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Вибори-2015: сімейний підряд в дії

Ну, що, в кожній партії наші 
людиночки є... В «Самопом-
очі» є, в «Нових обличчях» є, в 
«Партії честі» є, в «Батьків-
щині» є, про Ляшка я вже не 
кажу... Карочє, ти, друже, з ро-
дичами від Олєжки балотіруй-
ся... А я з сім’єю от Толяна 
піду. Він хоть і лох лохом, а 
партія, бач згодилася...

Вас понял, дєвушка. 
Не бойся, ми з родаками  

не підкачаємо! Городок і 
вижмем, і викрутим!

деп
утатське

«Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним — его 
жена Сашхен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все 
пятнадцать призреваемых старушек в туальденоровых 
нарядах. Выкачав из магазина Старгико полпуда сахару, Аль-
хен увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге 
Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на 
его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на 
ладонь и отправлял в свою широкую пасть...».

(І. Ільф, Є. Петров «12 стільців»)

В депутати — всім сімейством! Всім 
кагалом! Ну, щоб не здалося мало...

Нє, ну, звичайно, сім’я — це святе. Все — заради неї. Заради  єди-
них і неповторних наших половиночок, дрібнесеньких наших лепе-
тунчиків, розбишачечок, красунечок, ласуночок і гайдамачечків. Щоб 
росли вони не жебрачечками і голодранчиками, щоб не заникували 
по хаті за шматком ліверного лайна, а могли встромити свої гарнюні 
мордочки в баночку з ікорочкою й налупитися досхочу. Щоб не бігали 
пішки в запацьорену, з обідраними партами й голодними, напівосві-
ченими вчителями загальноосвітню школу в якій-небудь смердючій 
Жмеринці, а їздили  на пристойному автомобілі в приватний на-
вчальний заклад. В Лондоні. Чи Парижі. Щоб відпочивали з татком і 
мамкою не в залитому мочою Дніпрі раз на рік, а літали щомісяця на 
Мальдіви. Чи Гавайї. Чи Канари. Чи, Сейшели. Чи, навіть, Кариби...

А ще — все заради дорогесеньких наших папульочок і мамульо-
чок. Щоб не скніли на нещасні яценюківські півтори тисячі в своїх 
зачепилівках і мухосранськах, а могли дозволити собі і гіркеньке, і 
копчненьке і солоденьке і кисленьке... 

Отже, все заради сім’ї. 
Он, кілька днів тому прочитав в газеті про одного високопоставле-

ного чиновника, якого призначили на посаду лише в 2014-му. За рік 
хлоп заробив мільйони, а синок вже гризе граніт науки  в престижній 
лондонській приватній школі. Ну, добре, вкрав дядько трохи гроше-
нят. Але ж не пропив. А вчить сина. А той, можливо, завтра повер-
неться в Україну. І побудує для нас з вами нове життя. То за що ж 
його батька-чиновника, скажіть, будь ласка, «торбити»? За те, що 
дбає про неньку-Україну? 

Що ви кажете? Що «хлібних» посад не так уже й багато? На всіх не 
вистачає? Згоден. 

Саме тому той, хто по-справжньому дбає про сім’ю, близьких та 
найдорожчих людей, дає їм не «рибу», а сітку, щоб цю рибу ловити: 
веде все своє сімейство у політику. Ось де простір для самореаліза-
ції та заробітку! Ось де справжнє безмежжя бізнес-можливостей! Ось 
де справжнє українське поле чудес, де неможливе стає можливим!

Ви тільки подивіться уважно на ВР України: ще трохи — і троє рід-
них Балог з двоюрідним Петьовкою утворять депутатську групу! А 
сім’я Луценків? А подружжя Корчинських? Коротше кажучи, є з кого 
брати приклад. Тому й беруть.

Он, в минулому номері нашої газети ми згадали «радикала», чин-
ного депутата міськради Богдана Руденка та його брата Михайла, 
які йдуть у міські депутати «єдиним фронтом». Написали про його 
колегу по партії, теж депутата міськради Володимира Лісогора, який 
об’єднав радикально-кандидатські зусилля з дружиною Оленою. 

А вже після виходу газети вдячні читачі підказали нам, що разом 
з чоловіком Богданом Руденком балотується в міські депутати і його 
дружина Олена Глущенко. А в єдиній зв’язці з батьком і матір’ю Лі-

Святковий концерт 
Присвячений дню захисника України  

за підтримки 

ОЛЕКСАНДРА  
ПРИХОДЬКА
Кандидата на посаду  

Вишгородського  міського голови



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

Росія і світ
Информация

№29(272), пятница, 16 октября 2015 г.2

Точка зору
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США відмовились прийняти 
російську делегацію по Сирії

Дочекались...

Германия настаивает 
на реформе Совбеза ООН

Право вето обрекает орга-
низацию на бездеятельность 
перед лицом преступлений 
против человечности, счита-
ет глава МИД Германии. ООН 
никогда не будет идеальной, но 
может стать лучше.

Германия не намерена прекра-
щать своих усилий по преобразо-
ванию Совета Безопасности ООН.

Выступая в бундестаге в среду, 
14 октября, министр иностранных 
дел страны Франк-Вальтер Штай-
нмайер (Frank-Walter Steinmeier) 
заявил, что Совбез ООН должен в 
большей степени соответствовать 
изменениям в современном мире. 
Особенно это касается права вето 
со стороны пяти постоянных чле-
нов Совбеза, позволяющего бло-
кировать все важные решения.

«Просто-напросто невозможно, 
чтобы эта привилегия обрекала 
всю организацию на бездействие 
перед лицом величайших престу-
плений против человечности», — 
сказал Франк-Вальтер Штайнмай-
ер.

Германия наряду с Индией, Бра-
зилией и Японией в течение мно-

гих лет пытается получить статус 
постоянного члена Совбеза ООН.

Глава МИД Германии выступил 
в защиту деятельности Организа-
ции Объединенных Наций. По его 
словам, ООН никогда не может 
быть сильнее, чем это позволят ее 
члены. «Сегодня ООН нам нужна 
больше, чем когда-либо», — под-
черкнул Штайнмайер. Идеальной, 
указал он, ООН не будет никогда. 
«Тем активнее должны быть наши 
усилия по ее усовершенствова-
нию», — заявил глава германской 
дипломатии.

Германия ежегодно вносит в 
бюджет ООН 168 миллионов евро, 
являясь третьим по величине пла-
тельщиком. Кроме того она выпла-
чивает 262 миллиона евро в год на 
проведение миротворческих мис-
сий.

Вадим Шаталин

В той же час, режим припинення 
вогню, досягнутий на лінії зіткнен-
ня, міг дійти до свого кінця. Точ-
кою вибуху могли стати плани т. 
зв. ЛДНР провести «місцеві вибо-
ри»  18 жовтня і 1 листопада цього 
року. Вони б остаточно поставили 
хрест на Мінську-2. Отже, паризь-
кий саміт мусив стати пожежною 
машиною. І, на диво, він нею став. 

Президенти Німеччини, — Анге-
ла Меркель, Франції, — Франсуа 
Олланд, України, — Петро Поро-
шенко, і РФ — Володимир Путін 
прийняли рішення, за якими про-
глядається перемир’я. Чи вико-
нуватимуть це рішення російські 
агресори, які також входять у склад 
«Нормандської четвірки»? Говори-
ти зараз передчасно. Але це надія, 
нарешті, почала йти тим шляхом, 
де за обрієм буде мирний українсь-
кий Донбас.

До чого ж дійшли? 
Найголовніше — розпочато рух 

Опісля Парижу. Курс на перемир’я
Від зустрічі «Нормандської четвір-

ки» у Парижі очікування були великі. 
Мінські домовленості під час реалізації 
мали відверте різночитання. Українська 
сторона, яка крок за кроком дотриму-
валась свого слова і виконувала пункт 
за пунктом, зустрічала критику з боку 
керівників сепаратистів та їхніх покро-
вителів у Москві. Складалось цілком 
логічне враження, що Кремлю невигід-
но вирішення конфлікту і він грає на 
подальше затягування. 

від режиму припинення вогню до 
режиму перемир’я. Цьому, також, 
передувало рішення трьохсторон-
ньої контактної групи про відведен-
ня танків, мінометів і артилерії калі-
бром менше 100 мм, що має бути 
виконано за чотири місяці.  Тобто, 
вирішення питання Донбасу пе-
реходить із військової у політичну 
площину. А це означає збереження 
життя українських солдат і мирного 
населення, припинення подальшої 
руйнації інфраструктури регіону. 
Мова зброї, нарешті, перестане 
бути визначальною у вирішенні на-
явних протирічь.

Сторони підтвердили, що Мінсь-
кі домовленості є дорожньою кар-
тою для досягнення перемир’я і у 
перспективі — миру. Очевидно, що 
будь-яке їх порушення призведе до 
подальших санкцій світової спіль-
ноти. Міжнародне співтовариство 
зацікавлене у вирішенні кризи на 
Донбасі, тим паче у світлі подій 

навколо Сирії, де ситуація заго-
стрюється.

Припинення вогню можливе за 
умови системного контролю з боку 
міжнародних організацій. Саме 
тому ОБСЄ, якій надано мандат, 
буде розширювати свою моніто-
рингову місію. Експерти організації 
отримають додаткове фінансуван-
ня для своєї діяльності на всій те-
риторії, непідконтрольній Києву. До 
цього часу, нагадаю, ОБСЄ працює 
виключно у буферній зоні. Її діяль-
ність, нарешті, перейде зі стану 
номінального до ефективного.

Позитивним підсумком зустрічі в 
Парижі стала відмова сепаратистів 
від проведення псевдовиборів. 
Фактично, вони втратили мож-
ливість маневрувати повз пункти 
Мінських домовленостей і змушені 
прийняти умови проведення воле-
виявлення за українським законо-
давством. 

Таким чином, вибори мають від-
бутися 21 лютого 2016 року, як це 
визначено «Нормандською четвір-
кою». Закон, за яким відбудуться 
вибори, нині розробляється трьох-
сторонньою контактною групою у 
Мінську, про що було заявлено піс-
ля зустрічі 6 жовтня. Вибори будуть 
проведені згідно демократичних 
принципів і стандартів, у візмуть 
участь українські партії, голосува-
ти зможуть як люди, які залишили-
ся у зоні конфлікту, так і внутрішні 

переселенці. Засоби масової ін-
формації матимуть повний і безпе-
решкодний доступ для висвітлення 
перебігу процесу.

У результаті цих виборів ми змо-
жемо, нарешті, отримати легітимно 
обраних представників Донбасу, 
з якими можна вести подальші 
перемовини про реінтеграцію від-
повідних територій в українське 
політичне, економічне і соціальне 
середовище, тобто відновлення 
повноцінного державного суверені-
тету України на окремих територіях 
Донецької і Луганської областей.

Сьогоднішній проміжний резуль-
тат — це результат титанічної пра-
ці вітчизняної дипломатії на чолі 
з Президентом, помножена на ге-
роїзм українських військових на 
фронті. Ми вибороли шанс. Якщо 
його не використаємо зараз, то 
конфлікт затягнеться на хронічні 
десятиліття. А ми прагнемо миру, 
до якого рано чи пізно, все ж, дій-
демо.

І наостанок. Багато-хто із політи-
куму та в суспільстві кричить: «зра-
да». Увагу цих людей хотів би звер-
нути на наступне. Якщо ви бачите, 
що щось йде не так, то запропо-
нуйте шляхи вирішення проблеми. 
Але пам’ятайте: за кожним словом 
і дією стоїть людське життя.

Ярослав Москаленко,
народний депутат України

Причиною відмови США 
прийняти делегацію РФ для 
обговорення сирійського 
конфлікту є небажання Москви 
«внести конструктивний внесок 
у боротьбу з «Ісламською дер-
жавою». Про це заявив прес-се-
кретар Білого дому Джош 
Ернест, передає ТАСС.

«Мета цієї делегації, як сказав 
президент Путін, повинна була 
сприяти координації військового 
співробітництва між США і Росією. 
Ми говорили, що не зацікавлені в 
цьому, поки Росія не бажає вно-
сити конструктивний внесок у бо-
ротьбу з ІД», — сказав він.

Ернест зазначив, що заклики 
Москви до співпраці «не були по-
чуті не тільки США , але й іншими 
65 членами міжнародної антитеро-
ристичної коаліції, яка бореться з 
ІД».

За словами офіційного пред-
ставника президента США, У Росії 
є свій власний план з протисто-
яння цій екстремістській органі-
зації. «І цей план на сьогоднішній 
день вони ведуть самостійно», — 
стверджував Ернест.

Операція ВКС РФ в Сирії, за сло-
вами Ернеста, є «односторонніми 
діями» з боку Москви, які «свід-
чать про те, наскільки ізольована 
Росія». «Єдині люди, з ким вони /
Росія/ координують свої дії» — це 
уряд президента Сирії Башара 
Асада та «іранці, які були зайняті 
свого роду дестабілізуючою діяль-
ністю всередині Сирії, зробили 
їх мішенню для США і міжнарод-
них санкцій», вважає представник 
Білого дому.

Прес-секретар знову повторив, 
що США «не збираються брати 
участь» у цьому. «Ми б вітали кон-
структивний внесок Росії, який був 
би інтегрований з міжнародними 
зусиллями по боротьбі з ІД. Але у 
Росії є інші плани», — сказав Ер-
нест.

С. Лещенко 
рассказал 
о возможной 
отставке 
Шокина

Народный депутат от «Блока 
Петра Порошенко» Сергей Ле-
щенко рассказал, что отставка 
генерального прокурора Украи-
ны Виктора Шокина состоится, 
скорее всего, не позже весны 
2016 года.

«Шокин — очень удобный 
генпрокурор для Порошенко, но 
при нем ничего (в плане реформ 
ГПУ, — прим.) сделать нельзя. От-
ставка Шокина произойдет по оп-
тимистическому сценарию после 
местных выборов, а по пессими-
стическому — весной следующего 
года» — спрогнозировал политик.

По его словам, отставка генпро-
курора может быть вызвана, в 
частности, недовольством США 
(которое, среди прочих, высказы-
вал американский посол Джеффри 
Пайетт — прим.) тем, как Украина 
реформирует ГПУ и борется с кор-
рупцией.

«В Вашингтоне видят, что непре-
следование нынешней властью 
коррупционеров в Украине приво-
дит к нарастанию недовольства 
ею. Оно, в свою очередь, может 
привести к реваншу тех, кто был 
властью до последнего Майдана. 
А это для американцев сродни ге-
ополитическому фиаско, поэтому 
они давят на Киев. Шокин отвечает 
за доверие к власти и опосредо-
ванно ко всему Майдану», — пояс-
нил Лещенко.

Источник: «Апостроф»

С 15 октября 
сокращена процедура 
регистрации бизнеса

В течение 24 часов можно бу-
дет зарегистрировать субъекты 
предпринимательской деятель-
ности в Госстате, Пенсионном 
фонде и ГФС.

В Украине с 15 октября процеду-
ра регистрации бизнеса сокраща-
ется до 24 часов. Об этом заявил 
министр юстиции Павел Петренко.

Так, в течение 24 часов можно 
будет зарегистрировать субъекты 
предпринимательской деятельно-
сти в Госстате, Пенсионном фонде 
и ГФС.

Украинцам скоро 
начнут выдавать 
паспорта нового 
образца

Об этом сообщил спикер 
Государственной миграционной 
службы Сергей Гунько.

«Есть постановление Кабмина, 
идем согласно ему. Карточки запу-
стим. В процессе производства па-
спортов будут участвовать только 
госпредприятия, никаких частни-
ков», — сказал он.

Документы будут печататься на 
полиграфкомбинате «Украина», а 
систему, на основе которой будут 
выдавать документы, делало гос-
предприятие «Украинские специ-
альные системы».

Переход на новый паспорт бу-
дет добровольным: 16-летним 
украинцам пластиковые карточки 
выдадут бесплатно, остальным 
придется платить — сейчас заме-
на документа обойдется в 34 грн., 
стоимость подобных документов 
— не более 150 грн.

При желании можно будет оста-
вить старый паспорт в виде кни-
жечки. Также подчеркивается, что 
полный переход на новые паспор-
та произойдет нескоро: во-пер-
вых, это дорого для государства, 
во-вторых, нет нормативной базы.

В Україні...

Порошенко повысил Полторака 
и Муженко до генералов армии

Президент присвоил очередные звания командирам 
ВСУ и чиновникам Минобороны.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил воинские 
звания генерала армии министру обороны Степану Полтораку 
и главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко. Соответству-
ющий указ опубликован на официальном сайте Президента.

«Присвоить воинское звание генерала армии Украины: ге-
нерал-полковнику Муженко Виктору Николаевичу — началь-
нику Генерального штаба — Главнокомандующему Воору-
женных Сил Украины; генерал-полковнику Полтораку Степану 
Тимофеевичу — Министру обороны Украины», — говорится в 
указе. 

Кроме того, Президент присвоил очередные воинские зва-
ния ряду высших офицеров украинской армии.
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В депутати — всім сімейством! 
Всім кагалом! Ну, щоб не здалося мало...

(Продовження.
Початок на стор. 1)

(Продовження на стор. 4)

согорами «радикально» настроє-
на потрапити в міськраду ще і їх 
донька, Любов Палатна. 

Поздоровляємо ці дружні сім’ї 
і від щирого серця висловлюємо 
співчуття з приводу того, що вони  
залишили за кандидатсько-ра-
дикальним бортом четвертого 
можливого кандидата в депутати 
— сподіваємося, чудову дружину 
п. Михайла Руденка та прекрас-
ного зятя подружжя Лісогорів і 
чоловіка Олени. (Втім, цілком 
можливо, що і вони є у виборчих 
списках цієї чи іншої партії, лише 
ми про це не знаємо).

Але є одна партія, яка просто 
перевершила в сімейно-політич-
ному сенсі всі наші сподівання. 
Це — політична партія «Грома-
дянська позиція».
ТО ЩО САМЕ ПОЗИЦІОНУЮТЬ

«ГРОМАДЯНСЬКІ 
ПОЗИЦІОНЕРИ»?     

Давайте уважно поглянемо на 
її партійні списки.

Отже, Вишгородська міська 
рада:

Побідаш Марина Андріївна, 
31.03.1992 р. н., освіта вища, го-
лова районної партійної органі-
зації партії «Громадянська пози-
ція», лаборант Національного 
університету біоресурсів та при-
родокористування, живе у с. Де-
мидів,  перший кандидат;

Андріяка Юрій Юрійович, 
21.08.1979 р. н. освіта вища, по-
запартійний, фізична особа-під-
приємець, живе у м. Вишгород,  
13-й округ;

Альперін Дмитро Олексан-
дрович, 22.07.1992 р. н., освіта 
вища, позапартійний, кореспон-
дент журналу «Проблеми іно-
ваційно-інвестиційного розвит-
ку», живе у м. Київ, 22-й округ;

Беза Олександр Богдано-
вич, 17.07.1974 р. н. освіта 
вища, позапартійний, тимчасово 
не працює, живе у м. Вишгород,  
1-й округ;

Білий Володимир Воло-
димирович, 23.08.1992 р. н., 
освіта вища, позапартійний, 
аспірант Національного універ-
ситету фізичного виховання та 
спорту України, живе в м. Київ, 
24-й округ;

Бутник Ростислав Олексан-
дрович, 18.06.1981 р. н., освіта 
вища, позапартійний, л і к а р -
хірург Вишгородської ЦРЛ, живе 
в м. Вишгород, 34-й округ;

Варченко Віталій Вікторо-
вич, 04.12.1985 р. н., освіта 
вища, позапартійний, приватний 
підприємець, живе в м. Вишго-
род, 9-й округ;

Волошина Надія Володи-
мирівна, 25.10.1960 р. н., освіта 
вища, позапартійна, приватний 
підприємець, живе в м. Вишго-
род, 8-й округ;

Грицай Наталія Олексан-
дрівна, 11.11.1982 р. н., освіта 
вища, позапартійна, приватний 
підприємець, живе в м. Вишго-
род, 11-й округ;

Гусаров Юрій Едуардович, 
29.03.1954 р. н., освіта вища, 
позапартійний, директор ПП 
«Центр торгівлі Меркурій і К», 
живе в м. Вишгород, 32-й округ;

Заливадний Олег Сергій-

Сімейний підряд в дії

ович, 06.05.1996 р. н., освіта 
вища, член партії «Громадянсь-
ка позиція», студент, живе в м. 
Вишгород, 16-й округ;

Калашніков Павло Федоро-
вич, 14.03.1957  р. н., освіта 
вища, позапартійний, комендант  
Фонду комунального майна 
Вишгородського району, живе в 
м. Вишгород, 30-й округ;

Кальченко Олександр 
Віталійович, 26.07.1989 р. н., 
освіта вища, позапартійний, екс-
перт техніко-криміналістичного 
забезпечення Науково-дослід-
ного експертно-криміналістич-
ного центру України, живе в м. 
Вишгород, 28-й округ;

Кальченко Оксана Віталіївна 
22.05.1967 р. н., освіта вища, по-
запартійна, головний спеціаліст 
Фонду комунального майна 
Вишгородського району, живе в  
м. Вишгород, 2-й округ;

Кучеров Роман Степанович, 
22.11.1965 р. н., освіта серед-
ня, позапартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
15-й округ;

Лазарєв Михайло Леонідо-
вич, 28.07.1975  р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор 
Руднє-Димерської ЗОШ  І-ІІ ст., 
живе в м. Вишгород, 31-й округ;

Лазарєва Валентина 
Олексіївна, 25.09.1953 р. н., 
освіта вища, позапартійна, лікар 
Вишгородської ЦРЛ, живе в  м. 
Вишгород, 14-й округ;

Лисенко Сергій Миколай-
ович, 24.05.1970 р. н., освіта 
вища, позапартійний, пенсіонер, 
живе в м. Вишгород, 27-й округ;

Маньковська Марта Михай-
лівна, 07.02.1989 р. н., освіта 
вища, позапартійна, тимчасово 
не працює, живе в м. Київ, 23-й 
округ;

Михайлюк Наталія Андріїв-
на, 07.02.1955 р. н., освіта 
вища, позапартійна, пенсіонер, 
живе в с. Нові Петрівці, 26-й 
округ;

Опімах Ірина Олександрів-
на, 21.12.1988 р. н., освіта вища, 
позапартійна, директор ТОВ «Ін-
тер Декор», живе в м. Вишгород, 
7-й округ;

Опімах Олександр Григо-
рович, 01.08.1981 р. н., освіта 
вища, позапартійний, генераль-
ний директор ТОВ «Укрпроф-
торг», живе в м. Київ, 17-й округ;

Островська Леся Петрівна, 
04.05.1975 р. н., освіта вища, по-
запартійна, приватний нотаріус 
Вишгородського міського но-
таріального округу Київської об-
ласті, живе в м. Вишгород, 18-й 
округ;

Петручок Андрій Володими-
рович, 04.09.1982 р. н., освіта 
вища, позапартійний, юрист, 
приватний підприємець, живе в 
с. Н. Дубечня, 21-й округ;

Рудич Станіслав Миколай-
ович, 04.12.1963 р. н., освіта 
вища, позапартійний, заступник 
голови  Фонду комунального 
майна Вишгородського району, 
живе в м. Вишгород, 33-й округ;

Севастьянов Олег Леоні-
дович, 27.08.1962 р. н., освіта 
середня спеціальна, позапартій-
ний, генеральний директор ТОВ 
«Променергетик–К»,живе в м. 
Вишгород, 20-й округ;

Ткалич Юрій Михайлович, 
10.03.1984 р. н., освіта вища, по-
запартійний, начальник органі-
заційного відділу Вишгородської 
міської ради, живе в м. Вишго-
род, 19-й округ;

Труш Ігор Григорович, 
06.11.1988 р. н., освіта вища,  
член партії «Громадянська по-
зиція», приватний підприємець, 
живе в м. Вишгород, 4-й округ;

Унучко Наталія Миколаївна, 
12.03.1977 р. н., освіта вища, 
позапартійна, спеціаліст відділу 
містобудування та архітекту-
ри Вишгородської міської ради, 
живе в м. Вишгород, 25й округ;

Федоров Сергій Олексан-
дрович, 05.02.1996 р. н., освіта 
вища, член партії «Громадянсь-
ка позиція», студент, живе в м. 
Вишгород, 10-й округ;

Шморгун Леонід Григоро-
вич, 11.03.1951 р. н., освіта 

вища, позапартійний, професор 
кафедри менеджменту та еко-
номіки НАКККіМ, живе в м.Виш-
город, 12-й округ.

Вишгородська районна рада:
Побідаш Ірина Миколаївна, 

31.08.1971 р. н., освіта вища, 
член Політичної партії «Грома-
дянська позиція», голова Вишго-

родської районної ради, живе в  
с.Демидів, перший кандидат;

Березяк Анна Вікторівна, 
03.03.1965 р. н., освіта середня, 
позапартійна, тимчасово не пра-
цює, живе в с.Ясногородка, 36-й 
округ;

Бернадін Валерій Анатолійо-
вич, 2.11.1968 р. н., освіта вища, 
позапартійний,  пенсіонер, живе 
в с. Новосілки, 27-й округ;

Білецький Володимир Іва-
нович, 21.08.1970 р. н., освіта 
вища, позапартійний, пенсіонер , 
живе в м. Вишгород, 32-й округ;

Білоус Вадим Леонідович, 
11.03.1981 р. н., освіта серед-
ня, позапартійний, тимчасово не 
працює, живе в с. Гута Межигір-
ська, 22- округ;

Булавчик Наталія Петрівна, 
17.12.1987 р. н., освіта вища, 
позапартійна, провідний дер-
жавний фінансовий інспектор 

Вишгородської об’єднаної дер-
жавної фінансової інспекції, 
живе в с. Пірнове, 16-й округ;

Василенко Олег Вікторович, 
31.01.1966 р. н., освіта вища, 
позапартійний, приватний під-
приємець, живе в м. Київ, 33-й 
округ;

Вовна Алла Іванівна, 

25.05.1965 р. н., освіта середня, 
позапартійна, приватний під-
приємець, живе в с. Федорівка, 
28-й округ;

Жмурко Олександр Гаври-
лович, 07.01.1939 р. н., освіта 
вища, позапартійний, пенсіонер, 
живе в с. Старі Петрівці, 24-й 
округ;

Касьянов Олег Петрович, 
04.02.1979 р. н., освіта середня, 
позапартійний, приватний під-
приємець, живе в с. Лебедівка, 
19-й округ;

Куценко Олександр Васи-
льович, 07.07.1980 р. н., освіта 
вища, позапартійний, приватний 
підприємець, живе в с.Вища Ду-
бечня, 11-й округ;

Ладигін Михайло Анатолій-
ович,  04.01.1962 р. н., освіта 
вища, позапартійний, приватний 
підприємець, живе в с. Гаврилів-
ка, 13-й округ;

Лазарєв Михайло Леоні-
дович, 28.07.1975 р. н., освіта 
вища, позапартійний, директор 
Руднє-Димерської загальноо-
світньої школи І-ІІ ступеня, живе 
в м. Вишгород, 5-й округ;

Лазарєва Валентина 
Олексіївна, 27.09.1953 р. н., ос-
ві та вища, позапартійна, лікар 
Вишгородської центральної рай-
онної лікарні, живе в м. Вишго-
род, 3-й округ;

Ластівка Сергій Дмитрович, 
14.08.1985 р. н., освіта вища, 
позапартійний, юрист, профе-
сій на асоціація реєстраторів і 
депозитаріїв, живе в с.Глібів-
ка,14-й округ;

Манія Рамаза Валерійович, 
25.09.1984 р. н., освіта вища, 
позапартійний, юрист СПД «Ку-
ценко», живе в с. Воропаїв, 12-й 
округ;

Марченко Валерій Воло-
димирович, 26.01.1964 р. н., 
освіта вища, позапартійний, на-
чальник дільниці Бородянського 
району Вишгородської філії ПАТ 
«Київоблгаз», живе в с. Раківка, 
30-й округ;

Михайлюк Наталія Андріїв-
на, 07.02.1955 р. н., освіта вища, 
позапартійна, пенсіонер, живе в 
с. Нові Петрівці, 1-й округ;

Москаленко Ігор Анатолій-
ович 1.07.1965 р. н., освіта се-
редня, позапартійний, фізична 
особа-підприємець, живе в с. 
Старі Петрівці, 31-й округ;

Нікуліна Олена Дмитрів-
на, 28.12.1974 р. н., освіта 
вища, позапартійна, директор 
Хотянівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
живе в с. Хотянівка, 35-й округ;

Опімах Олександр Григо-
рович 01.08.1981 р. н., освіта 
вища, позапартійний, генераль-
ний директор ТОВ «Укрпроф-
торг», жив в м. Київ, 29-й округ;

Папуч Ігор Леонідович, 
22.07.1978 р. н., освіта вища, 
позапартійний, приватний під-
приємець, живе в м. Київ, 10-й 
округ;

Писаренко Олександр Ана-
толійович, 2.04.1970 р. н., 
освіта вища, позапартійний, ди-
ректор КП «Вишгородське БТІ», 
живе в м. Київ, 6-й округ;

Прищепа Катерина Мико-
лаївна 29.01.1979 р. н., освіта 
вища, позапартійна, технічний 

Відкритий лист 
до Голови політичної партії «Громадянська позиція» 

Анатолія Гриценка
Шановний Анатолію Степановичу!

На відміну від переважної більшості інших українських політиків, 
які, як і Ви, вже достатньо довго знаходяться в політичному про-
сторі нашої країни, і за цей час встигли себе дискредитувати безкі-
нечними популістськими виступами, невиконаними обіцянками та 
численими зрадами народу України, до Вас і до Вашої політичної 
сили ще залишається певна довіра виборців. 

Я розумію, що Ви зацікавлені в розбудові партії і зараз отримали 
шанс конвертувати цю довіру в конкретні відсотки своїх партійних 
представників в органах місцевої влади. Однак, нерозбірливість, з 
якою Ви це робите, може спрацювати проти Вас.

Наочний приклад — Вишгородська районна партійна організа-
ція «Громадянської позиції», яку, практично, приватизувала сім’я 
Побідаш. Ірина Побідаш відома всьому району тим, що протягом 
останніх десяти років займається безвідповідальним популізмом, 
який використовує для створення районних осередків опозицій-
них партій: «Нашої України», «БЮТ», «УДАР». Як показує прак-
тика, останні потрібні їй виключно для того, щоб отримати владу, 
стати депутатом районної ради і провести туди, часто, абсолют-
но випадкових людей. З іншого боку, волюнтаризм і абсолютне 
несприйняття будь-якої критики з боку І. Побідаш призводять до 
внутріпартійних і внутріфракційних конфліктів. Це, в свою чергу, 
закінчується розвалом керованої нею фракції, неможливістю кон-
структивної роботи депутатів, а, інколи, навіть, паралізує роботу 
всієї ради.

Незважаючи на це, одразу після Революції гідності, І. Побідаш, 
знову таки, активно зловживаючи революційною риторикою, ско-
ристалася ситуацією, і, за підтримки групи озброєних людей, які 
назвали себе Самообороною Вишгородщини, залякала більшість 
депутатів районної ради, і, фактично, силою захопила посаду го-
лови цього органу місцевого самоврядування.  

В результаті, вже протягом півтора року, районна рада не може 
функціонувати в нормальному режимі, оскільки сесії або зрива-
ються з причини відсутності кворуму, або проводяться, фактично, 
половиною депутатського корпусу. 

І в такій ситуації, шановний Анатолію Степановичу, раптом вияв-
ляється, що, все ж таки, знайшлася партія, яка, як кажуть в народі, 
знов наступила на ті самі граблі! І це — Ваша партія!   

І знову І. Побідаш очолює список кандидатів в районну раду. А 
першим кандидатом в депутати міської ради ставить свою 23-річ-
ну доньку. Яка живе в с. Демидів, працює в м. Києві, а в проблемах 
міста Вишгорода розбирається, прибизно так само, як одна до-
машня тварина чоловічої статі в апельсинах. 

Ви знаєте, Анатолію Степановичу, це було б смішно, якби не 
було так сумно. І прикро за Вас.

 14.10.2015 р.
Не зважаючи ні на що, 
з повагою

Засновник газети «Вишгород»
Віталій Борзовець
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В депутати — всім
кагалом! Ну, щоб

(Продовження.
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робітник відділу маркетингу ТОВ 
з іноземними інвесиціями «Дан-
фосс ТОВ», живе в с. Демидів, 
15-й округ;

Рачинський Олексій Сер-
гійович, 2.03.1974 р. н., освіта 
вища, позапартійний, заступ-
ник Вишгородського міського 
голови, живе в м. Вишгород, 2-й 
округ;

Рихлик Тамара Іванівна, 
10.03.1953 р. н., освіта вища, 
позапартійна, вчитель В и ш г о -
родської загальноосвітньої шко-
ли №1, живе в с. Козаровичі, 
18-й округ;

Ростовцев Павло Миколай-
ович, 09.01.1970 р. н., освіта 
вища, позапартійний, тимчасово 
не працює, живе в с. Литвинівка, 
20-й округ;

Рудич Станіслав Миколай-
ович, 04.12.1963 р. н., освіта 
вища, позапартійний, заступ-
ник голови Фонду комунального 
майна Вишгородського району, 
живе в м. Вишгород, 4-й оруг;

Савицький Петро Анатолій-
ович, 08.04.1971 р. н., освіта 
вища, позапартійний, лісничий 
Дніпровсько-Тетерівського дер-
жавного лісомисливського го-
сподарства, живе в смт. Димер, 
7-й округ;

Снігір Ірина Вікторівна, 
14.04.1984 р. н., освіта вища, 
позапартійна, тимчасово не пра-
цює, живе в с. Старі Петрівці, 9-й 
округ;

Степанечко Володимир 
Олександрович, 10.04.1947 р. 
н., освіта вища, позапартійний, 
голова правління ПАТ «ПМК-
43», живе в м. Вишгород, 8-й 
округ;

Стукач Віктор Сергійович, 
24.06.1961 р. н., освіта вища, 
позапартійний, юрист В и ш г о -
родської районної ради, живе в 
м. Вишгород, 26-й округ;

Тробюк Олена Вікторівна, 
19.05.1980 р. н., освіта вища, 
позапартійна, тимчасово не пра-
цює, живе в с. Катюжанка, 17-й 
округ;

Чамро Світлана Вікторівна, 
28.08.1963 р. н., освіта вища, 
позапартійна, начальник відділу 
освіти відділу освіти Вишго-
родської райдержадміністрації, 
живе в с. Нові Петрівці, 25-й 
округ;

Шморгун Леонід Григорович 
11.03.1951 р. н., освіта вища, по-
запартійний, професор кафедри 
менеджменту Н а ц і о н а л ь н о ї 
академії керівних кадрів культу-
ри і мистецтв, живе в м.Вишго-
род, 23- округ.

Київська обласна рада
В область «позиціонери» ви-

сунули всього дві кандидатури: 
Волошину Надію Іванівну (є, 
також, кандидатом в депутати 
міської ради) — по 20-му округу 
та Побідаш Ірину Миколаївну 
(перший номер «районного» 
списку) — по 22-му округу.

Кандидатом на посаду Вишго-
родського міського голови «гро-
мадянські позиціонери» висуну-
ли Станіслава Рудича. 

Отже, маємо люблячу маму 
Ірину Миколаївну Побідаш 
першим кандидатом в рай-
онному партійному списку, її 
ж  — кандидатом у обласну 
раду від цієї ж партії. Маємо її 
доньку лаборанта Марину По-
бідаш теж першим кандидатом 
у  міському партійному списку. 

Тут же маємо рідну сестру І. 
Побідаш К. Прищепу в списку 
кандидатів до Вишгородської 
райради. 

Ситуація просто унікальна. Я 
б це назвав повною і закінченою 
приватизацією Вишгородського 
районного осередку політичної 
партії «Громадянська позиція» 
сім’єю Побідаш. Не вистачає 
лише Андрія Побідаш, чоловіка 
Ірини Миколаївни.

Чому така абсолютно безсо-
ромна і цинічна приватизація 
стала можливою? Дуже просто: 
колись давно, мабуть тоді, коли 
ще лише створилася партія 
«Громадянська позиція», І. По-
бідаш швиденько створила її 
районний осередок. Вона, вза-
галі, великий спеціаліст по ство-
ренню осередків опозиційних 
політичних партій для особисто-
го використання їх на виборах 
різного рівня: створювала осе-
редки «Нашої України», «БЮТ», 
«УДАРу». 

Однак, осередок «Громадянсь-
кої позиції» до певного часу за-
лишався незатребуваним і «чис-
лився» за її чоловіком Андрієм 
Побідаш.

Однак, після того, як на по-
чатку 2014 р. І. Побідаш взяла 
участь ще й в створенні Вишго-
родської самооборони та Народ-
ної ради району, після чого з їх 
допомогою, фактично, силою за-
хопила крісло голови Вишгород-
ської районої ради, більш-менш 
прохідних опозиційних партій, 
готових віддати свій районний 
осередок на відкуп І. Побідаш, 
практично, не залишлося. І до-
велося скористатися запасним 
варіантом, а саме — «Громадян-
ською позицією». «Кишеньковою 
партією» сім’ї Побідаш. Отже — 
тепер «маємо те, що маємо».

Я не хочу згадувати мо-
раль, етику чи вести мову про 
скромність — всі ці поняття нія-
кого відношення до громадсь-
ко-політичної діяльності Ірини 
Миколаївни ніколи не мали і не 
мають. 

Я звертаюся до Катерини При-
щепи, яку знаю особисто, і до 
Марини Побідаш — молодої дів-
чини, у якої все життя попереду.  
Я розумію, що мама і сестра — 
це святе. Однак, було б непога-
но, якби ви подивилися, хоча б, 
трішечки критично на дії вашої 
близької людини: можливо, це б 
змусило її замислитися над тим, 
що вона робить. І, цілком можли-
во, коли-небудь вона вам за це 
подякувала б.

А ще звертаюся до канди-
датів, які потрапили в списки 
«кишенькового осередку» сім’ї: 
ви, шановні кандидати до місь-
кої ради, хоча б, розумієте, що 
ставити доньку-студентку, яка, 
мабуть, і у міській раді ніколи не 
бувала, і у Вишгороді була лише 
проїздом, першим кандидатом в 
депутати до міської ради — це 
величезна неповага до кожного з 
вас? Не кажучи вже до неповагу 
до виборців?

Втім, якщо ви, шановні, цьо-
го не розумієте, то, сподіваюся, 
зрозуміють самі виборці.

А тепер щодо інших прикладів 
«сімейного підряду».     

Оксана і Олександр Кальченки 
(мати і син), Ірина і Олександр 
Опімахи (дружина і брат радни-
ка І. Побідаш О. Опімаха), мати і 
син Лазарєви...

А ще — немало киян і, на-

віть, працівники апарату міської 
ради. А от захисників «гребної 
бази» — жодного. Мабуть тому, 
що всіх Т. Бражнікова в «Само-
поміч» забрала.

...Показово, що частина цих же 
сімей включена, також, в район-
ний список. 

Щодо самого цього списку, то 
немало персонажів з нього про-
сто веселять око «новими об-
личчями» та всім відомою прин-
циповістю, як, ото, наприклад, 
А. Вовна, С. Ластівка  (вже були 
в команді І. Побідаш, коли вона 
минулого скликання керувала 
БЮТ у райраді), О. Жмурко, С. 
Стукач, Ю. Ткалич, В. Степанеч-
ко, Л. Шморгун та ін. 

«БАТЬКІВЩИНА», 

«БАТЬКІВЩИНА»...
Вишгородська міська рада:

Іванов Трохим Сергійович, 
05.04.1982 р. н., освіта базо-
ва вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», помічник 
приватного адвоката Колодія 
О.М., живе в м. Вишгород, пер-
ший кандидат;

Базяк Сергій Володимиро-
вич, 04.08.1971 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
19-й округ;

Василічко Олег Володими-
рович, 30.01.1970 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, живе в м. Київ, 
25-й округ;

Ваколюк Юрій Петрович, 
19.02.1977 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 8-й 
округ;

Гринчишин Сергій Сергій-
ович, 07.07.1989 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», головний 
спеціаліст управління соціально-
го захисту населення Котовської 
РДА, живе в м. Київ, 21-й округ;

Гущин Ігор Володимиро-
вич,16.04.1969 р. н., освіта ви-

ща, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 
12-й округ;

Данилюк Роман Миколай-
ович, 22.05.1992 р. н., освіта 
базова вища, член політичної 
партії «ВО «Батьківщина», сту-
дент, живе в м. Вишгород, 30-й 
округ;

Демінський Геннадій Ростис-
лавович, 13.11.1967 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
9-й округ;

Денейко Галина Василівна, 
19.08.1975 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-

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

Дмитренко Оксана Ана-
толіївна, 05.02.1975 р. н., освіта 
середня, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в с. Литвинівка, 
28-й округ;

Жадан Андрій Миколайо-
вич,  19.04.1983 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», головний 
спеціаліст-економіст Державна 
служба статистики, живе в м. 
Вишгород, 29-й округ;

Жадан Сергій Миколайович, 
14.05.1989 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», спеціаліст про-
токольного департаменту Міні-
стерство закордонних справ, 
живе в м. Вишгород, 7-й округ;

Іванова Тамара Іванівна, 
27.05.1960 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в с. Козаровичі, 
26-й округ;

Капічніков Дмитро Миколай-
ович, 01.04.1972 р. н., освіта се-
редня спеціальна, член політич-
ної партії «ВО «Батьківщина», 
приватний підприємець, живе в  
м. Київ, 14-й округ;

Колодій Олександр Мико-
лайович, 02.05.1983 р. н., освіта 

вища, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», приватний адво-
кат, живе в м. Київ, 18-й округ;

Кучерявий Олександр Пе-
трович, 28.08.1958 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, живе в м. Київ, 
20-й округ;

Ливинець Анастасія Дми-
трівна, 30.08.1990 р. н., освіта 
вища, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», філія «Земіт-
полімедія ОПССМ», фахівець з 
розміщення реклами, живе в м. 
Вишгород, 27-й округ;

Луб’яний Валерій Іванович, 
24.01.1964 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», вчитель історії 

України Вишгородської ЗОШ №1, 
живе в м. Вишгород, 1-й округ;

Маковська Аліна Валеріївна, 
06.08.1993 р. н., освіта серед-
ня, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», студентка, живе 
в с. Новосілки, 13-й округ;

Миненко Тамара Олек-
сандрівна, 10.06.1970 р. н., 
освіта середня спеціальна, член 
політичної партії «ВО «Батьків-
щина», товарознавець ТОВ ТВ 
«Будівельник», живе в м. Вишго-
род, 22-й округ;

Мороко Олександр Бори-
сович, 02.01.1959 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», директор 
НТУУ «КПІ «СОТ «Політехнік», 
живе в м. Київ, 4-й округ;

Олексієнко Світлана Олексі-
ївна, 26.12.1976 р. н. освіта ви-
ща, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», провідний інже-
нер ректорату НАУ, живе в м. 
Вишгород, 6-й округ;

Олефіренко Олександр Іва-
нович, 17.01.1983 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, живе в м. Київ,15-й 
округ;

Осадчий Валерій Борисович 
06.11.1980 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», адвокат ФОП 
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сімейством! Всім 
не здалося мало....

І. Шугайло і А. Шугайло тимчасово не працюють. Але працюють в БФ «З Відкритим Серцем 
У Майбутнє»... Їм активно допомагає Т. Іванов, який зібрався в мери Вишгорода.  Якось так...

Осадчий В.Б., живе в м. Вишго-
род, 31-й округ;

Осадча Олеся Дмитрівна, 
16.10.1976 р. н. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 
32-й округ;

Попов Юрій Петрович, 
07.06.1970 р. н. освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе у м. Вишгород, 
10-й округ;

Потапенко Анатолій Івано-
вич, 17.12.1967 р. н., освіта 
вища, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», лікар-стомато-
лог Вишгородської ЦРЛ, живе в 
м. Вишгород, 34-й округ;

Потапенко Григорій Івано-
вич,  06.05.1964 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе у м. Вишгород, 
№23-й округ; 

Рясик Світлана Юріївна, 
17.06.1989 р. н., освіта серед-
ня спеціальна, член політичної 
партії «ВО «Батьківщина», Мед-
сестра Київської міської клініч-
ної лікарні №3, живе у м. Вишго-
род, №16-й округ;

Сафонов Олександр Федо-
рович, 19.10.1958 р. н., освіта 
вища, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в м. Київ, 5-й 
округ;

Супонев Дмитро Олексан-
дрович , 08.07.1985 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, живе в м. Київ, 
24-й округ;

Сухоцький Юрій Олексан-
дрович , 04.02.1984 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, живе в м. Ірпінь, 
11-й округ;

Хахулін Владислав Костян-
тинович, 26.01.1987 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, 2-й округ;

Шугайло Анатолій Бори-
сович, 20.09.1979 р. н., освіта 
середня, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
17-й округ;

Шугайло Ірина Валеріївна, 
23.11.1980 р. н., освіта серед-
ня, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 
33-й округ.

Вишгородська районна рада:
Дзюба Олександр Миколай-

ович, 18.06.1975 р. н., освіта 
вища, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», голова правлін-
ня Кооператив по будівництву і 
експлуатації гаражів «Перемо-
га», живе в  м. Київ. Перший кан-

дидат;
Бондаренко Рустам Андрій-

ович, 07.03.1981 р. н., освіта 
вища, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», директор ТОВ 
«Довідім Груп», живе в м. Київ, 
27-й округ;

Василічко Олег Володими-
рович, 30.01.1970 р. н., освіта 
вища, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в м. Київ, 32-й 
округ;

Гаврилюк Володимир Мико-
лайович, 26.11.1974 р. н., освіта 
вища, член політично партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в м. Київ, 29-й 
округ;

Ганноцький  Іван Миколай-
ович, 09.07.1984 р. н., освіта 
середня, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в с. Синяк, 30-й 
округ;

Гущин Ігор Володимиро-
вич,16.04.1969 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород, 
3-й округ;

Данилюк Роман Миколай-
ович,  22.05.1992 р. н., освіта 
базова вища, член політичної 
партії «ВО «Батьківщина», сту-
дент, живе у м. Вишгород, 14-й 

округ;
Демінський Геннадій Ростис-

лавович, 13.11.1967 р. н., освіта 
вища, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», тимчасово не 
працює, живе у м. Вишгород, 1-й 
округ;

Денейко Галина Василівна, 
19.08.1975 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе у м. Вишгород, 
6-й округ;

Дмитренко Андрій Володи-
мирович, 06.05.1978 р. н., освіта 
вища, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», директор з ін-
формаційно-комунікаційних тех-
нологій ПАТ «Київобленерго», 
живе в с. Демидів, 22-й округ;

Дмитренко Оксана Ана-
толіївна,  05.02.1975 р. н., освіта 
середня, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в с.Литвинівка, 
20-й округ;

Донець  Павло Іванович, 
14.05.1951 р. н., освіта серед-
ня, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в с. Старі Пе-
трівці, 31-й округ;

Жадан Микола Михайлович, 
06.02.1951 р. н., освіта вища, 
член політично партії «ВО «Бать-
ківщина», директор Вишгородсь-
кого районного дитбудинку «Лю-
бисток», живе у м. Вишгород, 
25-й округ;

Жадан Сергій Миколайович, 
14.05.1989 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», спеціаліст про-
токольного департаменту Міні-
стерство закордонних справ, 
живе у м. Вишгород, 2-й округ;

Іванова Тамара Іванівна, 
27.05.1960 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в с. Козаровичі, 
18-й округ;

Йосипенко Сергій Петрович, 
07.09.1972 р. н., освіта серед-
ня член політичноїпартії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-

приємець, живе в  с. Гаврилівка, 
13-й округ;

Кожанов Костянтин 
Станіславович , 20.02.1990 
р. н., освіта вища, вища, член 
політичної партії «ВО «Батьків-
щина», вчитель історії Украї-
ни Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст., 
живе у с. Новосілки, 26-й округ;

Колодій Олександр Мико-
лайович,  02.05.1983 р. н., 
освіта вища, член політичної 
партії «ВО «Батьківщина», при-
ватний адвокат, живе в м. Київ, 
21-й округ;

Кощенко Світлана Григорів-
на, 18.03.1971 р. н., освіта се-
редня, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», охоронник, 
Геодезичного інституту ім. Су-
ботіна,живе у смт. Димер, 7-й 
округ;

Кнюх Микола Іванович, 
22.06.1958 р. н., освіта серед-
ня, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», директор Деми-
дівського будинку культури, живе 
в с. Демидів, 15-й округ;

Кучер Євген Анатолійович, 
27.10.1992 р. н., освіта серед-
ня, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», оператор ТОВ 
«Нафтогазова компанія «Народ-
на», живе в с. Нижча Дубечня, 
23-й округ;

Кучерявий Олександр Пе-
трович, 28.08.1958 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, живе в м. Київ, 5-й 
округ;

Крижевський Вадим Вади-
мович, 14.05.1977 р. н., освіта 
вища, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в м. Київ, 12-й 
округ;

Лєбєдєва Тетяна Олексан-
дрівна, 18.02.1962 р. н., освіта 
середня, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, живе в с. Нові Пе-
трівці, 24-й окркг;

Маковська Аліна Валеріївна, 
06.08.1993 р. н., освіта не-
закінчена вища, член політичної 
партії «ВО «Батьківщина», сту-
дентка, живе в с. Новосілки, 8-й 
округ;

Мороко Олександр Бори-
сович, 02.01.1959 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», директор 
НТУУ «КПІ «СОТ «Політехнік», 
живе в м. Київ, 36-й округ;

Недоступ  Валерій Воло-
димирович, 21.02.1965 р. н., 
освіта середня, член політично 
партії «ВО «Батьківщина», при-
ватний підприємець, живе в м. 
Київ, 16-й округ;

Олексієнко Світлана 
Олексіївна,  26.12.1976 р. н., 
освіта вища, член політич-
ної партії «ВО «Батьківщина», 
провідний інженер ректорату 
НАУ, живе в м. Вишгород, 4-й 
округ;

Осадча Олеся Дмитрівна, 
16.10.1976 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 9-й 
округ;

Павленко Максим Миколайо-
вич, 23.03.1978  р. н.,  освіта 
середня, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», тимчасово 
не працює, живе в с. Катюжанка, 
17-й округ;

Панамарчук Геннадій Во-
лодимирович, 30.08.1967 р. 
н., громадянин України, освіта 

вища, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», директор ТОВ 
«Викинг-4», м. Київ, 33-й округ;

Попова Тетяна Василівна, 
26.03.1967 р. н., освіта серед-
ня, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
19-й округ;

Потапенко Анатолій Івано-
вич, 17.12.1967 р. н., освіта 
вища, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», лікар-стомато-
лог Вишгородської ЦРЛ, живе в 
м. Вишгород, 11-й округ;

Прищепа Василь Івано-
вич, 13.05.1974 р. н., освіта 
вища, член політичної партії 
«ВО «Батьківщина», приватний 
підприємець, приватний під-
приємець, живе в с. Хотянівка, 
35-й округ;

Салюк  Віталій Петрович, 
16.01.1977 р. н., освіта вища, 
член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», пенсіонер, живе 
в м. Київ, 10-й округ;

Сафонов Олександр Федо-
рович,  19.10.1958 р. н., освіта 
вища, член політично партії «ВО 
«Батьківщина», приватний під-
приємець, живе в м. Київ, 34-й 
округ;

Шугайло Ірина Валеріївна, 
23.11.1980 р. н., освіта серед-
ня, член політичної партії «ВО 
«Батьківщина», тимчасово не 
працює, живе в м. Вишгород, 
28-й округ.

Київська обласна рада
 У адептів Ю. Тимошенко, на 

відміну від послідовників  А. Гри-
ценка знайшлися сили вистави-
ти 4-х кандидатів в депутати до 
обласної ради.

 Дзюба Олександр Миколай-
ович грудьми закрив 21-й округ.

Кандиба Олександр Воло-
димирович (освіта загальна 
середня, член партії «ВО«Бать-
ківщина», Голова регіональної 
громадської організації «Право 
Народу») 22-й округ.

Колодій Олександр Мико-
лайович — територіальний ви-
борчий округ №20.

Шугайло Ірина Валеріївна — 
територіальний виборчий округ 
№23.

Кандидатом на посаду Вишго-
родського міського голови є Тро-
хим Іванов

Якби, скажімо, існував у 
політиці такий критерій, як 
«одіозність», то у відповідності 
з ним, «Батьківщина» зайняла б 
перше місце. Ну, точнісінько, як 
її лідер Юлія Тимошенко серед 
топ-політиків. 

Дуже добре Ю. Тимошенко, 
здається, на останніій передачі 
«Шустер-LIVE» охарактеризував 
коллега-журналіст, він же — на-
родний депутат Сергій Лещенко:

«Эта предвыборная ритори-
ка сидит в печенках уже… По-
тому что коррупция в Украине, 
мама этой коррупции — Юлия 
Владимировна Тимошенко, с 
Павлом Ивановичем Лазаренко, 
которые занимались коррупци-
ей в 95-м году. И Юлия Влади-
мировна ходит рассказывает 
всем, как нам жить, вместо 
того, чтобы ответить на 
прямой вопрос, а сколько она 
Павлу Ивановичу заплатила на 
офшорные счета, а я могу ска-
зать, она заплатила ему мини-
мум 100 миллионов долларов».

...А мені згадується ще одне 
шоу Шустера, яке було тижнем 
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Кандидат в депутати Київоблради

Коли я в позаминулому номері писав репортаж з представлення кандидатів в депутати Партії 
Блоку Порошенка «Солідарність», я уявляв собі одного з кандидатів, а саме Івана Турчака, ди-
ректора Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта», який збирається балотуватися по 22-му 
виборчому округу, сивочолим дядьком передпенсійного віку. Таким собі «динозавром» часів 
СРСР, що пройшов вогонь, воду і мідні труби, і якого трактором не посунеш із «хлібної» посади. 
Який, до того всього, ще й пнеться в обласні депутати. Ну, щоб не поперли з роботи «раніше 
строку»... 

Насправді все виявилося зовсім не так. 
Іван Турчаку всього 26 років. За фахом він юрист-міжнародник, магістр міжнародного права. 

За другою освітою — економіст, спеціаліст в області обліку і аудиту.  
Поглиблено вивчав німецьку мову у Віденському національному Університеті, отримав ди-

плом вивчення німецької  мови категорії А1 та сертифікат кращого слухача курсів.
Проходив практику в департаменті «Координація зовнішньої політики України та взаємовідно-

син з державними  органами України» МЗС України, зарахований у кадровий резерв МЗСУ.
Працював юрисконсультом, помічником директора у Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 

заступником директора Київської дирекції цього ж підприємства. 
З вересня 2014 р. — директор Київської обласної дирекції Українського державного підприєм-

ства «Укрпошта».
Вільно володіє англійською, на базовому рівні — німецькою та французькою, трохи гірше 

знає польську...
— Послухайте, Іване Миро-

новичу, признаюся вам чесно: 
ваш вік, зовнішність, освіта, 
біографія не просто дисону-
ють з уявленням пересічного 
громадянина про нашу пошту, а 
прямо протирічать цьому уяв-
ленню. Якщо судити по вас, то 
на пошті вже давно не повин-
но бути черг, кожна листоноша 
має вільно володіти, принай-
мні, англійською, і розвозити 
пенсію по селу на пристойній 
малолітражці віком до 5 років. 
Про місто я вже не кажу...  

— ...А у нас черги, напівсонні 
дівчата у віконцях та листоноші, 
які, часто, не мають, навіть вело-
сипеда: місять грязюку по селах 
пішки. Все це я знаю. Працюю 
в цій структурі з 2010-го, почи-
нав з юрисконсульта у Львівській 
дирекції. З цього приводу скажу 
наступне: по-перше, не все так 
погано, як здається на перший 
погляд. Бо про напівсонних дівчат 
та листонош без велосипедів — 
це більше стереотип, який склав-
ся за останні роки, ніж правда. 
Ви просто не можете бачити всіх 
змін, що відбуваються. По-друге, 
врахуйте, що я працюю в київсь-
кій області лише рік...

— ...По-третє, не все зале-
жить від вас, бо ви є частиною 
структури, громіздкої та непо-
вороткої, по-четверте... Все це 
зрозуміло. Але, щодо змін, які 
я не можу бачити... Це ви про 
що? Що за зміни, про які я не 
знаю? Може, якщо я про них не 
знаю, то вони просто непотріб-
ні? Я, як всякий громадянин, 
заходжу на пошту, відправляю 
листи, купую конверти... А от 
посилки не відсилаю, користу-
юся «Новою поштою»... 

— ...Яка, до речі, забрала в нас 
самий прибутковий сектор, а нам 
залишила всі соціальні і мало-
прибуткові питання... Так от, щодо 
того, що ви не бачите. Ми займає-
мося далеко не лише відправ-
кою листів і продажем конвертів. 
«Укрпошта», між іншим, тісно 
співпрацює з пенсійним фондом, 
з службами, які займаються на-
данням субсидій — в масштабах 
України ми вже рознесли більше 
14 млн. субсидій, і оформили вже 
300 тисяч на відділення поштово-
го зв’язку, тобто — заповнені де-
кларації і заяви, відправивши їх  
поштовим зв’язком на управлін-
ня соцзахисту. Створені мобільні 
групи спільно з листоношами, які 
консультують людей, що потребу-
ють одержання субсидій. Тобто, 

я рахую, що це є соціальний і ін-
формаційний проект для кожної 
людини. Це — проект на рівні Ка-
бінету Міністрів України і, він став 
можливим, завдячуючи активній 
позиції «Укрпошти», яка розуміє, 
що, маючи таку мережу, не ви-
користовувати її на користь лю-
дей було б неправильно. Таким 
чином, людина, яка знає, що на 
пошті можна оформити субсидію, 
буде сама звертатися і, як кажуть, 
сусіду розкаже.  

— Ну, добре, субсидії... Хоча 
я, чесно кажучи, чую про це 
вперше. А скільки у вас, до 
речі, відділень по області?

— Біля семисот...
— То лише для того, щоб їх 

об’їздити, потрібно рік. Це — 
якщо більше нічим не займати-
ся... 

— Тому й об’їздив за рік лише 
половину... 

— Тоді давайте так. Рік — це 
немало. Конкретно, що ви зро-
били за рік? Так би мовити, між 
поїздками по області по від-
діленням?

— Відповідаю. Прийняв під-
приємство з мінусом в 1, 9 млн. 
гривень... 

— Тобто, збитковим на таку 
суму?

— Так. Ви розумієте, що це зна-
чить для працівника пошти? 

— Приблизно. Відсутність 
всяких премій і т. ін.

— Саме так. І, взагалі, відсут-
ність всяких перспектив. Фактич-
но, банкрутство. А в нас, як не 
як, 3,5 тис. працівників. Так от, за 
9 місяців 2014 року Київська об-
ласна дирекція Укрпошти стала 
прибутковою та посіла 7 місце в 
рейтингу всіх філій України.

— Ви знаєте, Іване Мироно-
вичу, при всій повазі до вас, я 
не дуже довіряю цим цифрам, 
оскільки, взагалі, людина ма-
лодовірлива. Можливо, ваш 
попередник навмисне банкру-
тив підприємство, керуючись 
якимись своїми мотивами. І 
«витягти» його з цієї фінансо-
вої діри вам було не так уже й 
важко. Достатньо просто до-
бросовісно ставитись до своїх 
обов’язків... Однак, як би там 
не було, навіть у цьому ви-
падку, вам можна подякувати. 
Хоча б, за те, що не продовжи-
ли процес банкрутства далі, 
а зупинили його... От, якби ви 
ще сказали, як це, вибачте на 
слові, покращення відбилося 
на наших місцевих поштарях...

— Будь ласка. Сьогодні жителі 

Нових Петрівців наочно можуть 
бачити реальне покращення, а 
саме — отримувати послуги в 
оновленому відділенні поштового 
зв’язку на автоматизованих робо-
чих місцях, в комфортних умовах. 
Домовились із сільським головою 
про мінімальну ставку оренди 
для нашого відділення, що дасть 
можливість частину вивільнених 
коштів направити на підвищення 
якості послуг. 

Наше відділення в с. Катюжан-
ка нещодавно повністю забезпе-
чили комп’ютерною технікою. 

Разом із Пірнівським сільським 
головою вирішили питання безпе-
ки наших працівників. 

Передали один автомобіль для 
забезпечення послуги «Кур’єрсь-
ка доставка» по м. Вишгород... 

— Що в найближчих планах?
— Розпочати ремонт поштових 

відділень в Козаровичах та Лю-
тежі, покращити умови праці та 
комфорт відвідувачів в Старих 
Петрівцях.

— Все це, звичайно, добре, 
але, наприклад, я особисто не 
отримую у ваших підлеглих 
пенсію і не оформляв субси-
дію. Я, як вже казав, прихожу 
на пошту раз на місяць і бачу 
там постійні черги...

— З приводу черг і, взагалі, 
покращення якості послуг. Ви ж 
розумієте, що все впирається в 
зарплату. Дайте дівчатам, які, 
як ви кажете, сплять у віконцях, 
пристойну зарплату, і вони не те 
що проснуться, а літати будуть за 
тими віконцями. І на льоту ловити 
кожне бажання клієнта.  А у нас, 
на жаль, поки що така система, 
що оператор і в Кіровоградській, 

і в Херсонській, і в столичній об-
ласті отримують однаково. Тоді, 
коли на прожиття в нас потрібно 
рази в два коштів більше, ніж в 
інших областях. 

— То, можливо,  до цього по-
трібно підходити більш гнучкі-
ше, диференційовано?

— Цим і займаємося. Вдалося 
домовитися з керівництвом про 
пілотний проект в цьому напрям-
ку в нашій області з наступного 
року...

— А, взагалі, існують якісь 
плани по реформі всієї «Укрпо-
шти»? Бо це ж дійсно якийсь 
монстр, громіздкий і непово-
роткий...  

— Корпоратизація. Це — єди-
ний вихід створити гнучку і ком-
фортну систему поштових послуг 
для населення, подібну тим, що 
існують в Європі.

— Будемо сподіватися. Щодо 
вашого депутатства. Питання, 
як кажуть, «в лоб». Нехай ви 
прекрасний спеціаліст і керів-
ник. Але чому ви вважайте, 
що мешканці Старих і Нових 
Петрівець, Лютіжу, Демидова, 
Гаврилівки, Синяка та інших 
сіл округу повинні проголосу-
вати саме за вас?

— А чому б і ні?   
— А які у вас переваги перед 

іншими кандидатами? По-пер-
ше, ви не місцевий. Ви в районі 
не працюєте. Отже, чому люди 
мають повірити, що ви про них 
будете турбуватися, допомага-
ти вирішувати їх проблеми?

— Ми останнім часом часто 
говоримо про децентралізацію, 
але багато проблем, поки що, по-
чинаються і закінчуються на об-
ласному рівні. Саме такого роду  
проблеми мені буде вирішити 
найлегше тому, що я часто буваю 
саме у тих кабінетах облдержад-
міністрації, де це можна зроби-
ти. Адже ви розумієте, що наша 
система залишається такою, де 
один депутат під час сесії мало 
що вирішує. По-перше, потрібна 
команда, яка має певну кількість 
голосів, щоб впливати на рішення 
ради. Команда у нас є. По-дру-
ге, бажано мати, так би мовити, 
індивідуальні додаткові важелі. 
Вони в мене теж є.

— Про які, конкретно пробле-
ми йде мова? Наведіть при-
клад.

— Та, хоча б, про транспортне 
сполучення між селами району 
взагалі і мого округу, зокрема, між 
селами та райцентром...  

— Ви маєте на увазі тендери 
перевізників?

— Так. Чому якісь чиновники 
в області мають вирішувати, хто 
саме і як саме має перевозити 
людей на місцях? Хто може це 
знати краще самих людей? Хто 
може з цим розібратися краще 
самих людей, які користуються 
послугами цих перевізників?

— А як технічно це питання 
вирішити? Це ж проект рішення 
щодо зміни всієї системи тен-
дерів. Його потрібно, спочатку, 
підготувати, провести через 
відповідну комісію...

— Саме так. Це має бути комісія 
з питань паливно-енергетичного 
забезпечення, транспорту, теле-
комунікацій, зв’язку та інформа-
тизації, в яку я й збираюся запи-

сатися. Моя профільна комісія.
— Допустимо. Транспортне 

сполучення — це дійсно серй-
озна проблема. Які ще пробле-
ми, на ваш погляд, потребують 
негайного вирішення чи, скажі-
мо так, вашої депутатської ува-
ги? 

— Це, безперечно, школи та 
дитсадки. Взяти ту ж Гаврилівку 
та Синяк, звідки я вчора повер-
нувся... 

— Ви маєте на увазі утеплен-
ня Гаврилівського дитсадка? 

— І цю проблему також. В пер-
шу чергу. 

— Ну, з приводу цього на 
останній сесії районної ради 
розгорілася ціла дискусія, ви, 
мабуть, знаєте? 

— Звичайно.
— І хто, по-вашому, правий 

— завідуюча, депутат райради, 
яка просила на це мільйон, чи 
рада, яка мільйону не дала?

— Я вважаю, що рада, але не 
тому, що не дала, а тому, що, на-
скільки я розумію, цей мільйон 
буде виділено з держбюджету. Та, 
як би там не було, проблему по-
трібно вирішувати. І я візьму її під 
особистий контроль. До речі, ще: 
просто гнітюче враження справив 
на мене спортзал у Гаврилівській 
школі. Та й спортивного інвентаря 
там, фактично, немає... Обов’яз-
ково найду можливість допомог-
ти. До речі, щодо шкіл, в мене, 
взагалі є давня мрія...

— Яка?
— Зробити так, щоб кожен 

випускник школи, включаючи 
сільську, випускався, вільно во-
лодіючи англійською. Як мовою, 
найбіль затребуваною і пошире-
ною в світі. 

— І як це, по-вашому, можна 
зробити? Враховуючи рівень 
матеріально-технічного забез-
печення сільських вчителів, 
включаючи їх жебрацьку зар-
плату?

— Підключити студентів від-
повідних вузів, зацікавивши їх та-
кою практикою. Попробую втілити 
цей проект саме в своєму окрузі. 

А ще, як сина лікаря-акушера, 
а в моєї мами саме така про-
фесія, який надивився проблем 
з вагітними, що мають от-от на-
роджувати, мене дуже хвилює 
стан медобслуговування в селах 
округу. Наприклад, перше, чим я 
займуся, точніше — вже зайняв-
ся — відкриттям сучасного ФАПу 
в Синяку. Пошуком сучасного об-
ладнання в інші ФАПи. В мене 
непогані зв’язки з польським 
бізнесменами. Так от, для них є 
вигідною поставка такого облад-
нання. Це пов’язано з державною 
політикою суттєвого зниження по-
датків для них у випадку подібних 
доброчинних проектів. То чому б 
цим не скористатися?

— В мене лише одне питан-
ня: чому цим не користуються 
вже?

— Це — не до мене. Не знаю 
як для кого, але для мене де-
путатство — це не можливість 
поліпшити свої статки чи зроби-
ти кар’єру, а можливість зробити 
більше для людей.

— Особисто я вам вірю. Але 
вибір, як завжди, за виборця-
ми.

Інтерв’ю взяв В. Борзовець 

Іван Турчак: «Для мене депутатство — не самоціль, 
а можливість зробити більше для людей...»
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Станіслав Рудич: «Кожній 
людині потрібно дати шанс»

— Станіславе Миколайовичу, 
в мене немає жодних сумнівів 
щодо того, що ви є одним із са-
мих підготовлених кандидатів 
на цю посаду. По-перше, тому, 
що ви буваєте, практично, на 
всіх сесіях міської та районної 
рад, причому, не завжди з тієї 
причини, що там розглядають-
ся питання, пов’язані з діяльні-
стю Фонду комунального май-
на у Вишгородському районі, 
заступником голови якого ви є. 
Ви приходите на сесії тому, що 
розумієте: саме там розгляда-
ються доленосні для міста та 
району питання. Ви вважаєте 
за необхідне знати, як ці пи-
тання вирішуються. Отже, ви 
постійно в курсі всіх проблем, 
які турбують, зокрема, вишго-
родців.  

По-друге, ви, також, в курсі 
всіх майнових проблем міста 
та району, оскільки знання цих 
проблем входить у ваші по-
садові обов’язки. Це все зро-
зуміло. Отже, давайте уявимо 
собі, на хвилиночку, що вас об-
рали міським головою.    

— Давайте.
— З ким ви будете працюва-

ти? Ні не так. Ви впевнені, що 
зможете працювати? Що вам 
дадуть можливість працюва-
ти?

— Звичайно!
— Ну добре. Ви, хоча б, при-

близно уявляєте собі склад 
нової міської ради? Нагадаю: 
туди пройдуть, приблизно, по 
дві особи з партійних списків 
— перша особа та ще одна, 
котра набрала в процентному 
відношенні найбільшу кіль-
кість голосів в себе на окрузі. 
Ну, можливо, три. Це означає, 
що вже не буде великих партій-
них команд, як це було в ми-
нулі скликання. Причому, мало 
того, що в раду потраплять 
лідери, дуже амбіційні люди, 
практично, «з вулиці». У цих 
людей, у більшості випадків 
немає, навіть, поняття, що таке 
депутатська робота, немає 
елементарних знань місцевого 
самоврядування. Зате є амбіції 
і, як мені здається, хибне уяв-
лення про депутатську робо-
ту...

— Згоден, хоча і не зовсім. На 
вибори йде дуже багато молодих 
людей, які дійсно хотять щось 
змінити. Вони добре розуміють, 
що за депутатську роботу грошей 
не платять, у них немає свого 
бізнесу, який потрібно «прикри-
вати» депутатським мандатом, 
у них немає корупційних схем і 
зв’язків. Так, нехай вони не дуже 
добре знають законодавчу базу, 
той самий Закон «Про місцеве 
самоврядування в Україні», зате 

У 2008 році Станіслав Рудич став переможцем районного 
конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування 
у Вишгородському районі» та зайняв друге місце обласного 
конкурсу «Краща посадова особа місцевого самоврядування в 
Київській області» у номінації «Кращий спеціаліст». 

Дійсно, навряд чи у нас в районі знайдеться кращий 
спеціаліст не лише з питань місцевого самоврядування, а й за-
конодавства, пов’язаного з організацією його функціонування  
— від Господарського до Адміністративного кодексів України. 

Таких спеціалістів та знавців місцевого самоврядування, як 
С. Рудич, дуже мало у виборчих списках політичних партій. 
Це, на мій погляд, красномовно свідчить про якість наших 
політичних сил, які потрапляють у владу. Складається вражен-
ня, що переважній більшості цих сил фахівці просто непотріб-
ні. Мабуть тому, що їм не потрібне знання реальних проблем в 
місті та районі, а, також, їх вирішення.

Можливо, тому, що виборці існують в одній реальності, а 
влада на місцях — зовсім в іншій?    

Саме про це — наша розмова з кандидатом на посаду місько-
го голови С. Рудичем. 

вони добре знають, що саме по-
трібно змінити в місті для того, 
щоб краще, комфортніше жило-
ся...

— Ну, знаєте, це лежить на 
поверхні. Потрібні дитсадки, 
потрібні нові інженерні мережі, 
потрібна ще одна школа, по-
трібно зупинити фантастично 
жадібних, розбещених В. Ре-
шетняком забудовників...

— І вони ці проблеми знають. І, 
я впевнений, будуть чесно голо-
сувати за їх вирішення...

— Ну, що ж, блажен, хто 
вірує... Інша проблема — апа-
рат міськвиконкому. До речі, 
між іншим: ви згодні, що В. Ре-
шетняк та його попередник О. 
Кімлач були далеко не ідеаль-
ні міські голови, а організовані 
ними системи, м’яко кажучи, 
не зовсім відповідали потре-
бам міської громади? 

— Згоден. 
— А чому, як ви важаєте? 

Лише тому, що в нас не зовсім 
гарні закони і у обох мерів були 
зв’язані руки? Тому, що в них 
не вистачало коштів? Тому, що 
їм заважали? 

— Не лише тому, а ще й тому, 
що в обох випадках була присут-
ня корупційна складова. 

— От давайте про це й пого-
воримо. Чи не здається вам, 
що апарат міськвиконкому, 
зокрема, той, що існує сьогод-
ні, замість того, щоб захищати 
людей і їх інтереси, захищав і 
продовжує захищати інтереси 
владної команди, які прямо 
протирічать інтересам вибор-
ців? Як це не парадоксально 
звучить? Існує безліч при-
кладів і, наскільки мені відомо, 
вони вам відомі.

— Так, відомі.  
— Отже, виникає питання: 

як саме ви з цим апаратом 
збираєтеся працювати і ро-
бити якісь реформи? Адже ці 
люди... ну, як, наприклад, наші 
міліціонери: вони не вміють 
розслідувати злочини. Просто 
не вміють. Вони вміють бага-
то чого: «кришувати» бізнес, 
вимагати гроші, закривати і 
відкривати справи по коман-
ді... А розслідувати злочини — 
не вміють. «Тупо» не вміють. 
Тому, що у них система цього 
вміння просто не вимагала. 
Тож, як ви збираєтесь працю-
вати, наприклад, з юристами, 
які просто не вміють захищати 

інтереси людей?
— Мені здається, ви занадто 

категоричні. По-перше, ці люди 
— хороші спеціалісти і знають 
законодавство. Якщо ставити 
перед ними нормальні завдання 
—  вони будуть їх нормально ви-
конувати. Все залежить від того, 
яке поставлене завдання...

— Іншими словами, ви вва-
жаєте, що якщо ще вчора люди 
в судах захищали корупціо-
нерів і їх схеми, то сьогодні 
вони можуть так само з коруп-
ціонерами в цих же судах бо-
ротися? 

— Я вважаю, що кожній людині 
потрібно дати шанс. Це — з точки 
зору звичайної людяності. Адже 
вони працювали в певній си-

стемі, боротися з якою не в кож-
ного вистачало сил, чи, скажімо, 
мужності. Тепер з точки зору за-
кону. Я дуже добре знаю трудове 
законодавство, оскільки певний 
час працював в Вишгородській 
райдержадміністрації шачальни-
ком відділу організаційної і ка-
дрової роботи, де займався саме 
цими питаннями. Так от, людину 
не так просто звільнити з посади, 
як вам здається. Якщо, звичайно, 
не керуватися принципами рево-
люційної доцільності. Ви ж проти 
принципу революційної доціль-
ності?

— Абсолютно. До речі, тому, 
що добре пам’ятаю події 28 
лютого 2014 р., які відбулися в 
Вишгородській районній раді. 
Про що неодноразово писав на 
шпальтах газети. 

— Ну, от бачите. Так от, лю-
дину у нас не так просто звіль-
нити. Почнуться суди і т. ін. Які, 
швидше за все, просто понов-
лять спеціаліста на посаді... Так, 
що потрібно працювати з людь-
ми, переконувати їх. Тим паче, 
що спеціалісти у нас на дорозі 
не валяються, а в апараті місь-

кої ради не мало саме хороших 
спеціалістів...

— І ви готові всім цим займа-
тися — переконанням, переви-
хованням дорослих людей?     

— Звичайно! Це і є частина 
моїх обов’язків — робота з людь-
ми. В першу чергу — з підлегли-
ми. Так, я розумію, що це не про-
ста робота. Але це така посада.

— Зрозуміло. Ну, що ж, ба-
жаю успіху. Тепер, з вашого 
дозволу, давайте поговоримо 
про реформи. Ви ж збираєтесь 
якось реформувати систему, 
вибудувану спочатку О. Кім-
лачем і удосконалену, я би, на-
віть, сказав, доведену до ідеа-
лу В. Решетняком і К°?

— Звичайно.

— Так от, вам, наскільки я 
знаю, добре відомо, де саме 
«відмивалися» і продовжують 
«відмиватися» величезні ко-
шти — через комунальні під-
приємства. Я не маю на увазі 
таке підприємство, як, напри-
клад МКП «Водоканал», але го-
ворю, в першу чергу, про КПЖ 
і КГ Вишгородської міськради. 
Справа в тому, що відмиван-
ня коштів — це одна сторона 
медалі. Іншою стороною є аб-
солютно непрозора та неефек-
тивна робота цього пережитку  
СРСР, який, в принципі, не зда-
тен виконати завдання, які пе-
ред ним стоять... От як рефор-
мувати це підприємство?

— Є така поняття, як конкурс. 
Потрібно оголосити конкурс на 
керівника цього підприємства...

— Іншими словами, ви 
сподіваєтесь, що прийде но-
вий керівник, якого ви десь 
колись знайдете, і реформує 
КПЖ і КГ? А як саме він це буде 
робити, вам все одно? 

— Ми будемо це робити разом. 
З депутатами, з новим виконко-
мом, з новим керівником. 

Презентація С. Рудичем першої книжки «Народне слово — 
мудре слово» в приміщенні районної бібліотеки 8 жовтня ц. р.

— А куди ви дінете нинішньо-
го керівника цього підприєм-
ства, з яким, наскільки мені 
відомо, недавно було подов-
жено контракт?

— Для того, щоб відповісти на 
це питання, по-перше, потрібно 
цей контракт побачити і прочи-
тати. По-друге, необхідно впев-
нитися в тому, що всі його пункти 
відповідають чинному законо-
давству. Розумієте, я дуже кон-
кретна людина і роблю висновки 
виключно на підставі конкретних 
фактів та документів.   

— Ну, от, ви все побачите, і 
що далі? Дасте ще один шанс 
керівнику?

— Спочатку уважно вивчу 
діяльность цієї установи з точки 
зору закону, а потім вже буду ро-
бити висновки...

— Можливо, з допомогою 
правоохоронців?

— Цілком можливо. Але на під-
ставі конкретних фактів. 

— Добре. Тоді, можливо, у 
вас є якісь напрацювання чи 
думки з приводу реформуван-
ня діяльності комунальних 
підприємств? І у вас в планах 
створення якось органу чи гру-
пи, яка б зайнялася розробкою  
стратегії чи тактики такого ре-
формування?

— Для початку я б поставив пи-
тання не про розробку стратегії 
розвитку чи реформування, а про 
те, щоб поставити діяльність цих 
підприємств в законодавчі рамки. 
Щоб вони займалися виключно 
тією діяльністю, яка передбачена 
їх статутами та чинним законо-
давством. Тоді, можливо, стане 
краще видно, що саме і як саме 
потрібно реформувати. А то про 
реформи говорять всі, а не хо-
чуть робити, навіть, те, що по-
трібно.

— Можливо, ви  маєте ра-
цію... Згоден. А чи не думали 
ви, що є сенс проаналізувати 
діяльність цих підприємств з 
точки зору дотримання законо-
давства за минулі руки? Адже 
не секрет, що цілий ряд ваших 
конкурентів рветься до влади, 
щоб якраз цього не допустити. 
Більше того — щоб продовжи-
ти існування вже запущених 
корупційних схем та проектів. 
Можливо, потрібно, знову ж 
таки, створити якісь орган чи 
структуру, чи комісію, яка б 
цим зайнялася?  

— Можливо, депутатську 
комісію...

— Якщо депутати зможуть 
це зробити. Тут мені здається, 
потрібно залучати професійнів 
юристів...

— Не знаю. Всім ці рішення і 
схеми відомі. Я і сам це все можу 
проаналізувати. Нічого тут склад-
ного немає. Потрібно просто їх 
уважно вивчити...

— Зрозуміло. До речі, а ваша 
посада, якщо вас виберуть, не 
завадить вашому хобі, я маю 
на увазі, заняття макраме та 
написання книжок? Думаєте, 
залишиться на це час?

— Якщо правильно організува-
ти роботу, сподіваюся, що зали-
шиться. Головне — правильно 
підібрати команду.

— Прізвища, поки що, нази-
вати не будете?   

— Поки що не буду.
— Що ж, бажаю вам успіхів. 

А ще — залишатися хорошою і 
чесною людиною, якщо стане-
те міським головою.

Інтерв’ю взяв В. Борзовець
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чи двома раніше. Коли О. Ляшко 
прямо запитав Ю. Тимошенко, 
яка довго розповідала студії про  
завищені тарифи, чому її фрак-
ція не ставить підписи під депу-
татською заявою про відкликан-
ня з посади В. Шокіна.

Потрібно було лише почути 
відповідь Ю. Тимошенко, яка по-
чала щось бурмотіти про те, що 
справа не в людині, а в системі, 
і т. ін. Це настільки відрізнялося 
від того, що Юлія Володимирів-
на говорила за кілька хвилин до 
цього, що мені за неї стало нез-
ручно...   

А тепер давайте згадаємо, що 
саме сьогоднішня «Батьківщи-
на» на чолі з Т. Івановим стала 
ініціатором створення Народної 
ради Вишгородського району та 
Самооборони Вишгорода. І чим 
це закінчилося? Тим, що з бла-
гословення цих двох громадсь-
ких організацій та за їх прямої 
підтримки І. Побідаш, нагадаю, 
— заступник голови Народної 
ради по Вишгородському рай-
ону, — фактично, силою захопи-
ла владу в районі. А потім ско-
ристалася нашими продажними 
судами, щоб легалізувати це за-
хоплення. 

Ну, добре, привели до влади, 
так привели. Потім впевнилися, 
що помились. Так хоча б раз 
сказали про це вголос, нагадали 
Ірині Миколаївні, що її посади-
ли в крісло голови ради не для 
того, щоб займатися політичним 
піаром та байдикувати на цій по-
саді. Жодного разу цього не зро-
били. Так само, як жодного разу 
офіційно не звернули увагу на 
корупцію, яка процвітала та про-
довжує процвітати в міськраді!

Тепер щодо списків кандидатів 
в депутати цієї політичної сили. 
Я зробив дуже поверховий їх 
аналіз.

Так от, з 35 депутатів — кан-
дидатів в міську раду в цих спи-
сках:

— 10 безробітних;
— 14 — не є жителями міста;
— 7 — не мають вищої освіти; 
З 37 людей, що йдуть до рай-

онної ради:
— 8 безробітних;
— 11 — не є жителями району;
— 13 не мають вищої освіти;
Щодо «сімейного підряду». 

Сімейних пар та випадків, коли 
до влади йде двоє і більше ро-
дичів у цій політичній силі біль-
ше, ніж в будь-якій іншій. 

Особисто я нарахував таких 
«підрядників» біля десяти. Жа-
дани, Осадчі, Попови, Потапен-
ки, Шугайли і т. ін.

Так що, думайте, шановні чи-
тачі, голосувати за адептів Юлії 
Володимирівни та Костянтина 
Бондарєва, який керує обласною 
організацією «Батьківщини», чи 
не варто. 

ТО В ЧОМУ Ж 
СИЛА ЛЮДЕЙ, БРАТЕ ?

Читаємо список кандидатів в 
депутати партії «Сила людей».

 Вишгородська міська рада:
Трашкун Олена Петрівна, 

18.09.1967 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
фізична особа-підприємець, 
живе в м. Вишгород, перший 
кандидат;

Андрющенко Іван Миколай-
ович, 09.07.1983 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово 
безробітний, живе в м. Вишго-

род, 8-й округ;
Білецький Дмитро Миколай-

ович, 13.04.1993 р. н., освіта 
вища, політична партія «Сила 
людей», тимчасово безробітний, 
живе в м.  Вишгород, 2-йокруг;

Білокурова Ганна Вікторів-
на, 24.02.1985 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
інженер-проектувальник НВП 
«Технопроект», живе в с. Нові 
Петрівці, 23-й округ;

Бурмістр Наталія Віталіївна, 
12.06.1980 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
тимчасово безробітна, живе в м. 
Вишгород, 17-й округ;

Бурмістр Олексій Іванович, 
22.11.1974 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей»,  
фізична особа-підприємець, 
живе у м. Вишгород, 19-й округ;

Вакуленко Михайло Андрій-
ович, 13.04.1985 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична 
особа-підприємець, живе в с. 
Нові Петрівці, 20-й округ;

Вакуленко Олена Василівна,  
29.01.1986 р. н., освіта вища, 
безпартійна, психолог-аналітик 
Центру психологічного забезпе-
чення Управління забезпечення 
ДСНС України, живе в с. Нові 
Петрівці, 30-й округ;

Ганджа Роман Григорович, 
18.08.1986 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
тренер ФК «Технофіт», живе у  
м. Вишгород, 14-й округ;

Грищенко Юрій Леонідович, 
19.02.1983 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
директор ПП «ЛВС Земексперт», 
живе в м. Вишгород, 22-й округ;

Гуцул Олександр Мурато-
вич, 05.01.1986 р. н., освіта 
вища, політична партія «Сила 
людей», тимчасово безробітний, 
живе в м. Вишгород, 11-1 округ;

Дунайський Ігор Віталійо-
вич, 21.05.1985  р. н., освіта 
вища, політична партія «Сила 
людей», фізична особа-підпри-
ємець, живе в м. Вишгород, 6-й 
округ;

Зубарева Юлія Володи-
мирівна, 13.09.1978 р. н., освіта  
вища, безпартійна, менеджер 
ТОВ «Медіа-Актив Україна», 
живе в м. Вишгород, 13-й округ;

Крикніцький Олександр Пе-
трович, 23.11.1981 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ТОВ «Агенство нерухомості 
«Старгород», живе в м. Вишго-
род, 7-й округ;

Літун Яна Геннадіївна, 
25.05.1985 р. н., освіта вища, 
безпартійна,  помічник адвоката 
ТОВ «Аргумент», живе в м. Виш-
город, 18-й округ;

Мельник Олександр Воло-
димирович, 16.11.1980 р. н., 
освіта вища, політична партія 
«Сила людей»,  юрист Кредит-
ної спілки «Форт», живе в м. 
Вишгород, 5-й округ;

Микитчик Валентина Во-
лодимирівна, 13.04.1988 р.н., 
освіта вища, політична партія 
«Сила людей»,  тимчасово без-
робітна, живе в м.Вишгород, 4-й 
округ;

Мінчук Маргарита Олегівна, 
26.04.1988 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
тренер ФК «Технофіт», живе в 
м. Вишгород, 26-й округ;

Нерсесян Марина Борисів-
на, 26.07.1985 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
фахівець-аналітик ПП «Рона-Ре-
сурс», живе в м. Вишгород, 9-й 

Вони що, навмисне покидали 
свої «роботи», щоб стати депу-
татами? Чи йдуть у депутати від 
неробства? На 27 кандидатів — 
8 безробітних! 

А ще насторожує кількість кан-
дидатів, причетних до НВП «Тех-
нопроект». 

«Сила людей» що, збирається 
боротися в міськраді з прибіч-
никами повернення колишнього 
дитсадка місту? А як бути з на-
гальними  питаннями розвитку 
міста і його порятунку від загарб-
ників-забудовників з «новими 
обличчями» і з старими коруп-
ційними схемами? Хто цим буде 
займатися? І. Дунайський на по-
саді міського голови? Який візь-
ме одним заступником С. Кобу, а 
другим —  В. Виговського? 

Отож бо й воно...  
«СВОБОДА» ВАС ПРИЙМЕ?...

«Свобода» сьогодні у всіх нови-
нах, бо «Свободу» влада робить 
«крайньою», вішаючи на неї всіх 
«собак». Ми не будемо оцінюва-
ти, наскільки влада права і спра-
ведлива в цих обвинуваченнях 
(хоча, сумніви, звичайно, є), а 
лише зробимо висновок, на-
скільки ці звинувачення можуть 
допомогти чи завадати пред-

член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе в  с. Ле-
бедівка, 14-й округ;

Бондаренко Дарина Ва-
леріївна, 14.04.1988 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
фізична особа-підприємець, жи-
ве в м. Київ, 16-й округ;

Городиський Юрій Олего-
вич, 16.07.1984 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
фізична особа-підприємець, жи-
ве в м. Вишгород, 32-й округ;

Грантовська Ганна Василів-
на, 06.03.1957 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», пенсіонерка, живе в  
м. Вишгород, 29-й округ;

Замрікіт Анатолій Іванович, 
16.08.1953 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», пенсіо-
нер, живе в м. Вишгород, 21-й 
округ;

Калієнко Галина Ігорівна, 
21.05.1966 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», завідуюча їдаль-
нею ТОВ «Карат-Ліфткомплект», 
живе в м. Вишгород, 28-й округ;

Клованич Микола Йосипо-
вич, 16.05.1970 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
електромонтер Філії Укргідро-

округ;
Пироженко Артур Олегович, 

03.01.1992 р. н., освіта вища, 
безпартійний, консультант з 
безпеки ТОВ «Івент бюро», живе 
в м. Вишгород, 27-й округ;

Прищепа Оксана Миколаїв-
на,  11.04.1987 р. н., освіта вища, 
безпартійна, фізична особа-під-
приємець, живе в м. Вишгород, 
32-й округ;

Радішевська Наталія Воло-
димирівна, 15.12.1971 р. н., 
освіта вища, політична партія 
«Сила людей», фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Київ, 
24-й округ;

Сирота Олександр Васильо-
вич, 24.03.1977  р. н., освіта 
середня спеціальна, політична 
партія «Сила людей», старший 
радник ПАТ «КБ «Надра», живе 
в м. Вишгород, 33-й округ;

Сікорська Олена Іванівна, 
24.01.1966 р. н., освіта вища, 
безпартійна, тимчасово без-

по  20-му.
Федосенко Андрій Вікторо-

вич — по 23-му.
Щодо списку: на 27 чоловік з 

вищою освітою всього один з се-
редньою спеціальною! Зате який 
— старший радник ПАТ «КБ «На-
дра». А я чув, що цю фінансову 
установу, яка належить олігарху 
Фірташу, чи то розігнали, чи то 
ліквідували... І, чесно кажучи, 
радів цьому факту безмірно. Бо 
колись впевнився, що зробив ве-
личезну помилку, зв’язавшись з 
цією кредитно-фінансовою уста-
новою. Але ж ні — «жив курил-
ка», виявляється! І, навіть, деле-
гує своїх працівників у місцеву 
владу!  

Так, що «Батьківщині», вибор-
чі списки якої переповнені «ку-
харками», які хотять керувати 
державою, є чому повчитися у 
«сильних людей». Це — з одного 
боку. А з другого... Ну, що це за 
«безробітні», які йдуть у владу? 

ставникам цієї політичної сили 
потрапити в органи місцевої 

влади.
З одного боку, тих, кого трав-

лять і переслідують, у нас, зви-
чайно, люблять. З іншого — не-
мало таких, що ваді сліпо вірять 
і готові «Свободу» взагалі забо-
ронити на законодавчому рівні. 
Як комуністів.  

Перших більше на заході 
України. Других — на сході. Ми 
— приблизно в центрі. Так що 
— як Бог на душу, як кажуть...

Інша справа — хто саме у 
нас в «Свободі». Мається на 
увазі — в наших списках... 

Вишгородська міська рада:
Парчук Валентина Григорів-

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

Бендик Ірина Володимирів-
на, 25.08.1981 р. н., освіта вища, 

В депутати — всім
кагалом! Ну, щоб

Сімейний підряд в дії

робітна, живе в м. Вишгород, 
12-й округ;

Солод Артем Сергійович, 
01.05.1994 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей», 
тимчасово безробітний, живе в 
м.Вишгород, 25-й округ;

Федосенко Андрій Вікторо-
вич, 26.03.1986  р. н., освіта 
вища, політична партія «Сила 
людей», інженер-проектуваль-
ник НВП «Технопроект», живе в 
с. Нові Петрівці, 28-й округ;

Хміль Юрій Дмитрович, 
25.02.1968 р. н., освіта вища, 
політична партія «Сила людей»,  
тимчасово безробітний, живе у 
м. Вишгород, 34-й округ.

До районної ради «сильні 
люди» вирішили взагалі не йти. 
Чому — незрозуміло. Чи там 
сильні люди непотрібні?

Київська обласна рада
«Сила людей», яка не знай-

шла в собі сили висунутти кан-
дидатів в район, в той же час, 
«закрила» всі чотири округи в 
область.

Білокурова Ганна Вікторівна 
йде по  22-му округу.

Бурмістр Наталія Віталіївна 
— по 21-му.

Трашкун Олена Петрівна — 

(Продовження.
Початок на стор. 1, 3)

І. Дунайський теж хоче бути мером. Але 
висуває на цю посаду сам себе... 

Свободівець Ю. Городиський хоче бути Виш-
городським міським головою... Від «Свободи»
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Сімейний підряд в дії
енерго Каскаду Київських ГЕС і 
ГАЕС, живе в м. Вишгород, 20-й 
округ;

Корсун Ірина Володимирів-
на, 01.06.1965 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
бухгалтер МКП «Віта», живе в м. 
Вишгород, 11-й округ;

Котик Олександр Олексан-
дрович, 21.07.1993 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
кур’єр VAB «Лізинг», живе в м. 
Вишгород, 23-й округ;

Криничка Раїса Петрівна, 
15.05.1961 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», голова кредитного 
комітету кредитної спілки «Ре-
спект», живе в м. Вишгород, 5-й 
округ»;

Криничка Федір Валенти-
нович,  24.07.1983 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
електромеханік КПЖ і КГ Виш-
городської міськради, живе в м. 
Вишгород, 7-й округ;

сімейством! Всім 
не здалося мало....

Круковець Вадим Костянти-
нович, 12.02.1963 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
технічний директор ПрАТ «Енер-
гопромінвест», живе в м. Вишго-
род, 25-й округ;

Круковець Владислав Вади-
мович, 20.10.1987 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
керівник виробничо-технічного 
відділу ПрАТ «Енергопромін-
вест», живе в м. Вишгород, 1-й 
округ;

Кучерук Віктор Анатолійо-
вич, 05.02.1958 р. н., освіта се-
редня, член ПП ВО «Свобода», 
пенсіонер, живе в м. Вишгород, 
4-й округ;

Лук’яненко Дмитро Воло-
димирович, 11.07.1979 р. н., 
освіта вища, безпартійний, 
інспектор батальйону особливо-
го призначення «Січ», живе в м. 
Вишгород, 30-й округ;

Мартинюк Юрій Зіновійо-
вич, 18.01.1984 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
інженер  ПАТ «Укргідроенерго», 
живе в м. Вишгород, 2-й округ;

Мельничук Валентина Мико-
лаївна, 12.07.1957 р. н., освіта 
середня, член ПП ВО «Свобо-
да», дієтсестра КЗ «Вишгород-
ська центральна районна лікар-
ня», живе в м. Вишгород, 26-й 
округ;

Нижник Валентин Семено-
вич, 08.11.1970 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
такелажник ТОВ «Київська 
енергетична будівельна ком-
панія», живе в м. Вишгород, 12-й 
округ;

Олійник Ірина Іванівна, 
28.11.1961 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», начальник відділу 
КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради, живе в м. Вишгород, 17-й 
округ;

Олексій Катерина Володи-
мирівна,  01.07.1960 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
незалежний журналіст, живе в  
м. Вишгород, 3-й округ;

Олексій Олександр Мико-
лайович, 20.01.1983 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 

начальник відділу збуту та до-
говірної роботи ВРКП «Вишго-
родтепломережа», живе в м. 
Вишгород, 15-й округ;

Олефір Ігор Олегович, 
19.05.1987 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе в м. Виш-
город, 22-й округ;

Парчук Наталія Олексіївна, 
30.04.1983 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе в м. Виш-
город, 34-й округ;

Петльований Григорій Мико-
лайович, 04.01.1967 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
лікар-хірург КЗ «Вишгородська 
центральна районна лікарня», 
живе в м. Вишгород, 33-й округ;

Пилипчук Людмила Володи-
мирівна, 07.05.1984 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
фельдшер-лаборант КЗ «Виш-
городська центральна районна 
лікарня», живе в м. Вишгород,  

19-й округ;
Помаз Тетяна Василів-

на, 13.01.1982 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
спеціаліст Управління Пенсійно-
го фонду України у Вишгородсь-
кому районі, живе в с. В. Дубеч-
ня, 8-й округ;

Скуділова Ганна Василівна, 
04.04.1957 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», бухгал-
тер Вишгородської районної ор-
ганізації товариства Червоного 
Хреста України, живе в м. Виш-
город, 27-й округ;

Сокіл Сергій Анатолійович, 
09.03.1994 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», студент, 
живе с. Луговики Чорнухинсько-
го району Полтавської області, 
9-й округ;

Сторожик Іван Іванович, 
04.06.1952 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», пенсіонер, живе в м. 
Вишгород, 6-йокруг;

Терзі Юрій Олександрович, 
05.10.1990 р. н., освіта середня, 
безпартійний, рядовий батальй-
ону особливого призначення 
«Січ», живе в м. Вишгород, 24-й 
округ;

Філюк Олег Васильович, 
12.01.1971 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», фізична 
особа-підприємець, живе в  м. 
Вишгород, 31-й округ;

Філюк Ольга Валеріївна, 
28.09.1975 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», фізич-
на особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород, 13-й округ;

Шийка Богдан Богданович, 
23.07.1979 р. н., освіта вища, 
безпартійний, заступник коман-
дира взводу полку спеціального 
призначення «Миротворець», 
живе в м. Вишгород, 10-й округ;

Шийка Ольга Григорівна, 
06.04.1978 р. н., освіта середня, 
член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе в м. Виш-
город, 18-й округ.

Вишгородська районна рада:
Кривенко Олег Вікторович, 

01.10.1968 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», дирек-
тор ТОВ «Джі Ем-Дистрибюшн», 

живе в м. Буча, перший канди-
дат;

Бадюкова Галина Олексан-
дрівна, 31.07.1950 р. н., освіта  
середня, член ПП ВО «Свобо-
да», пенсіонерка, живе в м. Київ, 
31-й округ;

Бендик Ірина Володимирів-
на, 25.08.1981 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
тимчасово не працює, живе в с. 
Лебедівка, 19-й округ;

Бучин Іван Федорович, 
15.05.1956 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», пенсіо-
нер, живе в с. Катюжанка, 29-й 
округ;

Ващенко Олексій Андрійо-
вич, 23.02.1994 р. н., освіта се-
редня, член ПП ВО «Свобода», 
студент, живе в с. Козаровичі, 
18-й округ;

Войтенко Віктор Васильо-
вич, 23.04.1964 р. н., освіта се-
редня, член ПП ВО «Свобода», 
водій Вишгородська РДА, живе в  

с. Воропаїв, 12-й округ;
Гулівата Світлана Вікторів-

на, 25.04.1986 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
маніпуляційна медична сестра 
хірургічного відділення КЗ «Виш-
городська центральна районна 
лікарня», живе в с. Катюжанка, 
8-й округ;

Залімська Наталія Миколаїв-
на, 04.01.1976 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе с. Синяк, 
10-й округ;

Карпенко Антон Тарасович, 
04.02.1989 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе в с. Деми-
дів, 14-й округ;

Карпенко Галина Олексан-
дрівна, 01.02.1963 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
фізична особа-підприємець, 
живе в с. Демидів, 15-й округ;

Карпенко Тарас Тарасович, 
01.05.1961 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», пен-
сіонер, живе в с. Демидів, 22-й 
округ;

Кацімон Петро Федорович, 
06.06.1947 р. н., освіта середня, 
член ПП ВО «Свобода», пенсіо-
нер, живе в с. Н. Петрівці, 24-й 
округ;

Клованич Микола Йосипо-
вич, 16.05.1970 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
електромонтер Філії Укргідро-
енер го Каскаду Київських ГЕС і 
ГАЕС, живе в м. Вишгород, 5-й 
округ;

Корсун Ірина Володимирів-
на, 01.06.1965 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
бухгалтер МКП «Віта», живе в м. 
Вишгород, 36-й округ;

Криничка Раїса Петрівна, 
15.05.1961 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», голова кредитного 
комітету кредитної спілки «Ре-
спект», живе в м. Вишгород, 9-й 
округ;

Кучерук Віктор Анатолійо-
вич, 05.02.1958 р. н., освіта се-
редня, член ПП ВО «Свобода», 
пенсіонер, живе в м. Вишгород, 
1-й округ;

Лук’яненко Дмитро Воло-
димирович, 11.07.1979 р. н., 
освіта вища, безпартійний, 
інспектор батальйону особливо-
го призначення «Січ», живе в м. 
Вишгород, 34-й округ;

Мартинюк Юрій Зіновійо-
вич, 18.01.1984 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
інженер ПАТ «Укргідроенерго», 
живе в м. Вишгород, 3-й округ;

Марченко Лариса Михайлів-
на, 20.05.1977 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», тимчасово не пра-
цює, живе в с. Сувид, 32-й округ;

Мещеряков Юрій Васильо-
вич, 27.04.1984 р. н., освіта се-
редня, член ПП ВО «Свобода», 
водій-електромонтер опративної 
виїзної бригади ПАТ «Київобле-
нерго», живе в с. В. Дубечня, 
26-й округ;

Олійник Ірина Іванівна, 
28.11.1961 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», начальник відділу 
КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради, живе в м. Вишгород, 28-й 
округ;

Олексій Катерина Володи-
мирівна, 01.07.1960 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
незалежний журналіст, живе в  
м. Вишгород, 4-й округ;

Олексій Олександр Мико-
лайович, 20.01.1983 р. н., 
освіта вища, член ПП ВО «Сво-
бода», начальник відділу збу-
ту та договірної роботи ВРКП 
«Вишгородтепломережа», живе 
в м. Вишгород, 7-й округ;

Парчук Наталія Олексіївна, 
30.04.1983 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе в м. Виш-
город, 21-й округ;

Петльований Григорій Мико-
лайович, 04.01.1967 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
лікар-хірург КЗ «Вишгородська 
центральна районна лікарня», 
живе в м. Вишгород, 33-й округ;

Помаз Ігор Сергійович, 
18.09.1978 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», приват-
на юридична практика, живе в с. 
В. Дубечня, 27-й округ;

Помаз Тетяна Василів-
на, 13.01.1982 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
спеціаліст Управління Пенсійно-
го фонду України у Вишгородсь-
кому районі, живе в с. В. Дубеч-
ня, 11-й округ;

Порхун Віктор Миколайо-
вич, 04.07.1960 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», викладач спеціаль-
них дисциплін ДНЗ «Катюжан-
ське вище професійне учили-
ще», живе в с. Катюжанка, 17-й 
округ;

Прудиус Раїса Дмитрівна, 
28.12.1953 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», пенсіонерка, живе в 
с. Н. Петрівці, 25-й округ;

Розка Валентина Гаврилів-
на, 21.02.1961 р. н., освіта се-
редня, член ПП ВО «Свобода», 
фізична особа-підприємець, 
живе в с. Боденьки, 16-й округ;

Сокіл Сергій Анатолійович, 
09.03.1994 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», студент, 
живе в с. Луговики Чорнухинсь-
кого району Полтавської області, 
6-й округ;

Сторожик Іван Іванович, 
04.06.1952 р. н., освіта про-
фесійно-технічна, член ПП ВО 
«Свобода», пенсіонер, живе в м. 

Вишгород, 20-й округ;
Удовенко Андрій Юрійович, 

24.10.1977 р. н., освіта вища,  
член ПП ВО «Свобода», комір-
ник ТОВ «Альфа-Метал-Ком-
пані», живе в м. Київ, 30-й округ;

Філюк Ольга Валеріївна, 
28.09.1975 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», фізич-
на особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород, 2-й округ;

Шовкун Віктор Іванович, 
25.02.1974 р. н., освіта середня, 
член ПП ВО «Свобода», тимча-
сово не працює, живе в м. Київ,  
35-й округ;

Щербина Микола Миколай-
ович, 29.03.1988 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
тимчасово не працює, живе в с. 
Н. Дубечня, 23-й округ;

Яременко Вячеслав Аркадій-
ович, 20.02.1992 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
молодший оператор ТОВ «Со-
кар Петролеум», живе в с. Гав-
рилівка, 13-й округ.

Київська обласна рада
Бучанець Кривенко Олег Вік-

торович  іде по 22-му  округу.
Олексій Катерина Володи-

мирівна — по  21-му.
Парчук Валентина Григорів-

на — по  20-му.
Порхун Віктор Миколайович 

— по 23-му.
Кандидатом на посаду Виш-

городського міського голови від 
партії є Юрій Городиський.

*   *   *
Перше, що кидається у вічі — 

це, звичайно, Олег Кривенко, 
бучанець, який у випадку подо-
лання «Свободою» 5 відсотків, 
стовідсотково потрапляє у рай-
онну раду. Особисто я, слава 
Богу, вже надивився на бурхливу 
діяльність іногородних громадян  
в наших обох радах. І, чесне 
слово, якби це від мене залежа-
ло, просто позбавив би україн-
ського громадянства людей, які 
придумали саджати таких «чу-
жинців» у місцеві ради. Навіть, 
якщо ці «чужинці» — політичні 
вундеркінди...

Що стосується «міського» спи-
ску, то те, що його очолює В. 
Парчук, мене не здивувало. Є у 
Валентини Григорівни такий та-
лант — завжди бути першою і 
на коні. Як, до речі, не здивува-
ли колишні «бютівці» у її коман-
ді, що вже побували разом із В. 
Парчук у міськраді: А. Замрікіт, І. 
Корсун, В. Нижник, та І. Олійник. 

Що зовсім не здивувало? 
«Сімейний підряд» — сім’ї Пар-
чуків, Олексій, Шийок, Філюк, 
Криничок, Помаз... Не менше і не 
більше, ніж у інших. На жаль. Не 
здивувало, також, що половина 
списочників з міста опинилися й 
в районі. Хороших і надійних, як 
кажуть, не так вже й багато...

А якщо чесно, шановні чи-
тачі, картина не просто сумна 
— жахлива. У всякому разі — 
на мій суб’єктивний погляд. 
І проблема не лише в самих 
сімействах, що рвуться у вла-
ду «всім кагалом». Проблема 
в їхніх партійних начальниках, 
які це вважають цілком нор-
мальним.

Таких начальників потрібно 
гнати в шию. І з партій, і, вза-
галі, з політики. 

Втім, де ви бачили у нас 
політичні партії? Начальники 
— є. Партій — немає. 

Тому так і живемо...
В. Борзовець. 
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Вівторок 20 жовтня 2015 року

07.30, 23.25 На слуху
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.10, 18.55 Про головне
09.45 Д/ф «Крим. Курорт суворого режиму» 
10.20 Перша студія
11.20 Д/ф «Сербська енциклопедія»
11.40 Д/ф «Відмовся від завтрашнього дня»
12.25 «План на завтра» 
14.35 Казки Лірника Сашка
14.45 Школа Мері Поппінс
15.00 М/с «Друзі-янголи»
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.55 Як це?
16.30 Чоловічий клуб
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
20.30 Зроблено в Європі
22.45 З перших вуст
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
 

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля 4»
10.50 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 9
12.20 М/ф «Добриня Микитич і Змій 
Горинич»
14.00 «Сліпа»

14.40 «СІМЕЙНІ мелодрами - 6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»
 

05.00 «Подробиці тижня»
06.25 Мультфільм
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Ти будеш моєю»
11.20, 12.20 Д/с «Слідство вели...»
14.15, 16.15 «Жди меня»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Закохані жінки»
 

05.55, 07.10 Kids Time
05.57 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.15 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
13.50 М/ф «Людина павук - 2»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 01.55 Абзац!
19.00 Ревізор
21.30 Страсті за ревізором

23.30 Х/ф «З мене досить»

06.00, 15.55 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.55, 18.25 «За живе!»
10.05 «Битва екстрасенсів 15»
12.45 «Україна має талант!-2»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.50 «Хата на тата»
23.30 «Детектор брехні 7»

09.15, 03.55 Зірковий шлях 
15.00, 19.00, 02.00, 05.25 Події
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.30 Реальна містика
13.15, 15.20 Т/с «Спадкоємиця» 
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
21.00 Х/ф «Некрасива любов»
 

06.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
09.50 Труба містера Сосиски
10.50, 13.25 Х/ф «Еволюція»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Турист»
16.10 Х/ф «Містер і місіс Сміт»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Дістало!
21.30 Свобода слова з Андрієм Куликовим

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Королева екрану»
09.15, 17.00 «Розсміши коміка»
10.15, 16.20 «Файна Юкрайна»
10.30 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.15, 20.00 «Орел і Решка»
15.15, 19.00 «Орел і Решка»
18.00 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «Без відчуттів»

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
14.50 Любов онлайн
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, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Перехрестя живої природи
12.15 Дивовижний світ
14.00 Сили природи
21.00 «Служба новин «Соціальний пульс»
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40 Євромакс
16.00, 23.45 Чудеса природи
17.45 Політ крізь час
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
20.00 Володарі морів
21.30 Резиденція князя Гуна
 

05.00 Х/ф «Зелений фургон» 
07.25 «Народний кухар»
08.20 «Круті 90-ті»
09.20 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
12.20 Х/ф «Особлива думка»
15.00, 19.00, 21.30, 02.35, 03.55 «Свідок»
15.15 Т/с «Таємниця «Святого Патріка» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
22.00 Т/с «Служба порятунку №3»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 

09.45 Д/ф «Крим»
10.25 Подорожні
11.30 Д/с «Клуб пригод»
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Т/с «Естонська РСР»
14.45 Казки Лірника Сашка
14.55 М/с «Друзі-янголи»
15.10 Хочу бути
15.55 Фольк-music
17.00 Богатирські ігри
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.40 З перших вуст
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 9
12.20, 21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа»
14.40 «СІМЕЙНІ мелодрами - 6»

15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Світ навиворіт 6»
00.00 Х/ф «Король Артур»
 

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09.20, 21.00 Т/с «Закохані жінки»
11.55, 12.20 Д/с «Слідство вели...»
13.15, 14.15 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»
01.20 Х/ф «Літаком, поїздом, автомобілем»
03.05 Т/с «Одружити Казанову»

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 01.05 Абзац!
19.00 Половинки
20.30 Х/ф «Янгол охоронець»
23.00 Супермодель по-українськи
 

 

05.35, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.10, 15.55 «Все буде добре!»
08.00 «Все буде смачно!»
09.00, 18.25 «За живе!»
10.15 «Зіркове життя. Я помираю без 
кохання»
11.10 «Битва екстрасенсів»
12.55 «Україна має талант!-2»
20.00, 22.50 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
23.55 «Один за всіх»
01.05 Х/ф «Дорослі діти»
 

15.00, 19.00, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.50 Зірковий шлях
10.20, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.00 Реальна містика
13.00 Х/ф «Кульбаба» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА «Дина-
мо» - «Челсі»
23.50 Події дня
 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.00 Антизомбі
11.05, 13.25, 23.30 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Т/с «Код Костянтина»
14.35 Патруль самооборони
15.40, 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»
 

08.15 Т/с «Королева екрану» 
09.15, 17.00 «Розсміши коміка»
10.15, 16.20 «Файна Юкрайна»
10.30 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.15, 20.00 «Орел і Решка»
15.15, 19.00 «Орел і Решка»
18.00 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
01.40 «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
14.50 Любов онлайн
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

10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Резиденція князя Гуна
13.10 Політ крізь час
15.40 Стародавнє місто Ліцзян
16.00, 23.45 Чудеса природи
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 Відлуння
22.00, 03.55 Х/ф «Новели Гі де Мопассана» 
00.10 «Латинський коханець»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
13.15, 00.45 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00, 21.30, 03.05, 04.00 «Свідок»

07.25 Ера будівництва
07.30, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 ДебатиPRO
11.25 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
12.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Т/с «Естонська РСР»
15.10 Хто в домі хазяїн?
15.55 Музичне турне
17.10 Д/с «Сага старовинної пущі»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
21.50 Слідство. Інфо
22.30 З перших вуст
22.40 Мегалот
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 9
12.20, 21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа»

14.40 «СІМЕЙНІ мелодрами - 6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 Д/ф «Ми стали іншими»
23.45 Х/ф «Ліга видатних джентльменів» 

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Закохані жінки»
11.55, 12.20 Д/с «Слідство вели...»
13.15, 14.15 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»
00.30 Х/ф «Їх поміняли місцями»

06.00, 07.15 Kids Time
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, 01.05 Абзац!
19.00 Хто зверху? - 4
21.00 Х/ф «Заручниця 2» 
23.00 Аферисти в мережах

05.05, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.40, 15.55 «Все буде добре!»
07.35 «Все буде смачно!»
08.45, 18.25 «За живе!»
09.55 «Зіркове життя. Зіркові вінчання»
10.55 «Битва екстрасенсів»
12.40 «Україна має талант!-2»
20.00, 22.50 «МастерШеф - 5»

15.00, 19.00, 02.00, 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 «Некрасива любов»
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. Зрада»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Антизомбі
11.05, 13.25, 23.30 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Т/с «Код Костянтина»

14.35 Патруль самооборони
15.40, 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»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Королева екрану» 
09.15, 17.00 «Розсміши коміка»
10.15, 16.20 «Файна Юкрайна»
10.30 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.15, 20.00 «Орел і Решка»
15.15, 19.00 «Орел і Решка»
18.00 «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
14.50 Любов онлайн
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
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07.00, 09.00 «Top Shop»
11.35, 00.10 «Жарт за жартом»
12.15, 23.15 «Невідома версія»
13.10 Х/ф «Людина в зеленому кімоно»
14.25, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.15, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

08.35 «Помста природи»
10.20 Т/с «Мушкетери»
12.30 Х/ф «Супербрати Маріо»
14.35 «Вайпаут»
15.30 «Легенди кікбоксингу»
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 «Скорпіон»
21.15 Х/ф «Найманець»

15.15 «Легенди бандитської Одеси»
15.45 Х/ф «Любов на асфальті»
17.55 «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.50 Т/с «Чорні вітрила»
 

10.00, 00.10 «Жарт за жартом»
10.30, 23.15 «Невідома версія»
11.25 Х/ф «Вона Вас любить»
13.25, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.15, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.00 Х/ф «Собаче серце»
00.50 Х/ф «Яблуко на долоні» 
 

06.35 «Нове Шалене відео по-українськи»
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 «101 винахід, які змінили світ»
11.15 Д/п «Підземні міста»
12.10 Х/ф «Експедиція до пекла»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 20.20 Т/с «Скорпіон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
21.15 Х/ф «Бандитки»
00.20 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт-2»

18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Країна У
23.00 Дайош молодьож

06.10 Відлуння
06.40, 14.00 Всесвіт
07.50, 15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
09.45, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.10 Стародавнє місто Ліцзян
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.45 Чудеса природи
17.45 Політ крізь час
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 «Глобал - 3000»

07.00 Х/ф «За даними карного розшуку» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
13.15, 01.00 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00, 21.30, 02.30, 04.20 «Свідок»
15.15 «Легенди бандитської Одеси»
15.50 Х/ф «Хочу дитину» 
17.55 «Детективи»

Enter-фильм
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Оголошення
Продаю 3-х кімнатну

 квартиру
 у Вишгороді по 

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

Тел.: (098)981-14-77
* * *

 Продаю земельну 
ділянку

 11,33 сотки 
під будівництво

 в с.Хотянівка
 масив Баштан.
Ціна договірна

Тел.: (098)981-14-77

19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.20, 00.15 «Жарт за жартом»
11.00, 23.20 «Невідома версія»
11.55 Х/ф «Білий ворон»
13.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.30, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.15 Х/ф «Слухати у відсіках»
00.55 Х/ф «Коли я стану велетнем»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-українськи»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Зброя, яка змінила світ»
11.15 Д/п «Підземні міста»
12.10 Х/ф «Нові Робінзони»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00, 20.20 Т/с «Скорпіон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
19.20 «Цілком таємно»
21.15 Х/ф «Двійник»
00.20 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт-2»

2+2

Enter-фильм

Увага! Конкурс!

Шановні діти та батьки! 
Якщо ваша дитина проявляє цікавість до 

писемності, запропонуйте їй взяти участь у 
конкурсі, який організовує Укрпошта.

З 15 жовтня 2015 року Укрпошта запрошує 
школярів від 10 до 15 років взяти участь у 
національному етапі 45-го Міжнародного 
молодіжного конкурсу творів епістолярного 
жанру «Напиши листа собі 45-ти річному», 
який проводить Всесвітній поштовий союз.

Мета конкурсу — розвивати у молоді умін-
ня формулювати та висловлювати свої дум-
ки, пробуджувати в них бажання писати ли-
сти, привернути увагу до тієї важливої ролі, 
яку відіграють поштові служби. Конкурс буде 
проведено на регіональних, національному 
та міжнародному рівнях.

Надсилайте конкурсні роботи на адресу 

Вашої місцевої дирекції Укрпошти із позначкою на 
конверті «Конкурс ВПС». Ознайомитись з адреса-
ми дирекцій можна на сайті Укрпошти.

Національний конкурс відбувається в два етапи:
— регіональний етап — проводиться з 15 жовт-

ня 2015 року до 30 січня 2016 року. В цей період 
конкурси організовують дирекції Укрпошти в усіх 
областях України.

— фінальний етап — триватиме з 01 березня до 
15 квітня 2016 року. Розглядатимуться твори, що 

посіли перше місце в кожній дирекції Укрпошти.
Переможців національного конкурсу Укрпошта 

оголосить 30 квітня 2016 р.
 На них очікують такі грошові премії:

І місце — 5 тис. грн;
ІІ місце — 3 тис. грн;
ІІІ місце — 2 тис. грн.

Укрпошта розпочинає молодіжний конкурс
 творів епістолярного жанру

Творча робота переможця національного кон-
курсу відправлятиметься на оцінювання журі Між-
народного конкурсу. Переможці Міжнародного кон-
курсу отримають золоту, срібну і бронзову медалі 
за перше, друге і третє місце відповідно. Дитина, 
яка отримає золоту медаль, також нагороджується 
поїздкою в м. Берн (Швейцарія), де проведе неза-
бутню подорож у супроводі організаторів конкурсу.

— Лікарю, я як отримаю 
зарплату, сміюся не пере-
стаючи! 

— Ну і добре! Сміх про-
довжує життя! 

— Тобто, до пенсії до-
тягну? 

— Звичайно! А там ще 
смішніше буде!



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

  Четвер 22 жовтня 2015 року

 

  

  П’ятниця 23 жовтня 2015 року

Субота 24 жовтня 2015 року
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Неділя 25 жовтня 2015 року
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16.00 Х/ф «Ескадрон гусарів летючих» 
17.55 «Детективи»
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»
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»
22.30 Д/п «Знищені за мить»

08.35 «Золотий гусак»
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 М/с «Друзі-янголи»
09.55 Хочу бути
10.30 Книга.ua
11.45 Зроблено в Європі
12.05 Д/ф «Замки Європи»
13.00 Світло
13.55 «Музика заради миру»
14.55, 01.20 Хокей
17.25 Богатирські ігри
17.50 Чоловічий клуб
18.25, 03.45 Гандбол
21.00, 04.30 Новини
21.40 На пам’ять
22.10 ГОГОЛЬ FEST» 15
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 9
12.20, 21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.20 «Ворожка»
14.00 «Сліпа»
14.40 «СІМЕЙНІ мелодрами - 6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»

22.00, 23.30 «Право на владу»

06.00 Мультфільм
06.25 «Орел і Решка. Ювілейний»
07.10 «Жди меня. Украина»
08.40 «Школа доктора Комаровського»
09.35 Х/ф «Любов та голуби»
11.40 «Кохання з першого погляду»
12.40 Т/с «Коли на південь відлетять 
журавлі»
16.05 Х/ф «Піти, щоб залишитися»
18.05, 20.30 Т/с «Лабіринти долі»
20.00, 03.15 «Подробиці»
22.30 Великий бокс

06.00, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
07.57 Хто зверху - 3
09.55 Ревізор
12.20 Страсті за ревізором
14.30 Хто зверху? - 4
16.30 Т/с «Сашатаня»
17.00 М/ф «Індики: назад у майбутнє»
19.00 М/ф «Рататуй»
21.00 Х/ф «Людина павук 3»
23.45 Х/ф «Жорстокі ігри 2»

07.45, 10.50 «МастерШеф - 5»
09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на Майдані»
13.45, 15.35 «Х-Фактор - 6»
15.15 «10 хвилин з Прем’єр-міністром 
України»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

07.00, 15.00, 19.00, 02.10 Події
07.15 Т/с «Загальна терапія» 
08.50 Відверто з Машею Єфросініною
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Я буду поруч» 
13.00, 15.20 Т/с «Лжесвідок» 
17.20, 19.40 Т/с «Моє чудовисько» 
22.10 Х/ф «Коханець для Люсі» 

06.00 М/с «Том і Джері у дитинстві»
07.40 Провокатор
10.30 Антизомбі
11.30 Дістало!
12.25, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.40 Інсайдер
14.40 Т/с «Нюхач»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Ріддік» в 3D» 
22.35 Х/ф «Хроніки Ріддіка

16.40 «Розсміши коміка»
17.40 М/ф «Ілля Муромець і Соловій-роз-
бійник» 
19.20 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.30 «Світське життя»
00.30 Х/ф «Яма»

05.20, 02.35 Д/ф «Людмила Гурченко
06.10 Х/ф «Любов та голуби»
08.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
11.00 Орел і Решка. Незвідана Європа
12.20 Х/ф «Піти, щоб залишитися»
14.15, 16.20, 18.20 Т/с «Лабіринти долі»
19.00 Програма «Кохання з першого погляду»
20.00, 03.30 «Подробиці тижня»
00.00 Х/ф «Піймай мене, якщо зможеш»

05.50, 08.55 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
07.10 М/ф «Індики: назад у майбутнє»
08.57 Х/ф «З мене досить»
11.10 Х/ф «Янгол охоронець»
14.00 М/ф «Рататуй»
16.00 М/ф «Ранго»
18.00 Х/ф «Людина павук 3»

21.00 Х/ф «Нова людина павук»
23.40 Х/ф «Жорстокі ігри 3» 
01.15 Х/ф «12 раундів»

04.50, 02.25 Х/ф «Дванадцять стільців»
07.45, 10.50 «МастерШеф - 5»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
13.45, 15.35 «Х-Фактор - 6»
15.15 «10 хвилин з Прем’єр-міністром 
України»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

05.50, 19.00 Події тижня з Олегом Панютою
06.10, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Події
07.00 Реальна містика
08.00, 11.10 Т/с «Лжесвідок» 
12.20, 13.15, 15.15 Т/с «Моє кохане чудо-
висько» 
17.15 Х/ф «Коли не вистачає кохання» 
19.40 10 хвилин з прем’єр-міністром
20.00 Інформаційний марафон. Вибори – 
2015

06.10 М/с «Том і Джері у дитинстві»
07.05 Х/ф «Гонщик»

09.25 Зірка YouTube
10.45, 13.15 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
12.45, 15.45 Факти. Вибори
13.50, 16.15 Х/ф «Прибрати Картера»
16.20 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф «Робокоп»

05.40 «Рецепти щастя. Нова історія»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 М/ф «Коти-аристократи» 
10.00 М/ф «Горбань із Нотр-Даму 2» 
11.10 Х/ф «Табір Року: Музичні канікули»
13.00 «Розсміши коміка»
14.00 «Орел і Решка»
18.20 «Орел і Решка»
19.20 «Вечірній квартал»
21.15 Х/ф «Наречена з того світу» 
23.15 «КВН-2015»

06.00 М/ф «Острів скарбів»
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!»
11.05 М/ф «Анастасія» 
12.45 М/ф «Дюймовочка» 
14.15 Х/ф «Ромео та Джульєта» 
16.20 Х/ф «Чарівна країна» 
18.10 Х/ф «Артур і війна двох світів»
20.00 Віталька
21.35 Одного разу під Полтавою
23.00 Дайош молодьож!

10.00 Опалені владою
11.15 «Досвід. Місцеві вибори»
13.20 Китайський танець лева
14.00 Сім чудес України. Чигирин
15.00 Перехрестя живої природи
16.00 Сили природи
17.00 Концерт Михайла Поплавського «Я 
люблю тебе, Україно!»
19.00 Дивовижний світ
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.35 Імена-легенди
22.00 Х/ф «99 франків»

06.40 Т/с «СБУ. Спецоперація»
10.35 «Народний кухар»
11.30, 17.15 «Легенди карного розшуку»
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06.55, 08.40 Ескулап
07.40, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Корисні поради
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
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.55 Надвечір’я. Долі
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
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40, 22.30 З перших вуст
 

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»

08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
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
11.30 Х/ф «Бабуся Бум»
13.35 Н.Онука. Інтерв’ю на даху
14.00 Фольк-music
15.05 Український корт
15.50 Чоловічий клуб. Спорт
16.55 Д/ф «Жінки-солдати»
17.50 Театральні сезони
18.25 Т/с «Білявка»
21.30 Прем’єр-міністр України про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 ГОГОЛЬ FEST» 15

08.00 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Мультфільм
09.50 «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН: «Телевізійна служба новин»
11.00 «Світ навиворіт 6»
12.20 «Інспектор Фреймут 2»
13.50 «Міняю жінку»
15.10 «Чотири весілля 4»

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... з Леонідом 
Каневським»
14.30 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»
00.10, 04.05 Т/с «Мессінг: Хто бачив крізь час»
 

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. Народити за будь-яку 
ціну»
11.50 «Битва екстрасенсів»
13.20 «Україна має талант!»
19.55, 22.50 «Зважені та щасливі - 5»
00.50 «Один за всіх»

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»
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
11.05, 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» 
01.35 «Весільні битви»
02.50 «Бійцівський клуб»
03.45 «Нічне життя
 

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» 
01.40 ТЕТ-Інтернет

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

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»

12.00 «Круті 90-ті»
12.55 Х/ф «Приморський бульвар» 
15.15 «Розсміши коміка»
19.00 Т/с «Таємниця «Святого Патріка»
23.00 Х/ф «Викрадена» 

05.00 Кінотрейлери
05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.10 «Жарт за жартом»
11.50 Х/с «Подорож на край Землі»
17.10 Х/с «Капітан Немо»
21.00 Х/ф «Десять негренят»
23.25 Х/ф «Наказ: вогонь не відкривати»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео по-українськи»
08.35 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
10.00 «Богатирі»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Хоробрі серця»
16.00 «Зброя»
16.50 Т/с «Диверсант»
21.30 «Профутбол»
23.00 Х/ф «Засідка»
01.00 Х/ф «Магма Маямі»

К-1

 
07.25 Тепло. Ua
07.40, 23.25 На слуху
09.00, 05.45 Вічне
09.10, 18.55 Про головне
09.45 Д/ф «Крим. Курорт суворого режиму» 
10.20 Війна і мир
11.25 Вікно в Америку
11.55 Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Т/с «Естонська РСР»
14.45 Казки Лірника Сашка
14.55 Хочу бути
15.40 Як це?
16.00, 04.20 Надвечір’я. Долі
16.55 Світло
17.35 Книга ua
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталією Седлецькою

07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «МІНЯЮ ЖІНКУ - 9
12.20, 21.00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
13.20 «Ворожка»

14.00 «Сліпа»
14.40 «СІМЕЙНІ мелодрами - 6»
15.40 «Клініка»
17.15 Т/с «Заборонене кохання»
20.30 «Чистоnews»
22.00, 23.30 «Право на владу»

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Закохані жінки»
11.55, 12.20 Д/с «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
13.15, 14.15 «Судові справи»
15.50, 16.15 «Сімейний суд»
17.45, 18.55 Ток-шоу «Стосується кожного»

06.00, 07.15 Kids Time
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, 00.35 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.30 Х/ф «12 раундів» 

05.10, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
05.45, 15.55 «Все буде добре!»

07.40 «Все буде смачно!»
08.50, 18.25 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя. Вічне кохання»
11.00 «Битва екстрасенсів»
12.45 «Україна має талант!-2»
20.00, 22.50 «Зважені та щасливі - 5»

15.00, 19.00, 01.20, 05.25 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.20 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.00, 22.00 Реальна містика
13.00 Х/ф «Коханець для Люсі» 
15.30 Т/с «Загальна терапія 2» 
18.00, 04.35 Т/с «Клан ювелірів. Зрада» 
19.45 Футбол
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Антизомбі
11.00, 13.25, 23.30 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «Код Костянтина»
14.35 Патруль самооборони
15.40, 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»

05.40 «Рецепти щастя. Нова історія»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Королева екрану» 
09.15, 17.00 «Розсміши коміка»
10.15, 16.20 «Файна Юкрайна»
10.30 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.15, 20.00 «Орел і Решка»
15.15, 19.00 «Орел і Решка»
18.00 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Малята-твійнята
06.20 Зоо фактор
06.45 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя» 
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
14.50 Любов онлайн
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

5.00, 18.30, 21.00 «Служба новин «Соціальний 
пульс»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 «Світські хроніки»
07.10 «Цивілізація Incognita»
07.50, 15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
09.50 «Кумири»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.10 Політ крізь час
14.00, 23.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00 Чудеса природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Ландшафтні гри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.30 «Досвід»

06.35 Х/ф «Золотий ешелон»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Інспектор Джордж Джентлі» 
11.40, 22.00 Т/с «Служба порятунку №3»
13.15, 01.00 Т/с «Закон і порядок»
15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»

15.15 «Легенди бандитської Одеси»
15.55 Х/ф «Королева бензоколонки - 2»
17.50 «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23.50 Т/с «Чорні вітрила»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.35, 00.10 «Жарт за жартом»
12.15, 23.15 «Невідома версія»
13.10 Х/ф «Яблуко на долоні»
14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.10 Х/ф «Наказано взяти живим»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-українськи»
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 «101 предмет, які змінили світ»
11.15 Д/п «Підземні міста»
12.10 Х/ф «Повний газ»
14.10 Т/с «Мисливці за старовиною»
16.00 Т/с «Скорпіон»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
20.20 «Хоробрі серця»
22.10 Д/п «Знищені вмить»

ТЕТ

ТОНІС

НТН

Enter-фильм

2+2

1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

СТБ

УКРАЇНА

ICTV

К-1

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
08.50 «Мультфільми від Ворнер» 
09.40 М/ф «Багз Банні: Великдень» 
10.40 М/ф «Коти-аристократи»
12.10 М/ф «Горбань із Нотр-Даму 2» 
13.15 Х/ф «Табір Року: Музичні каніку-
ли» 
15.10 «КВН-2015»
17.15, 00.45 «Розсміши коміка»
18.15, 22.00 «Орел і Решка»

06.00 Маля- та-твійнята
06.20, 10.35 М/с «Стіч!» 
07.30 Байдиківка
08.05 М/с «Смішарики» 
08.40 М/с «Лалалупси»
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця»
11.25 М/ф «Дюймовочка» 
12.50 М/ф «Анастасія» 
14.20 Х/ф «Чарівна країна»
16.10 Х/ф «Артур і війна двох світів» 
18.00 Х/ф «Принц Персії: Піски часу» 
20.00 Віталька
21.35 Одного разу під Полтавою
23.00 Х/ф «Геймер»

05.45, 
07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.10 «Жарт за жартом»
10.50 Х/ф «Звіробій»
13.30 Х/с «Капітан Немо»
17.30 Х/с «Подорож на край Землі»
23.00 Х/ф «Висаджене пекло»
00.40 Х/ф «Важка вода»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео по-україн-
ськи»
09.10 «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 «Ласкаво просимо до раю-2»
19.00 Т/с «Диверсант»
23.15 Х/ф «Чужі проти хижака-2»

К-1

ТЕТ

10.00 Володарі морів
11.15 Х/ф «Неаполітанський детектив»
14.00, 03.50 Сім чудес України. Чернівці
14.30 «Цивілізація Incognita»
15.00 Всесвіт
16.10 «Мистецтво і час»
16.30 «Модні історії з Оксаною Новиць-
кою»
16.50 Вечір пам’яті Миколи Мозгового 
«МАЙСТЕР-КЛАС: ЖИТИ...»
19.00 Опалені владою
20.00 Модний журнал
20.30 Х/ф «Солодке життя»
00.00 «Вихідний, після опівночі»

06.05 Х/ф «Право на постріл» 
07.40 Х/ф «Пригоди принца Флорізеля» 
11.30 «Речовий доказ». Золотий доказ 
убивства
13.10 «Детективи»
16.00 Т/с «Кулагін та партнери»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Близнюки-дракони»
21.20 Х/ф «Чорний грім» 
23.10 Х/ф «Розвідка 2022: інцидент 
мецо» 

НТН

ТОНІС

Enter-фильм

2+2
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Оголошення

Повернути владу народу!
Передвиборча програма кандидата в депутати 
Вишгородської районної ради В. В. Борзовця 

Протягом останніх 24-х років Україна була і зали-
шається незалежною лише на папері.  Наслідком цьо-
го є те, що ст.  5 Конституції України, де зазначено, 
що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 
Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо 
і через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування», не виконується. Місцеві громади, 
фактично, не мають можливості брати участь у вирі-
шенні власних проблем: реальна влада на місцях на-
лежить державним чиновникам та депутатам місцевих 
рад, які дослухаються більше до тих же чиновників, а 
не до своїх виборців, та вирішують власні проблеми.

Протягом десяти років я намагався висвітлювати 
проблеми міста та району на шпальтах заснованої 
мною газети «На самом деле», був присутнім, практич-
но, на всіх міських та районних сесіях. Однак дійшов 
висновку, що мало вивчити і проаналізувати пробле-
му в газеті, — для її вирішення необхідно ще й мати 
можливість змусити місцеву владу зайнятися її вирі-
шенням і самому взяти участь в цьому. 

А це можна зробити лише в одному випадку — якщо 
ти сам є частиною влади. 

Тому я йду в депутати. 
Я не звик роздавати обіцянки. Я звик працювати і 

вирішувати питання.
Тому, я не буду обіцяти вам, шановні виборці, зо-

лоті гори. Пообіцяю лише одне: максимально високу 
якість моєї депутатської роботи. 

Жодної пропущеної сесії. 
Жодного проголосованого мною проекту рішення, 

який не буде уважно вивчений і донесений не лише до 
кожного депутата, а й до кожного виборця. До кожного 
читача газети. 

Жодного непрозорого рішення, яке стосується бюд-
жетних коштів чи розподілу землі.

Окрім того, вважаю необхідним негайне створення 
спеціальної депутатської комісії, яка б проаналізува-
ла по кожному населеному пункту всі рішення сільсь-
ких та районних рад щодо правомірності виділення 
земельних ділянок фізичним та юридичним особам, 
особливо — на берегах водойм та на землях лісово-
го фонду. З обов’язковою передачею матеріалів пе-
ревірок до правоохоронних органів. 

Це стосується і викрадення з резервного фонду с. 
Новосілки 450 гектарів землі, які за законом мали бути 
розподілені між громадою села.

Твердо переконаний, що обраний депутат зобов’яза-
ний звітуватися перед своїми виборцями не рідше од-
ного разу в місяць. Лише в цьому випадку його робота 
буде ефективною.

Віталій Борзовець. Кандидат в депутати 
до Вишгородської районної ради від партії «Наш край»

по 26-му виборчому округу
Народився 17 січня 1959 року в с. Городківка Крижопільського району Вінницької 

області, в сім’ї службовців.
Громадянин України.
В 1976 р., після закінчення середньої школи вступив до Ленінградського вищого 

військово-політичного училища ППО. 
В 1980 р. став студентом 2-го  курсу факультету журналістики Київського держав-

ного університету ім. Т. Г. Шевченка.
1984 р., після закінчення КДУ ім. Т. Г. Шевченка був запрошений на роботу в 

обласну молодіжну газету «Крымский комсомолец», де до 1987 р. працював 
кореспондентом, завідуючим відділом, відповідальним секретарем-заступником 
редактора.

В 1987 р. був переведений до ЦК ЛКСМ України, де працював на посадах інструк-
тора, керівника прес-групи.

З 1990 р. по 1991 р. працював старшим кореспондентом «Робітничої газети».
З 1991 р. по 1995 р. був заступником редактора газети «Український оглядач», редактором газети «Зу-

стріч», редактором газети «Приватна справа». 
З 1995 р. по 1996 р. працював головою правління Спілки приватних підприємців України.
З 1996 р. по 2001 р. займався підприємницькою діяльністю.
З 2001 р. по 2005 р. працював головним редактором газети Вишгородської міської ради «Вишгород».
В грудні 2005 р. заснував газету «На самом деле», де й працюю по сьогоднішній час.
Одружений, маю трьох дітей, доньку 1990 р., синів 2000 р. н. та 2011 р.н.  
Несудимий, позапартійний. Живу у м. Вишгороді 

Шановні виборці! Мешканці с. Новосілки! 
Я звертаюся до вас через газету, яку заснував рівно 10 років тому, з кількох причин.
По-перше, тому, що саме заради вас та інших мешканців Вишгородщини десять років тому вирішив 

заснувати видання, яке б займалося не рекламою існуючих владних інститутів та чиновників,  які 
ділять зароблені вами гроші, часто при цьому безсоромно їх розкрадаючи, а інформувало б вас  про 
те, що ці чиновники, якраз, намагаються від вас приховати. Саме тому я намагався не пропустити 
жодної сесії районної ради та друкував її рішення, вказуючи цифри, факти і імена, аналізуючи те, що 
там відбувається, та не звертаючи уваги на те, подобається це чиновникам та депутатам, чи ні. Адже 
іншого друкованого видання, яке б це робило, в районі просто не існує. «Народна газета» «Слово» 
не те що не аналізувала сесій районної ради, а жодного разу, навіть, не надрукувала вичерпного звіту 
з будь-якої сесії. 

Зверніть увагу: районна рада за всі ці десять років жодного разу не заплатила редакції газети 
«На самом деле» жодної копійки за те, що я робив, фактично, виконуючи функції офіційного 
органу районної ради та райдержадміністрації. Це красномовно свідчить про те, що районні чи-
новники ніколи не були і не є зацікавленими в доведенні до вас повної і вичерпної інформації про 
рішення, які приймаються на сесіях районної ради та у владних кабінетах. Саме з цього випливає 
друга причина цього мого звернення до вас, шановні виборці. 

Сьогодні ми з вами маємо унікальний шанс докорінно поміняти ситуацію.  
Справа в тому, що особисто в мене існує і завжди існував дуже обмежений доступ до інформа-

ції про рішення, які приймалися районною радою та райдержадміністрацією. Маються на увазі не 
кінцеві рішення сесій районної ради та розпорядження райдержадміністрації, а обгрунтовуючі ці рі-
шення документи. Саме по таким документам можна визначити законність того чи іншого кінцевого 
рішення, відповідність його чинному законодавству. 

Депутатський мандат надасть мені можливість доступу до таких документів.  
Третя причина, з якої я до вас звернувся, це — необхідність пояснення вам, шановні виборці,  моєї 

передвиборчої тактики. 
Переважна більшість кандидатів в депутати до районної ради завжди вважала і вважає, що якщо 

за місяць до початку виборів показати виборцям наскільки вони тобі дорогі, розвинути не аби яку  
активність, то ці виборці «автоматично» за тебе проголосують. 

Ці кандидати в депутати витрачають на друк календариків, листівок, плакатів та іншої передви-
борчої макулатури величезні гроші, потім розносять її по хатах та квартирах. Вони встановлюють 
лавки, фарбують паркани, привозять і дарують дитмайданчики, займаються іншим передвиборчим 
«благодійництвом». 

Не вірте їм! Бо все це — не що інше, як «гречка», за допомогою якої купують ваші голоси.
Обираючи депутата районної ради, ви вже не один раз голосували за посади — неначе висока 

посада, куди той чи інший чиновник потрапив по знайомству чи заплатавши хабаря, сама по собі 
робить людину чеснішою, поряднішою чи мужнішою при захисті законних інтересів своїх виборців.

Ви же не один раз голосували на виборах «за гречку» — неначе встановлена перед виборами 
лавка, пофарбований паркан, привезений кандидатом дитячий майданчик гарантує виборцям, що 
землю, яка їм належить, це й же депутат з усіма іншими, після виборів не буде розкрадати, оформ-
люючи на підставних осіб, не буде захоплювати береги річок та озер, роздаючи їх «своїм» людям «під 
сінокосіння». Навпаки, він, цей самий депутат, який перед виборами чіплявся до вас на вулиці, запо-
бігливо заглядаючи у вічі та розказуючи, що він «єдиний і неповторний», «годував» вас безкоштов-
ною «гречкою» — стовідсотково буде красти. І, при цьому, сміятися з вас. А знаєте — чому? Тому, що 
вкладені у вибори гроші необхідно повертати. Більше того: на депутатському мандаті необхідно ще й 
заробити, і немало. Бо саме для цього така людина і йшла у депутати. Депутатство у нас давно стало 
різновидом бізнесу, причому, бізнесу надприбуткового. 

Я не збираюся заробляти на депутатському мандаті. Навпаки: я хочу розслідувати як саме  і чому 
саме на ньому заробляють інші. Для того, щоб припинити таку негідну практику назавжди. 

Я не обіцяю вам жодних «покращань» чи полегшень.
Але я обіцяю інше: чесно працювати  і виконувати депутатську роботу, що дасть мені можливість 

значно покращити кількість і якість інформації, яку я готую для вас, шановні виборці. 
Маючи її, ви зможете самі змінювати своє життя на краще, бо будете розуміти, хто в районі працює 

на власні кишені, а хто відстоює ваші інтереси. 

Звернення
до виборців 26-го виборчого округу 


