 
3:3, просив хлопців перш 
за все приділити увагу так-
тичним навичкам дій в обо-
роні, зонному захисту, грі 
один на один. Безперечно, 
за одне тренування чи один 
контрольний матч всього не 
навчишся, але ось так крок 
за кроком і рухаємося впе-
ред. Моментами гра була 
дуже хорошою, але й були 
провальні відрізки. Саме 
тому й пропустили три м’ячі 
у власні ворота. Значить, ще 
треба хлопцям працювати й 
працювати».

Наставник «Діназу-2001» 
Андрій Гірча кожен матч 
своїх підопічних знімав на 
відеокамеру. А вже наступ-

ного дня детально розбирав 
з ними помилки. 

«Показати на макеті це 
одне, а ось продемонстру-
вати хлопцям їх помилки на 
відео це набагато ефективні-
ше, - говорить тренер. – Ми 
грали практично кожного 
дня, намагалися використа-
ти цей збір з найбільшою 
ефективністю».    

Утім, попри насичений 
графік тренувань наставни-
ки знайшли «вікно» для від-
починку. Спершу планували 
поїхати на автомобільну 
екскурсію, але потім вирі-
шили піти в гори. Двого-
динний підйом на вершину 

Темнатік (1343 метри над 
рівнем моря) тривав більше 
двох годин. Вирушили навіть 
дев`ятирічні, але пройшов-
ши півдороги до першого 
гірського джерела, вони по-
вернулися на базу. Старші ж 
команди отримали хороше 
навантаження від підйому на 
гору, яке, напевно, замінило 
повноцінне тренування. До 
того ж, по дорозі на місцевих 
полонинах діти вдосталь наї-
лися чорниці, лісової мали-
ни, ожини. 

А поки значна частина 
«діназівського» десанту 
штурмувала Темнатік, Ген-
надій Каплунов, повернув-
шись зі своїми підопічними 
в готель, вже через годину 
відправився до Ужгороду на 
календарний матч між місце-
вою «Говерлою» та запорізь-
ким «Металургом».     

«Ця поїздка добре запам`я-
тається дітям, - розповідає 
Геннадій Михайлович. -  По-
ловина команди вболівала 
за «Говерлу», інша полови-
на за «Металург». Емоції 
були неймовірні. По дорозі 
насолодилися карпатськими 
краєвидами, які тут просто 
неймовірні».

В неділю, 16 серпня, на 
заміну цим дитячим коман-
дам у Волівець поїхали три 
інші колективи «Діназу» - 
2002 р.н. (тренер Слободя-
нюк Микола), 2003 р.н. (тре-
нер Олександр Гончаров) та 
2005 р.н. (тренер Сергій По-
номаренко). Збір триватиме 
десять днів.

М. Коберський

Цель моих публикаций в том, чтобы вы, читая 
статьи и заметки, стали не только лучше разби-
раться в каких-то отдельных вопросах медицины и 
вашего здоровья, но и разрушили ряд устоявшихся 
стереотипов по поводу медицины. Донести частицу 
здравого смысла на приёме зачастую бывает просто 
невозможно, особенно если мнение доктора расхо-
дится с представлением пациента о том, как на са-
мом деле должен вести себя доктор, что назначать, 
как лечить и обследовать. Вот в эти животрепещу-
щие вопросы и будет вносится ясность. 

Важным фактором, который определит дальней-
шую тематику статей, будут ваши отзывы и предло-
жения, которые можно присылать на электронную 
почту info_vrcpmsd@ukr.net

Сразу хочу сделать ре-
марку, что никакие другие 
вопросы вроде причин воз-
никновения гипертониче-
ской болезни, альтерна-
тивных методов лечения и 
диагностики в данной ста-
тье рассматриваться не бу-
дут. Основное внимание бу-
дет уделено трём пунктам:

— как правильно изме-
рять артериальное давле-
ние и следить за ним

— как правильно подби-
рать препарат для коррек-
ции давления

— мифы пациентов о 
лечении гипертонической 
болезни.

Для человека, который 
болеет гипертонической бо-
лезнью, давление надо не 
просто измерять, а и фик-
сировать результаты, вести 
своеобразный “дневник”, 
где следует отмечать дату, 
время,цифры систоличе-
ского и диастолического 
давления, частоту пульса 
и примечания. в последней 
колонке указывать препарат 
который принимается регу-
лярно для лечения и время 
его приёма. Если давление 
внезапно повышается, то 
отмечать когда, до каких 
значений, чем сбивалось, и 
как подействовал препарат. 
Для контроля рекомендует-
ся измерять давление три 
раза в день: утром, в обед 
и вечером.

Подбор препаратов для 
коррекции давления про-
исходит как это ни странно 
эмпирическим методом. 
Тоесть, путём простого под-
бора. А вот отправной точ-
кой для такого подбора как 
раз и являются стандарты 
лечения гипертонии, плюс 
общее состояние пациента, 
наличие сопутствующих за-
болеваний. Дело в том, что 
на 100% ни один доктор не 
сможет сказать что именно 
определённый препарат га-
рантированно даст ожида-

Как правильно измерять 
и корректировать давление

емый эффект. Более того, 
у пациента может быть 
непереносимость самого 
препарата или могут проя-
виться побочные эффекты. 
Да, такое хоть и не часто, 
но бывает. 

Подбор препарата ну-
жен в следующих целях: 

— определить подходит 
ли препарат в принципе, 
будет ли снижать давление 
как это ожидается 

— если подходит, то в 
какой дозе (её нужно по-
добрать) и достаточно ли 
одного препарата. в неко-
торых случаях необходим 
приём более одного препа-
рата.

— некоторые препара-
ты имеют накопительный 
период. То есть чтобы они 
проявили своё действие 
должно пройти несколько 
дней.

— самым главным явля-
ется подбор конкретного 
препарата конкретному па-
циенту. это сугубо индиви-
дуальный процесс. И для 
его полноценного контроля 
необходимо вести дневник, 
с которым приходить на 
приём к доктору.

Лечение “скоропомощ-
ными” лекарствами. 

Безусловно, в аптечке 
гипертоника эти препара-
ты должны быть обяза-
тельно, но использовать их 
надо по показаниям, а не 
по собственному желанию. 
Для неотложной помощи 
используются препараты 
которые имеют быстрый 
выраженный эффект, но 
как правило действуют не-

долго. В связи с этим они 
не назначаются для посто-
янного приёма. “хит парад” 
возглавляют каптопрес, 
фармадипин и анаприлин. 
Последний препарат не 
так выражено снижает дав-
ление, но в случае с тахи-
кардией/аритмией вполне 
уместен. Кроме того он вли-
яет на тонус вегетативной 
нервной системы снижая 
его. Ещё один безуслов-
ный хит — клофелин. До 
сих пор имеет хождение у 
пациентов преимуществен-
но глубоко пожилых. Дав-
ление снижает достаточно 
сильно, но при этом мягко 
говоря препарат не первого 
ряда. Чаще всего применя-
ют по инерции с советских 
времён. 

Нерегулярный приём 
лекарств.

 Обычно причиной такой 
ситуации является предвзя-
тое отношение к медика-
ментам. Мол они вредные, 
буду пить их только когда 
давление повышенное. 
Можно и так. Ровно до пер-
вого криза или инсульта с 
инфарктом. Регулярный 
приём антигипертензивных 
средств достоверно ведёт 
к уменьшению частоты кри-
тических событий. Как на 
крути — профилактика де-
шевле лечения во всех от-
ношениях.

Непостоянный приём 
препарата. Обычно ситуа-
ция выглядит так: “— я про-
пил препарат целый месяц, 
давление уже в норме, вот 
больше и не принимаю его. 
а зачем?”. Ответ: антиги-
пертензивные препараты 
назначаются на длитель-
ный срок, и отсутствие по-
вышенного давления яв-
ляется следствием приёма 
препарата, а не выздоров-
лением. 

В заключение хочется 
сказать следующее: если 
вы обнаружили у себя по-
вышенное артериальное 
давление, обращайтесь к 
специалисту. Если у ваших 
знакомых есть артериаль-
ная гипертензия — дайте 
им почитать эту статью, же-
лательно перед обращени-
ем к доктору.

Алексей Черняховский

Полный текст можно 
прочитать в интернете на 
сайте: 

ww.vrcpmsd.org.ua; или 
в группе Вышгородский 
РЦПМСД на Facebook

Этой заметкой мы открываем новую рубрику, посвящённую медицине. Рубрику 
ведёт главный врач Вышгородского районного центра первичной медико-сани-
тарной помощи Алексей Черняховский. 

Немного об авторе: общий врачебный стаж — 13 лет. 4 врачебных специализа-
ции: терапия, психиатрия, семейная медицина, организация и управление охра-
ной здоровья. С 2002 г. по 2005 г. работал в поликлиническом отделении ВЦРЛ, 
с 2005 г. по 2013 г. — в Новопетровской участковой больнице, с 2013 г., в связи с 
реорганизацией заведения, переведён в Новопетровскую амбулаторию общей 
практики и семейной медицины. 

С 2014 года по настоящее время — главный врач КЗ “Вышгородский РЦПМСД”.


