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І, взагалі — 21 століття надворі. Елек-
тромобілі, темна матерія, колайдер, 
вода на Марсі та купа штучно зача-
тих геніїв навколо.
Тим паче, у владу йдуть півтори сотні 
партій. З глузду з’їхати можна, поки 
розберешся де, хто, куди, за скільки  
й навіщо...
А тут, вибачте на слові, 
— дошка оголошень...

2-го жовтня опівдні випадкого 
опинився в центрі міста, де біля БК 
«Енергетик» відбувалося якесь чер-
гове передвиборне дійство: товпився 
народ, на все місто гриміла музика, 
а через деякий час почувся підсиле-
ний потужними динаміками знайомий 
голос. Дуже швидко за тембром та 
інтонаціями я впізнав, кому саме він 
належить — генералу армії Миколі Ма-
ломужу, керівнику зовнішньої розвідки 
України з 2005-го по 2010-й рік. Дуже 
шанованій мною людині, думки якої з 
приводу політичної ситуації в Україні, 
які М. Маломуж час від час висловлює 
в ЗМІ, завжди є слушними і виважени-
ми.

— А що Микола Григорович робить 
у Вишгороді? — запитав я знайомого, 
оскільки не знав що саме відбуваєть-
ся біля БК «Енергетик». 

— Як це — що? — здивувався знайо-
мий. — Підтримує В. Виговського!

— А яке відношення має В. Виговсь-
кий до М. Маломужа? — в свою чергу 
здивувався я. — Де Виговський, а де 
Маломуж!

 — Так Виговський же йде першим 
номером від Партії Честі! Ти що, не 
знаєш? Його із «Самопомочі» попроси-
ли, так він знайшов Українську партію 
честі, боротьби з корупцією та органі-
зованою злочинністю. Мабуть, Мало-
мужа попросили підтримати партію, ну 
от він і підтримує...

— Виговського? Як борця із коруп-
цією?! Самий короткий анекдот: Ви-
говський бореться із корупцією... 

— Виговського. А що Виговський 
поганого зробив?

— А ти вважаєш, що я критикую 
Виговського тому, що він зробив щось 
погане?.. — дещо розгубився я. — Ти 
помиляєшся. Зовсім не за це. Я крити-
кую його не за те, що він, зробив, а, як-
раз, навпаки: за те, що він не зробив... 

Вибори-2015: повний абзац!
Дуже хочеться 
віддати 
кому-небудь свій 
голос. Знати б ще, 
кому саме. 
Щоб потім 
не пожалкувати...

Знайомтеся!

З нар — у мери. 
«За сприяння міської ради»...

«Назревал конфликт. Остап про-
играл подряд пятнадцать партий,  
а вскоре еще три. Оставался один 
одноглазый.  В начале партии он от 
страха наделал множество ошибок 
и теперь с трудом вел игру к побед-
ному концу. Остап, незаметно для 
окружающих, украл с доски черную 
ладью и спрятал ее в карман...».

І. Ільф, Є. Петров «Золоте теля»
Для того, щоб вкрасти перемогу в  грі в 

шахи, потрібно поцупити туру. Для того, 
щоб вкрасти перемогу на виборах, треба 
поцупити голоси виборців. В принципі, 
це можна зробити майже законним спо-
собом. Якщо в тебе є конкурент з пріз-
вищем, наприклад, Семен Непийпиво, 
потрібно, всього-навсього, знайти хлопа 
з таким самим прізвищем. Ну, і, бажано 
з таким самим іменем. Або, в крайньому 
випадку, з іменем, яке починається на 
таку саму літеру. Хай це буде, скажімо, 
скажімо, Сидір Непийпиво. Після чого 
зареєструвати його (в останній момент), 
як кандидата. Все. Тепер можна спокійно 
морочити виборцям голову. Бо обов’язко-
во знайдуться такі, хто недобачить, не-
дочитає й недодумає, ставлячи позначку 
в бюлетені. І замість Семена Непийпиво 
проголосує за Сидора Непийпиво. Зви-
чайно, це — шахрайство. Але — шахрай-
ство, яке важко довести.

Недавно почув просто детективну 
історію. 30 вересня, за кілька годин до 
закінчення реєстрації кандидатів, в тому 
числі й на Вишгородського міського го-
лову, у Вишгородській міській виборчій 
комісії з’явився громадянин з прізвищем 
Семенов. На ім’я Олексій. З пакетом до-
кументів для реєстрації. Саме на міського 
голову. 

Перевіривши документи і виявивши, що 
кількох не вистачає, працівники комісії 
пояснили можливому меру, що в нього є 

час до 24.00. 
О. Семенов 
забрав доку-
менти і в цей 
день більше 
не повернув-
ся. 

А наступ-
ного дня, а 
саме — 1 жо-
втня в примі-
щення комісії 
завітала в. 
о. міського голови Марія Решетнікова, 
теж кандидат в мери Вишгорода, і попро-
сила дозволу ознайомитися із списком 
кандидатів, зареєстрованих на посаду 
Вишгородського міського голови. І дуже 
здивувалася, що в списку немає Олексія 
Семенова. Олександр Семенов є, а його 
двійника — Олексія Семенова — немає. 
А на її, Марії Решетнікової думку, він, 
Олексій Семенов, обов’язково мав би в 
списку бути...

Тут потрібно зауважити, що Марія Ре-
шетнікова — дуже розумна жіночка. Точ-
ніше, дуже хитра. Але, як зауважували ву-
стами одного із своїх ліричних героїв ті ж 
Ільф і Петров, «и на старуху бывает про-
руха». Замість того, щоб мовчки перегля-
нути список зареєстрованих кандидатів 
у мери і піти з Богом до помічників і рад-
ників, які «накосячили» з двійником-кан-
дидатом, та дати їм доброго прочухана, 

Марія Степанівна, за дурною начальни-
цькою звичкою, почала задавати зайві 
питання, та ще й емоційно. Чим миттєво 
викрила свою безпосередню причетність 
до згаданої афери. 

Ще через кілька днів до виборчої комісії 
прийшла довірена особа М. Решетнікової 
і почала запевняти членів комісії, що М. 
Решетнікова «не при справах». Нічого 
про двійника Олексія Семенова знати не 
знає і, взагалі, члени комісії кандидатку 
не так зрозуміли. Що доводило: на те, 
щоб помилку усвідомити, хоч і пізно, у М. 
Решетнікової розуму вистачило, а от на 
те, як саме її виправити — ні. 

А ще через день з’явився і сам двійник. 
І заявив членам комісії, що вони непра-
вомірно не зареєстрували його кандида-
том на посаду Вишгородського міського 
голови, бо у нього був... повний пакет 
документів. І з цієї причини він, Олексій 
Семенов буде звертатися до суду і, таки, 
доб’ється «справедливості».  

До речі: працівники комісії із достовір-
них джерел дізналися, що невдаха-кан-
дидат О. Семенов неодноразово притягу-
вався до кримінальної відповідальності , 
в т. ч. і за ст. 309 КК України (Незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи пересилка 
наркотичних засобів, психотропних вре-
човин чи їх аналогів без цілі збуту) і, на-
віть, «мотав» реальний термін. Отакий, 
от, «кандидат у мери»... 

Від редакції
А це вже верх цинізму: двійник не заспокоївся і, очевидно, знову ж таки, «за 

сприяння міської ради», навіть подав на Вишгородську міську виборчу комісію 
до суду за те, що йому, при наявності «повного пакету документів» відмовили в 
реєстрації. Найбільш цікаве те, що він надав в судове засідання відповідні «на-
лежні докази» у вигляді папірця, начебто, виданого виборчою комісією і, навіть, 
«завіреного» оригінальною печаткою...  

Прогнозуємо, що окрім чергової кримінальної справи (за підробку документів) 
Олексію Семенову в цій ситуації нічого не «світить». Навіть, «за підтримки Виш-
городської міської ради» в особі М. Решетнікової і К°.

В турнірі взяли участь вісім команд, 
котрі були розділені на дві підгрупи. 
Після проведення всіх матчів 
в групах виявилося, що до фіналу про-
билася команда Вишгорода (тренер 
Геннадій Каплунов) та Лютежа (тре-
нер Олександр Черкай). Пристрасті у 
вирішальному 
поєдинку вирували 
неабиякі.... Стор. 12

Хто пояснить нещасним виборцям 
в чому саме міститься радикалізм
С. М. Пінчука — першого «ляшківця-
кандидата» у Вишгородську міську 
раду? Ви знаєте, шановні читачі, 
цього головного інженера ТОВ
«Берізки Сервіс», який живе в Києві? 
Не знаєте? Ніколи 
не бачили з вилами 
біля міської ради?.. Стор. 9

Шановні колеги-кандидати 
в депутати до місцевих рад та на посаду Вишгородського міського голови! 

Давайте боротися і перемагати чесно, не переступаючи ту межу, за якою закінчується власне чесна боротьба і 
починається брехня та шахрайство. Давайте не втрачати людське обличчя в цих виборчих перегонах. Адже 25 жо-
втня мине і наступить 26-те, 27-ме жовтня. Життя виборами не закінчується. Нам разом жити в цьому місті, ходити 
по його вулицях, зустрічатися і дивитися один одному у вічі. Адже ніяка мета, — навіть, дійсно, висока, — не може 
виправдати брудних або сумнівних засобів, які використовуються для її досягнення.    

Давайте не обманювати ні себе самих, ні один одного, ні наших виборців.
              Кандидат на посаду Вишгородського міського голови                           Олександр Семенов 
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Моя міліція
У Вишгородському 
районі 
та м. Вишгород 
з  30.09.2015 

Вибори-2015: повний абзац!

Точка зору

Касько: «Діамантових прокурорів» 
прикриває слідче управлінння ГПУ

Протягом минулого тижня 
на території р-ну зареєстро-
вано 18 крадіжок майна,  1 
повідомлення про нанесен-
ня тілесних ушкоджень, що 
призвело до короткочасного 
розладу здоров’я громадян,  13 
дорожньо-транспортних при-
год в результаті яких 4 особи 
постраждали,  2  повідомлен-
ня про погрози громадянам, 3  
повідомлення про пошкоджен-
ня майна, 11 повідомлень про 
вчинення насильства в сім’ї.

Працівниками Вишгородського 
РВ вживаються заходи спрямо-
вані на попередження та роз-
криття злочинів, охорону громад-
ського порядку.

03.10.2015 року до Вишгород-
ського РВ звернувся гр. М.  який 
повідомив, що в м. Вишгород по 
вул. Симоненко за місцем про-
живання він виявив відсутність 
двох власних велосипедів  мар-
ки «ALPINA ECO LM» та «VIPER 
30». 
    04.10.2015 року  близько  09:30 
годин на 41 км. автодороги Київ 
-Десна поблизу с. Н. Дубечня 
водій автомобіля «Рено» не впо-
ровся з керуванням, виконуючи 
маневр обгону, та скоїв зіткнення 
з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок 
ДТП водія автомобіля «Рено» із 
травмами різного ступеня до-
ставлено до лікарні. 

   Начальник
підполковник міліції                           

                            П.І. Панфьоров              

Немає сайту краще дошки оголошень?

— Не існує, — відповів Ю. Боя-
рин. — Законом не передбачено. 

Можливо, законом і не перед-
бачено. 

Але ж у нас не звичайний рай-
он, а самий «просунутий». Не 
лише в області, а й в Україні. У 
нас ведеться постійне відеоспо-
стереження за головою РДА пря-
мо на робочому місці, а, також, 
за усіма відвідувачами його кабі-
нету. І передається не на якийсь 
там спеціальний сайт, а прямо на 
ю-туб. В он-лайн режимі. Так, що 
спостерігай за шоу під умовною 
назвою «В кабінеті голови Вишго-
родської РДА»   хоч із Австралії, 
хоч із ПАР, хоч із Республіки Ка-
бо-Верде (до 1986 р. Острова Зе-
леного Мису).

Окрім того, у нас в районі не-
давно стартувала Програма 
WinnerOS, «яка дає можливість 
дистанційно здобути професію 
Frontend-розробника (HTML/
CSS/JavaScript) та успішно пра-
цевлаштуватися в українську 
або зарубіжну IT-компанію за 4-6 
місяців», як вказано на відповід-
ному спецсайті, створеному «за 
підтримки Вишгородської рай-
держадміністрації». 

Іншими словами, у нас в рай-
оні, як я розумію, скоро автобуси 

між селами будуть керуватися не 
водіями, а комп’ютерами, а на 
кожному сільському обійсті, на 
горе місцевим злодюжкам, буде 
встановлено відеонагляд з он-
лайн передачею інформації як до 
господарської світлиці, так і до 
районного відділку міліції. 

А тут вибори. «Вибори, Карл!», 
— як полюбляють вигукувати 
блогери у Фейсбуці. Ви чуєте, 

шановні читачі: ВИ-БО-РИ?! На 
яких, як невтомлюються повто-
рювати політики, ми обираємо 
своє майбутнє. 

Бо — «корінна реформа са-
моврядування та безпрецедент-
не розширення повноважень».

Бо — під час війни. 

З кінця вересня на сайті Вишгородської міської виборчої 
комісії  (http://vishelections.at.ua) відслідковую рішення остан-
ньої, включаючи списки кандидатів у депутати міської ради. 
Дуже зручно.

Намагався знайти такий самий сайт Вишгородської районної 
виборчої комісії. Не знайшов. Отже, пішов до у БК «Енергетик» 
запитати у голови комісії  Ю. Боярина чи існує, взагалі, сайт 
Вишгородської районної виборчої комісії. 

Бо — після Революції гідності. 
І, взагалі — 21 століття надворі. 

Електромобілі, темна матерія, 
колайдер, вода на Марсі та купа 
штучно зачатих геніїв навколо.

Тим паче, у владу йдуть півто-
ри сотні партій. З глузду з’їхати 
можна, поки розберешся де, хто, 
куди, за скільки  й навіщо...

А тут, вибачте на слові, — до-
шка оголошень. Звичайно, надій-

на, «як весь цивільний флот», 
але й примітивна, як легендар-
ний російський лапоть. Дошка, 
якій вже років більше, ніж най-
старішому жителю району. Чи, 
навіть, України. Чи, навіть, світу. 
Дерев’яна дошка, яку не те що 
по Інтернету не показують, а, на-
віть, по звичайному телевізору. 
Навіть, у запису. Дошка, до якої із 
Сувида або Боденьок добирати-
ся години зо три. Отже, для того, 
щоб відслідковувати всі новини, 
які безперервно і невтомно ге-
нерує районна виборча комісія, 
сільським виборцям потрібно 
днювати і ночувати під цією зло-
щасною дошкою. Всім районом 
ставши табором на оновленій 
(за допомогою міськради!) площі 
біля БК «Енергетик».

Агов, голова районної ради Іри-
на Побідаш! Еге-ге-е-е-й, голова 
РДА О. Горган! Альо, шанов-
ні члени Громадської ради при 
Вишгородській РДА! Вам, усім, 
випадково, не соромно за рівень 
організації виборчого процесу 
у Вишгородському районі? А, 
саме, за «інформаційний сайт» у 
вигляді старої доброї дошки ого-
лошень? Чи цей рівень вас, вза-
галі, не цікавить? Чи, може, ви 
проти відкритості, прозорості й 
чесності на виборах до районної 
ради? А, також, проти нових ін-
формаційних технологій? Проти, 
ну, зізнайтеся? 

Зі всього видно, що — проти. 
А так вірилося, що — «за»... 

В. Борзовець

За його словами, конфлікт в 
Генпрокуратурі, який виник після 
затримки «діамантових проку-
рорів» заморозився, але проблема 
не зникла: «Як мінімум, дві справи 
розслідує Військова прокуратура 
стосовно працівників Генеральної 
інспекції. Ці абсолютно надумані 
кримінальні провадження є засо-
бом психологічного тиску на проку-
рорів і слідчих», — сказав він.

Військова прокуратура розслідує дві кримінальні справи сто-
совно працівників Генеральної інспекції, які брали участь у роз-
робці операції із затримання підозрюваних у корупції прокурорів 
Володимира Шапакіна і Олександра Корнійця.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив заступник генпроку-
рора Віталій Касько.

Окрім того, за словами Каська, 
одну кримінальну справу стосовно 
слідчих намагаються реанімувати 
через суд «за певною схемою».

«Вона стосується наших слідчих, 
прокурорів, працівників СБУ і суд-
дів апеляційного суду. Ця справа 
була закрита після громадського 
розголосу на другий день після 
порушення. Тепер якимось чином 
постанова про закриття цього про-

Отакої...

В ГПУ законопроект об отмене залога 
коррупционерам назвали популизмом

вадження опинилася у підозрюва-
ного Шапакіна, який не має жод-
ного відношення до цієї справи, 
і оскаржив її в суді. Тобто це така 
собі «схема» відновити криміналь-
не провадження стосовно наших 
прокурорів, але вже через суд», — 
зазначив прокурор.

«Про що це говорить? Про те, 
що вищі службові особи Головного 
слідчого управління ГПУ як працю-
вали на захист «діамантових проку-
рорів», так і працюють. Тим самим 
дається сигнал іншим прокурорам:  
проблеми в системі будуть саме в 
тих, хто бореться з корупцією, а не 
навпаки», — додав він.

Законопроект об отмене зало-
га при рассмотрении дел кор-
рупционеров, предложенный 
Президентом, не соответствует 
нормам Европейской конвен-
ции о защите прав человека и 
практике Европейского суда по 
правам человека. Об этом в ин-
тервью «Укринформу» заявил 
заместитель генпрокурора Укра-
ины Виталий Касько, передает 
«Слово и Дело».

«Такой подход прямо противо-
речит практике Европейского суда 
по правам человека и, соответ-
ственно, Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод. Разве желание выглядеть 
хорошо перед избирателями долж-

но преобладать перед европейски-
ми ценностями, за которые люди 
стояли на Майдане?», — отметил 
Касько. 

По словам чиновника ГПУ, пра-
вильнее было бы внести измене-
ния в Уголовно-процессуальный 

кодекс Украины, включив тяжкие и 
особо тяжкие коррупционные пре-
ступления в перечень, по которым 
судьи имеют право не применять 
залог.

«Этот вопрос можно решить в 
соответствии с европейскими стан-
дартами. 

Для этого нужно внести измене-
ния в Уголовно-процессуальный 
кодекс и включить, например, тяж-
кие и особо тяжкие коррупционные 
преступления в перечень случаев, 
когда судья имеет право не при-
менять залог», — добавил Касько, 
отвечая на вопрос, каким образом 
можно предотвратить бегство кор-
рупционеров после уплаты ими 
задатка.

Я. Москаленко став депутатом Ради 
від Вишгородського мажоритарного 
округу, що на Київщині.

Попереднім керівником групи «Воля 
народу» був Ігор Єремеєв.

У липні цього року він отримав важку 
черепно-мозкову травму в результаті 
падіння з коня, і 13 серпня помер, не 
приходячи до тями.

Ярослав Москаленко очолив 
групу «Воля народу» 
у Верховній Раді України

Про це оголосив спікер парламенту Володимир Гройсман на 
пленарному засіданні, повідомляє ВВС.

Голос народу

«Уровень об-
щ е с т в е н н о г о 
доверия к суду 
– крайне низ-
кий. Общество 
требует реши-
тельных мер 
касательно об-
новления судей-
ского корпуса. Успешным приме-
ром такого обновления является 
новая патрульная полиция, и тот 
же подход должен быть применён  
в отношении судей. Единственным 
эффективным методом очищения 
судебной власти является вне-
дрение изменений в Конституцию 
Украины, предусматривающих 
создание новой системы судов, и 
объявление прозрачного конкурса 

Петиция с требованием 
обновления судейского корпуса 
набрала более 25 тысяч голосов

Электронная петиция с требованием полностью обновить су-
дейский корпус по примеру патрульной службы собрала более 25 
тыс. подписей на сайте Президента Украины.

на все судей-
ские должно-
сти», — ска-
зано в тексте 
петиции.

Данная пе-
тиция набрала 
необходимое 
для рассмо-

трения количество голосов всего 
за неполный месяц – это на два 
месяца раньше положенного сро-
ка.
 Напомним, 24 июля Президент 
Петр Порошенко подписал Закон 
об электронном обращении и элек-
тронной петиции. А уже 29 августа 
на сайте Президента начали появ-
ляться первые требования украин-
цев.
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Знайомтеся!
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Дуже хочеться віддати кому-небудь свій голос. 
Знати б ще, кому саме. Щоб потім не пожалкувати...

(Продовження.
Початок на стор. 1)

БІЙТЕСЬ БАЙДУЖИХ...
Отже, розставимо всі крапки 

над «і». Представники депутат-
ської більшості у міській раді, до 
яких безпосередньо відноситься 
В. Виговський, нікого не вбива-
ли, не гвалтували, не грабували 
на вулиці, приставляючи ножа до 
горла, і не залазили в приватні 
будинки через вікна, щоб поцупи-
ти там гроші та коштовності.

Вони просто мовчки підні-
мали руки, коли на сесійне за-
сідання  виносилося питання, 
заздалегідь ретельно обду-
мане і підготовлене заступни-
ками міського голови  разом 
з юристами міськвиконкому, 
іншими працівниками апарату, 
та схвалене секретарем ради  
(з точки зору процедури) і са-
мим В. Решетняком.     

Головним завданням цих, так 
званих, «депутатів» було прого-
лосувати. Мовчки. Просто підтри-
мати той чи інший проект рішен-
ня, не задаючи зайвих запитань і 
не піднімаючи, як кажуть в Одесі, 
«кіпішу».       

Хтось із них це робив в обмін 
на земельну ділянку, яка оформ-
лялася на дружину, сестру, матір, 
батька, тітку чи дядька, або про-
сто хорошого знайомого. Хтось 
— за дозвіл встановити МАФ 
(малу архітектурну форму — 
кіоск) в людному місті Вишгоро-
да. А хтось — за долю від при-
бутку, який мав принести той чи 
інший бізнес-проект.

Бо всі питання, які потребували 
мовчазної депутатської підтрим-
ки, стосувалися саме бізнесу. 
Точніше, не бізнесу в прямому 
розумінні, а, саме, нормально-
го чесного бізнесу, а бізнесу 
спеціального, що був побудо-
ваний на корупційних схемах 
крадіжки у міської громади ма-
теріальних цінностей, які їй нале-
жали: бюджетних коштів, землі, 
квартир.

Таким чином, ми не можемо на-
звати більшість депутатів міської 
ради, працівників апарату, членів 
міськвиконкому звичайними 
злочинцями, інкримінуючи їм 
зроблене ними щось погане.  

Однак, вони, безумовно, були 
співучасниками злочину. Точ-
ніше — багатьох, величезної 
кількості злочинів. Адже, для 
того, щоб бути співучасником 
злочину — зовсім не обов’язко-
во, приставивши ножа до горла 
жертви,  нишпорити у неї по ки-
шенях. Достатньо просто стояти 
«на шухері». Або, навіть, прохо-
дити повз, відвернувши голову і 
роблячи вигляд, що «це мене не 
стосується».

Пам’ятаєте: «Не бійся ворогів 
— у гіршому випадку вони мо-
жуть тебе вбити.

Не бійся друзів — у гіршому 
випадку вони можуть тебе зра-
дити.

Бійся байдужих — вони не вби-
вають і не зраджують, але тіль-
ки з їхньої мовчазної згоди існу-
ють на землі зрада і вбивство».

В цій брудній грі, називайте 
її, як хочете: «в депутати» чи 
«в обранці народу», чи «в місь-
ку раду», в більшій чи в меншій 
мірі брали участь всі ті депутати, 

які  щось за період своєї каден-
ції від В. Решетняка отримали. 
Оскільки, наскільки мені відомо, 
він нічого нікому не виділяв «про-
сто так». Просто одні отримали 
більше, інші — менше. Нам всім 
відомо, хто саме  що отримав. 
Хто саме добряче поправив своє 
матеріальне становище та про-
сунув свій бізнес протягом депу-
татської каденції.

Так от, ці «всі», всі представ-
ники цієї мовчазної більшості, на 
моє тверде переконання, втра-
тили моральне право бути пред-
ставниками міської (чи районної) 
громади в органах місцевого са-
моврядування. Саме тому, що «з 
їх мовчазної згоди...». Згоди, яка 
була примітивно куплена керів-
никами міської ради — В. Решет-
няком і М. Решетніковою. За ра-
хунок місцевої громади. 

В. Виговський просто є одним із 
яскравих представників  цієї мов-
чазної депутатської більшості. От 
і все. А згадав я його ім’я першим 
лише тому, що «Самопоміч», 
в яку він першим «вписався», 
вирішивши її, практично, при-
ватизувати, задовго до виборів 
виставила своїх «кандидатів в 
кандидати» в міську раду. Де я 
його прізвище і знайшов.    

ОТЖЕ, «САМОПОМІЧ». 
КАНДИДАТИ...

Тепер, після реєстрації цієї 
політичної сили, з’ясувалося, що 
команду своїх кандидатів до рай-
ради вона взагалі не виставила. 
Є лише кандидати в депутати до 
міської ради.

Наскільки цей список відріз-
няється від першого, того, що 
був опублікований на відповід-
ному сайті і проаналізований 
в №24(267)нашої газети від 21 
серпня 2015 р.(вже після того, як 
з нього прибрали В. Виговсько-
го)? 

Тоді в ньому були:
1) Олександр Балуєв; 
2) Тетяна Бражнікова; 
3) Юрій Дрьомін; 
4) Віталій Кутаф’єв; 
5) Георгій Чебан; 
6) Ірина Чубач; 
7) Ігор Беркун; 
8) Віталій Варченко; 
9) Наталія Кисіль; 
10) Сергій Новік; 
11) Юрій Чернецький; 
12) Костянтин Бондаренко; 
13) Павло Ведринський; 
14) Вікторія Кулакова; 
15) Олексій Ростовський; 
16) Олексій Черняхівський.
В списках кандидатів, за-

реєстрованих міською виборчою 
комісією відсутні:

— Олександр Балуєв;
— Віталій Кутаф’єв;
— Ігор Беркун;
— Віталій Варченко;
— Наталія Кисіль;
— Юрій Чернецький. 
Замість них з’явилися:
— Тетяна Часовських;
— Дмитро Сорокін;
— Антон Прокопенко;
— Оксана Подшивалкіна;
— Володимир Маліков;
— Павло Кондратюк.
Іншими словами, із 6-ти гро-

мадян, так чи інакше пов’язаних 
із міською радою (В. Кутаф’єв, 
І. Беркун, Г. Чебан, Н. Кисіль, О. 

Ростовський та О. Балуєв), зали-
шили лише Г. Чебана та О. Ро-
стовського. Ще прибрали В. Вар-
ченка, що обслуговує комп’ютери 
в міській раді. Шостим заміненим 
став Ю. Чернецький («відновлен-
ня навчально-спортивної бази»). 
З якої причини — невідомо.

Зате, залишили «забудовни-
ка» О. Ростовцева. І всіх ен-
тузіастів-захисників «гребної 
бази», зібраних В. Кулаковою під 
крильцем «революціонерки» І. 
Побідаш.

Ким саме замінили 6 вилуче-
них із списку кандидатів? За ін-
формацією знову звертаємося до 
офіційного сайту «Самопомочі». 

«Часовських Тетяна Мико-
лаївна

Народилася 1 грудня 1957 року 
в місті Петропавловськ, Кам-
чатської області. 

...З 2011 року повернулась в 
аудиторську компанію. де і пра-
цюю по теперішній час.

Громадська активність
Маю активну життєву пози-

цію. З 2013 року приймаю актив-
ну участь в організації турніру 
з плавання на призи Часовсь-
ких...».

«Сорокін Дмитро Павлович
Народився 20 липня 1989 року 

в місті Вишгород. У червні 2006 
р. почав навчатися у Національ-
ному Авіаційному Університеті, 
у Інституті Економіки та Ме-
неджменту на факультеті 
менеджменту та логістики. 
30 червня 2010 року отримав 
атестат про загальну середню 
освіту та диплом бакалавра з 
менеджменту. З жовтня 2010 по 
жовтень 2012 навчався у бізнес- 
школі при University of Wales, де 
захистивши дисертацію отри-
мав диплом Masters of Business 
Administration за спеціалізацією 
стратегічний менеджмент.

На даний момент займаюсь 
проектною роботою в компанії 
OSD Group.

Громадська активність:
У вересні 2014 року, втра-

тивши роботу, але маючи на 
меті допомогти армійцям на 
сході країни, організовую разом 
зі знайомим волонтерсько-ін-
формаційний проект #нехвата-
етрук. Даний проект стрімко 
розвився по всій країні і активно 
функціонує по сей день».

«Прокопенко Антон Сергій-
ович

Народився 15 травня 1985 
року в м. Вишгород.

В 2010 здобув вищу освіту 
за кваліфікаційним рівнем ма-
гістр, спеціальність «водні 
біоресурси» в Національному 
університеті біоресурсів і при-
родокористування та одержав 
кваліфікацію «дослідник аква-
культури».

...Лютий 2015 і по теперішній 
час — заступник Голови Громад-
ської організації «Спілка рибалок 
та мисливців України», радник 
з питань іхтіології та рибного 
господарства Громадської ор-
ганізації «Асоціація рибалок-про-
мисловиків».

Громадська активність...».
(Інформація відсутня).
Подшивалкіна Оксана Фе-

дорівна
Народилася 14.12.1969, м. Київ

Київський політехнікум зв’язку.
З 1990 р. по 1994 р. працювала 

на посаді начальника відділення 
зв’язку Вишгород-1. З 1994р. по 
теперішній час займаюсь під-
приємницькою діяльністю.

Громадська активність...».
(Інформація відсутня).
«Маліков Володимир Воло-

димирович
Народився 17.04.1984 року в 

селі Сушинівка Уярського району 
Красноярського краю.

З 2008 року... займаю поса-
ду директора ТОВ «Дніпрбур-
сервіс».

Громадська активність...».
(Інформація відсутня).
Кондратюк Павло Остапо-

вич
Народився 14 вересня 1975 р., 

в с. Катюжанка Вишгородського 
району Київської обл.

Середня школа № 143, м. Київ 
(1982-1999 рр.), Київський тех-
нікум громадського харчування, 
факультет «Обладнання харчо-
вої промисловості» (1992-1995 
рр.).

Місце праці: ТОВ «Дубечансь-
кий деревообробний комбінат» 
— засновник, генеральний ди-
ректор (з 2006 по сьогоднішній 
день). З липня 1999 р. — фізична 
особа-підприємець.

Громадська активність...».
(Інформація відсутня).
Отже, чому саме Т. Часовсь-

ких, Д. Сорокін, А. Прокопенко,  
О. Подшивалкіна, В. Маліков, П. 
Кондратюк? Якщо в трьох із них 
навіть інформація про громадсь-
ку активність відсутня? Тому, що 
не судимі? Чи тому, що мають 
середню, середню спеціальну 
чи, навіть, вищу освіту? Питання 
залишається відкритим...

Одне можу сказати точно: осо-
бисто я не можу підтвердити, що 
всі ці кандидати протягом остан-
ніх років проявляли особливу 
цікавість до проблем місцевого 
самоврядування в нашому місті.

Залишається іх появу на на-
шому місцевому політичному не-
босхилі пояснити приблизно так 
само, як пояснив один із героїв  
роману «Золоте теля» І. Ільфа і 
Є. Петрова: раз існує політичний 
проект «Самопоміч», який бере 
участь у виборах до Вишгородсь-
кої міської ради, то має ж хтось 
балотуватися під його прапора-
ми? Тим паче, якщо людина вміє 
читати й писати, та й в тюрмі не 
сиділа. От і балотується...

Втім, приблизно те ж саме мож-
на сказати про всіх інших канди-
датів від «Самопомочі»...

І, наостанок, про найдостойні-
ших з достойних.

Юрій Дрьомін вирішив іти у 
міські голови. 

Президент «Національної 
Федерації академічного веслу-
вання України» Володимир Вла-
сенко балотується від «Самопо-
мочі» в депутати до Київської 
обласної ради по 20 виборчому 
округу.

Економічний радник з питань 
депозитарної діяльності СП ТОВ 
«Драгон Капітал» Анна Сапун-
цова збирається туди ж, але по 
21-му округу. 

Чому саме Ю. Дрьомін і А. Са-
пунцова, питаєте? Не знаю. На-
віть, не здогадуюся.  

ЩОДО «НОВИХ ОБЛИЧЧ»...
Ну, от, нарешті з’явилися і спи-

ски кандидатів в депутати місь-
кої, районної та обласної рад від 
нашої партії забудовників.

Ось вони.
Вишгородська міська рада:
1) Коба Сергій Олександро-

вич, 12.07.1984 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе у м. Вишго-
род, перший кандидат;

2) Алексеєнко Віталій Воло-
димирович, 22.02.1985 р. н., 
освіта вища, безпартійний, поміч-
ник-консультант депутата Київсь-
кої міськради, живе у м. Київ, 
14-й округ;

3) Борденюк Олександр 
Олександрович, 27.06.1984 
р.н., освіта вища, безпартійний, 
завідувач водно-спортивної бази 
КП УФКС у Вишгородському рай-
оні, живе у м. Вишгород, 24-й 
округ;

4) Борисенко Володимир 
Анатолійович, 16.07.1951 р. н., 
освіта вища, безпартійний, пен-
сіонер, живе у м. Вишгород, 2-й 
округ;

5) Боришкевич Олександр 
Васильович, 09.08.1992 р. н., 
освіта  вища, безпартійний, го-
лова ГО «1991. ПОКОЛІННЯ НЕ-
ЗАЛЕЖНИХ», живе у м. Київ, 6-й 
округ;

6) Василенко Наталія Петрів-
на, 18.05.1972 р. н., освіта вища, 
безпартійна, керуюча справами 
виконавчого комітету Вишго-
родської міської ради, живе у м. 
Вишгород, 29-й округ;

7) Вовк Віктор Тарасович, 
15.10.1984 р. н., освіта вища, без-
партійний, головний спеціаліст 
Управління держземагенства у 
Вишгородському районі, живе у 
м. Вишгород, 17-й округ;

8) Гаврилко Лариса Мико-
лаївна, 27.05.1974 р. н., освіта 
вища, безпартійна, спеціаліст 
І-ї категорії виконавчого коміте-
ту Вишгородської міської ради, 
живе у м. Вишгород, 27-й округ;

9) Галаган Віталій Миколай-
ович, 25.11.1981 р.н., освіта 
вища, безпартійний, завідуючий 
господарством Ц е н т р а л ь н о ї 
бібліотеки Вишгородського рай-
ону, живе у м. Вишгород, 19-й 
округ;

10) Гейвах Олександр Васи-
льович, 28.01.1991 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Біла Церк-
ва, 12-й округ;

11) Головко Олексій Вікторо-
вич, 12.10.1981 р.н.,освіта вища, 
безпартійний, тимчасово не пра-
цює, живе в м. Вишгород, 5-й 
округ;

12) Гречин Сергій Миколайо-
вич, 27.01.1982 р.н. освіта вища, 
безпартійний, приватний під-
приємець, живе у м. Вишгород, 
15-й округ;

13) Єрмак Ігор Олегович, 
10.06.1990 р. н., освіта  вища, 
безпартійний, оператор верстатів 
ПАТ «Промзв’язок», живе у м. 
Вишгород, 33-й округ;

14) Івженко Євген Васильо-
вич, 08.05.1978 р.н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ТОВ «Еліт-фасад», живе у м. 
Вишгород, 3-й округ;

15) Карнаух Андрій Олего-
(Продовження на стор. 4)
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33) Харченко Ольга Ігорівна, 
17.04.1974 р. н., освіта вища, 
безпартійна, фізична особа-під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
22-й округ;

34) Хожай Сергій Григорович, 
09.01.1977 р. н., освіта вища, 
безпартійний, директор Т О В 
«Компанія Інтек», живе в м. Київ, 
1-й округ;

35) Якубенко Володимир 
Миколайович, 21.01.1977 р. н., 
освіта  середня спеціальна, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в смт. Олександрівка, 20-й 
округ.

Вишгородська районна рада:
1) Мельниченко Юрій Мико-

лайович, 29.09.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе у смт. Ди-
мер, перший кандидат;

2) Амбаров Максим Вадимо-
вич, 17.12.1989 р. н., освіта 
вища, безпартійний, головний 
спеціаліст Київської філії 
ПрАТ «БрокБізнес», живе у м. 
Вишгород, 19-й округ;

3) Баркар Олена Олегівна, 
03.05.1995 р. н., освіта неповна 
вища, безпартійна, студентка, 
живе в с. Старі Петрівці,  24-й 
округ;

4) Барсуков Микола Сергійо-
вич, 25.11.1961 р. н., освіта за-
гальна середня, безпартійний, 
пенсіонер, живе в с. Старі Петрів-
ці, 31-й округ;

5) Бернадський Микола Ми-
колайович, 22.06.1981 р. н., 
освіта вища, безпартійний, фі-
зична особа-підприємець, живе в 
смт. Димер, 20-й округ;

6) Борисенко Володимир 
Анатолійович, 16.07.1951 р. н., 
освіта вища, безпартійний, пен-
сіонер, живе в м. Вишгород, 1-й 
округ;

7) Боришкевич Олександр 
Васильович, 09.08.1992 р. н., 
освіта  вища, безпартійний, го-
лова ГО «1991. ПОКОЛІННЯ НЕ-
ЗАЛЕЖНИХ», живе в м. Київ, 5-й 
округ;

8) Данченко Ганна Миколаїв-
на, 20.05.1984 р. н., освіта вища, 
безпартійна, керівник напрямку з 
реклами та маркетингу ПП «Ком-
панія «Техноклімат», живе в м. 
Київ, 26-й округ;

9) Данчин Олексій Олексан-
дрович, 04.11.1973 р. 
н., освіта вища, безпартійний, 
заступник голови правління АО 
«Міжнародний адвокатський 
альянс», живе в м. Вишгород, 4-й 
округ;

10) Камінський Богдан Оле-
гович, 19.06.1991 р. н., о с в і т а 
вища, безпартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
35- округ;

11) Кияниця Олександр Олек-
сандрович, 25.07.1992 р. н., 
освіта вища, безпартійний, тим-
часово не працює, живе в м. 
Вишгород, 23-й округ;

12) Коба Сергій Олексан-
дрович, 12.07.1984 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Виш-
город, 2-й округ;

13) Коваленко Юрій Ана-
толійович, 08.06.1962 р. н., 
освіта  вища, безпартійний, пен-
сіонер, живе в с. Жукин, 16-й 
округ;

14) Козак Віталій Вікторович, 
14.06.1982 р. н., освіта вища, без-
партійний, начальник продажу 
СК ТДВ «Альфа-Гарант», живе в 
с. Глібівка, 14-й округ;

15) Костюченко Тетяна Бо-

рисівна, 30.05.1975 р. н., освіта 
вища, безпартійна, оператор 
ДОП КОД УДППЗ «Укрпошта», 
живе в с. Демидів, 15-й округ;

16) Кравчук Віталій Станісла-
вович, 20.12.1974 р. н.,  освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Вишго-
род, 6-й округ;

17) Крученюк Олег Зіновій-
ович, 18.07.1983 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе в с. Гав-
рилівка, 13-й округ;

18) Лохманюк Олександр 
Анатолійович, 24.12.1970 р. н., 
освіта вища, безпартійний, тим-
часово не працює, живе в с. Нові 
Петрівці, 25-й округ;

19) Міняйло Олена Миколаїв-
на, 16.02.1982 р. н., освіта се-

редня спеціальна, безпартійна, 
повар ДП «Їдальня Демидівсь-
кої спеціалізованої школи», живе 
в с. Володимирівка, 29-й округ;

20) Мороз Олександр Вікто-
рович, 03.01.1973 р. н., 
освіта вища, безпартійний, при-
ватний охоронець ТОВ «Секью-
райті», живе в м. Київ, 22-й округ;

21) Петросюк Михайло Ана-
толійович, 26.07.1980 р. н., 
освіта середня спеціальна, без-
партійний, старший зміни ОФ 
«НОРК», живе в с. Воронківка, 
30-й округ;

22) Редька Роман Вікторович, 
30.09.1987 р. н., освіта вища, 
безпартійний, інженер-землевпо-
рядник Центрального державно-
го земельного кадастру, живе с. 
Катюжанка,17-й округ;

23) Сапон Михайло Михай-
лович, 22.11.1991 р. н., освіта 
вища, член ПП «Нові об-
личчя», заступник начальника 
Державного архітектурно-бу-
дівельного контролю Ірпінської 
міської ради, живе в смт. Димер, 
7-й округ;

24) Урсол Сергій Віталійович, 
06.02.1973 р. н., освіта вища, 
безпартійний, начальник Вишго-
родського районного управління 
ГУ Держсанепідслужби України, 
живе в м. Вишгород, 3-й округ;

25) Ушаков Максим Віталійо-

А це — «нове обличчя» майбутнього 
мера за версією «Нових обличч»

Т. Бражнікова: оце і є майбутній мер родом із «Са-
мопомочі»...

вич, 11.12.1991 р.н., освіта вища, 
безпартійний, юрисконсульт КЗ 
КОР «КОЦЕМДМК», живе у м. 
Вишгород, 32-й округ;

16) Кацуба Максим Миколай-
ович, 02.04.1981 р. н., освіта 
вища, безпартійний, головний ін-
женер ТОВ «СОТО», живе у м. 
Вишгород, 8-й округ;

17) Ковальський Олександр 
Володимирович, 14.05.1985 
р.н.,  освіта вища, безпартій-
ний, безробітний, живе у м. Виш-
город, 18-й округ;

18) Костромаха Євген Льо-
вович, 08.10.1972 р. н., освіта 
вища, безпартійний, заступник 
директора ТОВ «Компанія 
Інтек», живе в м. Київ, 28-й округ;

19) Кравчук Віталій Станісла-
вович, 20.12.1974 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Виш-
город, 25-й округ;

20) Кривенко Ярослав Ана-
толійович, 27.01.1991 р. н., 
освіта вища, безпартійний, ме-
неджер по оренді ТОВ «У.К.Н.», 
живе в м. Київ, 34-й округ;

21) Кутовий Михайло Олек-
сандрович, 17.06.1992 р. н., 
освіта вища, безпартійний, тим-
часово не працює, живе в м. Київ, 
21-й округ;

22) Лисак Богдан Сергійович, 
26.05.1992 р. н., освіта вища, 
безпартійний, помічник директо-
ра ТОВ «Євролізинг», живе в м. 
Київ, 9-й округ;

23) Макаренко Галина За-
харівна,  17.07.1960 р. н., 
освіта вища, безпартійна, пен-
сіонер, живе в м. Вишгород, 11-й 
округ;

24) Олизько Дмитро Олексан-
дрович, 22.08.1984 р.н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород,  
26-й округ;

25) Пивоваров Євген Вікто-
рович, 14.10.1992 р.н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Київ, 23-й 
округ;

26) Сабеніна Софія Костян-
тинівна, 05.08.1994 р. н., освіта 
вища, безпартійна, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Київ, 
30-й округ;

27) Сахаров Федір Федо-
рович, 18.09.1984 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
16-й округ;

28) Степанишина Оксана Вік-
торівна, 19.05.1990 р. н., освіта 
вища, безпартійна, спеціаліст 
І-ї категорії виконавчого коміте-
ту Вишгородської міської ради, 
живе в м. Вишгород, 13-й округ;

29) Тельнов Юрій Валерійо-
вич, 21.08.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійний, економіст 
ТОВ «КАН буд», живе в м. Виш-
город, 7-й округ;

30) Торохтій Володимир Ми-
колайович, 21.12.1990 р. н., 
освіта агальна середня, без-
партійний, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 10-й округ;

31) Урсол Сергій Віталійович, 
06.02.1973 р. н., освіта вища, без-
партійний, начальник управління 
Вишгородського управління ГУ 
Держепідемслужби у Київській 
обл., живе в м. Вишгород, 4-й 
округ;

32) Ушаков Максим Віталій-
ович,  01.11.1994 р. н., освіта 
неповна вища, безпартійний, сту-
дент, живе в м. Ірпінь, 31-й округ;

(Продовження.
Початок на стор. 1, 3)

вич, 01.11.1994 р. н., освіта не-
повна вища,  безпартійний, сту-
дент, живе в м. Ірпінь, 34-й округ;

26) Черноус Олександр Ми-
хайлович, 03.08.1990 р. н., 
освіта вища, безпартійний, тим-
часово не працює, живе в м. 
Вишгород, 27-й округ;

27) Шароваров Костянтин 
Ігорович,  20.01.1993 р. н., освіта 
середня спеціальна, безпартій-
ний, тимчасово не працює, живе 
в с. Савенка, 8-й округ.

Не оминули «Нові обличчя» 
своєю увагою й Київську обласну 
раду. Туди ідуть:

— О. Боришкевич, голова ГО 
«1991. ПОКОЛІННЯ НЕЗАЛЕЖ-
НИХ» (який в списках вобласну 
раду іменується «самозайнята 
особа»), якого ми вже бачили 

в списках і в міську, і в районну 
ради;

— С. Коба (без коментарів);
—   Олександр Мороз (він же 

кандидат в депутати до районної 
ради);

— Юрій Мельниченко (той, що 
очолює список кандидатів «Но-
вих обличч» до районної ради).

Отже, наскільки «Нові об-
личчя» «ім. Карплюка-Христюка» 
виявилися дійсно новими?

Про С. Кобу ми вже писали і 
нагадували вам, шановні читачі, 
його буремну «майданівську» 
біографію. Нічого дивного в тому, 
що «Нові обличчя» зробили дру-
гим обличчям партії і її символом 
(після Д. Христюка) саме С. Кобу. 
Все логічно і закономірно, бо 
«яке їхало, таке й здибало». 

Що стосується інших канди-
датів, то звертають на себе ува-
гу  нинішні й колишні працівники 
апарату Вишгородського місь-
квиконкому — Олексій Данчин 
(відповідав за земельні питання 
на посаді заступника міського го-
лови), керівник апарату Наталія 
Василенко, спеціалісти 1-ї кате-
горії Лариса Гаврилко та Оксана 
Степанишина, журналістка Гали-
на Макаренко. Не знаю які саме 
ідеали та цінності пов’язують 
цих кандидатів з партією забу-
довників, але, мабуть, високі. Як 

багатоповерхівки, які «прикраша-
ють» Ірпінь, Бучу та Вишгород.    

З ПРИВОДУ «БОРЦІВ 
З КОРУПЦІЄЮ»...

Українська партія честі, бороть-
би з корупцією та організованою 
злочинністю. Не назва, а просто 
пісня. Так і хочеться вступити. 
Причому — негайно. Але не всту-
плю. Бо, як кажуть, «поїзд вже 
пішов».

Отже, читаємо списки канди-
датів в депутати від цієї партії.

 Вишгородська міська рада:
1) Виговський Валерій Пав-

лович, 29 травня 1959 р. н., 
освіта вища, безпартійний, ди-
ректор ТОВ «Рута», живе в м. 
Вишгород, перший кандидат;

2) Базільчук Євген Петро-
вич, 01 червня 1990 р. н., освіта 

вища, безпартійний, менеджер 
по роботі з персоналом Т О В 
«Пава», живе в м. Вишгород, 
16-й округ;

3) Балуєв Олександр Івано-
вич, 18 жовтня 1970 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ТОВ «Авто Лайн», живе в м. Київ, 
29- округ;

4) Беркун Ігор Владиславо-
вич, 22 лютого 1968 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ТОВ телерадіокомпанія «Више 
Град», живе в м. Вишгород, 11-й 
округ;

5) Бондаренко Петро Воло-
димирович,  29 січня 1944 р. н., 
освіта вища, безпартійний, пен-
сіонер, живе в м. Вишгород, 3-й 
округ;

6) Виговський Роман Ва-
лерійович,  22 квітня 1990 р., 
освіта вища, безпартійний, за-
ступник директора ТОВ «Пава», 
живе в  м. Вишгород, 28-й округ;

7) Войтенко Ірина Василів-
на, 5 серпня 1974 р. н., освіта 
професійно-технічна, безпартій-
на, завідуюча відділенням Виш-
городського районного тери-
торіального центру соціального 
обслуговування, живе в м. Виш-
город, 24-й округ;

8) Грицик Тетяна Володи-
мирівна, 09 січня 1959 р. н., 
освіта вища, безпартійна, вчи-
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кому-небудь свій голос. 
Щоб потім не пожалкувати...

В самому центрі міста, біля «Білли», на величенькому такому мікроавтобусі, що добрячи, таки, заважає і пішоходам, і водіям, 
прямо на автобусній зупинці — версія «Партії честі...» з цього ж приводу...

тель Вишгородської загальноо-
світньої школи І-ІІІ ступенів №1, 
живе в      м. Вишгород, 7-й округ;

9) Гуденко Богдан Олексан-
дрович, 20 липня 1992 р. н., 
освіта вища, безпартійний, тим-
часово безробітний, живе в м. 
Вишгород, 31-й округ;

10) Гуденко Олександр Дми-
трович, 17 квітня 1970 р. н.,  
освіта вища, безпартійний, гене-
ральний директор ТОВ «Лідер 
ВМС», 26-й округ;

11) Ільчук Лариса Петрівна, 
23 червня 1979 р. н., освіта вища, 
Партія «Захисників Вітчизни», 
старший викладач кафедри су-
спільних наук Київського на-
ціонального університету театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Кар-
пенка-Карого, живе в Вишгороді, 

30 округ;
12) Калінова Світлана Ко-

стянтинівна, 13 березня 1988 
р. н., освіта вища, безпартійна, 
вчитель Вишгородської спеціалі-
зованої школи «Сузір’я», живе в  
м. Вишгород, 22-й округ;

13) Калішевська Олена Ми-
колаївна, 12 червня 1973 р. н., 
освіта вища, безпартійна, началь-
ник відділу розвитку банківського 
бізнесу ТВБА №100026/0726, АТ 
«Ощадбанк», живе в м. Вишго-
род, 20-й округ;

14) Кисіль Наталія Михай-
лівна, 28 вересня 1963 р. н., 
освіта вища, безпартійна, дирек-
тор Вишгородського МЦХЕТУМ 
«Джерело», живе в м. Вишгород, 
34-й округ;

15) Колодзян Юрій Дмитро-
вич, 07 квітня 1957 р. н., освіта 
вища, безпартійний, голова прав-
ління  АТ «Гідромеханізація», 
живе в м. Вишгород, 2-й округ;

16) Кот Анатолій Миколай-
ович, 07 листопада 1953 р. н., 
освіта вища, безпартійний, на-
чальник відділу постачання ПАТ 
«АК «Київводоканал», живе в м. 
Вишгород, 6-й округ;

17) Коханич Михайло Гри-
горович,  19 червня 1989 р. н., 
освіта вища, безпартійний, вчи-
тель Вишгородської спеціалізо-
ваної школи «Сузір’я», живе в м. 

Вишгород, 18-й округ;
18) Крет Дмитро Петрович, 15 

березня 1984 р. н., освіта вища, 
безпартійний, приватний під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
32-й округ;

19) Криничка Владислав Фе-
дорович, 04 березня 1961 р. н., 
освіта вища, безпартійний, при-
ватний підприємець, живе  в м. 
Вишгород, 33-й округ;

20) Лісневський Роман Сер-
гійович, 03 травня 1983 р. н., 
освіта вища, безпартійний, пер-
ший заступник директора КП 
«Дирекція будівництва шля-
хово-транспортних споруд м. 
Києва», живе в м. Вишгород, 8-й 
округ;

21) Лозицька Світлана Мико-
лаївна, 11 листопада 1952 р. н., 

освіта вища, безпартійна, дирек-
тор Вишгородської спеціалізо-
ваної школи «Сузір’я», живе в с. 
Старі Петрівці, 19-й округ;

22) Мохаммад Мохаммад 
Юсеф, 25 січня 1974 р. н., освіта 
вища, безпартійний, завідуючий 
цілодобового травматичного пун-
кту Комунального закладу «Виш-
городська центральна районна 
лікарня», живе в м. Вишгород, 
9-й округ;

23) Нагородна Тетяна Воло-
димирівна, 31 березня 1974 р. 
н., освіта вища, безпартійна, за-
ступник директора з виховної ро-
боти  Вишгородської районної 
гімназії «Інтелект», живе в м. 
Вишгород,  14й округ;

24) Павленко Вячеслав Бо-
рисович, 31 березня 1973 р. н., 
освіта вища, безпартійний, лікар 
Старопетрівської медичної амбу-
латорії, живе в м. Вишгород, 1-й 
округ;

25) Павлусенко Тамара Пав-
лівна, 09 серпня 1973 р. н., 
освіта вища, безпартійна, заступ-
ник директора школи з виховної 
роботи Вишгородської спеціалі-
зованої школи «Сузір’я», живе в 
м. Вишгород, 27-й округ;

26) Половінська Галина 
Іванівна, 25 листопада 1959 р. 
н., освіта вища, безпартійна, пен-
сіонер, живе в м. Вишгород, 17-й 

округ;
27) Соболєв Євген Вячесла-

вович, 07 січня 1974 р. н., освіта  
вища, безпартійний, генеральний 
директор ТОВ «Електро-Світ», 
живе в м. Вишгород, 25-й округ;

28) Урманов Олег Батуйович, 
03 травня 1957 р. н., освіта вища, 
безпартійний, головний інженер 
філії «Каскад Київських ГЕС і 
ГАЕС» ВАТ «Укргідроенерго», 
живе в м. Вишгород, 15-й округ;

29) Фесік Вікторія Вікторівна, 
21 червня 1992 р. н., освіта вища, 
безпартійна, тимчасово безробіт-
на, живе в м. Вишгород, 5-й округ;

30) Хомяк Андрій Іванович, 
23 жовтня 1951 р. н., освіта 
вища,  безпартійний, лікар Кому-
нального закладу «Вишгородсь-
ка центральна районна лікарня», 

23-й округ. 
У депутати Вишгородської рай-

онної раду та в обласну раду 
«борці з корупцією» кандидатів 
не висунули. 

Отже, хто з цих «борців» став 
кандидатом в міську раду? 

По-перше, ті, кого «попросили» 
із «Самопомочі» — головний «ан-
тикорупціонер» В. Виговський, 
по-друге, «антикорупціонери» О. 
Балуєв, І. Беркун, Н. Кисіль.

Однак, немає, як то кажуть, 
лиха без добра: завдяки тому, що  
в цій партії, швидше за все, «за-
мовляв музику» (формував спи-
сок) особисто В. Виговський, він 
позапихав в нього не лише друзів 
по нещастю, а й співробітників, 
підлеглих, партнерів по бізнесу, 
просто друзів та, навіть, родичів. 

Наприклад, Виговського Рома-
на Валерійовича, судячи з усьо-
го, власного сина. Є. Базільчука,  
підлеглого сина, сім’ю Гуденко, 
соратника по міській раді, не 
менш палкого борця з корупцією, 
ніж сам, Ю. Колодзяна і т. ін. 

Але якщо В. Виговський підби-
рав серед своїх друзів та знайо-
мих таких самих «борців з коруп-
цією», як сам, то корупція, без 
сумніву, ще буде жити в нашому 
місті довго й щасливо. 

Так що, вирішуйте самі, шанов-
ні читачі, чи варто голосувати за 

цю команду.  

«РАДИКАЛИ». ЦІКАВО,
В ЧОМУ САМЕ ПОЛЯГАЄ 

ЇХ «РАДИКАЛІЗМ»?
Олега Ляшко важко уявити в 

спокійному стані. Без вил в руках 
чи без стусанів, якими він приго-
щає ворогів українського народу. 

Отже, хто, по ідеї, мав би увій-
ти в список кандидатів в місь-
ку, районну та обласні ради від 
його партії? Такі ж самі борці 
«безбашенні» борці за справед-
ливість, що прославлись на все 
місто (район, область) пікетами 
під органами влади, бійками із 
зрадниками народних інтересів 
та постійними зривами сесій ор-
ганів місцевого самоврядування 
всіх рівнів. Пам’ятаєте, був таких 

громадянин І. Постановський, 
який якось пожбурив торта в об-
личчя В. Решетняку? Ну, чим не 
«радикал»? Але не виявилось І. 
Постановського в кандидатських 
списках від цієї політичної сили. 
А опинилися там... Коротше, ка-
жучи, читаємо:

Вишгородська міська рада:
1) Пінчук Сергій Миколай-

ович, 02.09.1975 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, головний інженер ТОВ 
«Берізки Сервіс», живе в м. Київ, 
перший кандидат;

2) Борошнюк Наталія Михай-
лівна, 04.12.1983 р. н., освіта 
вища, Член Радикальної партії О. 
Ляшка, директор, приватний під-
приємець, живе у м. Вишгород, 
22-й округ;

3) Брагарник Світлана Пи-
липівна, 05.11.1936 р. н., освіта 
середня-спеціальна, член Ради-
кальної партії О. Ляшка, Пенсіо-
нер, живе у м. Вишгород, 16-й 
округ;

4) Волотовський Віктор Єв-
генійович, 16.07.1976 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, помічник керів-
ника (інформація конфіденцій-
на), живе в м. Київ, 34-й округ;

5) Глава Олена Олексіївна, 
10.02.1975 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії О. 

Ляшка, завідувач сектора вну-
трішньої політики преси та інфор-
мації Вишгородської РДА, живе в  
м. Вишгород, 6-й округ;

6) Глущенко Олена Олексан-
дрівна, 05.09.1989 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, вчитель початкових 
класів ЗОШ «Сузір’я», живе в м. 
Вишгород, 25-й округ;

7) Грищенко Ірина Григорів-
на, 29.06.1982 р., освіта вища, 
член Радикальної партії О. 
Ляшка, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 5-й округ;

8) Довгоп’ят Яна Валеріївна, 
29.10.1990 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії О. 
Ляшка, помічник ТОВ «Норвік 
Україна», живе в м. Вишгород, 
18-й округ;

9) Дука Володимир Валенти-
нович, 07.01.1983 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, директор Вишгород-
ської районної спеціальної ЗОШ 
«Надія», живе в м. Вишгород, 
20-1 округ;

10) Загорулько Петро Івано-
вич, 23.05.1960 р. н., освта се-
редня технічна, член Радикаль-
ної партії О. Ляшка, диспетчер 
ТОВ «Стейт Оіл», живе в м. Виш-
город, 17-й округ;

11) Калінкевич Лариса Вік-
торівна, 20.10.1984 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
Олега Ляшка, бібліотекар І-ї ка-
тегорії Вишгородської централь-
ної районної бібліотеки, живе в м. 
Вишгород, 21-й округ;

12) Колесніков Віталій Мико-
лайович, 15.11.1991 р.н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, юрист ТОВ «Юридич-
на фірма «Право та справед-
ливість», живе в м. Вишгород, 
8-й округ;

13) Корнійчук Дмитро В’ячес-
лавович, 14.09.1981 р. н., освіта 
вища, позапартійний, головний 
спеціаліст Державної регулятор-
ної служби, живе в м. Вишгород, 
вул. Кургузова 4, кв. 32 27

14) Лисенко Микола Івано-
вич, 13.04.1961 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, директор ТОВ «ВЕЛ- 
Транс», живе в м. Вишгород, 28-й 
округ;

15) Лісогор Володимир Юрій-
ович, 03.11.1966 р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор, 
ФОП «Лісогор В. Ю.», живе в м. 
Вишгород, 150-й округ;

16) Лісогор Олена Яківна, 
25.02.1972 р. н., освіта вища, по-
запартійна, директор, ФОП Лісо-
гор О. Я.», живе в м. Вишгород, 
14-й округ;

17) Лук’яненко Віктор Іва-
нович, 30.09.1959 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
Олега Ляшка, тимчасово не пра-
цює, живе в м. Вишгород, 33-й 
округ;

18) Мельник Олександр Ми-
колайович, 18.10.1983 р. н., 
освіта  вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, майстер вироб-
ництва Хенкель Баутехнік (Украї-
на), живе в м. Вишгород, 1-й 
округ;

19) Мисевра Роман Петро-
вич, 03.04.1984 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії О. 
Ляшка, директор ТОВ «Мозгі Ін-
тертеймент», живе в с. Катюжан-
ка, 2-й округ;

20) Мишковський Олександр 
Миколайович, 25.11.1960 р. н., 
освіта середня спеціальна, член 
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Кандидат на посаду міського голови
Политреклама

Серед переліку актуальних 
питань, які турбують вишгород-
ців, чільне місце займає розви-
ток соціальної сфери.

Насамперед, потрібно невід-
кладно виділити кошти на виго-
товлення проектів будівництва 
дитсадків. Команда кандида-
та на посаду Вишгородського 
міського голови Олександра 
Приходька вже сьогодні пра-
цює над тим, щоб недобудова-
не приміщення, що раніше на-
лежало заводу «Карат», а нині 
перебуває у приватній влас-
ності, перейшло у власність 
міської громади — його можна 
було б реконструювати під дит-
садок. Між іншим, Олександр 
Приходько підтримує існування 
дитсадків різних форм влас-
ності, зокрема, і приватних. Го-
ловне, щоб усі бажаючі батьки 
могли отримати для своїх дітей 
місце в дитячому дошкільному 
закладі.

Хвилює Олександра Олексій-
овича і медичне обслуговуван-
ня вишгородців. На часі —  роз-
ширення міської поліклініки. 
Останнім часом населення 
міста стрімко зростає, а ме-
дична сфера, фактично,зали-
шається в тих обсягах, якою 
вона була у 1980-х роках, коли 
тільки відкрили лікувальний 
заклад. На думку кандидата в 
мери міста, у будинках, які спо-
руджуються, для доступності 
медичного обслуговування по-
винне бути передбачене робо-
че місце і службове житло для 
сімейного лікаря.

Постійну увагу міська влада 
повинна приділяти розвитку 
освітніх закладів. Вже сьо-
годні, за  сприяння депутатів 
Київської облради Олексан-
дра Приходька та Інни Шубко, 
з обласного бюджету виділено 
12 мільйонів гривень на рекон-
струкцію гімназії «Інтелект». 
Не залишаються поза увагою 
кандидата й інші навчальні за-
клади.

Фасад приміщення будинку 
культури «Енергетик» ниніш-
нього року гарно відреставру-
вали, але воно ще потребує 
реконструкції та розширення. 

З програми кандидата:

— Боротьба на передвиборних перегонах уже перейшла у активну фазу, обі-
цянок чимало. Але треба думати над нашим вибором, адже обіцянки і реальні 
справи — це дуже різні речі. Сподіваюсь, що до міської ради прийдуть люди, які 
спроможні будуть працювати з мером в одній команді, відкинувши свої політич-
ні амбіції, орієнтуючись лише на те, щоб зробити Вишгород квітучим містом.

Знаю Олександра Олексійовича багато років. Мене завжди в ньому дивувала 
спроможність швидко вирішувати питання, я із задоволенням спостерігав, на-
скільки він енергійний і наскільки уважний до людей, як уміє співпрацювати з 
різними людьми, залагоджувати конфліктні ситуації. Отож, вважаю, що для ньо-
го не буде проблематичним співпрацювати з депутатським корпусом. 

Це дуже важливо, адже не тільки від мера, а, великою мірою, і від депутатів, 
їх злагодженої роботи залежить вирішення нагальних питань життєдіяльності 
міста, розв’язання проблем, яких чимало накопичилось у місті.

Одна з таких проблем, яку свого часу не врахували при розбудові міста, — 
комунікаційні мережі. Вишгород був усього лише селищем, забудовувався ха-
отично. Тепер тут зводяться величезні житлові масиви, у кілька разів зросла 
кількість населення, а можливості комунікацій залишаються, фактично, на тому 
ж рівні. 

Приходько розуміє, що і до новобудов, і до вирішення інших питань потрібно 
підходити з державницькою, а не споживацькою позицією. Саме тому я його і 
підтримую.

Семен Поташник: «Чому я підтримую Приходька?»

«Будинок культури має бути з 
кінозалом, приміщеннями для 
занять секцій і гуртків, лекцій-
ною залою, сценою, де буде 
виступати наш, вишгородсь-
кий, театр, створення якого ми 
не раз обговорювали з Вікто-
ром Олександровичем Решет-
няком, під час моєї роботи на 
посаді голови Вишгородської 
райдержадміністрації, — каже 
Олександр Приходько. — До 

речі, Вишгородський камерний 
театр вже запрацював. І хоч я 
особисто ще не був на виста-
вах, які ним організовуються, 
але, за відгуками, публіці це 
сподобалось».

Більше уваги кандидат у 
мери, який водночас обіймає 
посаду віце-президента Феде-
рації України з гандболу, обіцяє 
приділяти розвитку спорту. У 
місті мало можливостей  для 
дітей та молоді займатись тими 
видами спорту, які вони вподо-
бали, а більшість спортивних 
клубів та секцій розташовують-
ся у підвальних приміщеннях. 

Потребують реконструкції 
стадіон «Енергетик», приміщен-
ня ДЮСШ, басейн. Необхідно 
придбати автобуса для ДЮСШ, 
управління фізичної культури і 
спорту Вишгородської міськра-
ди.

Вишгород повинен бути без-
печним і комфортним містом. 
Для цього, на думку Олексан-
дра Приходька, у місті треба 
створити муніципальну міліцію, 
яка буде підтримувати право-
порядок та стояти на сторожі 
безпеки і спокою громадян.

Чимало нарікань у вишгород-
ців на транспортне сполучення. 
І щодо якості, і щодо вартості 
проїзду. З одного кінця Києва 
в інший можна проїхати за 4-5 
гривень, а вишгородці за кіль-
ка кілометрів до столиці мають 
платити 7. Перевізники переко-

нують, що тут все правильно, 
що це вже не міські, а міжміські 
перевезення. «Будемо шукати 
альтернативні шляхи, — від-
повідає їм Олександр Приходь-
ко. — Я вже веду переговори 
щодо цього з Київрадою — має-
мо кілька цікавих варіантів».

Зрозуміло, що для вирішен-
ня всього переліченого і ще 
багатьох, не озвучених тут 
проблем, потрібні кошти. Де їх 

узяти? У Олександра Олексійо-
вича є відповідь на це запитан-
ня. Збільшити доходну частину 
міського бюджету можливо, 
насамперед, за рахунок прове-
дення інвентаризації земель. 
Треба примусити землекори-
стувачів сплачувати реальну 
орендну плату. Децентралі-
зація влади також сприятиме 
тому, що у місті залишатиметь-
сябільше коштів на розвиток. 
Плюс кошти інвесторів. 

Проблеми серйозні, але вирі-
шити їх реально можна за кіль-

«Серед пріоритетів — 
розвиток соціальної сфери...»

ка місяців, переконаний канди-
дат на посаду міського голови 
від партії «Наш край», варто 
лише об’єднати зусилля небай-
дужих людей. 

Підтримує Олександр При-
ходько й ініціативи небайдужих 
громадян. Так, напередодні до 
нього звернулися мешканці 
будинків №8 та №10 по вули-
ці Грушевського з проханням 
допомогти розчистити та упо-
рядкувати сквер на їх прибу-
динковій території. «Свого часу, 
— каже Олександр Олексій-
ович, — коли я перебував на 
посаді голови райдержад-
міністрації, разом з мером міста 
Віктором Олександровичем Ре-
шетняком ми займались цією 
проблемою — кронуванням 
дерев. Видалили сухі дерева 
у дитсадочках, школах, лікар-
ні, на прибудинковій території 
багатьох житлових масивів. До 
цього куточка на Грушевського 
руки тоді не дійшли. Щоб поди-
витись, яка там ситуація зараз, 
поїхав разом зі своїми помічни-
ками на місце, поспілкувався з 
мешканцями».

А вже наступного ранку тут 
з’явилася бригада волонтерів. 
Вони обрізують старі дере-
ва, видаляють сухі, прибира-

ють гілля, яке відламалось від 
стовбурів. Обіцяють поставити 
тут кілька столиків, лави, упо-
рядкувати дитячий майданчик, 
щоб людям можна було відпо-
чивати, гратися дітям. 

«Нам приємно, що ви не тіль-
ки обіцяєте, а виконуєте обі-
цяне, не відкладаючи у довгий 
ящик, не чекаєте, коли вас обе-
руть мером», —  кажуть Олек-
сандру Олексійовичу вдячні 
мешканці.

Тепер слово за мешканцями 
прилеглих будинків, яким нале-
жить підтримувати тут порядок, 
прибирати опале листя, сміття. 
Вишгород — наш дім. І не тіль-
ки влада, а й кожен мешканець 
повинен  відчувати відповідаль-
ність за те, що робиться у його 
місті.
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— Мій округ непростий — охо-
плює і місто, і село. Живу я на 
Лівому березі, працюю у Виш-
городі. Можу зазначити, що де 
б не жив мій електорат, пробле-
ми люди мають як однакові, так 
і різні. Тож фактично я працюю 
над двома програмами дій – для 
міста та села, але загальні питан-
ня дуже схожі і можуть та повинні 
бути вирішенні на обласному та 
державному рівні, — каже Андрій 
Євгенович.

— Тож Ви точно знаєте, що 
саме турбує Ваш електорат…

— Так, по порядку. Одна з го-
ловних — це транспорт з пере-
везенням ветеранів та й взагалі 
пільговиків. Ця проблема сто-
сується і міста, і села. Приміром, 
якщо в Сувиді сіло двоє вете-
ранів, то в Жукині інших пільго-
виків водій в салон вже може 
й не пустити. Це стало навіть 
закономірністю. На мою думку, 
нашим перевізникам, Димерсь-
кому АТП та «Автолайну», по-
трібна гідна конкуренція. Я буду 
боротися за те, щоб у Вишгороді 
та районі з’явився комунальний 
транспорт. І тоді вже ветеранів та 
соціально незахищених грома-
дян не будуть принижувати та в 
буквальному сенсі виштовхувати 
з автобуса, а на прохання надати 
квиток за проїзд, не кидатимуть 
рулон (були такі випадки). Впев-
нений — комунальний транспорт 
потрібен, а для перевезення 
пільговиків на так званих «ма-
лорентабельних маршрутах» — 
субвенції з обласного бюджету. 
Скажу більше, це питання вже 
розглядається у Київській облас-
ній адміністрації. Потрібні цільові 
субвенції також і на зупинки гро-
мадського транспорту (а поки 
встановлюємо декілька по рай-
ону за гроші, зібрані нашим гро-
мадським об’єднанням «Молода 
Країна»). Ну й звісно ж — на до-
роги! Ми всі сплачуємо окремий 
податок на транспортну інфра-
структуру. Тому розподілення цих 
коштів має бути абсолютно про-
зорим.

Це ж стосується комунальних 
тарифів. Не секрет, що вони не-
обґрунтовано завищені. Інфор-
мація про витрати комунальних 
підприємств має бути прозорою, 
відкритою і доступною в Інтер-
неті. Так є в Польщі, так є в Грузії, 
так має бути і у нас. І тоді ви по-
бачите, що оті комунальні під-
приємства, що завжди скиглять 
про свою нерентабельність в 
поточному періоді та вимагають 
підвищення тарифів та дотацій, 
раптово стануть прибутковими, 
тарифи адекватними, а дотації 
спрямуються не в кишені дирек-

Андрій Пещерін: «Я точно знаю, що хочу 
зробити для нашої громади»

Андрій Пещерін, канди-
дат у депутати до Київської 
обласної ради, розповідає 
про особливості свого округу 
№21, нахабних перевізників, 
як створити робочі місця, не-
обґрунтованість комунальних 
тарифів, прозорість бюдже-
ту, цільові субвенції, дороге 
сміття, статус дачних коопера-
тивів та багато цікавого.

торів цих підприємств, а на до-
даткову допомогу малозахище-
ним категоріям населення. 

— А як же досягнути прозо-
рості у розподіленні коштів?

— Досягнути  відкритості вла-
ди не так вже й важко. Для того, 
щоб зробити витрати прозорими, 
потрібна тільки політична воля та 
бажання депутатів не красти, а 
працювати на громаду. Тому так 

важливі активна участь грома-
дян у виборах та уважний аналіз 
кандидатів. Наведу типовий при-
клад. У квітні цього року питання 
про відкритість витрат бюджету 
міста вже виносилось на роз-
гляд міськради. Але депутати 
його провалили. Тобто на жаль, 
значна частина депутатів цієї 
ради знаходяться там не задля 
громади, а задля власної кишені. 
З цим потрібно боротись. Є там 
і порядні люди, які відстоюють 
інтереси своїх виборців та виш-
городської громади. Але, як ба-
чите з цього питання, порядність 
залишилася в меншості. Звер-
таюсь до виборців — думайте, 
будь ласка, за кого ви голосуєте. 
Чи голосувати за старорежимних 
директорів-крадіїв з комунальних 
підприємств та різних державних 
...госпів, які скачуть від виборів 
до виборів по різних політичних 
проектах, аби тільки втриматися 
в дохідному кріслі? Чи голосува-
ти за інтереси громади?

Зараз є така політична воля 
— зробити владу прозорою. 
На рівні нашого району це вже 
втілюється. Цю програму підтру-
мує голова РДА Олександр Гор-
ган, який через Інтернет зробив 
«прозорим» свій власний кабі-
нет. Також ця програма актив-
но впроваджується в Одеській 
області Міхаілом Саакашвілі. Її 
підтримує партія нашого прези-
дента — БПП «Солідарність». 
На жаль, поки Київська облрада 
на 70-80 відсотків складається 
із колишніх регіоналів та старо-
режимників, котрі попри волю 
керівництва, активно протидіють 
будь-яким спробам відкритості та 
публічності. Ці депутати відверто 
блокують необхідні для громади 
рішення. Тож дуже сподіваюся, 
що будучи обраним з однодум-
цями до Київської облради, ми 

нарешті забезпечимо прозорість 
влади, втілимо реформи прези-
дента, ставши на боці інтересів 
виборців. 

Та повернемося до проблем 
округу. Нам потрібні нові робочі 
місця, що даси надходження в 
бюджети наших населених пун-
ктів. Сьогодні зарплати в місті та 
районі ду-у-уже низькі, робото-
давці користуються тим, що ба-

жаючих мати гідну роботу наба-
гато більше, ніш робочих місць. 
Тож платять відверті копійки. А 
інші змушені або сидіти дома, або 
шукати щастя в Києві, витрачаю-
чи години на дорогу. Ще й подат-
ки від зарплати лишають на со-
цпотреби столиці. Ось реальний 
приклад  — незабаром біля села 
Сувид ми відкриємо завод коней 
української верхової породи та 
фермерське господарство. Вза-
галі я маю великий досвід керів-
ника виробничих підприємств. 
Наприклад, у 1999 році разом зі 
своїм батьком ми створили ви-
робництво високоякісного хар-
чового обладнання, яке сьогодні 
є одним з провідних в цій галузі 
— 70-80 % нашого обладнання 
експортується закордон: до Єв-
ропи, арабських країн і Японії. 
Такий підхід буде застосований і 
до цього господарства. Тож мож-
ливості створення робочих місць 
є! У Вишгороді — це і технопарк, 
і нова промзона, і розвиток міста, 
як історично-культурного центру. 
На Лівому березі — крім фер-
мерських та переробних госпо-
дарств, є всі основи для розвитку 
зеленого туризму.

— Про зелений туризм, будь 
ласка, конкретніше…

— Зелений туризм — це та-
кож той випадок, коли кошти від 
діяльності залишаться на місцях. 
Де ви знаєте такі чудові місця, як 
у нас, у Вишгородському районі 
— море, річки, луги, ліси?! Де ще 
поряд з Києвом можна мандрува-
ти 20-30 км і не зустріти жодних 
слідів помешкання людини, окрім 
історичних пам’яток та стел геро-
ям, які загинули у Другій світовій? 
А ще Вишгородський район має 
найбільшу берегову лінію в нашій 
країні! Чому б не зробити якісні та 
охайні комунальні пляжі? Чому 
стихійний пляж перед рибстаном 

за Лебедівкою такий брудний та 
засмічений? Інакше кажучи, у нас 
є майже все, окрім інфраструкту-
ри. Відпочивальники з грошима 
з’являться тоді, коли ми ство-
римо для них умови: туристичні 
маршрути, магазини, кафе, місця 
відпочинку, кемпінги і подібне. 
А початком усього зазначеного 
стане обласна цільова програма 
розвитку та фінансування зеле-
ного туризму у Вишгородському 
районі, яку я ініціюю та буду як 
то кажуть «вибивати» для на-
шого міста та району. Також нам 
потрібна програма фінансування 
фермерських господарств.

— Що, на Вашу думку, зава-
жає економічному розвитку 
Лівого берега?

— Перше — земельні відно-
сини. Олігархи віддали питання 
розподілу землі централізова-
ним державним реєстраторам. 
Громада не має на них ніякого 
впливу. Земля розкрадається, 
діють корупційні схеми. Необхід-
но терміново передати ці питан-
ня до компетенції місцевих рад. 
До речі, другим земельним пи-
танням є оренда землі та фінан-
сових надходжень від неї. Якщо 
бути конкретним, то, наприклад, 
всім відомий комплекс «Агро-
марс» («Гаврилівські курчата») 
має свої підрозділи у деяких се-
лах. Ці підрозділи не квапляться 
перезаключати договори оренди 
землі. Чому? Тому що за нови-
ми договорами вони матимуть 
високу нормативну оцінку землі, 
а, отже, змушені будуть платити 
більше. Питання висить у повітрі. 
Їм це вигідно. І хоч «курячий біз-
нес» є надприбутковим, платити 
вони не бажають. Знов таки бюд-
жети сільських рад недоотриму-
ють солідний шмат. Це актуально 
для Вищої Дубечні, Пірново, зе-
мель Жукинської сільської ради. 

Серед інших земельних питань 
— потреба легалізувати дачні 
кооперативи. Їх «підвішений» 
полулегальний стан протягом 
багатьох років — це ще одна ко-
рупційна схема. Ці ділянки розта-
шовані за межами сіл і не мають 
своїх генпланів, забудовуються 
хаотично. І з кожним роком їхні 
території ростуть, будинки до-
бавляються і добавляються… 
Крім того, багато мешканців не є 
типовими дачники, а живуть там 
постійно. А, отже, цілий рік «дач-
ники» користуються усіма блага-
ми населеного пункту, біля яко-
го вони мешкають. От візьмемо 
Сувид. Вважається, що у Сувиді 
з Боденьками проживає біля 500 
мешканців, а реально – декіль-
ка тисяч, якщо врахувати «МСТ 
«Дружбу», «Патріот» та інші. Ці 
тисячі не підконтрольні селу. Вза-
галі майже нікому, окрім власних 
полулегальних «правлінь». Але 
ж це й навантаження на дороги, 
викиди сміття, часто у кооперати-
вах працюють підприємства типу 
майстерень — могли б платити ті 
ж самі кошти до місцевого бюдже-
ту. А в результаті маємо такі собі 
невеличкі вільні економічні зони. 
Потрібно легалізувати ці відно-

сини — або ділянки отримають 
статус населеного пункту, або 
приєднаються до існуючого, ма-
тимуть межі. І з’являться додат-
кові норми на пожежні частини, 
дільничних інспекторів, медич-
них працівників, закладів освіти, 
дитсадків та іншого. А значить — 
можна передбачати додаткові ко-
шти в обласному бюджеті. За це 
я теж буду рішуче боротись.

А ще сміття. Справжній го-
ловний біль Лівого берега. Його 
просто не вивозять. Це викликає 
хаотичні смітники та стихійні зва-
лища. Офіційне вивезення сміт-
тя — задоволення дороге, яке 
складається з кілометражу (адже 
сміттєвозу потрібно проїхати до 
100 км з лівого берега на правий 
до полігону в Нових Петрівцях) 
та самого транспорту. Якщо села 
більш-менш намагаються замов-
ляти вивіз сміття, то дачні коопе-
ративи захаращили всю природу 
— одна машина їде до звалища, 
дев’ять «наліво», в ліс.

Взагалі залишилося ще бага-
то не озвучених питань. Якщо 
всі перераховувати, то не виста-
чить шпальт газети. Приміром, 
для Вишгорода актуальні теми 
дошкільних закладів, комплекс-
ний розвиток міста. Мешканців 
сіл турбує те, що пільговикам 
перестали возити газ в балонах 
із Димера, що коштував 218 грн. 
Тепер газ возять тільки комерцій-
ний за 400 грн… 

Хочу зазначити, що у статусі 
депутата обласної ради я матиму 
повноваження для започаткуван-
ня та реалізації вище сказаного. 
Ось тому й балотуюсь. Багато 
років займаюсь громадською 
діяльністю, працюю над багатьма 
проблемами, але зараз бачу, що 
потрібні ще й повноваження, щоб 
ці проблеми вирішити. Будучи 
обраним депутатом до облради, 
зможу ще якісніше захищати ін-
тереси нашої громади.

— Андрій Євгенович, серед 
інших кандидатів Вас вирізняє 
те, що Ваша «бурхлива діяль-
ність» триває регулярно, а не 
лише напередодні виборів…

— Значить таке у мене бурхли-
ве життя! (посміхається — прим. 
Авт.) Просто я люблю ту справу, 
якою займаюся з самого ство-
рення громадської організації 
«Молода країна». Нашою коман-
дою однодумців ми працюємо з 
дітьми, ветеранами, соціально 
незахищеними категоріями. Дій-
сно, робимо це щодня, без піару. 
Багато уваги приділяємо спорту 
та дітям. Дуже пишаюся наши-
ми хлопцями з хокейного клубу 
«Вишгород», який маю честь очо-
лювати. У нас дві дорослі коман-
ди та одна дитяча. Коли дозволяє 
час, я і сам із задоволенням граю 
на позиції захисника. На жаль, 
поки тренуємося у Києві, на Обо-
лоні. Але вірю, що настане день, 
коли хокейні традиції будуть від-
новлені у Вишгороді, і ми грати-
мемо та вболіватимемо на нашій 
місцевій льодяній арені. Вза-
галі-то багато чого вже зроблено, 
але у планах — ще більше!

Біографічна довідка:
Андрій Пещерін, активний гро-

мадський діяч, підприємець, пре-
зидент ВГО «Молода країна», 
працював заступником Вишгород-
ського міського голови (2010-2011 
рр.), член президії Благодійного 
фонду «Святої Ольги», заступник 
голови Вишгородської районної 
організації ЧервоногоХреста на 
громадських засадах, співзаснов-
ник Вишгородського театру, що 
розпочав діяльність цієї осені. Має 
дві вищі освіти (інженера-техно-
лога у НТУУ «КПІ», підтвердив 
диплом у Магдебурзькому техніч-
ному університеті, та юриста у 
Національному університеті ім. 
Т.Г. Шевченка). 

Вільно володіє англійською та 
німецькою мовами. Одружений, 
виховує сина. Хобі: хокей, сноу-
борд, кінний спорт. 

Кандидат в депутати Київоблради
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— Чи вважаєте ви комунальні та-
рифи у Вишгороді зависокими? Як їх 
можна знизити?

— Вважаю. І не просто вважаю — ми 
з моєю командою працюємо над тим, як 
їх вдосконалити, так, щоб комунальні 
послуги були якісними і доступними для 
кожного. 

Найдорожче коштує тепло. А це від 
того, що на шляху від виробника те-
плової енергії до споживача багато 
втрачаємо. Житлові будинки зовсім не 
теплоізольовані. Тому, програма енер-
гозбереження для нас — першочергова. 
Вона передбачає три напрямки: вста-
новлення в під’їздах нових склопакетів, 
обов’язкове утеплення фасадів і теплоі-
золяцію дахів. Комплекс цих заходів зни-
зить суми у платіжках на 15-20 відсотків. 

Друге — ми вже завершуємо програму 
встановлення лічильників у всіх будин-
ках. Вода у нас і справді дорожча, ніж, 
наприклад, у Києві, але на те є певні 
об’єктивні причини. Бо п’ємо ми її не з 
Дніпра, а з артезіанських свердловин. 
Дуже гостра проблема – у нас немає 
власних очисних споруд. Ми змушені 
закачувати свої відходи аж на Бортни-
цьку станцію аерації у Київ. Мало того, 
що платимо за це великі гроші, так ще й 
ставимо наше місто у залежність. А якщо 
нам колись відмовлять, що буде, техно-
генна катастрофа? Отже, маємо будува-
ти власні очисні споруди. Технічно це не 
так просто, але реалізувати можна. Коли 
у нас з’являться власні очисні споруди, 
знизиться і вартість водовідведення.

— Влаштувати дитину у дитсадок 
чи в школу у Вишгороді практично 
неможливо через відсутність вільних 
місць. Коли вони з’являться?    

— Це, справді, проблема, але пробле-
ма не сьогоднішнього дня. Не за один 
день не стало садочків — вони не бу-
дувалися вже років з тридцять. Зараз 
1200-1300 дітей для міста виявилися 
«зайвими» — не можуть піти у дитса-
дочок. Миритися з таким не можна. Що 
треба робити найперше? Наше місто 
дуже привабливе для інвестора. Слід зо-
бов’язувати забудовників та інвесторів, 
які заходять у наше місто, сплачувати 
пайову участь не коштами, а квартира-
ми, які вони передають місту, або ж вони 
мають будувати об’єкти інфраструктури: 
дитячі садки, школи. Думаю, двом-трьом 
забудовникам під силу збудувати дитя-
чий садок. У нас є і чимало недобудов, 
які теж можна було б використати для 
цієї потреби. 

— Як зупинити хаотичну забудову 
міста? 

— Хаотична забудова міста — теж ка-
тастрофа. Чому так сталося? Дозволи 
на будівництво видавалися абсолютно 
безконтрольно, будував кожен, як хотів. 
І сьогодні з висоти пташиного польо-
ту Вишгород нагадує різнокольорову 
ковдру, не об’єднану єдиною архітектур-
ною ідеєю. 

Забудова міста повинна бути ком-
плексною. Логіка підказує, що мало б 
бути так — приходить інвестор у місь-
краду і каже: я хочу тут будуватись. А 
йому відповідають: немає питань, тут 
має бути ось так. 

Тому, що ми точно знаємо, що в ось 
цьому порожньому місці буде ось так, а 
разом воно складатиме ансамбль. Упев-
нений: цю проблему ми вирішимо.     

— Ми раді, що саме на професійне свято 
ми доставили потрібну вам річ, — сказав 
Олександр Семенов. — Я знаю, що ваша 
робота недооцінена і важка. Сподіваюся, 
що цей комп’ютер дійсно полегшить бу-
денне навантаження. 

Приємно робити добрі справи саме 
лікарні, бо саме тут відчуваєш всю важ-

Значущий подарунок 
для лікаря – комп’ютер

До міжнародного Дня лікаря один з кабінетів Вишгородської районної 
поліклініки поповнився необхідною технікою — персональним комп’ютером 

ливість життя. Звертайтесь, будемо три-
мати зв’язок далі!

Приймав подарунок фтізіатр Вадим 
Гордієнко, який зазначив, що сьогодні 
лікарі залежні від комп’ютерів: 

— Адже всі звітності і проекти доводить-
ся писати від руки. Не кажучи вже про 
статистику та довідки. А щоб відправити 

Потурбувалися про полегшення щоденної праці лікаря-фтізіатра  підприємці 
зі «Спілки підприємців Вишгородщини». За словами головного лікаря Вишго-
родської ЦРЛ Віктора Павленка, заклад постійно отримував дописи від пе-
ревіряючих інстанцій, що потрібен комп’ютер. Із власного бюджету лікарня не 
могла віднайти коштів. На допомогу вже традиційно прийшли підприємці.

Политреклама

«Запитайте 
у Семенова!»

На запитання жителів 
Вишгорода відповідає 

кандидат  на посаду міського 
голови Олександр Семенов

документи, потрібно бігти до головного 
корпуса (мій кабінет розташований окре-
мо). Часу на хворих залишається недо-
статньо. Тож тепер це в минулому. 

Дякуємо вам за дійсно значущий пода-
рунок!

Нагадаємо, що «Спілка підприємців 
Вишгородщини» вже багато років опікуєть-
ся Вишгородською ЦРЛ. 

Приміром, харчоблок на постійній основі 
отримує продукти, а нещодавно фонд по-
логового відділення забезпечили кровос-
пинними препаратами. 

Кандидат на посаду міського голови
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Дуже хочеться віддати кому-небудь свій голос. 
Знати б ще, кому саме. Щоб потім не пожалкувати...

Радикальної партії О. Ляшка, Ге-
неральний директор ПАТ «Ін-
техцентр», живе в м. Вишгород, 
24-й округ;

21) Палатна Любов Володи-
мирівна, 30.09.1990 р. н., освіта 
вища, позапартійна, студентка 
Київського національного універ-
ситету ім. В. Гетьмана, живе в м. 
Вишгород, 7-й округ;

22) Пархоменко Ярослав Іго-
рович, 11.09.1986 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 10-й округ;

23) Пироженко Андрій Оле-
гович, 22.06.1987 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії О. 
Ляшка, фахівець відділу право-
вого забезпечення ВРКП «Вишго-
родтепломережа», живе  м. Виш-
город, 26-й округ;

24) Підлісна Ольга Олексан-
дрівна, 21.01.1991 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, бухгалтер телерадіо-
компанії «Ультра лтд», живе в м. 
Вишгород, 23-й округ;

25) Підлісний Олександр Іва-
нович, 15.02.1969 р. н., освіта 
середня, член Радикальної партії 
О. Ляшка, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 3-й округ;

26) Подшивалкін Євгеній 
Валерійович,  06.01.1991 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, інженер ВМКП 
«Водоканал», живе в м. Вишго-
род, 12-й округ;

27) Райко Анатолій Миколай-
ович, 06.01.1962 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії О. 
Ляшка, помічник народного депу-
тата ВР України, живе в м. Київ, 
19-й округ;

28) Руденок Богдан Михай-
лович, 23.12.1974 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, заступник директора 
КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради, живе в м. Вишгород, 29-й 
округ;

29) Руденок Михайло Михай-
лович, 29.10.1978 р. н., освіта 
середня технічна, Член Ради-
кальної партії О. Ляшка, нженер 
з охорони праці КПЖ і КГ Вишго-
родської міської ради, живе в м. 
Вишгород, 32-й округ;

30) Самойленко Катерина 
Анатоліївна, 26.04.1981 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, головний Бух-
галтер КМП «Отіс», живе в м. 
Вишгород, 30-й округ;

31) Свистун Ігор Іванович, 
23.09.1973 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії О. 
Ляшка, головний інженер КПЖ і 
КГ Вишгородської міської ради, 
живе в м. Вишгород, 9-й округ;

32) Тимошенко Сергій Михай-
лович, 20.10.1972 р. н., освіта 
середня технічна, член Ради-
кальної партії О. Ляшка, пенсіо-
нер МВС, живе в м. Вишгород, 
31-й округ;

33) Тіхан Ігор Миколайо-
вич, 13.02.1973 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, директор, приватний 
підприємець, живе в м. Вишго-
род,11-й округ;

34) Шаповал Олег Дмитро-

вич, 02.12.1963 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії О. 
Ляшка, директор, приватний під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
4-й округ;

35) Шененко Михайло Пав-
лович, 15.05.1958 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, директор КПЖ і 
КГ Вишгородської міської ради, 
живе в Києві, 13-й округ.

Вишгородська 
районна  рада:

1) Дерпак Віталій Михайло-
вич, 25.06.1974 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії О. 
Ляшка, пенсіонер, живе в м. Київ, 
перший кандидат

2) Биховченко Ігор Петро-
вич, 26.07.1980 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, комерційний директор 
ТОВ «Торнадо», живе в с. Старі 
Петрівці, 31-й округ;

3) Бондар Анжеліка Мико-
лаївна, 07.11.1971 р. н., освіта 
середня технічна, член Ради-
кальної партії О. Ляшка, дирек-
тор ПП «Бондар А.М.», живе 
в м. Київ, 27-й округ;

4) Владимиров Олег Володи-
мирович, 14.04.1976 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії О. 
Ляшка, юрисконсульт ПП «Рад-
ник», живе в м. Бровари, 21-й 
округ;

5) Вовк Дмитро Борисович, 
01.09.1968 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії О. 
Ляшка, директор ПП «Вовк Д.Б.», 
живе в м. Київ, 26-й округ;

6) Волотовський Віктор Ев-
генійович, 16.12.1976 р. н., 
освіта загальна середня, член 
Радикальної партії О. Ляшка, 
пенсіонер, живе в м. Київ, 5-й 
округ;

7) Глава Олена Олексіївна, 
10.02.1975 р. н. освіта вища, член 
Радикальної партії О. Ляшка, 
завідувач сектора внутрішньої 
політики преси та інформації 
Вишгородської РДА, живе в м. 
Вишгород, 28-й округ;

8) Ганіцька Марина Сер-
гіївна, 20.08.1978 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, директор Синяківської 
ЗОШ 1-2 ступеня, живе в с. Си-
няк, 30-й округ;

9) Грищенко Ірина Григорів-
на, 29.06.1982 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії О. 
Ляшка, тимчасово не працює, 
живе в м. Вишгород, 25-й округ;

10) Довгоп’ят  Яна Валеріїв-
на, 29.10.1990 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, помічник ТОВ «Норвік 
Україна», живе в м. Вишгород, 
35-й округ;

11) Ізотов Дмитро Олексан-
дрович, 30.09.1965 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, тимчасово не працює, 
живе в Сумській обл., Шосткинсь-
кий р-н., с. Івот, 10-й округ;

12) Калінкевич Лариса Вік-
торівна, 20.10.1984 р. н., освіта 
вища, Член Радикальної партії 
Олега Ляшка, бібліотекар 1-ї ка-
тегорії Вишгородської централь-
ної районної бібліотеки, живе в м. 
Вишгород, 14-й округ;

13) Кашка Сергій Воло-
димирович,  08.10.1964 
р. н.,  освіта вища,  безпартійний, 

старший офіцер відділення ком-
плектування Вишгородського 
районного військового комісаріа-
ту, живе в м. Вишгород, 1-й округ;

14) Кисіль Владислав Воло-
димирович,  09.03.1986 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії Олега Ляшка, лікар-сто-
матолог, приватний підприємець, 
живе в  с. Лебедівка, 19-й округ;

15) Колот Ольга Михайлів-
на, 05.04.1981 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії Олега 
Ляшка, тимчасово не працює, 
живе в м. Київ, 33-й округ;

16) Корнійчук Дмитро В’я-
чеславович, 14.09.1981 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії Олега Ляшка, головний 
спеціаліст Державної регулятор-
ної служби України, живе в м. 
Вишгород, 6-й округ;

17) Кравець Анатолій Ана-
толійович, 01.09.1966 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, пенсіонер, живе 
в  м. Вишгород, 24-й округ;

18) Крепостний Павло Олек-
сандрович, 17.08.1969 р. н., 
освіта середня, чЧлен Радикаль-
ної партії О. Ляшка, директор 
ТОВ «Лактон», живе в м. Вишго-
род, 36-й округ;

19) Кубік Богдан Валерій-
ович, 05.11.1991 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
Олега Ляшка, юрисконсульт ТОВ 
«Система», живе в м. Київ, 9-й 
округ;

20) Лісогор Володимир Юрій-
ович, 03.11.1966 р. н., освіта «се-
редньо-» (так вказано в списку), 
безпартійний, директор ПП «Лі-
согор», 3-й округ;

21) Лупейко Олександр Ва-
сильович, 06.03.1959 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії Олега Ляшка, директор 
ПП «Юридична фірма «Імпера-
тив-Плюс», живе в м. Вишгород, 
23-й округ;

22) Ляцька Олена Вікторів-
на, 25.05.1978 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії Олега 
Ляшка, керівник проектів ТОВ 
«Видавничий центр «Логос Украї-
на», живе в м. Ірпінь, 29- округ;

23) Мисевра Роман Петро-
вич, 03.04.1984 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії О. 
Ляшка, директор ТОВ «Мозгі Ін-
тертеймент», живе в с. Катюжан-
ка, 17-й округ;

24) Облакевич Сергій Олек-
сандрович, 20.03. 1973 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, директор БФ 
«Погляд в майбутнє», живе в м. 
Київ,  8-й округ;

25) Пономаренко Валентин 
Степанович, 28.06.1962 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, директор ТОВ 
«БВ Чайка», живе в с. Жукин,11-й 
округ;

26) Проць Надія Володи-
мирівна, 07.10.1989 р. н., освіта 
вища, Член Радикальної партії 

О. Ляшка, фінансовий менеджер 
ТОВ «Інвайт», живе в м. Київ, 7-й 
округ;

27) Руденок Богдан Михай-
лович, 23.12.1974 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
Олега Ляшка, заступник директо-
ра КПЖ і КГ Вишгородської місь-
кої ради, живе в м. Вишгород, 4-й 
округ;

28) Савчук Роман Володими-
рович, 26.01.1967 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
Олега Ляшка, ФОП, живе в м. 
Київ, 20-й округ;

29) Сакада Олександр 
Віталійович, 03.10.1994 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії Олега Ляшка,  студент 
Київського університету ім. Бори-
са Гринченко, живе в м. Київ, 32-й 
округ;

30) Семигановський Олег 
Васильович, 23.12.1986 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, тимчасово не 
працює, живе в с. Новосілки, 2-й 
округ;

31) Семчук Тетяна Мико-
лаївна, 26.11.1965 р. н., освіта 
вища, Член Радикальної партії 
О. Ляшка, директор ПП «Семчук 
Т. М.», живе в м. Київ, 18-й округ;

32) Скороход Андрій Вікто-
рович, 22.04.1984 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, генеральний дирек-
тор ТОВ «Енерджи систем груп», 
живе в м. Київ, 22-й округ;

33) Степанюк Роман Ада-
мович, 21.07.1984 р. н. освіта 
середня спеціальна, член Ради-
кальної партії О. Ляшка, дирек-
тор, ФОП, живе в м. Київ, 13-й 
округ;

34) Тарасенко Олексій Михай-
лович, 09.06.1955 р. н., освіта 
вища, безпартійний, генеральний 

директор ЗАТ «Домобудівник», 
живе в м. Рівне, 12-й округ;

35) Тимченко Валерій Воло-
димирович, 03.06.1977 р. н., 
освіта вища, член Радикальної 
партії О. Ляшка, тимчасово не 
працює, живе в с. Жукин, 16-й 
округ;

36) Ткач Володимир Олексан-
дрович, 23.05.1959 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
О. Ляшка, начальник відділу гу-
манітарних питань Вишгородсь-
кої міської ради, живе в с. Деми-
дів, 15-й округ;

37) Шумілова Наталія Ва-
леріївна, 17.04.1973 р. н., освіта 
середня спеціальна, Член Ради-
кальної партії О. Ляшка, інструк-
тор-реабілітолог Іванківський 
центр соціально-психологічної 
реабілітації населення, живе в с. 
Толокунь, 34-й округ.

Хто пояснить нещасним ви-
борцям в чому саме міститься 
радикалізм Сергія Миколайовича 
Пінчука першого «ляшківця-кан-
дидата» у Вишгородську міську 
раду? Ви знаєте, шановні читачі 
цього головного інженера ТОВ 
«Берізки Сервіс», який живе в м. 
Київ? Не знаєте? Ніколи не бачи-
ли з вилами біля Вишгородської 
міської ради? І з цеглиною в руці 
не бачили, коли він гнався за ки-
мось з місцевих корупціонерів по 
Вишгороду? І, навіть, з гілякою 
наперевіс? Що? Взагалі не бачи-
ли? От і я не бачив. З іншого боку, 
ТОВ «Берізки Сервіс» якось нас-
торожує. Вже самою назвою. Як і 
все, що пов’язане з будівництвом 
у Вишгороді...   

Втім, давайте ознайомимся зі 
всім списком.

Маємо чинних депутатів із «зо-
лотої когорти» В. Решетняка: 
Д. Корнійчука, В. Лісогора, його 
«особистого порученця» Б. Ру-
денка, колись давно приставле-
ного «смотрящім» на КПЖ і КГ, 
головного інженера цієї ж уста-
нови І. Свистуна, і, навіть, самого 
керівника КПЖ і КГ М. Шененка. 
Що цікаво, В. Лісогор та Б. Ру-
денок ідуть до міськради дійсно 
радикально — сім’ями. В. Лісогор 
— разом з дружиною Оленою, Б. 
Руденок — у зв’язці з братиком 
Михайликом.

Взагалі, в цій партії, мабуть, 
вітається і заохочується принцип 
«сімейного радикалізму»: тут же 
і сім’я Підлісних (батько з донеч-
кою). 

А от з мешканцями району в 
партії, по всьому видно, не дуже 
склалося: половина «міських ра-
дикалів» записалося в районний 
список. Нічого дивного: селяни в 
Україні завжди були менш ради-
кально налаштовані, ніж городя-
ни. Мабуть, тому, що завжди були 
ближче до землі, ніж до бюджет-
них коштів, які, кажуть, дуже 
зручно «відмивати» через всілякі 
комунальні підприємства. Зокре-
ма — ЖЕКи... Ну, самі розуміє-
те: безкінечні ремонтні роботи, 
поточні та капітальні, озелення 
міста, яке потребує постійних за-
купок саджанців дерев, квітів та  
прикраси газонів, і т. ін. 

Так що — нічого дивного...

В. Борзовець
(Далі буде)

 

Знайомтеся!
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ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

     Середа 14 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 13 жовтня 2015 року

07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Перша студія
10.55 Д/ф «Клуб пригод»
11.30 Д/ф «На крилах андського кондора»
12.25 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс
13.15 Вікно в Америку
13.35 Т/с «Минають роки, минають дні»
14.45 Казки Лірника Сашка
14.55 Хочу бути
15.20 Т/с «Білявка»
17.05 Чоловічий клуб. Бокс
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні

08.10, 08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.00, 12.00, 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 М/ф «Альоша Попович»
14.05 «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»

06.35 Мультфільми
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
12.25, 14.20 Х/ф «Кохання з випробуваль-
ним терміном»
14.35, 16.15 «Жди меня»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Культ»

05.55 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.07 Т/с «Друзі»
10.55 М/ф «Астерікс: Земля богів»
12.25 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.25 Абзац!
19.00 Ревізор
21.25 Страсті за ревізором

23.25 Х/ф «Троя»

06.00, 15.55 «Все буде добре!»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»
10.35 «Зіркове життя.»
11.35 «Битва екстрасенсів 15»
14.00 «Україна має талант!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.05 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»

06.00 Події тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.30 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Щастя є»
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
21.35 Футбол. Україна - Іспанія

06.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Труба містера Сосиски
11.15, 13.20 Х/ф «У пошуках пригод»

12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.10 Х/ф «Соломон Кейн»
16.30 Х/ф «Термінатор-4. Нехай прийде 
спаситель»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Дістало!
21.30 Свобода слова

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, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
15.00, 19.10 «Орел і Решка. На краю світу»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Старські та Гатч» 
23.50 Х/ф «Побачення моєї мрії»

08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
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!

09.45, 13.10 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Перехрестя живої природи
12.15 Дивовижний світ
14.00 Сили природи
15.00, 18.30, 21.00 «Служба новин «Со-
ціальний пульс»
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40 Євромакс
16.00, 23.45 Магія природи
17.45 Політ крізь час
18.15 «Іпостасі спорту»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Володарі морів
21.30 Культура Жовтої ріки
22.00, 03.55 Х/ф «Новели Гі де Мопассана»

08.25 «Круті 90-ті»
09.20 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.10 Х/ф «16 кварталів»
13.10 Х/ф «Ударна група»
15.00, 19.00, 21.30, 02.25, 03.45 «Свідок»
15.15 Т/с «Сімейна історія»

08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
10.15 Подорожні
11.00 Д/ф «Кузьма Дерев’янко»
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»
14.35 Казки Лірника Сашка
14.45 М/с «Друзі-янголи»
15.15 Школа Мері Поппінс
15.35 Фольк-music
16.40 Богатирські ігри
17.35 Чоловічий клуб
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир

09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
08.10, 08.45, 09.10 «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»
23.45, 02.50 Х/ф «Хоробре серце»

06.30 Мультфільми
08.30, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 00.05 Абзац!
19.00 Половинки
20.25 Х/ф «Бібліотекар»
22.20 Супермодель по-українськи

08.15 «Все буде смачно!»

09.15, 18.30 «За живе!»
10.50 «Зіркове життя. Біс в ребро»
11.55 «Битва екстрасенсів»
13.20 «Україна має талант!»
20.00, 22.50 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
23.50 «Один за всіх»

06.00 Т/с «Жіночий лікар 2» 
09.00, 15.00, 19.00, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.20, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00 Х/ф «Вічна казка» 
15.30 Т/с «Загальна терапія» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
21.00 Т/с «Королева бандитів» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Антизомбі
11.10, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Т/с «Код Костянтина»
14.40, 16.25 Т/с «Слідчі»

16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Нюхач»

08.10 «Мультфільми» 
08.45, 17.10 «Розсміши коміка»
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
15.00, 19.10 «Орел і Решка. На краю світу»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
01.35 «Весільні битви

07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць»
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

09.45, 05.35 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Культура Жовтої ріки
13.10 Політ крізь час
15.40 Кайпійські будинки-бастіони
16.00 Магія природи
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.20 «Мистецтво та час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Юрій 
Рост, 2 ч.
21.30 Відлуння
22.00 Х/ф «Новели Гі де Мопассана» 
23.45 Магія природи

06.40 Х/ф «Зимова вишня» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
13.10 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.00, 19.00, 21.30, 03.15 «Свідок»
15.15 «Легенди карного розшуку»
16.00 Х/ф «Викрадення «Савої» 
17.55 «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.50 Т/с «Справжній детектив - 2»

07.35 На слуху
08.05 Від першої особи
08.35 Паспортний сервіс
08.40 Ескулап
08.45 Корисні поради
09.00 Урочистості  до Дня захисника України
10.00 «Повертайтеся живими». 
10.05 Д/ф «Шов. Психолог на війні»
10.45 Д/ф «Хроніка УПА. 1942-1954»
13.00 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
13.45 Д/ф «Львівська Опера»
14.40 Х/ф «Атентат. Осіннє вбивство в 
Мюнхені»
16.35 Д/ф «Капелани»
18.00 «Героям слава!»
20.30, 05.30 Новини
21.00 Д/ф «Рейд»
22.00 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
23.00 «Покров

06.00, 00.50 Х/ф «Зоряні війни-5» 
08.10 Х/ф «Зоряні війни - 6: Повернення 
Джедая»
10.50 Х/ф «Зоряні війни-1: Прихована загроза» 
13.40 Х/ф «Зоряні війни-2: Атака клонів» 
16.30 Х/ф «Зоряні війни-3: Помста ситхів» 

19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин»
20.15 Х/ф «Тор 2. Царство темряви» 
22.25, 03.10 Х/ф «Прометей»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
12.00, 14.00, 16.00, 17.35 Новини
07.10 Х/ф «Артист из Кохановки»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.50 Д/ф «Рейд»
18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.17 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 00.55 Абзац!
19.00 Хто зверху? - 4
21.05 Х/ф «Бібліотекар 2» 
22.55 Аферисти в мережах

05.55, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.30, 15.55 «Все буде добре!»

08.30 «Все буде смачно!»
09.30, 18.30 «За живе!»
11.00 «Зіркове життя. Обережно - ревнощі!»
12.05 «Битва екстрасенсів»
13.50 «Україна має талант!»
20.00, 22.50 «МастерШеф - 5»

06.00, 15.30 Т/с «Загальна терапія»
09.00, 15.00, 19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.20, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00, 21.00 Т/с «Королева бандитів» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Антизомбі
11.10, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «Код Костянтина»
14.35, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Секретний фронт
21.30 Т/с «Нюхач»

05.40 «Рецепти щастя. Нова історія»
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» 
20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
19.10 «Орел і Решка. На краю світу»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/ф «Як козаки...»
11.25 М/с «Пригоди Котигорошка та його 
друзів» 
12.35 Рятівники
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор»
19.00 Панянка-селянка
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
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19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
23.50 Т/с «Справжній детектив - 2»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.30, 00.05 «Жарт за жартом»
12.05, 23.10 «Невідома версія»
13.00 Х/ф «Автопортрет невідомого»
14.20, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»
16.10, 21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.00 Х/ф «Трин-трава»
00.40 Х/ф «Одиниця з обманом»

06.35 «Нове Шалене відео по-українськи»
07.45 «Облом.UA»
08.45 «Помста природи»
10.30 Т/с «Мушкетери»
12.40 Х/ф «Помпеї: Апокаліпсис»
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 «Спека

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
09.45, 00.10 «Жарт за жартом»
10.10, 23.15 «Невідома версія»
11.05 Х/ф «Трин-трава»
12.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
14.30, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
16.15 Х/ф «А зорі тут тихі...»
00.50 Х/ф «Зникла грамота»

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 «Нові технології війни»
10.30 Д/п «Літаки Другої Світової війни»
11.35 Д/п «Підземні міста»
12.30 Х/ф «Вогонь з пекла»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 20.20 Т/с «Скоріон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
21.15 Х/ф «Невловимий»

23.00 Дайош молодьож!
00.50 Т/с «Помста» 

06.15 Х/ф «Подруги»
10.10  «Людина року-2014»
14.25 Кайпійські будинки-бастіони
15.00 Перехрестя живої природи
16.00 Сили природи
17.15 Грандіозний концерт «Леді Opera»
19.00 Дивовижний світ
20.00 Ювілейний вечір «На відстані душі»
00.00 «Натхнення»

05.40 Х/ф «Ішов четвертий рік війни» 
07.10 Х/ф «Подвиг Одеси» 
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
13.10 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.00 Т/с «СБУ. Спецоперація» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.50 Т/с «Справжній детектив - 2»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Жарт за жартом»

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

Прием рекламы и 

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

11.05, 23.20 «Невідома версія»
12.00 Х/ф «Ольга Сергіївна»
00.15 Бенефіс
01.50 Х/ф «Людині, якій щастило»

07.35 «Облом.UA»
08.10 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Нові технології війни»
10.30 Д/п «Підземні міста. Севастополь, 
Балаклава, Київ»
11.45 Д/п «Війна за свій рахунок»
12.40 «Льотчики»
13.40 «Цілком таємно. Постравматичний 
стресовий розлад»
14.40 Концерт «Хоробрі серця»
16.25, 23.25 «Хоробрі серця. Артилеристи»
19.00 Т/с «Гвардія»
22.45 «Край землі»

2+2

Enter-фильм

                                        
ПосміхнітьсяПередплатна кампанія на 2016 рік

   Передплатний індекс
  газети «На самом деле»: 

94916
Вартість на 1 міс.— 6 грн.,

 на 6 міс. — 36 грн., на рік   — 72 грн.

Вранці дружина відкриває двері. На порозі 
лежить чоловік.

— Ти чому не відкрила мені двері, коли я 
стукав?

— Я ж запитувала: «Петя, це ти?» Чому ти 
мовчав?

— Я кивав.
* * *

Жінки чекають принца на білому коні. Чо-
ловіки набагато скромніше: їм принцеса не 
потрібна, їм достатньо служниці ...

* * *
Коли втрачаєш щось — радій, що не втратив 

багато ... коли втратив багато — радій, що не 
втратила все, ... коли втрачаєш все — радій, що 
втрачати тобі вже нічого ... ти вільний.

* * *
Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. У нас 

з котом дивно збігаються інтереси.
* * *

З 28 вересня 2015 року в об’єктах поштового зв’язку УДППЗ “Укрпошта” розпочалось приймання 
передплати періодичних друкованих видань на 2016 рік.

 Передплатна кампанія на 2016 рік триватиме:
— на видання загальнодержавної видання, що включені до «Каталогу видань України на 2016 

рік» — до 16 грудня 2015 року включно;
—  на видання обласної сфери розповсюдження, що включені до “Каталогу місцевих періодичних 

видань на 2016 рік” — до 21 грудня  2015 року включно;
— на видання районної сфери розповсюдження, що включені до “Каталогу місцевих періодичних 

видань на 2016 рік” — до 28 грудня 2015 року включно.
   Приймання передплати здійснюється в усіх відділеннях поштового зв’язку, а також безпосеред-

ньо листоношею на доставній дільниці. 



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

  Четвер 15 жовтня 2015 року

 

  

  П’ятниця 16 жовтня 2015 року

Субота 17 жовтня 2015 року
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Неділя 18 жовтня 2015 року
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19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.50 Т/с «Справжній детектив - 2»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
12.05, 00.10 «Жарт за жартом»
12.35, 23.15 «Невідома версія»
13.30 Х/ф «Одиниця з обманом»
14.50, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.40, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.25 Х/ф «У тихої пристані»
00.45 Х/ф «Війна під дахами»

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 «Нові технології війни»
10.30 Д/п «Літаки Другої Світової війни»
11.35 Д/п «Підземні міста»
12.30 Х/ф «Апокаліпсис Стоунхенджа»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00 Т/с «Скоріон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
20.30 «Право на владу»

08.20 АгроЕра. Підсумки
08.35 «Золотий гусак»
09.10 Казки Лірника Сашка
09.25 М/с «Друзі-янголи»
09.50 Хочу бути
10.30 Книга ua
10.55 Д/ф «Сербська енциклопедія»
11.20 Музика єднає нас
12.20 Світло
12.55 Баскетбол. 
15.00 Богатирські ігри
16.15 Чоловічий клуб
16.55 Баскетбол. 
18.55 Т/с «Вікендові історії»
20.00, 21.30 Д/ф «Крим. Курорт суворо-
го режиму»
21.00, 05.30 Новини
22.40 Мегалот

09.00 «Світське життя»
10.00, 19.30 ТСН
11.00 «Маша і ведмідь» 
11.10 «Маленькі гіганти»
13.55 «Вечірній Київ 2015»
16.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»

20.15 «Українські сенсації»
21.20 «Вечірній квартал 2015»
23.20 «Що? Де? Коли? 2015»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
07.00 «Жди меня. Украина»
08.30 «Школа доктора Комаровського»
09.30 Х/ф «Кавказька полонянка, або 
Нові пригоди Шурика»
11.25 «Кохання з першого погляду»
12.35 Т/с «Одружити Казанову»
17.00 «Щастя з пробірки»
18.10, 20.30 Т/с «Все повернеться»
23.25 Х/ф «Егоїст»

06.05, 08.00 Kids Time
06.07 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
08.05 Хто зверху
10.00 Ревізор
12.15 Страсті за ревізором
14.10 Хто зверху?
16.20 Т/с «СашаТаня»
17.20 М/ф «Монстри на канікулах»
19.15 М/ф «Синбад»
21.00 Х/ф «Людина-павук»
23.15 Х/ф «Туман»

06.05, 02.50 Х/ф «Солдат Іван Бровкін»
07.55 «Караоке на Майдан»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Хата на тата»
11.55 Т/с «Коли ми вдома»
14.45 «Зважені та щасливі - 5»
19.00 «Х-Фактор - 6»
23.20 « «Танцюють всі!-8»

15.00, 19.00, 02.10, 04.20 Події
07.15 Т/с «Загальна терапія» 
08.50 Відверто з Машею Єфросініною
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Життя після життя» 
13.10, 15.20 Т/с «Волошки» 
17.50, 19.40 Т/с «Зцілення» 
23.00 Х/ф «Кульбаба» 

07.35 Провокатор
10.30 Антизомбі
11.30 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.45 Інсайдер
14.45 Т/с «Нюхач»

11.00 «Світ навиворіт 6»
12.20 «Інспектор Фреймут 2»
13.55 «Міняю жінку - 10»
15.25 «Чотири весілля 4»
16.45 «Розсміши коміка»
17.45 М/ф «Добриня Микитич і Змій Горинич»
19.20 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.30 «Світське життя»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
11.05 «Орел і Решка. Незвідана Європа»
12.15 Т/с «Одружити Казанову»
16.50 Х/ф «Ти будеш моєю»
19.00 Програма «Кохання з першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем-єр-міністром»
22.00 Т/с «Все повернеться»

06.00, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
09.50 М/ф «Монстри на канікулах»
11.40 М/ф «Синбад: Легенда семи морів»
13.10 Х/ф «Бібліотекар»

15.00 Х/ф «Бібліотекар 2»
18.40 Х/ф «Людина-павук»
23.35 Х/ф «Черепа» 

05.20, 02.55 Х/ф «Іван Бровкін на цілині»
07.00, 11.00 «МастерШеф - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдан»
14.05, 15.40 «Х-Фактор - 6»
15.15 «10 хвилин з Прем’єр-міністром»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.20 «Один за всіх»
23.05 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
01.50 «Детектор брехні 7»

06.45 Події
07.40 Реальна містика
08.45 Т/с «Волошки» 
12.50 Т/с «Зцілення» 
17.00, 20.00 Т/с «Спадкоємиця» 
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин з прем’єр-міністром
22.20 Х/ф «Життя після життя» 

07.05 Х/ф «Еволюція»
09.10 Зірка YouTube
10.40, 13.00 Дивитись усім!

11.45 Труба містера Сосиски
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Початковий код»
16.10 Х/ф «Згадати все!»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф «Містер і місіс Сміт»
23.10 Х/ф «Турист»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/ф «Чорний котел» 
09.50 М/ф «Суперсімейка» 
12.00 Х/ф «Діти-шпигуни» 
13.40 «Розсміши коміка»
14.50 «Орел і Решка»
17.20 «Орел і Решка. Шопінг 2015»
18.20 «Вечірній квартал»
20.10 Х/ф «Без відчуттів» 
22.00 «КВН-2015»

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 «Ігорь» 

12.50 М/с «Пригоди капітана Врунгеля» 
15.20 Казки У
16.20 Х/ф «Вуличні танці»
18.00 Х/ф «Джунглі. У пошуках Марсупіламі» 
20.00 Віталька
21.35 Одного разу під Полтавою
23.00 Дайош молодьож!

10.00, 16.00 Сили природи
11.10 «Ток-шоу з Наталією Семенченко
13.20 Моя Джомолунгма
14.00, 04.40 Сім чудес України. Чернівці
15.00 Перехрестя живої природи
17.00 Ювілейний концерт Оксани Білозір
19.00 Дивовижний світ
20.00, 05.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.35 Імена-легенди
22.00 Х/ф «Полковнику ніхто не пише» 
00.10 «Вихідний, після опівночі»

06.35 Т/с «Королівство кривих»
10.30 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». Диверсан-
ти. Пси війни
12.00 «Круті 90-ті»

Телепрограмма   11№28(271), пятница, 9 сентября 2015 г.

06.55, 08.40 Ескулап
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.40 Війна і мир
11.35 Вікно в Америку
11.55 Д/с «Клуб пригод»
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.25 Т/с «Минають роки, минають дні»
15.00 Казки Лірника Сашка
15.15 М/с «Друзі-янголи»
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.55 Надвечір’я. Долі
16.50 Світло
17.35 Книга ua
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.00 Урочистості до 400-річчя Києво-Моги-
лянської Академії
20.30 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
21.40, 22.30 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталією Седлецькою

09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.45, 08.10, 08.45, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 3»
14.00 «Сліпа»

09.10 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Казки Лірника Сашка
10.05 М/с «Друзі-янголи»
10.15 Школа Мері Поппінс
10.40 Спогади
11.15 Т/с «Вікендові історії»
12.15 Д/с «Повернення видів. Рись»
13.30 Фольк-music
14.35 Д/ф «Відмовся від завтрашнього дня»
15.30 Чоловічий клуб. Спорт
17.10, 03.15 Гандбол.
19.00 Театральні сезони
19.35 Д/ф «Могилянка forever»
20.05 Т/с «Білявка»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України А.Яценюк про 
реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 ГОГОЛЬ FEST» 15
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Підсумки

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Мультфільм
09.50 «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН: «Телевізійна служба новин»

14.40 «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 «Міняю жінку - 10»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільми
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.17 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 00.20 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.25 Х/ф «Бібліотекар 3» 
22.15 Хто зверху - 3

05.40, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

06.15, 15.55 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15, 18.30 «За живе!»
10.50 «Зіркове життя.»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.20 «Україна має талант!»
19.55, 22.50 «Зважені та щасливі - 5»

06.00, 15.30 Т/с «Загальна терапія» 
09.00, 15.00, 19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.20, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00, 21.00 Т/с «Королева бандитів» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Антизомбі
11.05, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «Код Костянтина»
14.35, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Інсайдер
21.30 Т/с «Нюхач»

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, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
15.00, 19.10 «Орел і Решка. На краю світу»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 

07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
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!
00.50 Т/с «Помста» 

10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Сили природи
12.00 Перехрестя живої природи
13.10 «Соціальний статус: ваша пенсія»
14.15 Дивовижний світ
15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс»
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40, 03.45 «Модні історії з Оксаною Нови-
цькою»
16.00 Магія природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Ландшафтні гри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Володарі морів
21.30 «Ток-шоу з Наталією Семенченко»
23.10 Всесвіт

06.55 Х/ф «Три тополі на Плющисі» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
13.10 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.00, 19.00, 21.30, 02.55 «Свідок»
15.15 «Легенди карного розшуку»
16.00 Х/ф «Ескадрон гусарів летючих» 
17.55 «Детективи»

13.00 Х/ф «Зелений фургон» 
16.00 «Розсміши коміка»
17.50 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Таємниця «Святого Патріка» 
23.20 Х/ф «Теккен»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Жарт за жартом»
11.05 Х/с «Ставка більше, ніж життя»
20.50 Х/ф «Слухати у відсіках»
23.25 Х/ф «Детектив»
01.50 «Своя роль»

10.00 «Богатирі»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Хоробрі серця. Танкісти»
16.10 «Зброя»
16.50 ЧУ 11 Тур. Чорноморець - Металург З
19.20 ЧУ 11 Тур. Карпати - Ворскла
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «Залізний лицар»

К-1

07.35 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Х/ф «Атентат.»
11.30 Інтерв»ю з В. Гонтарєвої
11.55 Д/ф «Чорні лангури»
12.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.25 Т/с «Минають роки, минають дні»
14.55 Казки Лірника Сашка
15.05 М/с «Друзі-янголи»
15.40 Як це?
16.00 Спогади
16.30 Віра. Надія. Любов
17.30 Д/с «Повернення видів. Рись»
18.15 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс

09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
08.10, 08.45, 09.10 «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» 
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.30 «Світське життя»
23.30 Х/ф «Одержимість»

06.35 Мультфільми
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Культ»
13.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

06.07 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.25 Т/с «Друзі»
11.10 Т/с «Щасливі разом»
16.10, 19.00 Супермодель по-українськи
18.00, 03.10 Абзац!
20.55 Половинки
22.25 Суперінтуїція
23.50 Стенд-Ап шоу

05.15, 01.40 Х/ф «Сімь старих та одна 
дівчина»

06.40 Х/ф «Диши зі мною»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.50 ««Танцюють всі!-8»

06.00, 15.30, 05.20 Т/с «Загальна терапія» 
09.00, 15.00, 19.00, 01.20, 04.35 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.20, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00, 21.00 Т/с «Королева бандитів» 
18.00, 03.45 Т/с «Клан ювелірів. Зрада»
23.00 Події дня
23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 20.25 Антизомбі
11.05, 13.20, 23.25 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «Код Костянтина»
14.35, 16.25 Т/с «Слідчі»
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Нюхач»

05.40 «Рецепти щастя. Нова історія»
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, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
15.00, 19.10 «Орел і Решка. На краю світу»
18.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»

07.35 М/с «Чаґінгтон» 
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
11.00 Обережно, діти!
12.00 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Х/ф «Крок вперед» 
20.00 Х/ф «Три метри над рівнем неба» 
22.10 Х/ф «Три метри над рівнем неба: Я 
тебе хочу» 

07.10 «Ландшафтні гри»
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»
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.20 Магія природи
17.45 Політ крізь час
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.30, 03.55 Кінофан. Жінка-ватажок
23.50 «Кумири»
00.00 «Латинських коханець»

05.40 Х/ф «Русь споконвічна» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
13.10 Т/с «Убивчий відділ. Стамбул»
15.15 «Легенди карного розшуку»
16.00 Х/ф «Ескадрон гусарів летючих» 
17.25 «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.50 Т/с Копи-новобранці - 4

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.40, 00.10 «Жарт за жартом»
11.20, 23.15 «Невідома версія»
12.15 Х/ф «Поїзд поза розкладом»
13.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.30, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

17.15 Х/ф «Детектив»
00.45 Х/ф «Жив-був доктор»

07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10 «ДжеДАІ»
08.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Нові технології війни»
11.30 Д/п «Підземні міста»
12.25 Х/ф «Смертельна глибина»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 17.55 «Відеобімба»
18.30, 21.00 «Профутбол»
19.00 ЧУ 11 Тур. Динамо - Шахтар
22.00 «Профутболу 5 років»
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18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Згадати все!»
22.25 Х/ф «Початковий код»

05.40 «Рецепти щастя. Нова історія»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.00 «Мультфільми від Ворнер» 
10.00 М/ф «Багз Банні» 
11.00 М/ф «Чорний котел» 
12.20 М/ф «Суперсімейка» 
14.30 Х/ф «Діти-шпигуни» 
16.10 «КВН-2015»
18.10, 22.00 «Орел і Решка»
22.50 Х/ф «Реальна любов»

06.00 М/ф «Лікар Айболіт» 
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 «Пінгвін Джаспер : подорож 
на край землі» 

льований кров’ю
13.10 «Детективи»
15.20 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Особлива думка»
22.30 Х/ф «Кривавий спорт» 
00.25 Х/ф «Ріка смерті»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.30 «Жарт за жартом»
11.05 Х/ф «Просто жах»
13.15 Х/ф «У тихої пристані»
14.30 Х/с «Ставка більше, ніж життя»
20.10 Х/ф «Собаче серце»
22.50 Х/ф «Людина в зеленому кімоно»

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 «Супербрати Маріо»
19.15 Х/ф «Бандитки»
21.05 Х/ф «Найманець»

К-1

ТЕТ

12.55 Х/ф «Джунглі. У пошуках Мар-
супіламі» 
14.55 Х/ф «Вуличні танці» 
16.45 Х/ф «Крок вперед» 
18.45 Х/ф «Три метри над рівнем неба»
21.00 Х/ф «Три метри над рівнем неба: 
Я тебе хочу» 
23.15 Х/ф «Забійні канікули»

09.50 «Ландшафтні гри»
10.00 Володарі морів
11.15 Х/ф «Слуга мимоволі»
14.00 Тeen-клуб
14.30 «Цивілізація Incognita»
15.00 Всесвіт
16.10 «Мистецтво та час»
16.30, 03.50 Сім чудес України. Ка-
чанівський палац
16.50 Вечір пам’яті Миколи Мозгового 
«Любов останньою ніколи не буває...»
18.50 Сили природи
20.00 Модний журнал
20.30 Імена-легенди
21.30 Х/ф «Париж» 

07.10 Х/ф «Тіні зникають опівдні» 
11.30 «Речовий доказ». Портрет, нама-

НТН

ТОНІС Enter-фильм

2+2

Чоловік розповідає това-
ришу.

— Їду якось вночі, бачу 
на дорозі жаба. Підібрав її. 
Приїхав додому, ліг спати. 
Вранці прокидаюся, а зі 
мною лежить обалденная 
блондинка! Ось віриш?

— Вірю!
— А дружина не вірить!
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Вітаємо!

Кубок «Діназу» 
виграв Лютіж

Оголошення

В турнірі взяли участь вісім ко-
манд, котрі були розділені на дві 
підгрупи. Після проведення всіх 
матчів в групах виявилося, що до 
фіналу пробилася команда Виш-
города(тренер Геннадій Каплунов) 
та Лютежа (тренер Олександр 
Черкай). Пристрасті у вирішаль-
ному поєдинку вирували неабиякі. 
Тут були і сльози радості, і сльози 
розпачу, і підказки батьків та тре-
нерів, котрі подеколи просто де-
зорієнтовували юних футболістів. 
Але все ж фінальний свисток 
зафіксував, що переможцем тра-
диційного Кубку «Діназу» стала ко-
манда з Лютежу, котра переграла 
хлопчиків з Вишгороду з рахунком 
5:2. 

Кубок «Діназ» переможцям вру-
чив президент футбольного клубу 
Василь Наливайко. Також кубки 
отримали і команди, котрі посіли 
друге та третє місця. А від ще од-
ного спонсора турніру – компанії 
«Альянс краси» - всім учасникам 
турніру вручили цінні подарунки.

«Мета цього турніру — дати мож-
ливість діткам зіграти на чудовому 
полі, насолодитися футболом і от-
римати неймовірні емоції, — поді-
лився своїми враженнями тренер 
футбольної академії Геннадій Ка-
плунов. — Звичайно, ми перегля-
дали кандидатів, які потраплять 
до нашої команди 2007 року на-
родження. Уже є на прикметі кілька 
юних футболістів, котрі подають 
надії. Вже з вівторка у нас в ака-
демії почнеться повноцінний трену-
вальний процес. Звичайно, на цьо-
му ми не припиняємо пошук нових 
гравців. Якщо хтось «вистрілить» 
трішки згодом і продемонструє хо-
роші якості, то ми його обов`язково 
запросимо в команду».

М. Коберський
На знімках:

На центральній арені відбувся традиційний клубний 
турнір.

В неділю, 4 жовтня, на стадіоні «Діназ» в Лютежі 
пройшов традиційний осінній турнір, в котрому взяли 
участь хлопчики 2007 року народження. Вони з`їха-
лися з багатьох населених пунктів Вишгородського 
району аби поборотися за престижний кубок,  про-
демонструвати свою майстерність тренерам, пройти 
конкурсний відбір і потрапити в команду «Діназ-2007», 
котра на днях розпочне заняття в футбольній ака-
демії.

Група 1
Катюжанка – Литвинівка – 13:0
Синяк – Вишгород – 1:6
Вишгород - Катюжанка – 3:1
Синяк – Литвинівка – 1:0
Вишгород – Литвинівка – 7:0
Синяк – Катюжанка – 1:8

Результати матчів:
Група 2

Демидів – Лютіж – 0:5
Димер – Гаврилівка – 2:1
Лютіж – Димер – 7:1
Демидів – Гаврилівка - 2:1
Димер – Демидів – 3:2
Лютіж – Гаврилівка – 3:1

Фінал:
Лютіж – Вишгород – 5:2

Матч за 3-є місце
Катюжанка – Димер – 3:1

Президент ФК «Діназ» Василь 
Наливайко вручає кубки капіта-
нам Лютіжа(вгорі) та Вишгорода 
(нижче). 
Команда Вишгорода (в синій 
формі) – срібний призер турніру.
Команда Лютіжа (в червоній 
формі) – переможець турніру.
Фіналісти турніру після вирі-
шального матчу.
Президент ФК «Діназ» Василь 
Наливайко вітає всіх учасників 
на урочистому закритті турніру.


