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Точка зору

Щодня так само, як і всі вишгородці, їду на 
роботу по нашому місту. Останнім часом дедалі 
більше відчувається, що місцеві вибори на носі 
— узбіччя вже давно майорять біл-бордами, 
сіті-лайтами з обличчями кандидатів, паркани 
розписані мерськими гаслами. Одним словом, 
все як завжди, як у традиційну виборчу кам-
панію.

Лише одне — ці вибори не традиційні. Впер-
ше за 24 роки ми обиратимемо місцеву владу за 
новим законодавством. На думку парламенту, 
— максимально наближеним до європейських 
форм місцевого самоврядування. Обираємо в 

розпал проведення важливої реформи — децентралізації. Тому важливо 
не помилитися. Бо на цих людей ми перекладаємо, як ще ніколи за часів 
незалежності,  велику відповідальність — доручаємо їм ставити на ноги 
новостворені громади, управляти публічними коштами.

Власне, тому, передусім, не маємо права на помилку ми з вами — 
виборці. Не можна злегковажити і проігнорувати ці вибори, махнувши 
рукою, мовляв, мені тут всі не до вподоби.

Скажу відверто, як народний депутат, делегований вами до Верхов-
ної Ради, зустрівся з більшістю кандидатів на посаду мера Вишгорода 
— Олександром  Приходьком, Олександром Семеновим, Марією Ре-
шетніковою, Олексієм Момотом, Валерієм Виговським. Усі мають своє 
бачення розвитку міста. Я ознайомився з їхніми програмами соціаль-
но-економічного розвитку. Кожна з них гідна вашої уваги, достойна під-
тримки. Однак я прийняв для себе чесне рішення — не підтримувати 
когось одного. 

Свій вибір повинна зробити громада. Я готовий працювати і допома-
гати тому меру, який переможе у чесній, прозорій боротьбі. Хто доведе 
громаді, що саме він буде представником і захисником її інтересів. Так, 
це буде важка праця. Бо, фактично, все треба починати з нуля. Більше 
повноважень, але й більше відповідальності. Однак, новий мер, якого 
вибере громада, повинен чітко розуміти, що він йде не правити містом, 
як царьок, а працювати на місто і на його мешканців.  

З іншого боку, якщо виявиться, що новий мер змарнував громадською 
довірою, або буде схильний до корупції, то я перший буду на боці людей.

 Як же всім нам не помилитися у виборі? Виборці повинні отримати 
розуміння програм і бачень розвитку міста, програм кандидатів, озвуче-
них публічно.

Найкращий рецепт уже працює у країнах Євросоюзу та Сполучених 
штатах — офіційні публічні дебати серед основних кандидатів. Сво-
го часу на місцевих виборах ми робили партійні дебати в «Дивосвіті». 
Представники партій наживо представляли свої концепції розвитку тери-
торіальної громади, виборці могли одразу поспілкуватися, отримати від-
повіді на гострі питання. А, найголовніше, — коригувати програми своїми 
пропозиціями. Практика себе виправдала. Тим паче, що нове виборче 
законодавство з відкритими партійними списками дасть можливість 
виборцям не через «мертві» агітки, листівки, бюлетені, а «наживо» по-
спілкуватися з достойниками та вдумливо зробити свій вибір. Якщо кан-
дидати погодяться, я, передусім, як мешканець нашої територіальної 
громади, якому не байдуже її майбутнє, готовий виступити модератором 
та організатором таких дебатів.

І наостанок. Найвищим прикладом політичної зрілості майбутнього 
мера, на мою думку, може стати наступний крок — запропонувати най-
ближчим чотирьом опонентам  місця у своїй новій команді. Так роблять 
у розвинутих країнах, так роблять у цивілізованих суспільствах, і так 
має почати робити Україна. Таким чином, ми запровадимо конструктив-
ну розбудову власної громади. Ми вийдемо на новий рівень розвитку 
політиків і суспільства.

Народний депутат України  Ярослав Москаленко

Без права на помилку

Стор. 6-7

«Нові обличчя» Вишгородщини, 
або Хто в нашому місті 
та районі мріє лобіювати 
інтереси забудовників

Знайомтеся! 

Вже тижнів зо два чую по радіо «Шансон» настирливу ре-
кламу про «ірпенське диво», яке, начебто, протягом десяти 
місяців  утнув їхній мер В. Карплюк. «Побудував поліклініки та 
дитсадки». Так і кажуть — в множині. «Поліклініки» та «дитсад-
ки». За десять місяців(!) на посаді міського голови Ірпеня... 

Дорогі освітяни! 
Прийміть мої найщиріші вітання із професійним святом — Днем працівників освіти!
Фах учителя є унікальним, осяйним, таким, що дозволяє людству торувати собі шлях у наступних 

поколіннях. Бути учителем — велике мистецтво й щоденна жертовна праця. Адже лише цю про-
фесію обирають серцем і залишаються вірними їй на все життя. 

Ми усі родом зі школи. У всіх нас були вчителі й викладачі. І саме в теплі осінні дні ми згадуємо їх з 
теплотою, даруємо квіти, віршовані рядки, говоримо добрі слова й привітання. 

Хочу висловити усім педагогам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покли-
кання сіяти мудрість і знання. 

Бажаю Вам відчуття повноти і неповторності життя, міцного здоров’я, невичерпних творчих 
сил, натхнення й радості! І головне — довгої людської пам’яті! Нехай ніколи не заросте дорога до 
школи, а отже — й до ваших сердець, дорогі освітяни.

              Народний депутат України                                            Ярослав Москаленко
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Давно пора!
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 Це стосується і питань щодо 
Сирії, але в першу чергу по Україні.

Обама під час зустрічі недвоз-
начно дав зрозуміти, що часу є 
тільки два тижні, щоб піти з Украї-
ни та скасувати “липові вибори” в 
ДНР/ЛНР, після чого послідують 
санкції наступного рівня. 

За словами джерела, також під-
німалося і питання вступу України 
в НАТО, а також її озброєння сучас-
ним летальним зброєю і підготовки 
американськими і британськими 
інструкторами. 

Путіну дали чітко зрозуміти, 
що плани США в цьому питанні 
незмінні — американці підтрима-
ють прагнення України до вступу в 
НАТО, якщо це буде волею народу. 
А підготовка української армії за 
стандартами НАТО буде не тільки 
жити, але і наростати. 

Також Путіна настійно попроси-
ли не проводити жодних наземних 
операцій в Сирії, оскільки в такому 
випадку йому влаштують “подвій-
ний Афганістан”, як висловився 
джерело в адміністрації. 

По-суті, американці заявили, що 
дні Асада полічені і не має сенсу 

Реформа в Государственной 
фискальной службе (ГФС) при-
вела к парализации оформления 
на всех таможнях, заявил глава 
Одесской областной государствен-
ной администрации (ОГА) Михаил 
Саакашвили на своей странице в 
Facebook.

«В очередной раз ГФС пытает-
ся провести псевдореформу вме-
сто установления честных правил 
игры, что еще больше усугубляет 
состояние бизнеса. Проигнори-
ровав надежды импортеров на 
справедливые цены растаможки, 
премьер-министр подписал по-
становление №724, согласно ко-
торому все товары теперь начали 
растаможивать не по фактической 
(согласно таможенному кодексу), 
а по заранее определенной ГФС 
цене. Сегодня оформление на 
всех таможнях парализовано», — 
написал Саакашвили.

Новый подход к растаможке гру-
зов играет на руку коррупционе-
рам, отметил глава Одесской ОГА.

«В решении было заявлено, что 
постановление было подписано 
«с целью обеспечения равных ус-
ловий осуществления внешнеэко-
номической деятельности». Если 
бизнес в чем-то и будет равен, то 

Протягом минулого тижня на 
території р-ну зареєстровано 
8 крадіжок майна,  надійшли 4 
повідомлення про нанесення 
тілесних ушкоджень, що призве-
ло до короткочасного розладу 
здоров’я громадян,  19 дорож-
ньо-транспортних пригод, в ре-
зультаті яких 4 особи постражда-
ли,  1  повідомлення про погрози 
громадянам, 4  повідомлення 
про пошкодження майна, 7 пові-
домлень про вчинення насиль-
ства в сім’ї, 3 повідомлення про 
шахрайські дії, 2 факти вияв-
лення незаконного зберігання та 
збуту наркотичних засобів.

Працівниками Вишгородського 
РВ вживаються заходи спрямо-
вані на попередження та розкрит-
тя злочинів, охорону громадського 
порядку.

26.09.2015 року до Вишгородсь-
кого РВ звернулася гр. К. із заявою 
про те, що невідомі особи  з підсоб-
ного приміщення, яке розташоване 
на території дачного кооперативу 
в с. Ясногородка скоїли крадіжку 
електрогенератора. 

27.09.2015 року о 20:35 годин в с. 
Старі Петрівці по вул. Леніна гр. К.,  
керуючи автомобілем «Фольксва-
ген», виконуючи маневр розвороту, 
не надавши переваги в русі, скоїв 
зіткнення з автомобілем «Дачія». 
Внаслідок ДТП пасажира другого 
автомобіля гр. В. із перелом плеча 
доставлено до лікарні. 

Начальник РОВД, 
підполковник міліції

                           П.І. Панфьоров              

Моя міліція
У Вишгородському 
районі та м. Вишго-
род з  23.09.2015 
по 29.09.2015  року

Саакашвили: Насиров готов закрыть глаза 
даже на международные нормы, лишь бы 
оставить действующие порядки?

Глава Одесской ОГА Михаил 
Саакашвили считает, что ре-
форма главы Государственной 
фискальной службы Романа 
Насирова и премьер-министра 
Арсения Яценюка парализовала 
таможню.

только в том, что сейчас он будет 
одинаково бессилен перед ма-
нипулированием стоимостью в 
ручном режиме со стороны ГФС. 
Этим постановлением обязывают 
бизнес растаможить свой груз по 
ценам ГФС. Более того, ГФС долж-

на обеспечить использование этих 
ориентировочных цен растаможки. 
Уверен, они с радостью выполнят 
это «почетное» задание, ведь так 
для сегодняшних коррупционеров 
даже и лучше», — пишет Саа-
кашвили.

По словам одесского губерна-
тора, ранее главной проблемой 
растаможки была кардинальная 
разница в цене между региона-
ми. В новой схеме, отмечает Саа-
кашвили, положение бизнеса ста-

нет еще более тяжелым.
«Если, например, импортер ку-

пил детали для своего машино-
строительного завода по реально-
му прозрачному контракту за 100 
тысяч долларов, а в таможне он 
не «свой» и в базе ГФС эти детали 

стоят 500 тысяч, то импортер будет 
просто поставлен перед фактом», 
– рассказывает Саакашвили.

Реформа в ГФС противоречит 
всем международным нормам, 
считает глава Одесской ОГА.

«Покажите мне страну, в кото-
рой вы приходите на таможню и 
вам говорят: «Вот у нас тут база, и 
стоимость вашего товара мы опре-
делим по ней. Нас не интересуют 
ваши всякие инвойсы, договоры, 
мы знаем цены лучше». И наконец, 

это противоречит всем междуна-
родным нормам. Украина является 
членом ГАТТ, в котором четко ука-
зано, что первостепенным методом 
является определение таможен-
ной стоимости по цене контракта. 
Насиров готов закрыть глаза даже 
на международные нормы, лишь 
бы оставить действующие поряд-
ки, паразитирующие на таможне?» 
— добавил Саакашвили.

*   *   *
Государственную фискальную 

службу Украины с мая возглавляет 
Роман Насиров. Его заместителя-
ми являлись Константин Ликарчук 
и Сергей Белан. Ликарчук в ГФС 
занимался работой таможни, а Бе-
лан — налоговой милиции.

Ликарчук в интервью изданию 
«ГОРДОН» обвинил Насирова в 
возрождении коррупционных схем 
времен Виктора Януковича и за-
явил, что в ГФС у него отобрали 
практически все полномочия.

7 сентября Ликарчук был уволен 
со своей должности, поскольку, по 
словам Насирова, оказался «не-
компетентным человеком».

Глава парламентского Комите-
та по борьбе с коррупцией Егор 
Соболев призывал ГПУ начать 
досудебное расследование в от-
ношении Насирова, поскольку тот 
не задекларировал свою квартиру 
в Лондоне.

16 сентября премьер Яценюк за-
явил, что ГФС будет реформирова-
на по принципу новой полиции.

GORDONUA.COM

З точки зору колишнього президента

Співчуваємо...

Путін залишив 
США назавжди

Головним підсумком візи-
ту Путіна в США стало те, 
що “кремлівський господар” 
більше ніколи не потрапить на 
територію Північної Америки.

Причина проста — неадек-
ватність і агресивність. Спроба 
грати в наперстки на амери-
канському полі не просто про-
валилася, а стала, можливо, 
фатальною в кар’єрі президен-
та-чекіста. 

його підтримувати, оскільки вже 
найближчим часом не дивлячись 
на підтримку Росії, США і їх союз-
ники докладуть всі зусилля, щоб 
змінити режим в Сирії. 

Окремо розмова стосувалася 
дуже делікатної теми. 

Путін попросив в особистій бесіді 
розблокувати деякі банківські ра-
хунки, які є “благодійними рахунка-
ми”. На це він отримав відповідь, 
що адміністрація має іншою інфор-
мацією з цього приводу. 

Подальший розвиток подій пе-
редбачити складно, оскільки Путі-
на загнали в кут. 

Зустріч була повним фіаско для 
російської сторони, оскільки Обама 
використав ультимативну форму 
спілкування, висуваючи більшою 
мірою не пропозиції, а вимоги. 

Як повідомило джерело, Путіну 
показали економічні геополітичні 
розрахунки, згідно з якими падіння 
його режиму відбудеться між 2017 
і 2018 роком і закінчиться новим 
розпадом території, як у постра-
дянський час.

«Матриця правди»

“Відповідною постановою Каб-
міну вносяться зміни до Переліку 
адміністративних послуг та Поряд-
ку їх надання Державною служ-
бою України з питань геодезії, 
картографії та кадастру. Крім того, 
визначаються особи та ограни дер-
жавної влади, органи місцевого 
самоврядування, які мають право 

В Україні відкриють доступ 
до інформації про власників земель

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Громадяни України зможуть вільно пере-
глядати, копіювати та роздруковувати інформацію про суб’єктів 
речових прав, занесених до Держземкадастру. Про це повідомив 
віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, 
передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

на отримання інформації із Держ-
земкадастру”, — пояснив Г.Зубко, 
коментуючи схвалену постанову 
“Про внесення змін до деяких по-
станов Кабінету Міністрів України 
щодо оприлюднення відомостей 
про суб’єктів речових прав на зе-
мельні ділянки”.

За словами Г.Зубка, на офіційно-

му сайті Держгеокадастру будуть 
оприлюднені всі дані про суб’єктів 
речових прав, внесених до Дер-
жавного земельного кадастру.

“Разом з тим, всіх власників зе-
мельних ділянок будуть повідомля-
ти, хто питає інформацію про них. 
Це нормальна, цивілізована прак-
тика, це ще один крок до знищення 
корупції в країні”, — зазначив віце-
прем’єр-міністр.

За його словами, рішення уряду 
фактично забезпечить дотримання 
законних прав та інтересів грома-
дян на отримання інформації.

Головне територіальне управління  юстиції в Київський області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

• Головного спеціаліста відділу державної виконавчої служби 
Вишгородського районного управління юстиції. 

Основні вимоги до кандидата:
— громадянство України, вища економічна  освіта за освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння 
українською мовою, вільне володіння комп’ютером.

Перелік документів які подаються:
— 2 фотокартки, диплом про освіту, автобіографія, копія паспор-

та, копія ідентифікаційного коду, копія трудової книжки, декларація 
про доходи.

Особи, які відповідають основним вимогам і бажають взяти 
участь у конкурсі, можуть звертатися за додатковою інформацією 
до головного територіального управління юстиції в Київський об-
ласті за адресою:  

м. Київ, вул. Ярославська 5/2, за телефоном 463-75-97 
або до Вишгородської виконавчої служби в Київський області за 

адресою: м.Вишгород, вул. Шолуденка, 6, тел. 574-74
Документи приймаються  за адресою: м. Київ, вул.Ярославська,5/2 

протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення 
конкурсу.     

Оголошення Увага!

— внутрішня чорно-біла 
сторінка — 7,50 грн. за 1 см. 
кв.;

— внутрішня кольорова 
сторінка —  9 грн. за 1 см. 
кв.;

— остання сторінка — 
10 грн.за 1 см. кв.
Розміщення та оплата пе-

редвиборчої реклами — за 
договором.

Тел:  (04596) 25-234, 
098-675-34-74

e-mail: nasamomdele@ukr.net 

Тарифи 
на розміщення 
політичної 
реклами в газеті 
«На самом деле»:
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Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» 
представила кандидатів в депутати до Київської облради.
Публічно й урочисто. Правда, чомусь, в робочий час... 

Представляти кандидатів до Вишгорода прибув особисто керів-
ник фракції БПП в ВР України Юрій Луценко та керівник партійної 
організації на Київщині, перший заступник голови Київської ОДА 
Лев Парцхаладзе. 

Представляли на центральній площі міста. Для чого встановили 
імпровізовану сцену, гучномовці та привезли із собою добру сот-
ню стільців для кандидатів, що з’їхалися зі всієї області. 

На моїй пам’яті подібне супер-
демократичне дійство, призване, 
вочевидь, підкреслити безпре-
цедентні відкритість, прозорість, 
наближеність до народу та інші 
чесноти нашої влади, відбувалося 
вперше. Хіба що, можна згадати 
представлення в 2012 р. на На-
бережній Київського моря «регіо-
налами» кандидатів до ВР із усієї 
області. Але ж то були, все таки, 
кандидати до ВР, а тут — до облас-
ної ради... Хоча, все правильно: 
якщо «регіонали» були відкриті, то 
ми будемо ще відкритішими. Вони 
— на Набережній , а ми — в центрі 
міста. Вони — депутатів до ВР, а 
ми — депутатів до облради. Бо ми 
не просто ближче до народу. Ми — 
плоть від плоті, як кажуть... 

Дуже жаль, що наша нинішня 
влада мислить за саме такими 
примітивно-«показушними» стан-
дартами. 

Що означає, на її розсуд, «ближ-
че до народу»? А те і означає: ви-
тягти стільці на площу й прямо тут, 
на площі назвати імена кандидатів. 
Саме на площі, а не де-небудь у 
будинкокультурівському залі...

Що таке реформа міліції? Розі-
гнати «даїшників», але зберегти 
топ-корупціонерів на рівні облас-
них керівників та міністерства. 

Що таке новий тип голови рай-
держадміністрації, який став ближ-
че до народу? Це — голова, який 
встановив відеокамеру в себе в 
кабінеті. Звичайно, не дуже зруч-
но і самому, і відвідувачам. Адже 
вони — прості люди, а не актори. 
Але — терпіть. Прійте, червонійте, 
бліднійте, втрачайте свідомість від 
страху, що вас побачить цілий світ 
на «ютубі», але — терпіть! Бо — 
життя по-новому. Або, взагалі, не 
ходіть на прийом. Можна ще закін-
чити курси акторської майстерності 

перед тим, як прийти. Теж вихід. 
А те, що корупційні схеми в рай-

оні та райцентрі, як працювали, так 
і продовжують працювати — нікого 
не турбує. Головне, що «реформи 
йдуть». Он і відеокамера в кабінеті 
голови РДА запрацювала... Чим 
тобі не реформа? Реформа. По-
чаток реформ. А до корупціонерів 
теж доберемось. Коли-небудь. І 
суддів люструємо. З часом... Он 
коли всілякі антикорупційні інститу-
ції запрацюють. Років через п’ять. 
А, поки що, задовольняйтесь віде-
окамерою в кабінеті голови РДА. І 
засіданнями на центральній площі 
міста. 

А як на мене, то «відкритість», 
«прозорість», «близкість до наро-
ду» і інші харакерні риси нашої но-
вої влади мали б проявитися в на-
шому випадку зовсім не в стільцях 
на площі, ще й посеред робочого 
дня на початку нового робочого 
тижня, а зовсім в іншому. В пу-
блікації прізвищ всіх можливих 
кандидатів в обласну раду (а, 
заодно, в районні і міські ради) 
у відкритих джерелах, включа-
ючи партійні і непартійні сайти. 
І у чесному, відкритому обгово-

ренні цих кандидатів у депутати 
представниками громадськості, 
в першу чергу. А, також, у вис-
новках, які повинні були б зро-
бити партійні лідери всіх рівнів 
після такого обговорення. 

Що відбулося замість цього? 
Хтось десь, невідомо за яким прин-
ципом, Бог знає чим керуючись, 
понаписував списки майбутніх кан-
дидатів від провладної політичної 
сили. Після цього, аби показати що  
«ми з народом» ці списки вголос 
зачитав керівник обласної партій-
ної організації. На центральній 
площі. 

Правда, при цьому Ю. Луценко, 
звертаючись чи то до самих канди-
датів, чи то до двох десятків випад-
кових перехожих, які прогулюва-
лись площею, зауважив, що «якщо 
у когось є якісь претензії до канди-
датів чи інформація, що вони, мов-
ляв, недостойні, то в нас ще є час 
переглянути...».

Так от, я дуже сумніваюся. І в 
тому, що хтось, сприйнявши спи-
сок із 85-ти кандидатів «на слух», 
запам’ятав «свого» і кинувся до 
партійних керівників пояснювати, 
чому цей «свій», насправді, зовсім 

не свій», а, напаки, «чужий» і, вза-
галі, негідник. І в тому, що аргу-
менти, наведені знайомим негід-
ника, будуть правильно сприйняті 
партійним керівництвом. 

Бо питання «неоднозначне». Бо 
«це — на вашу думку». А «в кан-
дидата є й хороші риси». І «їх, на-
віть, більше». І, взагалі, «нам до 
1-го числа потрібно здати списки». 
«Раніше ви де були?!».     

Так, що з боку Ю. Луценка це — 
просто гарні слова. Елемент шоу, 
що триває.  

А, втім, давайте конкретно. Із 85-
ти громадян, яких нам представи-
ли, нас, жителів Вишгородщини, 
цікавлять всього четверо:

— Горган Олександр Любомиро-
вич (№14);

— Пещєрін Андрій Євгенович 
(№54);

— Скоробогатий Олександр 
Олександрович (№62); 

— Турчак Іван Миронович (№70).
Бо саме ці чотири громадянина 

вважають, що готові представляти 
наші з вами інтереси, шановні чи-
тачі, в Київській обласній раді. 

Для тих, хто не знає, хоча б, по-
яснимо хто саме ці громадяни. 

О. Горган біля чотирьох місяців 
керує Вишгородською РДА з відео-
камерою в кабінеті. З 2006 по 2010 
р. був депутатом Вишгородської 
міськради від Громадянської партії 
ПОРА.

Підприємець А. Пещєрін недов-
гий час був заступником у В. Ре-
шетняка, керує ГО «Молода краї-
на».

О. Скоробогатий — чиний депу-
тат Вишгородської міської ради, 
пройшов в раду від «УДАРу», біз-
нес пов’язаний із вирішенням зе-
мельних питань. 

О. Турчак — керівник Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта».

Особисто я знайомий з трьома 
першими кандидатами. Всі троє, 
начебто, непогані люди, однак, 
мені не зовсім зрозуміло, чому 
саме вони повинні представляти 
Вишгородщину в обласній раді. 

Якщо з приводу О. Горгана мож-
на припустити, що партійне керів-
ництво вирішило «делегувати» 
його в облраду «за посадою» (щоб 
легше було вирішувати проблеми 
району), а щодо А. Пещєріна — 
що він особисто та його «Молода 
країна» дійсно зробили багато для 
розвитку спорту на Вишгородщині, 
то з приводу двох інших кандидатів 
особисто в мене виникає немало 
питань. 

Олександр Скоробогатий в місь-
кій раді проявив себе, хіба що, тим, 
що дисципліновано голосував за 
всі пропозиції керівництва, жод-
ного разу, наскільки я пам’ятаю, 
не виступивши проти корупційних 
схем, які використовували В. Ре-
шетняк і К°.

«Укрпошта» як була, так і зали-
шається установою, в якій, як на 
мене, підходи та організація робо-
ти з часів радянської влади абсо-
лютно не змінилися. Отже, чому я, 
як виборець, повинен за них голо-
сувати? І, взагалі, чим керувалися 
партійні керівники, коли формува-
ли цей список? Можна лише здога-
дуватися.

В. Борзовець
Р. S. В наступному номері ми 

проаналізуємо кандидатів від 
владної політичної сили в рай-
онну та міську ради. Буде цікаво.   
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Мой город...
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В порядку денному 49-ї сесії міськради, яка відбулася 24 ве-
ресня ц. р. було всього лише п’ять проектів рішення:

«1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського 
міськбюджету за 1 півріччя 2015 року.

2. Про затвердження звіту використання коштів цільового 
фонду Вишгородської міської ради за 6 місяців 2015 року.

3. Про передачу на баланс та для експлуатації КПЖ і КГ Виш-
городської міської ради транспортного засобу.

4. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради 
від 15.01.2015 року № 42/9 «Про Вишгородський міський бюд-
жет на 2015 рік».

5. Про затвердження детального плану території, що розта-
шована по вул. Шолуденка в м. Вишгород Київської області.

Однак, як завжди, у депутатів знайшлися доповнення до  
порядку денного (у повній відповідності до виборчої кампанії, 
що вже розпочалася): цього разу В. Лісогор запропонував ще 
й розглянути проект рішення, який передбачає заміну вікон на 
енергозберігаючі... 

Однак, що саме за проект про-
понується, стало більше зро-
зуміло із пояснень головуючої 
на сесії в. о. міського голови М. 
Решетнікової. Мова йшла про 
прект рішення щодо програми 
заміни всіх вікон у багатоповер-
хових будинках у місті, розрахо-
вану на 2015-2016 роки. Вартість 
якої —  8 млн. грн. Однак, зараз 
потрібно віднайти, наголосила М. 
Решетнікова, всього 100-120 тис. 
грн. щоб розпочати цю програму.

Незважаючи на те, що окремі 
депутати, наприклад Ю. Попов 
виступили проти включення цьо-
го питання в порядок денний, 
оскільки воно не пройшло належ-
ного розгляду в комісіях, біль-
шість депутатів проголосували за 
включення цього проекту рішен-
ня в порядок денний.

М. Решетнікова запропонувала 
розглянути його перед розглядом  
4-го питання порядку денного.

Окрім того, О. Момот нагадав 
депутатам про те, що ними було 
вирішено повернути 1,8 га по вул. 
Кургузова до земель запасу місь-
кої ради. На що М. Решетнікова 
пояснила, що це — питання зону-
вання і воно буде розглянуто на 
сесії в жовтні місяці.

Сесія затвердила звіт про 
виконання Вишгородського 
міського бюджету за 1 півріччя 
2015 р.

Доходи міськбюджету за цей 
період: 

— по загальному фонду у сумі 
26 млн. 177 тис. 400 грн.;

— по спецфонду у сумі 6 млн. 
414 тис. 600 грн.;

— в тому числі бюджет розвит-
ку у сумі 5 млн. 241 тис. 200 грн.

Видатки міськбюджету за цей 
період за тимчасовою класифіка-
цією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів, а саме:

— по загальному фонду у сумі 
16 млн. 507 тис. 200 грн.;

— по спецфонду у сумі 11 млн. 
967 тис. 800 грн. 

— в тому числі бюджет розвит-
ку у сумі  11 млн. 45 тис. 100 грн.

Депутати затвердили звіт 
щодо використання коштів ці-
льового фонду міськради за 6 
місяців 2015 року.

Доходи цільового фонду міськ-
бюджету, які фактично надійшли 
за 6 місяців 20І5 року... «Цільові 
фонди, утворені ВР АРК, органа-
ми місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої 
влади» станом на 30.06.2015 р. у 
сумі 279 тис. 378 тис. 35 грн.

Залишок невикористаних ко-
штів станом на 01.01.2015 року 
складав 517 тис. 639 грн. 76 коп.

Видатки з цільового фонду 
міськбюджету за 6 місяців 2015 
р. за тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місце-
вих бюджетів... «Цільові фонди, 
утворені ВР АРК, органами міс-

цевого самоврядування та місце-
вими органами виконавчої вла-
ди» станом на 30.06.2015 року у 
сумі 182 тис. 170 грн. 04 коп., в 
т. ч.:

— на проведення робіт та по-
слуг з благоустрою міста (улашту-
вання металевих парканів та 
огорожі, утримання газонів та зе-
лених насаджень, ремонт мереж 
зовнішнього освітлення, ремонт 
електричних мереж в підвалах 
житлових будинків):

— у сумі 182 тис. 170 грн. 04 
коп. 

Залишок невикористаних ко-
штів цільового фонду станом на 
30.06.2015 року складає 614 тис. 
848 грн. 07 коп.

Сесія вирішила передати 
на баланс та для експлуатації 
КПЖ і КГ Вишгородської місь-
кої ради машину дорожню 
комбіновану із змінним устат-
куванням МДКЗ (піскорозки-
дальне та поворотний відвал) 
на базі МАЗ-5551А2. 

Ідентифікаційний номер (VIN) 
YЗМ5551А2Р0004944, реєстра-
ційний номер 8ВМТ3524 (номер-
ний знак «Транзит» — т4СХ4716), 
марка МАЗ-5551А2-320, рік випу-
ску 2015, модель, номер двигуна 
ЯМЗ-6563.10 №Е0561128, потуж-
ність двигуна 230 (167) л.с. (кВт), 
робочий об’єм двигуна 11150 куб.
см., що належить територіальній 
громаді міста Вишгорода, в особі 
Вишгородської міської ради на 
підставі договору про закупівлю 
від 18.08.2015 р. (вартість — 1 
мільйон чотириста двадцять дві 
тисячі гривень 00 копійок), в т.ч. 
ПДВ 20 % — 237 004 (двісті трид-
цять сім тисяч чотири) гривні 74 
коп.) та оформити передачу від-
повідно до акту приймання-пере-
дачі транспортного засобу.

Після голосування з цього пи-
тання депутати почали обгово-
рювати проект рішення щодо 
заміни вікон на енергозберігаючі 
у багатоповерхівках.

— У Вишгороді біля 100 бага-
топоверхових будинків, — зау-
важив Д. Новіцький, — отже, це, 
фактично, не реальний проект. 
Це — по-перше. По-друге, це 
не послуги, а роботи. По-третє, 
в будь-якому випадку для того, 
щоб його розпочати, потрібно 
пройти відповідну експертизу. 

О. Слива зауважив, що ця про-
грама може і повинна коригува-
тися благодійниками, а, також, 
співфінансуватися самими меш-
канцями містами. І навів приклад 
м. Ладижина, де така ж програма 
співфінансувалася містом і меш-
канцями будинків у співвідношен-
ні 70% х 30%.

— В такому випадку, — сказав 
депутата, — мешканці будуть 
зовсім по іншому, ніж зараз, бе-
режливо ставитись до вікон в 
під’їздах, оскільки заплатили за 

них частину власних коштів.  
В зв’язку з тим, що питання 

було не до кінця вивчене депу-
татами було оголошено пере-
рву для роботи узгоджувальної 
комісії. Після засідання комісії, 
проект рішення, все ж, було вирі-
шено зняти з розгляду і для доо-
працювання. 

Здавалося б, два питання по-
рядку денного, що залишилися, 
депутати роглянуть дуже швид-
ко, однак, вийшло навпаки. 

Зміни до рішення міськради 
від 15.01.2015 року №42/9 «Про 
Вишгородський міський бюд-
жет на 2015 рік» викликали в 
сесійному залі справжню дис-

кусію.
Як пояснила на початку до-

повіді з цього питання началь-
ник фінансово-бухгалтерського 
відділу міської ради Н. Сакевич, 
«мова йде всього про 14 млн. 
грн., 10 з яких ми вже розподіли-
ли (на минулій сесії — авт.), за-
лишилося розподілити ще 4».

Однак, ці 4 млн. виявилося не 
так вже й легко поділити. Напрк-
лад, голова «бюджетної» комісії 
Д. Корнійчук одразу заявив, що 
комісія проти виділення на «ін-
формаційне забезпечення те-
лерадіокомпанії «Вишеград» 60 
тис. грн. 

— Краще, — зауважив Д. Кр-
нійчук, — передати ці кошти РКП 
«Вишгородтепломережа» на 
придбання двох лічильників теп-
ла (50 тис. грн.) та їх повірку (10 
тис. грн.). 

Однак, це не сподобалося В. 
Виговському. Він заявив, що ТРК 
«Вишеград» працює на сесіях та 
висвітлює різні заходи, які відбу-
ваються в місті. Отже, її необхід-
но матеріально підтримати. 

В. Шелест, навпаки, зявив, що, 
підтримуючи ТРК «Вишеград» 
матеріально, «ми не даємо їм 
розвиватися. Оскільки, якби їх 
передачі були цікаві та актуаль-
ні, то їх дивилися б телеглядачі».

Ю. Линник зауважив, що ви-
ділення коштів, наприклад КПЖ 
і КГ Вишгородської міськра-
ди, як і будь-якому іншому ко-
мунальному підприємству, є, 
насправді, виділенням коштів 
«прокладкам», оскільки той же 
КПЖ і КГ потім підписує угоди з 
реальними виконавцями робіт, 
спрямовуючи кошти приватним 
підприємствам. Таким самим, як 

ТРК «Вишеград». 
В. Кутаф’єв завив, що «він кож-

ного разу чує від В. Шелеста про 
те, що його не влаштовує газета 
«Вишгород». Однак, ні він, ні інші 
депутати нічого не роблять для 
того, щоб газета була краща. 

Окрім того, на думку В. Ку-
таф’єва, в міській раді абсолютно 
несправедливо розподіляються 
ресурси між депутатами.  

— Минулого разу я просив ді-
лити кошти порівну на кожен 
округ, — підкреслив він. — Тепер 
в мене теж виникає питання: а 
чому ми шукаємо сто тисяч на 
заміну вікон саме по проспекту 
Мазепи 1-5, а не на інші округи?А 
чим гірше мій округ? Ми що, не 
знаємо в чиїх інтересах це ро-
биться? Окрім того, я хотів би по-
чути звіти депутатів-списочників. 
Ми, мажоритарники звітуємося 
перед виборцями постійно. А що 
зробили для людей списочники? 

Я вважаю, потрібно підтримати 
наше телебачення. А на наступну 
сесію запланувати звіт депутатів.

О. Слива висловився за те, 
щоб фінансову допомогу спря-
мовували не приватній конторі, 
якою жє ТРК «Вишеград», а КП 
(комунальному підприємству) 
«Редакція газети «Вишгород».

— А вже комунальне підприєм-
ство нехай вирішує кому саме 
замовляти висвітлення на телее-
крані тих чи інших подій. А, мож-
ливо, В. Кутаф’єв знайде кращу 
телерадіокомпанію, ще й дешев-
шу? — зауважив депутат.  

Окрім того, О. Слива, нагадав-
ши депутатам, що вони весь час 
говорять про нестачу коштів у 
бюджеті, як це було на минулій 
сесії, коли рада не могла знайти 

2 млн. грн. на ремонт тротуарів, 
підказав депутатам де саме мож-
на знайти кошти. 

— Ось сидить профільний за-
ступник, — вказав депутат на 
заступника міського голови О. 
Рачинського. — Він добре щнає, 
що, згідно земельного кодексу, 
плата за оренду землі може бути 
до 12%. Подивіться скільки в нас 
платять наші бізнесмени, в тому 
числі і депутати. Пропоную підго-
тувати на наступну сесію питання 
про перезаключення договорів 
оренди... 

Спочатку проект рішення по пи-
танню №4 порядку денного було 
прийнято за основу. 

Потім на голосування була 
поставлена пропозиція «бюд-
жетної» комісії щодо передання 
60 тис. грн., запланованих для 
фінансової допомоги ТРК «Ви-
шеград, ВРКП «Вишгородтепло-
мережа», однак, воно не набрало 
більшості депутатських голосів.

Після цього М. Решетнікова 
вже збиралася ставити на го-
лосування ще якісь пропозиції, 
поки Ю. Ткалич їй не пояснив, що 
нічого голосувати вже не потріб-
но, оскільки при голосуванні «за 
основу» і непроходженні попра-
вок комісії пропозиції проекту рі-
шення щодо передачі 60 тис. грн. 
ТРК «Вишеград» «автоматично» 
набрали чинності. 

Не знаю, як депутатам, але мені 
особисто під час цього роз’яснен-
ня начальником оргвідділу секре-
тарю міськради(!) елементарного 
процедурного питання стало за 
цього секретаря, та ще й т. в. о. 
міського голови, дуже незручно. 
Тому, що є речі, які професіонал, 
— якщо це дійсно професіонал, 

Лічильна комісія: О. Мельник, В. Геращенко, Ю. Попов. «При-
сусідився» М. Макаренко

О. Слива: «Гроші валяють-
ся під ногами...» 

В. Виговський: «Телебачення 
працює на нас!»

О. Семенов: «Наш пріоритет 
— лічильники!»

Депутати поділили ще  4 млн.
ТК «Вишеград»: знову народ від 
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— просто не має права не знати. 
М. Решетнікова просиділа в 

кріслі секретаря міської ради 
п’ять років. Чим вона там зай-
малася? Виконувала обов’язки 
секретаря міської ради згідно з 
чинним законодавством, так, як 
передбачено Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», іншими законодавчими 
актами? Як би ж то так! 

Чим вона там займалася може 
розказати, наприклад, депутат 
міськради О. Момот, якому, на 
його законну вимогу надати до-
кументи, що стосувалися окре-
мих «земельних» рішень, вона 
в очі кидала: «А я не дам!». «Ви 
зобов’язані надати, — поясню-
вав О. Момот, — ви порушуєте 
закон!». «А от я не дам — і все! 
— відповідала М. Решетнікова. 
— Можете на мене скаржитися!».

Можу про це розказати і я, 
ну, хоча б, на прикладі інтерв’ю 
з В. Решетняком рік тому. 
Саме М. Решетнікова була тим 
«спеціалістом», який при мені 
радив це інтерв’ю не друкувати, 
хоча там не було викривленого 
жодного слова міського голови.   

Так от, я поясню вам, шановні 
читачі, чому М. Решетнікова плу-
тається в елементарних проце-
дурних питаннях: тому, що вона, 
замість того, щоб протягом п’яти 
років удосконалювати знання цих 
питань, полегшуючи та спрощую-
чи роботу депутів, які, нагадаю, 
займаються нею безкоштов-
но  у вільний час, вона думала 
над тим, як цю роботу для них 
ускладнити. Принаймні, для тих 
із них, хто не хотів миритися із 
справжнісіньким свавіллям, яке 
протягом останніх років коїлося в 

В. Кутаф’єв: «Телебачення потрібно підтримати. На наступній сесії я хочу почути звіт депу-
татів про виконану роботу!»

цій установі. З іншого боку — ла-
мала мізки над тим, як спростити 
для всіх інших депутатів, готових 
голосувати за будь-який проект, 
запропонований керівництвом 
міськради, та прийняття ними, 
фактично незаконних рішень 
щодо розподілу матеріальних ре-
сурсів, які належать всій міській 
громаді — коштів, землі, квартир 
і т. ін.  

Повірте, подібна діяльність 
зовсім не вдосконалює уміння 
та навички спеціаліста, як, на-
приклад, діяльність опера чи 
слідчого, який «кришує» бізнес, 
не вдосконалює їх умінь та на-
вичок по боротьбі із злочинцями, 
чи діяльність судді, який виконує 
замовлення влади та багатіїв за 
винагороду, не вдосконалює, а, 
навпаки, вбиває його навички 
чесного і об’єктивного судового 
розслідування...

Подібних «професіоналів» слід 
не те, що залишати на їх посадах, 
мотивуючи це «великим досвідом 
роботи», — їх потрібно негай-
но усувати з цих посад, оскільки 
такий досвід, насправді є лише 
досвідом втрати професійних 
навичок. Що і продемонстрував  
інцидент, про який йдеться.

...Що стосується 60 тис. грн. 
для телекомпанії «Вишеград» і 
палкого захисту цієї підтримки 
(за наш з вами рахунок), напри-
клад, депутатом В. Виговським. 

Ця телекомпанія «працює на 
місто і на його мешканців» при-
близно так само, як і газета «Виш-
город». Особисто я не пам’ятаю 
жодного журналістського розслі-
дування порушень чи оборудок, 
якими була просто переповнена 
робота наших міськвиконкому 

та ради протягом останніх років. 
Жодного чесного та глибокого 
інтерв’ю з керівником будь-яко-
го рівня. Жодної проблемної чи  
аналітичної передачі. Суцільні 
поздоровлення (з днем народ-
ження, свадьбою, весіллям, на-
родженням дитини і т. ін.), ней-
тральні інформації та репортажі 
«про наше гарне місто». А ще 
— «підтримка міського голови» у 
всіх його починаннях...

На жаль, переважна більшість 
депутатів не поділяє цю думку і, 
таки, підтримала телекомпанію 
«Вишеград» матеріально. 

Що стосується ВРКП «Вишго-
родтепломережа», то свої 60 тис. 
грн. на два лічиника та їх повір-
ку воно теж отримало: депутати 
проголосували, щоб виділити їх з 
коштів, запланованих на благоу-
стрій міста.

Залишається додати, що 
останній проект рішення, — щодо 
затвердження детального пла-
ну території, розташованої по 
вул. Шолуденка (три земельні 
ділянки для «атошників» і одну 
— для сім’ї вишгородців з ди-
тиною-інвалідом), — депутати-
не стали не обговорювати.  

Якщо не вважати коротко-
го, але полум’яного виступу з 
цього приводу «націоналіста» 
В. Сидорчука, який звинуватив 
депутатів в тому, що «вони не 
знайшли кращого місця для цих 
ділянок, ніж під ЛЕП». 

Заради справедливості заува-
жу: насправді ділянки розташо-
вані не під лініями ЛЕП, а у кори-
дорі між двома високовольтними 
ЛЕП. За межами захисних зон 
обох.

В. Борзовець

Ю. Линник: «Вся проблема 
— в «прокладках!..»

Д. Корнийчук: «...Краще 
придбати два лічильника...»

В. Шелест: «Тим самим ми 
гальмуємо їх розвиток...»

гривень. 60 тисяч, таки, дали 
екрану за вуха не відтягнеш...

«Я, Криволапова О. О., багатодітна мати, активіст-волонтер 
по будинках Кургузова 3-а та 3-б. Не входжу до жодної політич-
ної партії, не входжу до жодної громадської організації, не входжу 
до жодної благодійної організацій. Почалося все більше року назад. 
Мер Віктор Олександрович продав чергову земельну ділянку під за-
будову. А саме 5,8 га лісу за Вишгородською лікарнею. Вирубали 
молоді насадження та побудували ЖК «Ярославичі». З іншої сто-
рони дачники почали збільшувати свої дачні ділянки за рахунок лісу, 
а в гаражних кооперативах відбувалося незаконне привласнення 
земель і будівництво гаражів. В травні 2014 року була подана за-
ява на ім’я депутата Семенова О. І. та створена комісія з пред-
ставників міської ради та активістів наших будинків (в основному 
це були мами з дітьми). Постало питання не лише вирубування 
дерев в лісі, а й самозахвату земель. Це в той час, коли по закону 
України кожен має право на отримання земельної ділянки. Але ін-
формація не доводиться до відома населення, а якщо й доходить, і 
люди звертаються, то отримати не можуть… Бо у відповідь от-
римують листи-відмови, що на даний момент земельних ділянок 
вільних немає. З розкраданням землі, ділянки не можуть отримати 
навіть діти інваліди. 

Так, рік тому сім’я Уславцевих з дитиною-інвалідом отримала від 
міської ради земельну ділянку на мазутосховищі. Мати дитини не 
погодилась з таким рішенням і домоглася надати земельну ділянку 
в іншому місці.

Йшов час. Війна. Учасники АТО. Зміни до законів. Землі мають 
право отримати всі, хто був на війні, а по факту отримують тіль-
ки сімїзагиблих воінів. Ну, і ще, мабуть, ті, хто їде в зону АТО на 
три дні, купує учасника бойових дій, а потім домовляється в ад-
міністрації про отримання земельноїділянки.

Більше року тому заяви на отримання земельних ділянок під ін-
дивідуальну житлову забудову подали більше 20 сімей з будинків 
по вул. Кургузова 3-А та 3-Б . З них багатодітних — 6, сім’ї з діть-
ми-інвалідами —2 , сім’ї учасників АТО — 2. Тому просимо термі-
ново депутатів по нашому округу Семенова О. І. та Момота О.В. 
звернути увагу на ці сім’ї та посприяти у вирішенніпитання надан-
ня їм земельних ділянок під забудову.

Окремо хочу виділити і наполягаю на першочерговому отриман-
ніземельної ділянки сім’ї з дитиною-інвалідом Яхно Л. М. яка мешкає 
в будинку по вул. Кургузова 3-А в однокімнатній квартирі з дво-
ма дітьми. Старшому хлопчику Івану 7 років, молодшому Андрію 
— півтора. На жаль, так сталося, що Іван — інвалід дитинства. 
Діагнози — ДЦП, спастична триплигія, атрофія зорових нервів 
обох очей…

Батьки зверталися в міську раду з проханням поставити їх на 
квартирну чергу, їм було відмовлено . І тільки після того, як сім’я 
винайняла за власний рахунок адвоката та попередила про залу-
чення до вирішення питання громадських організацій, була прийня-
та на чергу. В травні 2014 р. сім’я подавала заяву на отримання 
земельної ділянки під забудову та гараж. Отримали відмову. Тому, 
просимо всіх свідомих депутатів, які ще мають, можливо, якесь 
співчуття та совість, винести на чергову чи позачергову сесію 
питання надання земельної ділянки сім’ї з дитиною-інвалідом.

Статтю підготувала Криволапова О.О.».

«Вимагаємо у депутатів 
Вишгородської міської ради 
землю для дітей!»

До речі...

Саме такий заголовок мав лист, який ми кілька тижнів тому 
отримали від мешканки м. Вишгорода Ольги Криволапової. 
В листі згадувалася сім’я вишгородців Уславцевих, яка, як 
вказує О. Криволапова, «отримала земельну ділянку на маз-
утосховищі. Мати дитини не погодилась з таким рішенням і 
домоглася надати земельну ділянку в іншому місці».

Так от, одна із земельних ділянок в коридорі ЛЕП, — на 
території, детальний план якої був узгоджений на 49-й сесії 
міськради, — якраз і призначається сім’ї Уславцевих... Зви-
чайно, ділянка в коридорі ЛЕП на вул. Шолуденко — це вам не 
шматок землі на березі яхт-клубу «Енергетик» і не ділянка біля 
колишнього кінотеатру «Мир». Однак — краще хоча б щось, 
ніж нічого. Однак, невідомо, чи, взагалі отримали б цю ділянку 
Уславцеви, якби якось не прийшли на сесію міської ради і не 
висловили все, що думають з приводу отриманої на мазутос-
ховищі земельної ділянки, безпосередньо в очі В. Решетняку.

Залишається сподіватися, що хоть щось в нашому місті змі-
ниться після виборів 25 жовтня.

Отже — лист О. Криволапової.
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Знайомтеся!
Вышгородщина

І ЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВ...
ДО НЕЗАКОННИХ

ЗАБУДОВ
...Два білборди, про які йдеть-

ся, встановлені на розі вул. На-
бережної та вул. Київської, — на 
«Чайці», як це місце називають 
вишгородці. Звідси, між іншим, 
як пішоходам, так і автомобілі-
стам, добре видно обидва висот-
ні крани, що працюють на будів-
ництві  16-типоверхівки, яка вже 
закінчує будуватися на розі вул. 
Набережної та вул. Шкільної. 
Тієї самої багатоповерхівки, про 
яку ми вже не раз писали, і яку 
не раз фотографували на різних 
стадіях її будівництва, починаю-
чи з стадії щойно виритого котло-
вану під фундамент.  

В свій час ми про цей будинок, 
а, також, про земельну ділянку, 
на якій він будується, і на якій 
має будуватися ще одна 16-ти-
поверхівка (між пр-м Шевченка 
та вул. Шкільною), розказали чи-
тачам все, що лише можливо. 

І про те, як 9-го серпня 2007 р. 
депутати міської ради минулого 
скликання надали ТОВ «Нова 
Ініціатива-99» «погодження на 
підготовку матеріалів  місця 
розташування перенесення 
ліній електропередач та жит-
лового будівництва на земель-
ній ділянці орієнтовною площею 
2,38 га на вул. Набережній у м. 
Вишгороді». 2, 38 га, яка,  начеб-
то, за словами тодышнього місь-
кого голови В. Решетняка, розта-
шовані десь на краю Вишгорода.  

І про те, що через два роки, 
коли міськрада в особі міського 
голови уклала договір оренди з 
директором ТОВ «Нова Ініціати-
ва-99» В. Балабановим, з’ясува-
лося, що, по-перше, ця земельна 
ділянка складається з двох  — 
площею 0,77 га та площею 1,61 
га, по-друге, що знаходяться 
вони в самій центральній частині 
вул. Набережної. 

І про те, що 29 січня 2010 р. в 
нашому районі з’явився новий 
обслуговуючий кооператив з 
дуже схожою назвою: «Нова іні-
ціатива».

І про те, як ТОВ «Нова ініціати-
ва-99» вже через тиждень після 
появи на світ ОК «Нова ініціа-
тива», а, саме, 8 лютого 2010 р. 
звернулося до міськради з відмо-
вою від цих двох земельних діля-
нок на користь обслуговуючого 
кооперативу. А ОК «Нова ініціа-
тива», відповідно, звернувся до  
тієї ж міськради з клопотанням 
передати йому ці самі ділянки. 

І про те, що В. Решетняк від-
повів, що рішення таке, мовляв, 
«не приймалося».

І про те, як після цього ОК 
«Нова ініціатива» швидко побіг 

...Однак, про «диво», чомусь, кричать виключно видання, які 
фінансуються самим В. Карплюком та його командою, що в 
Київській області очолює заступник голови Київської ОДА Д. 
Христюк. Та ще  рекламують деякі ЗМІ за гроші цієї ж команди. 

Переважна більшість інших ЗМІ, що не фінансуються В. Кар-
плюком, навпаки, цікавляться зовсім іншим: звідки в голови 
партії  «Нові обличчя» взялися 67 квартир, чи сплатив він по-
датки державі після продажу чотирьох десятків з них, як йому 
вдається суміщати службу в органах місцевого самоврядуван-
ня з будівельним бізнесом, чому в Ірпіні регулярно лупцюють 
активістів, які виступають проти розкрадання землі та незакон-
ної хаотичної забудови зелених зон та Бучанського лісу і т. ін.

...А ще вже тижнів зо два, в’їзджаючи до Вишгорода і залиша-
ючи наше місто на якийсь час, я натикаюся поглядом на усміх-
нене обличчя все того ж Д. Христюка, що дивиться на мене з 
доброго десятка білбордів на вул. Набережній. Причому, зау-
важте, білбордів, в деяких місцях встановлених з обох сторін 
дороги один напроти одного! Ну, от, хоч убийте, а не пам’ятаю 
я такої кількості білбордів з партійною, та, ще й, з подібною 
«перехресною» рекламою, ні за часів Л. Кучми, ні за часів В. 
Ющенка, ні, навіть, за часів В. Януковича.

до окружного адмінсуду, як від-
повідачі (в тому числі з міської 
ради) на засідання не з’явилися, 
і як суддя А. Балаклицький виніс 
потрібне рішення, констатував-
ши «бездіяльність» Вишгородсь-
кої міськради і визнавши за ОК 
«Нова ініціатива» право влас-
ності на обидві земельні ділянки.

І про те, що, таким чином, ці 
земельні ділянки дісталися ОК 
«Нова ініціатива» безкоштовно.

І про те, як 9 листопада 2011 
р.  ОК «Нова ініціатива» передав 
одну з цих ділянок, — площею 
1,61 га, — ТОВ «Українська кре-
дитна компанія», а другу, пло-
щею 0,77 га приблизно тоді ж — 
ТОВ «Взаємодопомога-1». 

Нарешті, про те, що директо-
ром ТОВ «Нова ініціатива-99», 
ТОВ «Українська кредитна ком-
панія» і ТОВ «Взаємодопомо-
га-1» була одна людина — В. 
Балабанов...

Також, ми багато писали про 
те, що підрядником будівництва 
багатоповірхівки, про яку йдеться 
(як і багатьох інших багатоперві-
ховок у Вишгороді, які вже побу-
довані, будуються чи мають буду-
ватися), є ТОВ «Ніка ЛТД», яке, 
фактично, належить колишньо-
му заступнику голови ВР Украї-
ни В. Гройсмана (коли останній 
був керівником Мінрегіонбуду) 
Д. Ісаєнку. А, також, про те, що 
ця фірма збирається побудува-
ти поряд з 16-поверхівкою, про 
яку йдеться, ще одну; окрім того, 
будівництво ще одієї 16-типо-
верхівки планується на ділянці, 
що належить ТОВ «Взаємодопо-

«Нові обличчя» Вишгородщини
та районі мріє лобіювати 

З’їзд «Нових обличч». Перший зліва — В. Карплюк, перший справа — де-
путат Вишгородської райради С. Возний, поряд — Д. Христюк. Всім весело...  

Колишній офіс «УДАРу». Тепер тут «Нові об-
личчя»...   

Якщо, їдучи з Києва, повернув-
ши наліво, поїхати по проспекту 
Шевченка в бік центру міста, че-
рез п’ять хвилин опинишся на од-
ноіменній центральній площі. 

Між іншим, тут поки що немає 
жодного агітаційного намету жод-
ної з 132-х політичних партій, які 
йдуть на місцеві вибори в Україні. 
А біленький наметик партії «Нові 
обличчя» є. Він стоїть тут вже 
два тижні. Такі самі акуратні на-
метики вже протягом двох тижнів 
стоять на площі біля БК «Енер-
гетик» та біля магазину «Варус». 
І це — лише ті, що кидаються у 
вічі, оскількі розташувалися в са-
мих людних місцях Вишгорода. 

У всіх можна взяти кольорові, 
виконані на цупкому дорогому 
папері агітматеріали. На яких, 
чомусь, немає жодного «нового 
обличчя» ...окрім усміхненого об-
личчя, знову ж таки, Д. Христюка. 
З моменту виходу в світ минуло-
го номеру газети у бабусь та тіто-
чок, які охороняють свої агітацій-
ні пости, я намагався дізнатися 
хто саме з вишгородців, на думку 
голови партії «Нові обличчя» Ір-
пінського мера В. Карплюка та 
голови Київського обласного осе-
редку цієї партії Д. Христюка від-
носиться до «нових обличч», — і 
не зміг. Бабусі та тіточки мовчали, 
як партизанка Зоя Космодем’ян-
ська на допитах. Називали лише 
два імені — В. Карплюка та Д. 
Христюка. 

— Хвилиночку, — чіплявся я до 
них, — мене цікавлять вишгород-
ці, які збираються іти від вашої 
партії в міську та районні ради! 

Невже не знаєте жодного прізви-
ща?

Але «агітатори» лише розводи-
ли руками, зауважуючи, що «ско-
ро стане відомо».   

Єдине, що вдалося з’ясувати, 
та й то випадково, у Facebook,   
— що в «мери» Вишгорода від 
цієї партії збирається йти відомий 
всій Україні скандальний «авто-
майданівець» Сергій Коба...

СЕРГІЙ КОБА — 
МАЙБУТНІЙ МЕР?

Той самий Сергій Коба, який 19 
січня 2014 р., під час недільного 
«народного віче»  закликав учас-
ників мітингу йти до Верховної 
Ради та блокувати її до тих пір, 
поки не будуть відмінені «анти-
майданівськї закони 16-го січня». 

мий розпал ініційованого ним же 
насильницького протистояння, 
втік із Києва, і, взагалі, з країни. 
В Німеччину. Начебто тому, що 
йому, згідно із законами 16 січ-
ня, загрожувало ув’язнення на 
великий термін. Правда, такий 
самий термін загрожував і всім 
іншим керівникам Автомайдану: 
Д. Булатову, також оголошеному 
в розшук А. Гриценко , С. Поярко-
ву та С. Хаджинову. І не лише їм.

Але з країни поїхав, чомусь, 
один С. Коба.

Той самий Сергій Коба, який 24 
січня в інтерв’ю кореспонденту 
Forum Finance.ua Г. Карпінсько-
му  заявив, що «створить Авто-
майдан в Європі та знайде ак-
тиви олігархів, і який збирав по 
всій Європі гроші на потреби Єв-

ромайдану в Україні». Готівкою. 
І, лійсно збирав такі гроші.

Правда, скільки саме зібрав та 
куди саме вони пішли — досі не-
відомо...

Але, навіть, Сергій Коба, на 

    «...Спецназ не сдается
Заместителя губернатора и по совместительству главу ап-

парата ОГА Дмитрия Христюка можно смело назвать и «квот-
ным партийным выдвиженцем», и «человеком Шандры», и «пред-
ставителем эпохи экс-губернатора Анатолия Присяжнюка».

Должность 35-летний Христюк получил по квоте «Удара», от 
которого, в свое время, он стал депутатом Барышевского рай-
совета Киевщины. Кроме того, он успел поработать помощни-
ком нардепа-кличковца, экс-главы фракции «Удар» в Киевоблсо-
вете Артура  Палатного.

При этом, с губернатором Шандрой у  заместителя давние 
связи. В 2005-2006 гг., когда Владимир Николаевич трудился ми-
нистром промполитики, Дмитрий Христюк был его помощни-
ком, а в 2009-2010-м, когда Шандра был министром ЧС, Дмитрий 
Христюк трудился его советником. Кроме того, в 2007-08 го-
дах Дмитрий Христюк работал главой правления ЗАО «Вироб-
ничо-комерційна фірма «Шар». Эту контору Владимир Шандра 
создал еще в 1992-м году. Акционером «Шара» является также 
Алексей Хахлев — экс-супруг Виталины Ющенко и двоюродный 
брат жены нынешнего губернатора Киевщины.

К «эпохе Анатолия Присяжнюка» Дмитрия Христюка можно 
отнести из-за его должности главы Барышевского районного 
совета, которую он занимал с 2010 по 2012 годы. В те времена 
совет был лоялен к властям РГА, которые целиком и полностью 
состояли из членов ПР.

Однако самая интересная деталь биографии Дмитрия Христю-
ка — это его служба в спецподразделении СБУ «Альфа», которой 
он отдал 4 года (с 2001 по 2005). Чем занимался он в СБУ разлива 
Леонида Кучмы, история умалчивает. Однако после увольнения 
из органов он попадает на службу к Шандре. Параллельно входит 
в руководство Федерации боевого самбо Украины, а в 2010-ом 
возглавляет Федерацию смешанных единоборств ММА Украины. 
Кстати, эта «секция» является членом Всемирной Ассоциации 
WMMAA со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, активно опе-
кается ФСО и ФСБ России, а экс-украинский «альфовец», заме-
ститель Шандры Дмитрий Христюк недавно стал ее первым 
вице-президентом».

(Ігор Дармостук, «Молодая команда Шандры», 16 квітня 2014 р., 

Після чого, власне, на Майдані й 
почалося силове протистояння, 
яке призвело до загибелі сотень 
людей. 

Той самий Сергій Коба, який ще 
через кілька днів, 22 січня, в са-

мога-1» — нижче колишнього кі-
нотеатру «Мир»... 

До речі: ще один білборд із зо-
браженням усміхненого обласно-
го лідера «Нових обличч» вста-
новлено, майже, поряд з цією 
самою 16-типоверхівкою на вул. 
Набережній. Дуже символічно. 
Як то кажуть, «Справа корупціо-
нерів-забудовників живе й пе-
ремагає! Отже, «Нові обличчя» 
ідуть до вас!». 

Чи не тому  так радіє, чарівно 
посміхаючись пішоходам та авто-
мобілістам на маленьких, серед-
ніх і великих дорогах Київської 
області  Д. Христюк?

«НОВІ ОБЛИЧЧЯ»: ЖОДНОГО,
ОКРІМ Д. ХРИСТЮКА...

Та повернемося до Вишгорода.
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або Хто в нашому місті 
інтереси забудовників

зауваження А. Глущенко («Сила 
людей») щодо того, навіщо він 
весь час прибирає з переписки 
назву партії «Нові обличчя», від 
якої збирається балотувати-
ся в мери, чомусь відповідає у 
Facebook: 

«...— Артем, не біжіть попе-
ред потягу, скоро все узнаєте!». 

СТРАШНА ТАЄМНИЦЯ?
Дивна утаємниченість, чи не 

так? Адже який саме в подібній 
закритості  сенс, якщо тобі немає 
чого приховувати від своїх вибор-
ців, якщо ти готовий виконувати 
те, що наобіцяв перед виборами, 
і якщо ти  готовий відповідати за 
свої слова? Не знаєте? От і я не 
знаю. Можу лише здогадуватися. 

Одне з двох: або «нові об-

Yuliya Pavlovska поделилась Forbes Україна
23 сентября в 0.17 отредактировано

Може, у ребе й немає
доньки, але вона, 
все одно — повія!..

В синагозі обирають нового ребе. Пропонують Рабиновича. 
Піднімається Абрам:
— Я можу висловитись?
— Будь ласка.
— От ви пропонуєте Рабиновича, а в нього донька — повія!
Рабинович:
— Абрам, шо ви кажете?! В мене взагалі немає доньки!
Абрам:
— Я свою думку висловив, а ви вирішуйте...

ВЬІБОРЬІ ИЛИ «КВАРТИР ДЛЯ ВДОВ УЧАСТНИКОВ АТО В ВЬІШГОРОДЕ 
НЕТ» - Горган А. Л., глава Вышгородской РГА. Собственно, основываясь 
на мудрости приведенного Форбс умозаключения Фрейда, можно сме-
ло заявить о ничтожно малом масштабе личности главы Вышгородской 
РГА ГОРГАНА А. Л., в сравнении с более менее активными социально и 
политически персонами. В подтверждение изложенному, можно привести 
инцендент, произошедший вчера, 21 сентября, в здании Вышгородской 
РГА. Суть инцендента: учитывая намерение Горгана А. Л. саботировать 
покупку квартир вдовам участников АТО, уже однократно пресеченное гла-
вой Гражданского совета при Вышгородской РГА Игорь Тихан, последний 
намеревался и имел полное право быть присутствующим на заседании 
комиссии относительно покупки упомянутых квартир совместно с чле-
ном гражданского совета Лукьяненко В. И., но Горган А. Л. со скандалом 
вынудил удалиться членов громсовета и даже вызвал наряд милиции, 
которому дал распоряжение одеть на Тихана и Лукьяненко наручники и 
сопроводить как правонарушителей в Вышгородский райотдел милиции. 
Сотрудники «органов» от надевания наручниках все же воздержались. 
Впервые, саботаж процесса закупки квартир Горганом состоялся несколь-
ко ранее,когда за его подписью уже бьіл подготовлен к отправке ответ 
«на область»: КВАРТИР ДЛЯ ЗАКУПКИ ВДОВАМ УЧАСТНИКОВ АТО В 
ВЬІШГОРОДН НЕТ. Вероятно, саботаж покупки квартир Горганом А. Л. 
вдовам участников АТО вызван «подковерным» распоряжением первого 
зама главы Киевской ОДА Лев Парцхаладзе в связи с начавшейся поли-
тической предвыборной кампанией. Горган протежирован Парцхаладзе на 
Вышгородский район на пост главы РГА, соответствено, оба поддержива-
ют политику партии Солидарность, и, как последствие, их задача - сорвать 
избирательную кампанию оппонентов, Дмитрий Христюк, в часности, и 
возлавляемой им партии Нови облыччя. Безусловно, покупка квартир 
вдовам участников АТО в Киевской области - безпрецендентная заслуга 
именно Христюка Дмитрия, и сделает его доброму имени рейтинг, в случае 
реализации проекта закупки квартир. Политика все еще остается грязной, 
и политиканы, управляющие асфальтоукладочным катком в процессе со-
оружения пути для партии Солидарность к неограниченной власти готовы 
пожертвовать даже интересами вдов участников АТО и их детей, а также, 
возродить традиции «ментовского государства» Януковича. Вибирайте 
правильно!

А я, от, подумав грішним ділом: якби оцей Рабинович вирішив піти 
в депутати... Або в мери... Ні, не так. 

Що, якби Ю. Павловська була в команді Абрама, який дуже хотів 
би стати, наприклад, депутатом Вишгородської міської ради? І, при 
цьому, відповідала б за піар-кампанію цього самого Абрама? У без-
дітних конкурентів її шефа миттєво «знайшлися» б не лише рідні 
діти, — всі, як один, насильники та вбивці, — а ще й з десяток дітей 
позашлюбних — злочинців міжнародного масштабу. У конкурентів, 
які ніколи не сідали за кермо автомобіля, негайно з’явилося б з деся-
ток задавлених його «Кадилаком» мирних пішоходів. А у тих бідолах, 
хто й мухи за все життя не образили, Юля з легкістю «виявила» б по 
парочці загублених душ за плечима. Причому, таких, яких Абрамові 
конкуренти порішили з особливою жорстокістю, перед цим над ними 
жорстоко поглумившись...

Бо простодушному Абраму, який вирішив примітивно оббрехати 
конкурента, й у страшному сні не могли наснитися океани брехні, в 
яких  елементарно втопити не лише конкурента, а, навіть, легкокри-
лого ангела з печаткою в посвідченні, виданому самим Всевишнім.   

...Втім, у Ю. Павловської ще залишається достатньо простору і 
часу для політу фантазії: виборча компанія ж, тільки-но почалася. 
Чому б їй, наприклад, не згадати 67 квартир В. Карплюка, які він ще 
в 2013 р., кажуть, «побудував для майбутніх учасників АТО, і які в 
нього нахабно, за сприяння голови Вишгородської РДА О. Горгана, 
відібрали конкуренти»? Або, приміром, не нагадати, як його партій-
ний соратник Д. Христюк, «перебуваючи в зоні АТО і маючи в руці 
лише одного пневматичного пістолета, зранку, один, зупинив танкову 
колону російський загарбників, що йшла на Київ, а вже після обіду, 
навіть не відпочивши й не перекусивши, упіймав ешелон із золотими 
злитками, які контрабандисти вивозили до Кремля»? Ну, я ж точно 
знаю, що це все було. І що все це Ю. Павловська бачила власними 
очима. Бо саме там, на передовій, вони з Д. Христюком, кажуть, і 
потоваришували навіки. А що може бути міцніше бойового братства?  

...До речі, як мені вдалося з’ясувати, О. Горган дійсно був проти 
присутності І. Тихана та В. Лук’яненка на нараді, де обговорювалися 
умови передачі квартир сім’ям воїнів, що загинули в АТО. І, навіть, 
викликав міліцію, що особисто мені не зовсім зрозуміло. Все інше...  

Да, що стосується того, що В. Карплюк і К° йдуть у владу «боротися 
з П. Порошенко», а не набивати собі кишені... Сміявся до сліз. 

Сподіваюся, «Нові обличчя» тепер, після цього посту у Facebook, 
Ю. Павловську довго не забудуть!

В. Борзовець

личчя», які В. Карплюк з Д. Хри-
стюком нам збираються пре-
зентувати на Вишгородщині, 
виявляться не зовсім нові, і 
лідерам партії дуже хочеться, 
щоб у нас з вами залишалося 
найменше часу, щоб розібратися 
хто вони такі і чому саме йдуть у 
депутати, або ж нам збираються 
підсунути дійсно нові для нас об-
личчя, такого собі «кота в мішку». 
Знову ж таки, для того, щоб ми з 
вами не встигли розібратися кого 
саме і навіщо нам підсовують, і 
за них проголосували в надії на 
те, що вони, можливо, виявлять-
ся порядними людьми. 

В будь-якому разі, будь-яка 
утаємниченість під час виборчої 
кампанії — це 100-відсоткова оз-
нака того, що вас збираються об-
дурити. А тут ми маємо справу з 
підкресленою і ціленаправленою 
утаємниченістю. 

Справа в тому, що жоден з ба-
гатьох моїх знайомих, до яких я 
звернувся з проханням хоть щось 
дізнатися про керівництво вишго-
родського осередку партії «Нові 
обличчя», та майбутніх канди-
датів в депутати міської та рай-
онної рад від цієї партії так і не 
зміг мені допомогти. 

Останньою надією хоч щось 
дізнатися залишався вишгород-
ський офіс цієї дивної «будівель-
ної» партії...

 
ОФІС «НОВИХ ОБЛИЧЧ» —

КОЛИШНІЙ ОФІС
ПАРТІЇ «УДАР»

Партії «УДАР», як нам відомо, 
в природі більше не існує. 28-го 

серпня на спільному з’їзді БПП 
«Солідарність» і «УДАР» об’єд-
налися в одну партію «Блок Пе-
тра Порошенка «Солідарність».

Іншими словами, «УДАР» влив-
ся, точніше, розчинився в прези-
дентській партії. Наче його й не 
існувало. Зате В. Кличко в наго-
роду за те, що «злив» партію ра-
зом з партійцями отримав посаду 
голови «Солідарності». 

При цьому, зауважимо, В. Клич-
ко не поцікавився з цього приводу 
думкою своїх рядових партійців, 
які цілими регіональними органі-
заціями проголосували проти та-
кого об’єднання. Їм залишається 
лише поспівчувати: як кажуть, ба-
чили очі, що купували... 

Так от, об’єднавчий з’їзд 
«Солідарності» та «УДАРу» від-

бувся 28-го серпня. А 25 серп-
ня,  за три дні до цього (мабуть 
щось знав), як ми вже вказали в 
минулому номері, «ударівець» 
Д. Христюк  очолив Київську об-
ласну організацію партії «Нові 
обличчя», оскільки йому «близь-
кі їхні принципи та ідеї». А його 
заступником став «УДАРівець» 
Сергій Возний, депутат Вишго-
родської районної ради. 

Практично того ж дня, вивіска 
«Партія «УДАР», яка кілька років 
висіла над входом в офісне 
приміщення, що розташувалося 
в буд. 6-В по вул. Шолуденка в  
Вишгороді, була змінена на виві-
ску «Нові обличчя». А під цією 
вивіскою майже щодня в компанії 
явно не місцевих однодумців по-
чав з’являтися і сам С. Возний, 
який, бувало, проводив наради 
прямо на сходах нового-старого 
офісу...   

КІЛЬКА СЛІВ 
ПРО ДЕПУТАТА С. ВОЗНОГО
Нагадаємо, що районна ор-

ганізація «УДАРу» з’явилася в 
Вишгороді напередодні місцевих 
виборів 2010 р. Виборчий штаб 
очолила І. Побідаш, яка пройшла 
тоді в районну раду разом з С. 
Возним, Н. Рудько, М. Землинсь-
ким, М. Архипенко, А. Єрмоленко 

і К. Непопом. Причому по «ма-
жоритарці» пройшли лише сама 
І. Побідаш (Демидів) і К. Непоп 
(Хотянівка).

Всі інші були «списочниками». 
В міську раду від «УДАРу» 

пройшли лише двоє — Л. Колєва 
і О. Скоробогатий.  

Практично, одразу після ви-
борів між І. Побідаш і С. Возним 
виник конфлікт, який, в кінцевому 
рахунку, призвів до виходу І. По-
бідаш з «УДАРу». Це був зовсім 
не світоглядний чи ідеологічний 
конфлікт, яким його весь час 
намагається представити І. По-
бідаш. Та він і не міг бути таким 
в принципі, оскільки «УДАР», як і 
переважна більшість українських 
партій, ніколи не був партією зі 
своєю ідеологію. Це була звичай-

на боротьба за владу, за вплив, 
за ресурс, за крісло керівника 
місцевої організації. Конфлікт 
двох павуків у банці за політичне 
виживання. Те, наскільки важли-
ва для неї її «партія», що привела 
її до влади, І. Побідаш показала, 
коли грюкнула дверима, пішовши 
з «УДАРу». Наскільки важлива ця 
ж сама «партія» для С. Возного, 
він продемонстрував, коли разом 
з Д. Христюком 25 серпня ц. р. 
«записався» в «Нові обличчя». 

Справжнє обличчя І. Побідаш 
проявилося на позачерговій сесії 
районної ради, яка відбулася 28 
лютого 2014 р., коли вона за до-
помогою залякувань більшості 
депутатів, практично, «вигризла» 
для себе крісло голови ради.

Справжнє обличчя С. Возного 
проявилося на цій же сесії, коли 
він, теж висунувши свою кан-
дидатуру, на прохання одного з 
депутатів розповісти свою біо-
графію обмежився інформацією 
про дату та місце народження. 
А на повторне прохання іншого 
депутата, назвав місце роботи, а 
за більш детальною інформацією 
послав присутніх... до особистої 
справи, що є в раді. 

Отака от повага до народу.
 В. Борзовець

Від редакції
Отже, на момент написання цієї статті нам відомі лише чотири 

з «Нових обличч», які мають відношення до місцевих виборів: 
В. Карплюк, Д. Христюк, С. Возний та С. Коба. Звичайно, ми про-
аналізуємо кандидатів у депутати до обох рад від цієї політич-
ної сили коли вони, нарешті, будуть оприлюднені. 

Однак, і тієї інформації, яка є достатньо, щоб зрозуміти що 
саме це за партія, ким фінансується і для чого йде у владу.

Отже — не помиліться, шановні виборці!

Агітпалатки «Нових облич» в місті з’я-
вилися першими. І — багато...

«Доїду до мерського крісла — мало не покажеть-
ся! Не сумнівайтеся!»    
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Президент і його команда  

С тем, что Порошенко лучший 
президент из тех, что были, на 
эмоциональном уровне хотелось 
бы поспорить, но на рациональ-
ном возразить нечего.

Это легко понять, сравнивая 
президентов попарно.

Кравчук и Порошенко. Член 
политбюро ЦК компартии, кото-
рый возглавил развал начала 90-
х. Сразу на фиг. Даже не будем 
вспоминать виляния персонажа 
между абсолютно разнонаправ-
ленными политпроектами. Мар-
китанская лодка, не иначе.

Кучма и Порошенко. Кучма 
строил олигархическую модель 
управления страной, Порошен-
ко ей просто пользуется. Кучма 
закончил свою политическую ка-
рьеру практически в изоляции, 
Порошенко вхож во все евроат-
лантические кабинеты.

Ющенко и Порошенко. Неде-
еспособный чудак, просравший 
уникальный шанс на изменение 
страны, и человек, который удер-
живает страну на грани в слож-
нейшее в ее истории время.

Янукович и Порошенко. Тут и 
сравнивать нечего.

Поэтому да — Порошенко (на 
этот момент) лучший президент 
из тех, что были.

Но вот ведь какой нюанс. Это 
вовсе не делает его хорошим 
президентом.

Если бы меня спросили как 
лучше охарактеризовать прези-
дентство Петра Порошенко, я бы 
показал вот эту картинку:

На этой фотке встреча прези-
дента с Давидом Сакварелидзе 
и Виктором Шокиным, которая 
состоялась после скандала в 
Генпрокуратуре.

В этом скандале Сакварелидзе 
и Шокин сыграли абсолютно про-
тивоположные роли. Сакварели-
дзе вскрыл коррупционеров, а 
Шокин их пытался покрывать. И 
до сих покрывает тех, кто крыше-
вал этих коррупционеров.

Так вот. На встрече Петр Поро-
шенко высказал доверие и тому 
и другому. Мол, все правильно 
делаете, я вас поддерживаю.

Поддержка злу и добру одно-
временно. Это и есть лучшая ха-
рактеристика пятого президента.

Именно поэтому мы постоянно 
находимся между зрадой и пере-
могой. Именно поэтому споры об 
идентификации происходящего 
будут вечными.

Нет абсолютной зрады и нет 
абсолютной перемоги. И зрада 
и перемога идут рука об руку. И 
уже настолько слились в еди-
ную зрадоперемогу, что отделить 
одно от другого крайне затрудни-
тельно.

Реформы идут? Идут! Встреча-
ешься с кабминовскими рефор-
маторами (их там не много, но 
есть), рассказывают о том, что 
сделано и что планируется сде-
лать — красота. Явная перемога, 
хоть о большинстве изменений, 
мало где, кроме таких встреч, ус-
лышишь.

Новые лица есть? Есть! И ино-
странцы, и волонтеры, и активи-
сты. Гребутся каждый в своем 
загончике. Честь им и хвала. Без 
сарказма. Ломать систему по од-
ному винтику крайне утомитель-
но.

Новая полиция, реформы в 
госзакупках, электронные услуги 
и т. д. и т. п. Список перемог есть. 
Но.

Реформы идут? Не идут! По-
тому что даже несчастную лю-
страцию, которая казалось бы 
очевидна, провести до конца не 
удается. Потому, что налоговая 
— все те же сборщики дани и ни-
каких рефоматорских позывов у 
ДФС нет. Потому, что налоги все 
выше, а нулевая терпимость к 
коррупции есть только у отдель-
ных активистов и грузинской ко-
манды.

Старые лица есть? Есть! И не 

Президент Порошенко. 
Не нужно путать 
лучшее с хорошим

просто лица — рыла! Эти рыла 
радостно продолжают ездить на 
работу на машинах, стоимость 
которых в сто раз превышает 
всю зарплату, которую они ког-
да-либо получали в своей жизни. 
И степень тревожности у них око-
лонулевая.

Потому что, когда такое рыло 
ловят за руку, за копыто, ничего 

не происходит. Оно похрюкает 
месяцок в отпуске и снова воз-
вращается к корыту. И только 
с помощью сверхусилий акти-
вистов и окриков западных по-
сольств иногда удается если не 
наказать зло, так хотя бы уволить 
его. Но такие случаи разовые. А 
рыл — много.

Продолжать можно долго. Спи-
сок зрад и перемог каждый из 
читателей может набросать без 
проблем. По сути, бесконечным 
обсуждением этого списка мы и 
занимаемся последний год с хво-
стиком.

Можно, конечно, возражать, 
что, мол, у президента полно-
мочий не так много, часто хрень 
находится в зоне ответственно-
сти Кабмина и Верховной Рады. 
Да, это так. Но, во-первых, хре-
ни полно и в зоне ответственно-
сти президента. А, во-вторых, 
напомните, какое свое желание 
не смог реализовать президент? 
Не смог продавить через кабмин 
или Раду? То-то же. Если захочет  
продавить — сможет. Этот прези-
дент, в отличие от вышеупомяну-
того Ющенко, более чем дееспо-
собен. Но — не хочет. Нет такого 
желания.

Есть желание, управляя по-ста-
рому, жить по-новому. Выходит 
так себе.

Резюме простое. Порошенко 
лучший президент из тех, что 
были? Да. Порошенко хороший 
президент? Нет. Порошенко пло-
хой президент? Тоже нет.

Каким президентом войдет в 
историю Петр Порошенко вопрос 
все еще открытый. Борьба зра-
ды с перемогой продолжается. 
В первую очередь внутри самого 
президента.

Роман Шрайк

Вчера президент Украины Петр Порошенко отмечал юбилей 
— 50 лет. Серьезная дата. И моя лента в Фейсбуке запестрела 
поздравлениями.

Но у меня поздравить Петра Алексеивича с днем рождения 
желания не возникло ни малейшего. Имхо, это вообще стран-
новатая идея - поздравлять политиков. Но тут сделаем скидку 
на то, что я поздравления с днями рождений и прочими празд-
никами не люблю в принципе.

Но вот что зацепило больше. Многие написали, что Петр По-
рошенко - лучший президент Украины, слава ему!

Вертикаль  власти

Внутрішній фронт 
для Петра Порошенка

Президент України, спостері-
гаючи за малими і великими 
чварами навколо себе, пови-
нен розуміти: рано чи пізно в 
них буде втягнутий і він сам, 
вважає Сергій Руденко. Комен-
тар українського журналіста 
спеціально для DW.

Арешти одного з лідерів партії 
«Свобода» Юрія Сиротюка і де-
путата від Радикальної партії 
Ігоря Мосійчука призвели до 
відкриття широкого політичного 
фронту проти президента Петра 
Порошенка. До нього, крім «сво-
бодівців» і «радикалів», можуть 
увійти «Правий сектор», незадо-
волені діями президента олігархи 
і навіть безпосереднє оточення 
Порошенка. Президент України, 
який досі в основному відповідав 
на зовнішні виклики, схоже, зму-
шений буде «воювати» і на вну-
трішньому фронті.

Правий фланг опозиції
Представники правих сил уже 

давно увійшли в протистояння 
з Петром Порошенком. На ми-
нулорічних парламентських ви-
борах «Свободі» не вистачило 
буквально кілька сотих відсотка 
голосів, щоб отримати представ-
ництво у Верховній Раді. Вже 
тоді соратники Олега Тягнибо-
ка, які були одними з активних 
учасників Євромайдану, заявили: 
Порошенко не хоче бачити їх у 
парламенті. Трохи пізніше в кулу-
арах почали навіть говорити, що 
проти колишніх міністрів-«сво-
бодівців» намагаються порушити 
кримінальні справи. 

Активна фаза конфлікту «Сво-
боди» з Порошенком почалася 
наприкінці серпня 2015 року. Со-
ратники Тягнибока різко виступи-
ли проти змін до Конституції, яки-
ми визначено спеціальний режим 
самоврядування на окупованих 
територіях Донбасу. 31 серпня ці 
протести, як відомо, закінчились 
трагічно — від вибуху гранати 
загинули троє нацгвардійців. Лі-
дерів «Свободи» звинувачують 
у причетності до цього вбивства. 
Наслідок — арешт Юрія Сиротю-
ка.

Не менш драматично розгор-
талися події і навколо «Правого 
сектору». Спочатку бійці МВС 
розстріляли координатора «пра-
восеків» у Західній Україні Олек-
сандра Музичка, потім спробува-
ли роззброїти соратників Дмитра 
Яроша на їхній базі в Дніпропе-
тровській області. У липні пред-
ставники «Правого сектору» 
влаштували стрілянину з мілі-
цією в Закарпатті.

Позиція, яку обстоюють сорат-
ники Тягнибока і Яроша, досить 
небезпечна для Порошенка. У 
цих партіях перебувають люди, 
які отримали бойові навички на 
сході країни. Тому протистояння 
між правими і Порошенком може 
виявитися не менш жорстким, ніж 
у Януковича з «євромайданів-
цямі», а його наслідки — більш 
драматичними.

Олігарх № 1 та інші
Буквально відразу ж після при-

ходу до влади Петро Порошенко 
заявив, що в Україні буде про-
ведена деолігархізація. З вуст 

одного з чільних олігархів, який 
пересів у крісло глави держави, 
ці обіцянки звучали, як мінімум, 
дивно. Щоправда, далі слів По-
рошенко не пішов. Сам Петро 
Олексійович бізнесу не позбувся. 
Замість цього він продемонстру-
вав, що претендує на роль олі-
гарха № 1 в Україні.

На тлі бізнесу Петра Порошен-
ка, який динамічно розвивається, 
всі інші олігархи почали відчувати 
себе «сирітками». Першим проти 
Петра Олексійовича виступив 
Ігор Коломойський, який володіє 
потужними фінансовими та ін-
формаційними ресурсами. Заоч-
на дискусія між одним із заснов-
ників групи «Приват» і нинішнім 
президентом тільки почалася. 
Напевно, ми ще станемо свідка-
ми захоплюючого видовища — 
протистояння між Порошенком і 
Коломойським. До нього можуть 
підключитися й інші скривджені 
нинішнім президентом олігархи.

Те, що конфлікт Порошенка з 
олігархами неминучий, очевид-
но. У країні, за логікою Петра 
Олексійовича, не повинно зали-
шитися олігархів. Крім нього са-
мого, зрозуміло. І на шляху до 
цієї мети президент готовий піти 
до кінця. Чи витримає це еко-
номіка і як відреагують на ці іні-
ціативи підконтрольні олігархам 
політичні сили, покаже час.

Чвари всередині команди
Президент Порошенко зіткнув-

ся із ще однією не менш серй-
озною проблемою: чварами в 
його власному оточенні — спро-
бами окремих груп перерозподі-
лити між собою сфери впливу. 
Викид депутатом Блоку Петра 
Порошенка Сергієм Лещенком 
інформації про претензії право-
охоронців Австрії до голови ад-
міністрації президента Бориса 
Ложкіна свідчить про відсутність 
єдності в стані Порошенка.

Протистояння у президентсь-
кій команді, відлуння якого до-
носяться в ЗМІ, демонструє, що 
в оточенні Порошенка думають 
не тільки про долю країни. Не 
було б там фінансових інтересів, 
не було б і такої жорстокої кулу-
арної, а тепер уже й публічної, 
«війни». Нинішньому президенту 
і його команді, на жаль, так і не 
вдалось відокремити політику від 
бізнесу.

Спостерігаючи за малими і ве-
ликими «війнами» навколо себе, 
Петро Порошенко повинен ро-
зуміти: рано чи пізно в них буде 
втягнутий і він сам. Довго зали-
шатися над сутичкою йому не 
вдасться — занадто багато чого 
сьогодні поставлено на карту. 
Українське суспільство дорого 
заплатило за право бути почутим 
владою, тому влада, яка загруз-
ла у своїх власних розборках і 
чварах з колишніми соратника-
ми, приречена.

Сергій Руденко
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«Русская идея» от Путина 
глазами идейного украинца

Итак, «Примат истины 
над свободой»

В толковании сей наиглавней-
шей своей заповеди скрепоноси-
тели нервно путаются и семенят 
по горячему песку, приплетая то 
ненавистные однополые браки, 
то двухмерного западного че-
ловека, который не в состоянии 
постичь трехмерного русского. То 
есть, они эту свою истину ощу-
щают всем организмом (и при-
чем здесь гомосексуализм?), а 
остальные — никак нет.

На самом деле, скрепа походя 
стырена из Евангелия и употре-
блена на непотребное.

В Писании речь о дарованной 
Иисусом Истине — любви к Богу 
и ближнему своему. Отсюда в 
христианстве и отрицание лич-
ной свободы: все мы — рабы Бо-
жии.

Но у скрепоносителей подразу-
мевается, что те, кто при Путине 
вдруг открыли свою «русскость», 
словно подросток анатомический 
атлас, по факту рождения явля-
ются избранными, с особой исто-
рической миссией. Которым по-
зволено все и без последствий. 
С упором именно на вседозво-
ленность.

И, да: в такой трактовке эта 
«истина» — действительно кра-
еугольный камень за пазухой 
недоимператора, его корыстных 
холуев и подсаженных на теле-
визор холопов.

Кстати, ракеты, термоядер-
ные бомбы и все, чем гордятся 
и пугают мир имперцы, создано 
внутренне свободными, незави-
симыми людьми. Королев, Ян-
гель, Курчатов, Сахаров и про-
чие столпы оборонки посылали 
начальство открытым текстом, 
свидетельств масса.

Потому что подлинные твор-
цы ненавидят серость и бездар-
ность на любой должности.

«Примат справедливости 
надо всем вообще»

Вытекает из предыдущего. И 
тоже фарисейское словоблудие.

Потому что для русских воору-
жать и армян, и азербайджанцев 
в войне за Нагорный Карабах — 
это справедливо. Душить наци-
ональное самоопределение че-
ченцев, ингушей и прочих сынов 
гор — справедливо. Поддержи-
вать его же для абхазцев, южных 
осетин — тоже справедливо.

Публично врать о своих воен-
ных в Украине, отказываться от 
пойманных, а погибших зака-
пывать в ямы, как санкционные 
продукты — справедливость 
высшей меры.

Впрочем, у продуктов хоть на-

Владимир Путин в ООНе попытался сменить миру повестку. Хорошо хоть не вручить. Прези-
дент России убежден, что для подобных амбиций имеет достаточно оснований. И это не только 
его секретные высокие каблуки. А также «уникальный вклад России в цивилизацию ХХІ века». 
В кавычках — не потому что ирония. А потому что цитата.

По его словам, «Россия даровала миру небывалые сверхэффективные технологии мобилиза-
ции общества в необходимом направлении». О как! Готовы поделиться. С благодарным чело-
вечеством.

В обиходе средство для полоскания мозгов, обязующее боготворить любого мерзавчика, 
дорвавшегося до власти, и по его блажи защищать русскоязычных хоть на Донбассе, хоть в 
Сирии, именуется «духовными скрепами».

На мусорниках И-нета их вывалено кучами (вот, например, с картинками): есть, что анализи-
ровать — осторожно длинной палочкой.

Но вначале для объективности автобиографическая присказка.
Родился в Новгороде — Рюрики, Александр Невский, «вот это все». Родители из Вологды, 

где, вестимо, резной палисад. Проходил университеты и крепил обороноспособность Союза в 
Днепропетровске. Украинский там услышать было сложнее, чем идиш.

Так что березовый ситец и меня куда-то манил на босу ногу. Хотя, признаюсь, хруст француз-
ской булки в Париже поромантичнее, нежели в Больших Какашах Кукуевского уезда.

К США отношусь сдержанно: есть достоинства, есть недостатки. Равно как у России.
Это ж как надо расстараться, чтобы меня сделать… нет не русофобом.
Россиепрезирателем. Скрепы — они такие…

звание присутствует, товарные 
накладные, все такое, а «отпуск-
ников» утилизируют безвестны-
ми и безымянными.

Так как по русской справед-
ливости их ведь нет. Есть пре-
зидент-тихушник и тайная, во-
ровская «доблесть русского 
оружия».

В истинно русском мире спра-
ведливо то и только то, что реши-
ло начальство. Сегодня. А завтра 
будет новый день, новое началь-
ство и новая справедливость.

«Примат совести 
над личной выгодой»

Оцените отмороженность на 
голубом глазу: про приоритет 
совести вещают те, кто даже в 
нашем Крыме смогли поднять 
воровство и коррупцию на новый 
уровень! Вещают в недоимперии, 
в которой крадут, как дышат, всю 
свою повесть временных лет. 

Где вокруг личной выгоды 
бормашинкой вращается любая 
власть. 

Где своекорыстные интересы 
кооператива «Озеро» — послед-
нее, что удерживает от развязы-
вания Третьей мировой.

И где тупое наглое вранье по 
любому поводу на любом уровне 
— норма жизни.

В общем, такая скрепа, аж дур-
ную слезу вышибает, как чеснок 
вприкуску.

«Примат общего 
над личным, общинность»
Ну да, ну да. Очень удобнень-

ко, технологичненько.
Коллектив всегда прав. Народ 

мудер и не потерпит! Кто вы-
сунулся против власти — мочи 
отщепенца! Содержанцы Госде-
па! А еще шляпу надел!

Заодно оправдывает культиви-
руемые в России дикость, бес-
культурье, малограмотность и 
охотное сползание в средневе-
ковье. А то и в первобытно-об-
щинный строй — особенно, в 
день получки.

Насчет того, что все, чем 
пользуются и бряцают русские 
«общинники», создается исклю-
чительно личностями, уже упо-
миналось. Яркий пример — тот 
же Менделеев, изобретший жид-
кий вариант русской духовной 
скрепы, «казенка» называется.

«Примат человека над законом 
и формальными правилами»
Ну, здесь имперцы на свою 

неисповедимую духовность и 
внутреннюю прозорливость на-
мекают.

Но на деле — корявое такое, 
натужное оправдание извечному 
всероссийскому казнокрадству, 
взяточничеству и государствен-
ному бандитизму.

Одновременно полностью обе-
ляет любой властный беспредел 

по отношению к одиноким несо-
гласным с официальной линией.

И было это всегда. И прошла 
эта скрепа топором палача по 
царской России, собрала крова-
вую ГУЛАГовскую жатву во вре-
мена Союза и ядовито расцвела 
путинским «басманным» право-
судием.

Можно подумать, что хоть кто-
то из стойких запутинцев всерьез 
верит, что Надежда Савченко до-
бровольно пересекла границу, а 
Олег Сенцов по фильму Ромма 
учился демонтировать памятни-
ки Ленину.

Просто вслух никто не скажет. 
Потому что примат человека над 
законом.

Что характерно, духовно скре-
пленный русский всегда с приды-

ханием назовет того, чей наглый 
примат насилует законность в 
данный период.

«Примат идеалов 
над реальностью»

Что есть, то есть. Реальность 
давно не ночевала в головах 
большинства современных рос-
сиян. Даже в дверь не скреблась.

Все эти бредни насчет опол-
чившегося на Россию мира, ко-
варные американцы, виновные 
в разрухе в российских клозетах, 
великая русская миссия считать 
себя глобальной тещей и учить 
всех, как им жить за свои же 
деньги.

Но крепко задуматься о судь-
бах цивилизации посреди того 
же разрушенного клозета — это 
по-русски. Это скрепа, безуслов-
но. За которую пытаются удер-
жаться, когда гнилые доски раз-
валиваются под ногами.

«Примат правды над силой»
Удивительно гнусная и цинич-

ная идеологическая придумка 
духоскрепников.

Ведь об этом лицемерят те, кто 
свою людоедскую правду при-
носят исключительно на штыках 
грубой силы. Те, с которыми и 
разговаривают-то лишь потому, 
что они грозят ядерной катастро-
фой. Но когда сами сталкивают-
ся с натуральной силой, вроде 

НАТО, поджимают хвост и огра-
ничиваются провокациями. Да 
и то, в основном, с трибун да в 
собственной прессе.

Что-что, а одну империю ны-
нешняя Россия безусловно по-
строила: империю беспробудной 
лжи. Но которую они по сговору 
именуют правдой. Русской прав-
дой, методички КГБ им вместо 
требников.

По этой правде, Керченский 
мост давно соединяет россий-
скую военную базу на Луне с оби-
таемой станцией на Марсе. А под 
мостом проходят газовые потоки: 
Южный, Голубой, множество Се-
верных и Сила Сибири. И так аж 
до сакрального Херсонеса, где 
московский князь Владимир воз-
двиг Соловецкий монастырь без 
куполов, что подтверждается до-
кументальными свидетельства-
ми — 500-рублевой деньгой.

Не русская, а просто правда 
состоит в том, что доски в недо-
империи прогнили окончательно.

«Примат веры в начальство,
православие и смирение».
Насчет начальства — жутко 

необходимая скрепа, особенно 
с учетом предыдущих. Без нее 
русский бунт, бессмысленный и 
беспощадный, словно нукеры 
Кадырова, будет случаться чаще 
президентских выборов. Так что 
все предусмотрительно.

Про кремлевское православие 
ничего говорить не надо. Доста-
точно всем понятного перечня: 
исчезающие часы, кортеж с Мер-
седесом-пульманом, суперяхта. А 
поверх всего этого — патриаршая 
проповедь о жертвенности, бес-
корыстии и чреватости богатства.

Вооруженные батюшки, освя-
щающие орудия убийства — это 
следствие. Они закономерны 
там, где у большинства вывер-
нуты наизнанку базовые понятия 
добра и зла.

Со смирением — аналогично.
Нажрался вечером, потому 

что «право имею». Дал жене в 
глаз, дабы убоялась мужа свое-
го, как поп проповедовал. Утром 
приперся на работу пьяный, на-
чальство устроило выволочку. 
Начальство полагается уважать, 
оно Свыше — из той же пропо-
веди. Поэтому вернулся домой, 
накатил еще и отдубасил жену 
так, шоб она, падла, неделю с 
кровати встать не смогла.

Круговорот смирения 
в русском мире

Все это отборное фуфло во-
семьдесят с лишком процен-
тов россиян реально считают 
сокровенностью, делающей 
их уникальной общностью, не-
победимой ордой, требующей 
преклонения. Поэтому их так и 
прет, когда вождь недоимперии 
пытается предъявлять миру свои 
хотелки вперемешку со страшил-
ками.

По итогу, духовные скрепы рус-
ской идеи — это способ выдать 
свои пороки, с которыми нет ни 
сил, ни желания бороться, за 
особые достоинства. Только не 
поверит никто, кроме своих же, 
русскомирных.

Вон, даже в ООН не испуга-
лись. Наверно, стоило бы все-та-
ки башмаком по трибуне. 

Или уже дома, Медведеву по 
голове?

Александр Кочетков, 
аналитик, для «Хвилі»
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Понеділок 5 жовтня 2015 року

 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер К-1

Новий НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Середа 7 жовтня 2015 року
УТ-1

ICTV

Інтер

К-1

Новий

СТБ

ТЕТ ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

УТ-1

ICTV

Інтер

К-1

Новий
НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Вівторок 6 жовтня 2015 року

06.00, 07.00, 08.00, 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 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ
15.00 Вікно в Америку
15.35 Казки Лірника Сашка
15.45 М/с «Друзі-янголи»
16.25 Чоловічий клуб.
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. 
18.55 Про головне
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля 4»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.20 Х/ф «Джентльмени удачі» 
14.10 «Сліпа»

14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Погана сусідка»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.30, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Червона королева»

05.50, 07.05 Kids Time
05.55 М/с «Губка Боб»
07.07 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Щасливі разом»
14.35 М/ф «Шрек 4»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.15 Х/ф «Я, Франкенштейн»

06.00, 15.50 «Все буде добре!»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55, 18.30 «За живе!»
10.10 «Зіркове життя»
11.10 «Битва екстрасенсів 15»
13.40 «Україна має талант!-6»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»

06.00 Події тижня
06.50 Ранок з Україною
07.00,  15.00, 19.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Печалі-радості Надії» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці»
21.00 Т/с «Королева бандитів» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Стій! Або моя мама стрілятиме»

06.00, 19.20 Надзвичайні новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

10.00 Труба містера Сосиски
11.00 Х/ф «Жага золота»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Шерлок Холмс»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова

05.40 «Рецепти щастя»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
08.45, 17.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Дюплекс»

06.00 Малята-твійнята
06.45-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 

22.00 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

07.20 Імена-легенди
09.45, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Перехрестя живої природи
12.15 Водне життя
14.00 Сили природи
15.00, 18.30, 21.00  «Соціальний пульс»
15.40 Євромакс
16.00, 23.40 Магія природи
17.45 Політ крізь час
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
20.00 Володарі морів
21.30 Тібет сьогодні
22.00 Х/Ф «Новели Гі де Мопассана»

08.05 «Народний кухар»
09.00 «Круті 90-ті»
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.40 Х/ф «Клин клином»
13.20 Т/с «Той, що читає думки - 2»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15 Т/с «Без права на вибір»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
23.45 Т/с «Справжній детектив - 2»

06.00, 07.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25 Від першої особи
06.55, 08.40 Ескулап
08.45 Корисні поради
09.15, 18.55 Про головне
10.05 Подорожні
10.50 Перша студія
11.35 «План на завтра» 
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.05 Час-Ч
13.25 Т/с «Минають роки, минають дні»
14.25 Д/ф «Лист із Рухну»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.40 Хочу бути
16.05 Фольк-music
17.15 Богатирські ігри
18.15 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.50 Війна і мир

06.00,16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля 4»
10.45 «Міняю жінку - 3»

12.25, 21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15»Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Червона королева»
13.05 Д/с «Слідство вели»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Губка Боб»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Олександр» 

05.20, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.55, 15.50 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.05 «Зіркове життя3»
11.00 «Битва екстрасенсів»
12.45 «Україна має талант!-6»
19.55, 22.50 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с «Королева бандитів» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці» 

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Антизомбі
11.05, 23.15 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с «Код Костянтина»

14.10, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Снайпер-3»

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

06.00 Малята-твійнята
06.45-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Країна У

05.50, 07.55, 20.55 Модний журнал
05.55, 15.00, 18.30  «Соціальний пульс»
06.15, 14.00 Всесвіт
07.00 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
09.45 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Тібет сьогодні
13.10 Політ крізь час
15.40 Вишукана кухня Сучжоу
16.00, 23.40 Магія природи
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.20 «Мистецтво та час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 «Відлуння»
22.00 Х/ф «Новели Гі де Мопассана»

06.35 Х/ф «Справа Румянцева» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13.15 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15 «Легенди карного розшуку»
15.50 Х/ф «Проект «Альфа» 
17.35 «Детективи»

06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Ера будівництва
07.35, 23.35 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 ДебатиPRO
11.30 «Prime-time» 
12.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.25, 01.40 Т/с «Минають роки, минають дні»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.10 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Як це?
16.05 Музична перерва
17.10 Д/с «Сага старовинної пущі»
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
22.40 Мегалот

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 2»

10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25, 21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Життя без обману»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Червона королева»
13.05 Д/с «Слідство вели»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Губка Боб»
07.17 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху? - 4
21.00 Х/ф «Ерагон»

23.00 Аферисти в мережах

05.45, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.20, 15.50 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15, 18.30 «За живе!»
10.45 «Зіркове життя»
11.45 «Битва екстрасенсів»
13.10 «Україна має талант!»
19.55, 22.50 «МастерШеф - 5»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с «Королева бандитів» 
18.00 Т/с «Клан ю

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Антизомбі
11.00, 23.15 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День

13.10 Т/с «Код Костянтина»
14.05, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Снайпер-3»

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

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Країна У
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05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.15 «Жарт за жартом»
11.35, 00.00 «Невідома версія»
12.30 Х/ф «Всім - дякую!»
14.20, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.05, 21.30, 22.20 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.50 Х/ф «Дитина до листопада»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.45 «Облом.UA»
08.45 «Помста природи»
10.30 Т/с «Мушкетери»
12.40 Х/ф «Вірний постріл»
14.35 «Вайпаут»
15.30 «Легенди кікбоксінгу»
16.25 «Top Gear»
17.30, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Т/с «Скоріон»
21.15 Х/ф «Солдати фортуни»

19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 

05.45, 07.30, 09.00, 09.30 Мультфільм 
07.00 «Top Shop»
11.10, 00.10 «Жарт за жартом»
11.35, 23.20 «Невідома версія»
12.30 Х/ф «Дежа Вю»
14.30, 19.45 Х/с «Комісар Рекс»
16.20, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.10 Х/ф «Молоді»
00.35 Х/ф «Лівша»

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, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Сучасні дива»
10.25 Д/п «Літаки Другої Світової війни»
11.25 Д/п «Підземні міста»
12.25 Х/ф «На скейті від смерті»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 20.20 Т/с «Скоріон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
21.15 Х/ф «Сектор 4»

05.50, 07.55, 18.55, 20.55 Модний журнал
05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00  «Соціаль-
ний пульс»
06.15 «Відлуння»
06.45, 14.00 Всесвіт
09.45 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Вишукана кухня Сучжоу
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
15.40 Кайпійські будинки-бастіони
16.00, 23.30 Магія природи
17.45 Політ крізь час
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.30 «Глобал - 3000»
22.00 Х/Ф «Новели Гі де Мопассана» 

06.45 Х/ф «Нічна пригода» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Коломбо» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13.15 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15 «Легенди карного розшуку»
15.55 Х/ф «Прорив» 
17.35 «Детективи»

Enter-фильм
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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

19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Справжній детектив - 2»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.05, 00.10 «Жарт за жартом»
11.35, 23.20 «Невідома версія»
12.30 Х/ф «Дитина до листопада»
14.20, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.10, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.50 Х/ф «Всім - дякую!»

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 «Сучасні дива»
10.25 Д/п «Літаки Другої Світової війни»
11.30 Д/п «Підземні міста»
12.25 Х/ф «Виверження»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 20.20 Т/с «Скоріон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
19.20 «Цілком таємно»
21.15 Х/ф «Захисник для дочки»

2+2

Enter-фильм

                                        
ПосміхнітьсяНародні прикмети на жовтень

— Чим сухіший і тепліший початок жовтня, 
тим пізніше настане зима.

— Як восени випадає ранній сніг (десь пе-
ред Покровою), то цей сніг зразу ж згине і ще 
після цього не буде снігу 40 днів.

— У котрий день (понеділок, вівторок і т.д.) 
впаде перший сніг восени, то в цей день 
треба весною садити картоплю - і тоді буде 
гарний урожай.

— Грім у жовтні - на малосніжну, м’яку й 
коротку зиму.

— Якщо вранці туман піднімається, утворю-
ючи хмари, - перед дощем, а як припадає до 
землі - на сонячний день.

— Якщо восени сіренький ранок, то жди 
ясного дня.

— Лушпиння на цибулі тонке - зима буде 
теплою; а грубе та з багатьма «за-стьожками» 
— холодною.

— Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в 
пір’я —  чекай різкого похолодання.

— Дикі гуси на відльоті - кінець бабиному літу.
— Перед сильним вітром горобці метушаться, 

перелітаючи зграйками з місця на місце.
— Якщо вдень випав перший сніг - він швидко 

розтане, а вночі - лежатиме довше.
— Якщо листя з дуба і берез опаде чисто -лег-

кий рік, нечисто - на сувору зиму.
— Якщо до середини жовтня не осипалося з 

беріз листя — сніг ляже пізно.
— Пізній гриб — пізній сніг.
— Якщо жовтень студений, то і зима нетепла.
— В жовтні  довго не зникають мухи, то осінь 

буде довгою, сніг ляже пізно.
— Калина вже 

достигла, а листя на 
ній ще зелене —  на 
теплу осінь.

— Багато паву-
тиння на бабине 
літо — на ясну осінь і 
холодну зиму.

— Циля, включи телевізор. Раптом вони ска-
жуть, шо у нас все добре, а ми й не знаємо.

* * *
Вранці на дачі дружина запитує чоловіка:
— Сьома, чим плануєш сьогодні зайнятися?
— Так яму треба б викопати: метр на метр-

на метр.
— А навіщо нам трикутна яма?

* * *
— Чому сумують ці нещасні жінки?
— У них чоловіки — танкісти.
— Воюють десь?
— Так. В інтернеті на танчики.

* * *
— Донечко, ну чому ти не хочеш за нього 

заміж?
— Маам, ну він рудий!
Тут батько з дивана:
— Ой, блін, це ж ерунда — рік життя з тобою 

і він буде сивим
* * *

   Тільки зберешся розбагатіти 
— то за квартиру платити треба, 
то туфлі порвуться.
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17.35 «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.45 Т/с «Справжній детектив - 2»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.05, 00.10 «Жарт за жартом»
11.30, 23.20 «Невідома версія»
12.25 Х/ф «Молоді»
14.10, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.00, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.40 Х/ф «Дежа Вю»

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, 19.30 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Сучасні дива»
10.25 Д/п «Літаки Другої Світової війни»
11.30 Д/п «Підземні міста»
12.25 Х/ф «Земний Апокаліпсис»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00 Т/с «Скоріон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
20.30 «Право на владу»

06.00, 07.00 Підсумки
06.25 У просторі буття
07.25 На слуху
07.50 Вертикаль влади
08.35  «Золотий гусак»
09.15 Казки Лірника Сашка
09.55 Хочу бути
10.30 Книга ua
11.15 Д/ф «Поцілунок Путіна»
12.05 Етнографічні замальовки. Грузія
12.15 Д/ф «Клуб пригод»
13.00 Світло
13.35 Музика єднає нас
14.35 Д/с «Повернення видів»
15.25 Богатирські ігри
16.20 Чоловічий клуб
16.45 Т/с «Вікендові історії»
20.00 З Росії з готівкою
21.00 Новини
21.40 На пам’ять
22.10 ГОГОЛЬ FEST» 15
22.40 Мегалот

08.55, 19.30 ТСН
09.50 «Світське життя»
10.50 Х/ф «Травневий дощ»
12.45 Х/ф «Маша»
14.40 «Вгадай ящик»

15.40 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.00 «Ліга сміху»

05.55, 20.00 «Подробиці»
06.55 «Мультфільм»
07.20 «Жди меня. Украина»
08.40 «Школа доктора Комаровського»
09.30, 03.35 Х/ф «Бережіть жінок»
12.15 Програма «Кохання з першого 
погляду»
13.15 Т/с «Генеральська невістка»
17.00 «Щастя з пробірки. Через 9 міся-
ців»
18.00, 20.30 Х/ф «Два Івани»
22.25 Т/с «Фродя»

06.00, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
08.00 Хто зверху - 3
10.00 Ревізор
13.10 Страсті за ревізором
15.20 Хто зверху? - 4
17.15 М/ф «Гладіатори Риму»
19.15 М/ф «Тор: Легенда вікінгів»
21.00 Х/ф «Вікінги»
22.55 Х/ф «Останній самурай»

06.10, 01.25 Х/ф «Міміно»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00, 00.10 Т/с «Коли ми вдома»
10.55 «Танцюють всі!-8»
14.50 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
22.05 «Хата на тата»

06.00, 07.15 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
08.50 Відверто з Машею Єфросініною
10.00, 00.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Іванко» 
13.00, 15.20 Т/с «Господиня великого 
міста» 
17.10, 19.40 Т/с «А сніг кружляє» 
22.00 Х/ф «Вічна казка»

06.15 Х/ф «Канікули Петрова і Васєчкі-
на» 
07.30 Стоп-10
08.20 Провокатор
10.05 Секретний фронт
11.05 Антизомбі
12.00 Дістало!
12.45 Факти. День
13.15 Громадянська оборона

10.05 ТСН
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.15 «Інспектор Фреймут 2»
13.40 «Міняю жінку - 10»
15.00, 16.25 «Чотири весілля 4»
17.40 М/ф «Альоша Попович і Тугарин-Змій» 
19.20 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.20, 00.20 «Світське життя»

05.40 «Подробиці»
06.10 «Мультфільм»
06.45 Х/ф «Вій»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 Х/ф «Два Івани»
15.00 Х/ф «Кохання з випробувальним 
терміном»
19.00 Програма «Кохання з першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.40 «10 хвилин з Прем-єр-міністром»
22.00 Х/ф «Генеральська невістка»

06.00, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
07.57 Єралаш
09.50 М/ф «Гладіатори Риму»

11.45 М/ф «Тор: Легенда вікінгів»
13.15 Х/ф «Ерагон»
15.20 Х/ф «Вікінги»
17.20 Х/ф «Час відьом»
19.10 М/ф «Астерікс: Земля богів»
21.00 Х/ф «Троя»

07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Майдані»
11.25 «МастерШеф - 5»
15.50 «Х-Фактор - 6»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.20 «Один за всіх»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю - 4»

06.40 Події
07.30 Реальна містика
09.15 Т/с «Господиня великого міста» 
13.10 Т/с «А сніг кружляє» 
17.00, 20.00 Т/с «Щастя є» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин з прем’єр-міністром
22.00 Х/ф «Іванко»

06.00 Х/ф «Канікули Петрова і Васєчкіна»
09.00 Зірка YouTube
10.20, 12.15, 13.00 Дивитись усім!

11.15 Труба містера Сосиски
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Термінатор-2»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф «Термінатор-4»
22.55 Х/ф «Соломон Кейн»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.00 М/ф «Лис і пес» 
10.45 М/ф «Бі Муві: Медова змова» 
12.15 Х/ф «Програма захисту принцес» 
14.00 «Розсміши коміка»
15.00 «Орел і Решка»
18.45 «Вечірній квартал»
20.10 Х/ф «Старські та Гатч» 
22.10 «КВН»

06.00 М/ф «Тімоті Твідл» 
07.30 Байдиківка
08.05 М/с «Смішарики» 
08.40 М/с «Лалалупси» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
11.25 М/ф «Ведмеді-сусіди. Зимові канікули»

12.30 М/ф «Лісовий патруль» 
13.40 М/ф «Лікар Айболіт» 
14.50 Х/ф «Доктор Дуліттл
18.00 Х/ф «Місіс Даутфайр» 
20.15 Віталька
21.35 Одного разу під Полтавою
23.00 Дайош молодьож!

06.00 Х/ф «Бабетта йде на війну»
07.50 «Натхнення»
09.50 Водне життя
11.10 Досвід: аритмія комунальної сфери
13.20 Печерний храм Дацзу
13.50 Сім чудес України. Батурин
15.00 Перехрестя живої природи
16.00 Сили природи
17.00 Концерт Віктора Павліка 
18.40 «Модні історії «
19.00 Дивовижний світ
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15, 23.50 «Кумири»
20.35, 05.10 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.35 Імена-легенди
22.00 Х/ф «Омар Мартінес»

06.50 Т/с «Королівство кривих»
10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». 
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.55, 08.40 Ескулап
07.25 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Війна і мир
11.00 Вікно в Америку
11.55 Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.25 Т/с «Минають роки, минають дні»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.40 Хто в домі хазяїн?
16.05 Надвечір’я. Долі
16.55 Світло
17.35 Книга ua
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» 

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25, 21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.25 «Ворожка»

06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.00 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.00 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Т/с «Вікендові історії»
14.20 Фольк-music
15.25 Д/ф «Формула життя Олександра 
Палладіна»
15.45 Чоловічий клуб. Бокс
16.50 Д/ф «Відмовся від завтрашнього дня»
17.45 Театральні сезони
18.20 Т/с «Білявка»
21.00, 05.05 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України А.Яценюк про 
реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 ГОГОЛЬ FEST» 15

06.00, 04.25 «Шість кадрів»
06.30, 03.15 Х/ф «Вусатий нянь» 
08.05 «Українські сенсації»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 «Маша і ведмідь» 

14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Міняю жінку - 10»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 «Мультфільм»
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Червона королева»
13.05 Д/с «Слідство вели»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Губка Боб»
07.17 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 04.05 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.30 Х/ф «Час відьом»

05.00, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

05.35, 15.50 «Все буде добре!»
07.20 «Все буде смачно!»
08.20, 18.30 «За живе!»
09.50 «Зіркове життя»
10.30 «Битва екстрасенсів»
13.50 «Україна має талант!»
19.55, 22.50 «Зважені та щасливі - 5»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30, 21.00 Т/с «Королева бандитів» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Таємниці» 
23.00 Події дня

06.05 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі
11.10, 23.15 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с «Код Костянтина»
14.15, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Снайпер-3»

05.40 «Рецепти щастя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 17.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

05.50, 18.55, 20.55, 03.25 Модний журнал
05.55, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 «Світські хроніки»
07.10, 09.45 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.10 Політ крізь час
14.00, 23.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00 Магія природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Ландшафтні ігри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 Досвід: аритмія комунальної сфери
23.50 «Кумири»

06.50 Х/ф «Закоханий за власним бажанням» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13.15 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
15.15 «Легенди карного розшуку»
16.05 Х/ф «Двійник» 

12.00 «Круті 90-ті»
12.55 Х/ф «Сім днів до весілля» 
14.50 «Розсміши коміка»
16.40 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Сімейна історія»
23.00 Х/ф «У полоні космосу»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.00 Х/с «Ставка більше, ніж життя»
21.00 Х/ф «А зорі тут тихі...»
00.25 Х/ф «Захар Беркут»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.35 «Облом.UA»
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 «Помпеї:Апокаліпсис»
16.50 Х/ф «Операція «Валькірія»
19.00 Х/ф «RED-2»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «Гребберси»
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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
10.10 Гандбол
11.25 Д/ф «Стародавні скарби Китаю»
12.00 Д/с «Сага старовинної пущі»
13.15 Час-Ч
13.25 Т/с «Минають роки, минають дні»
14.35 Казки Лірника Сашка
14.45 Школа Мері Поппінс
15.00 М/с «Друзі-янголи»
15.35 Спогади
16.00 Театральні сезони
16.35 Віра. Надія. Любов
17.30 Д/с «Повернення видів». «Рожевий 
фламінго»
18.15 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 3»
12.25 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»

14.45 «Не бреши мені - 4»
15.45 «Сімейні мелодрами -3»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.15, 04.50 «Шустер live»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Червона королева»
13.05 Д/с «Слідство велим»
14.20, 16.15 «Судові справи»
16.45 «Сімейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с «Губка Боб»
07.22 Т/с «Друзі»
11.10 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи
18.00, 01.15 Абзац!
21.00 Половинки
22.50 Суперінтуїція

05.50, 01.50 Х/ф «До Чорного моря»
07.05 «Зіркове життя»

09.10 Х/ф «На край світу»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми вдома»
19.55, 22.50 « «Танцюють всі!-8»

06.10, 16.10 Т/с «Жіночий лікар 2» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.15, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.40 Реальна містика
13.25, 15.30 Т/с «Королева бандитів» 
18.00, 04.20 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
21.35 Футбол. Македонія - Україна

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 20.20 Антизомбі
11.10, 23.15 Т/с «Морська поліція»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с «Код Костянтина»
14.15, 16.10 Т/с «Слідчі»
16.50, 22.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Снайпер-3»

05.40 «Рецепти щастя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 17.10, 00.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45-10.05 Мультфільми
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50 Віталька
16.45 Одного разу під Полтавою
17.45 Х/ф «Місіс Даутфайр» 
20.00 Х/ф «Доктор Дуліттл» 
21.40 Х/ф «Доктор Дуліттл 2» 
23.10 Х/ф «Дуже страшне кіно»

05.50, 18.55, 20.55 Модний журнал
05.55, 07.30, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
06.15, 14.00 Всесвіт
07.10 «Ландшафтні ігри»

09.45, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус»
15.00  «Соціальний пульс»
15.40 «Модні історії 
16.00, 23.20 Магія природи
17.45 Політ крізь час
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 Кінофан. Здогадки Лі Мі
23.50 «Кумири»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14»
13.15 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.00, 19.00 «Свідок»
15.15 «Легенди карного розшуку»
16.15 Х/ф «Людина в зеленому кімоно» 
17.35 «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Свідок

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.20, 00.05 «Жарт за жартом»
11.45, 23.15 «Невідома версія»

12.40 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
14.05, 19.30 Х/с «Комісар Рекс»
15.55, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.35 Х/ф «Гарячий сніг»
00.35 Х/ф «Захар Беркут»

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 «Таємна зброя»
10.25 Д/п «Літаки Другої Світової війни»
11.30 Д/п «Підземні міста»
12.25 Х/ф «Атлантичний рубіж»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 17.55 «Відеобімба»
19.20 Х/ф «Захисник»
21.10 Х/ф «RED-2»
23.30 Х/ф «Гребберси»
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14.15 Інсайдер
15.15 Т/с «Снайпер-3»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Термінатор-3»

05.40 «Рецепти щастя»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.00 «Мультфільми від Ворнер» 
09.50 М/ф «Багз Банні» 
10.50 М/ф «Лис і пес» 
12.20 М/ф «Бі Муві: Медова змова» 
14.00 Х/ф «Програма захисту принцес» 
15.50 «Розсміши коміка»
16.40 «Орел і Решка»
22.00 «КВН»

06.00 М/с «Пригоди капітана Врунгеля» 
07.30 Байдиківка
08.05 М/с «Смішарики» 
08.40 М/с «Лалалупси» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
10.55 М/ф «Лісовий патруль» 
12.05 М/ф «Ведмеді-сусіди» 
13.15 Х/ф «Доктор Дуліттл 4»
19.40 Віталька

10.30 «Жарт за жартом»
11.00 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
12.15 Х/ф «Гарячий сніг»
14.10 Х/с «Ставка більше, ніж життя»
20.05 Х/ф «Фантоцці йде на пенсію»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
09.00 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 «Реал-Бодріт»
15.00 Т/с «Мушкетери»
17.10 Х/ф «Захисник»
19.00 Х/ф «Спека»
21.00 Х/ф «Операція «Валькірія»

К-1

ТЕТ

21.35 Одного разу під Полтавою
23.00 Дайош молодьож!

06.00 «Соціальний пульс»
06.20 Х/ф «Цирк»
09.50 «Ландшафтні ігри»
10.00 Володарі морів
11.15 Х/ф «Бабетта йде на війну»
14.00 Сім чудес України. Алупка
14.30, 16.30 «Цивілізація Incognita»
15.00 Всесвіт
16.10 «Мистецтво та час»
16.50 Імена-легенди
17.10 Концерт Віктора Павліка 
18.50 Водне життя
20.00 Модний журнал
21.00 Х/ф «Сім самураїв»

05.50 Х/ф «Тіні зникають опівдні» 
11.30 «Речовий доказ». Чорна вдова
13.10 «Детективи»
15.10 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «16 кварталів»
21.20 Х/ф «Ударна група» 
23.10 Х/ф «Американський ніндзя» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»

НТН

ТОНІС

Enter-фильм

2+2

  

   Суботник — це коли ті, хто не 
смітить, прибирають за тими, 
хто смітить.

* * *
   — Лікарю, я постійно хочу під 
одеяло і гарячого чаю.
   —У вас осінь.

— Тато, а чому ми їмо кар-
топлю в мундирі, а наші сусіди 
постійно смажать шашлики?

— А це, синку, тому що 
вони ледарі. Вони не хочуть її 
садити, підгортати й оббирати 
колорадського жука.
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Всяко разно...
№27(270), пятница, 2 октября 2015 г.12

З перемогою!

ФК «ДІНАЗ»  — 
володар  кубку 
област і -2015

У фіналі вишгородці зуміли здолати «Чайку» з 
Петропавлівської Борщагівки і втретє в своїй історії 
виграти заповітний трофей.

«ДІНАЗ»-«ЧАЙКА» — 3:2
Голи: Бляхарський (27 — з пенальті, 45), Савенко 

(82) — Турчанов (35), Сирота (83). 
«Діназ»: Копил, Крохмаль, Чуприна, Пономаренко, 

Чернишов, Пахолюк, Терещенко (Савенко, 62), Бон-
даренко, Бляхарський (Влаєв, 76), Костяний, Костюк 
(Петрук, 84).   

«Чайка»: Майборода, Смалюх, Курята, Зелді (Да-
цюк, 81), Маринчук, Колесник, Сутковий (Сирота, 48), 
Насімі (В.Сокол, 70), Фабунмі (Ліпілін, 73), Паламар-
чук-к (Юрченко, 84), Турчанов (Кушнір, 59).Тренер 
Ігнатьєв.

Вилучення: Колесник (27, «Чайка»).
Попередження: Савенко (65), Копил (78) — Пала-

марчук (53), Фабунмі (75), Юрченко (85).
Капітан «Діназу» розповів, як вдруге завоював Ку-

бок області та про все кредо.
Для цієї людини футбол 

— це пристрасть, яка з ча-
сом переросла в професіо-
налізм і безумовний авто-
ритет серед гравців його 
команди. Десять років тому 
Сергій Пономаренко вже 
вигравав обласний кубок. 
Потім були вояжі по кіль-
кох професійних командах 
і він знову виграв трофей у 
складі «Діназу». На цей раз 
у якості капітана.

— Насамперед хочу 
привітати вас з перемо-
гою. Чи задоволені тим, 
як зіграли?

— Звичайно, задоволе-
ний. Ми зіграли злагоджено 
як в атаці, так і в обороні.

— Чи були думки, що 
матч з «Чайкою» може за-
вершитися внічию і буде 
серія пенальті?

 — Ні, думок таких абсо-
лютно не було. Ми знали і 
бачили, що в жодному разі 
ми не випустимо цю пере-
могу. Після того, як Василь 
Бляхарський забив перший 
гол, а потім коли результат 
матчу став 2:1 на нашу 
користь, ми  стали досить 
розкутими  і грали у свій 

футбол.
— Вилучення у матчі 

було по ділу? 
 — Безумовно. Арбітр 

зробив все, як треба. За-
хисник «Чайки» зупинив 
м’яч на лінії воріт рукою, а 
це пряма червона картка, 
вилучення і пенальті. 

— А як би ви вчинили 
на місці захисника супер-
ників? 

— Складно сказати, 
оскільки все відбулося за 
долю секунди. Якщо чесно, 
мені важко сказати, як вчи-
нив би в цій ситуації я. Якби 
цього не сталося, то був би 
забитий гол, а ми грали б 
у рівних складах. Але фут-
больний Бог розпорядився 
інакше і вирішив трохи по-
легшити наші завдання.

— Ви, як капітан, напев-
но, щось додалиі від себе 

в перерві до слів трене-
ра?.

— Ну звичайно, додав. 
Я капітан і повинен був 
сказати… Ще раз нагадав, 
що фінал складається з 
однієї гри,  це наш прин-
циповий суперник і ми по-
винні обов`язково виграти.  
Особливо хлопцям нічого 
не треба говорити і їх на-
лаштовувати, вони самі все 
розуміли. Останнім часом 
ми весь час змагаємося із 
цією командою.

— Незабаром у вас гра 
з ФК «Бровари». Що про-
гнозуєте на цей матч?

— Прогнози в букмекер-
ських конторах роблять-

ся…  А нам головне вихо-
дити і вигравати.

— Вас на матчах під-
тримує сім’я?

— Звичайно, кожну гру. 
Підтримують емоційно, ди-
тина хвилюється дуже, пе-
реживає. У мене дружина і 
донька, їй 4 роки.

— Крім футбольного 
життя, чи є у вас які-не-
будь хобі, захоплення?

— Нема ніяких. Для мене 
футбол — це і хобі, і захо-
плення… Я живу футбо-
лом.

— З якого віку ним «за-
хворіли»?

 — З п’яти років. З тих пір, 
як мене віддали в спортив-
ну секцію. Це дійсно моє, 
інакше я б закінчив з цією 
справою . Футбол для мене 
— це все моє життя.

Вікторія Безпала

Сергій Пономаренко:

«Футбол — це 
все моє життя...»

Чим харчується 
мозок мислителя

На першому місці серед 
продуктів, які школяр може 
взяти собою в школу і під-
живити таким чином свій 
мозок, є горіхи і сухофрук-
ти.

Волоські горіхи, напри-
клад, мають багато ле-
цитину — речовини, що 
поліпшує пам’ять, допома-
гає мислити швидко і про-
дуктивно. 

Кислоти омега-3, вітамі-
ни групи В, а також вітамін 
Є  розвивають мислення, 
а, також, стимулюють ро-
боту мозку.

Курага, родзинки, суше-
ний інжир корисні дитині 
не менше. А головне — від 
такого перекусу в школі він 
точно не відмовиться, не 
принесе його додому зім’я-
тим, але не з’їденим. Адже 
все це — вкусняшки!

Який обсяг такого пере-
кусу? Не багато: для шко-
ляра молодших класів до-
статньо 50-70 г, для дитини 
постарше — 100 г. Дуже 
гарні з цієї точки зору на-
бори сухофруктів і горіхів: 
в них всього по чуть-чуть, 
а в комплексі — повноцін-
ний, а головне — здоровий 
перекус.

З найперших днів навчального року мами перей-
маються харчуванням дитини. Добре, якщо в школі 
є гарна їдальня, в якій учень отримає повноцінне за 
поживністю, а головне — якісне гаряче блюдо. На 
жаль, для більшості це — мрія.

Тому тема про те, що дати дитині з собою в школу 
стає «гарячою». І не такий простий, як здається з 
першого погляду. Адже здоровий перекус повинен:

а) тамувати голод дитини;
б) забезпечувати поточні потреби дитячого ор-

ганізму в поживних речовинах, зокрема — давати 
«паливо» для мозку;

в) бути зручним у перенесенні, стійким до перебу-
вання в кімнатній температурі протягом 5-7 годин;

в) не перебивати апетит дитини, адже вдома його 
чекає повноцінна їжа.

Що дати дитині
з собою до школи: 
здоровий перекус

Підкріпитися вітамінами
Яблука, груші, банани 

— для здорового перекусу 
годиться все! Головне — 
не йти в розріз зі смаками 
дитини: якщо він не любить 
яблука, немає сенсу класти 
їх у портфель. Хіба що в 
якості «подарунка для дру-
га» ...

Найважливіше правило: 
і фрукти і овочі (деякі діти 
охоче беруть з собою в 
школу морквину) повинні 
бути сезонними. Яблука в 
квітні цінності не представ-
ляють.

А як щодо бутербродів?
Під забороною — бутер-

броди з вареною і копче-
ною ковбасою. Втім, коп-
чена й варена ковбаси в 
ідеалі повинні бути під за-
бороною не тільки для ди-
тини, але і для дорослого. 
Але шматочок відвареної 
домашньої курятини в ла-
ваші — можна. Якісний сир 
— теж непоганий перекус 
для школяра.

У кого є печиво?
Цей клич про допомогу 

можна до кінця уроків по-

Будьте здорові!

чути майже що в кожному 
класі. Але принципи здоро-
вого харчування — на пер-
шому місці. Тому давайте 
дитині в школу цільнозер-
нові печиво. Цілісне зерно 
— це складні вуглеводи, які 
дають енергію тілу і мозку і 
надовго задовольняють по-
чуття голоду. 

Домашня випічка — теж 
непогане рішення. Але без 
крему і за умови, що в ті-
сто не був доданий марга-
рин — вкрай некорисний 
інгредієнт для дитячого ор-
ганізму.

Ингредиенты:
— тыква — 400 г; яйцо ку-

риное — 2 шт.; мука пшенич-
ная — 170 г; молоко — 100 
мл; корица молотая по вку-
су; разрыхлитель — ½ чай-
ной ложки; перец черный 
молотый — по вкусу; соль 
— по вкусу; ванилин — по 
вкусу; сахар — 50 г; пудра 
сахарная — по вкусу.

Инструкция:
1. Взбить венчиком моло-

ко, яйца, муку, сахар, корицу, 
ванилин, соль, перец и раз-
рыхлитель до однородной 
массы.

2. Тыкву натереть на мел-
кой терке, добавить в тесто 
и полученную массу измель-

Тыквенные блинчики с корицей

чить в блендере до состоя-
ния пюре.

3. Пожарить на масле до 
золотистого цвета.

4. Готовые блинчики посы-
пать сахарной пудрой. К ним 
можно подавать мед, взби-
тые сливки, сгущенку или 
сметану.

Смачного!
Гарбуз — 
корисний продукт 

М’якоть гарбуза містить 
мало калорій і хороша при 
надмірній вазі. У ній мало 
грубої клітковини і органіч-
них кислот, що дозволяє в 
маленьких дозах вживати її 
навіть людям із запальними 
захворюваннями шлунка та 
кишечника.

Гарбузова м’якоть корисна 
при залізодефіцитній анемії 
(недокрів’ї), тому що містить 
велику кількість мінеральних 
речовин, що беруть участь в 
кровотворенні: залізо, мідь, 
кобальт і цинк.

Пектин, що міститься в гар-
бузовій м’якоті, добре допо-
магає при запорах, підсилює 
виведення з організму хло-
ридів. 

У народній медицині вико-
ристовується свіжий сік гарб-
уза як сечогінний засіб.


