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В этой стране живет сразу несколько
разных стран, несколько эпох и куль-
тур. Нам страшно повезло, что мы не в 
ХХ веке, где нас разорвали бы на клоч-
ки, как довоенную Польшу. И такой шанс 
все еще сохраняется. Поэтому не следу-
ет придавать абсолютистское значение 
политическим телодвижениям 
власти — кто Украину 
ужинает, тот ее и танцует...

Згідно підрахунків, зроблених 
Вишгородською районною 
виборчою комісією, 
у Вишгородську районну раду 
потрапили 36 депутатів, які 
представляють 8 політичних 
партій. Не здолали 5%-й бар’єр 
три політичні партії, 
які брали участь 
у виборах...

Стор.5
Вибори-2015: результати

Офіційні результати виборів Вишгородського 
міського голови на чергових виборах депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних і міських голів, 
які відбулися 25 жовтня 2015 року

(Закінчення на 2-й стор.)

Результати виборів місько-
го голови ніхто з кандидатів 
оскаржувати не став, — біль-
шість кандидатів поздоровила 
Олексія Момота з чесною пере-
могою. 

Щодо мене, то я вимушений 
вибачитися перед двома кан-
дидатами в мери: Юрієм Горо-
диським та Юрієм Дрьоміним. 
Перед Ю. Городиським — за те, 
що в матеріалі під назвою «Но-
вий склад міської ради: хто, 
від кого, як саме, чому і наві-
що» вказав, що він, начебто, «в 
2010 р. пройшов в міську раду 
від політичної партії «Нова 
політика»)». Помилка була 
суто механічною: насправді 
Ю. Городиський в 2010 р. по-
травпив в міську раду від ВО 
«Свобода». 

Перед Ю. Дрьоміним виба-
чаюся за те, що не назвав його 
прізвище в матеріалі «О. Мо-
мот переміг на виборах місько-
го голови тому, що намагався 
протистояти свавіллю. Зали-
шилось не обманути надії та 
сподівання виборців...», коли 
згадував про кандидатів в 
мери, які не дуже то й прагнуть 
дебатів. Насправді, на запро-
шення О. Момота на дебати в 
в приміщенні НПП «Технопро-
ект» прийшло двоє кандидатів 
на посаду міського голови: С. 
Рудич і Ю. Дрьомін. 

...А  от з результатами ви-
борів депутатів міської ради, 
як і очікувалося, погодилися 
не всі. Зокрема, після уточ-
нення підрахунків голосів ви-
борців, міська виборча комісія 
виявила, що помилилася в 
протоколі підрахунку голосів, 
відданих за кандидатів в де-
путати до міської ради, від 29 
жовтня 2015 р., і 2 листопада 

склала новий протокол. В яко-
му ВО «Батьківщина» позбав-
лялася одного депутатського 
мандата, а кількість мандатів 
партії Блок Петра Порошенка 
«Солідарність», навпаки, на 
один збільшувалася.

Звичайно, «Батьківщина» 

«образилася» (правда, не 
зовсім зрозуміло на кого саме 
і за що саме) та побігла до суду 
(див. стор. 7).

Однак, як і слід було очікува-
ти, суд «Батьківщині» відмо-
вив. Що і дало нам можливість 
надрукувати (оприлюднити) 

вже офіційні результати ви-
борів Вишгородського місь-
кого голови та депутатів Виш-
городської міської ради на 
чергових виборах депутатів 
місцевих рад та сільських, се-
лищних і міських голів, які від-
булися 25 жовтня  2015 року. 

Що ми з задоволенням і ро-
бимо.

Отже: з новим міським голо-
вою вас, дорогі вишгородці, та 
з новим складом міської ради!

Незважаючи ні на що, 
сподіваємося на краще!

УВАГА!

Перша сесія новообраної
Вишгородської міської ради

 відбудеться в четвер, 
12 листопада 2015 р. о 15.00 

у великому залі для засідань 
адмінбудинку за адресою: 

м. Вишгород, пл. Шевченка, 1 
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Вибори-2015

Я хотів би перш за все від імені 
депутатської групи «Воля наро-
ду» засудити ганебні явища бійок і 
взаємних образ у стінах українсько-
го парламенту. Верховна Рада – це 
площадка для політичних дискусій 
та законодавчої роботи, решта – 
це сором перед виборцями і повне 
нівелювання образу українського 
парламентаризму в очах західних 
партнерів нашої держави. Саме 
тому, закликаю всіх без виключен-
ня колег, перейти від пустоблудства 
до конструктивної роботи, де увесь 
свій талант та розум направляти на 
знаходження цивілізованих шляхів 
виходу з політичної та економічної 
кризи, які зараз вирують в Україні.

Щодо порядку денного хочу 
зазначити, що депутатська група 
«Воля народу» повністю підтримує 
євроінтеграцію і зробить все мож-
ливе, в межах Конституції України 
та здорового глузду для скорішого 
запровадження безвізового ре-
жиму. При цьому ми переконані, 
що ЄС передусім зацікавлений 
у результатах справжніх реформ 
в Україні, а не в їх імітації та в 
кількості прийнятих законів. Тим 
більше, коли під грифом «євроін-
теграції» надаються відверто не-
доопрацьовані законопроекти, чи 

Виступ Ярослава Москаленка на погоджувальній раді ВР (9.11.2015 р.)
такі, що на пряму порушують кон-
ституційні права громадян України 
або містять для них серйозні пра-
вові ризики .

Наша група підтримує боротьбу з 
корупцією як основний виклик для 
становлення Української держави. 
Водночас ми вважаємо недопу-
стимим під гаслами євроінтеграції 
законодавчо збільшувати повнова-
ження судової та силової держав-
ної машини до її повного реформу-
вання та перезавантаження.

Позиція депутатської групи 
«Воля народу» дуже чітка: ми не 
будемо голосувати за ті проекти, 
які містять грубі порушення і без 
того мізерних прав простих грома-
дян. Сплине зовсім не багато часу 
і українці нам, м’яко кажучи, не по-
дякують, коли зіштовхнуться із дис-
кримінаційними нормами Законів, 
які були прийняті в ажіотажі очіку-
вання єднання із ЄС. Мова йде про 
закони, що стосуються накладання 
арешту на майно, вдосконалення 
інституту спеціальної конфіскації, 
створення Національного агент-
ства управління конфіскованими 
активами та його утримання.

Ряд європарламентарів вже про-
коментували ситуацію, що склала-
ся із цими законами, які я перелі-

чив, що після обробки у ВР вони 
стали гіршими. І якщо такі закони 
прийняти, це не буде зараховано 
Євросоюзом.

Ми знаємо, що робота по цим 
законам ведеться. І хотілося б їх 
отримати не безпосередньо перед 
голосуванням, а завчасно, щоб їх 
можна було опрацювати.

Ажіотаж з безвізовим режимом 
має своє підґрунтя, але ж ми всі ба-
чимо - в порядку денному сьогодні 
немає законопроектів з тих питань, 
які турбують більшу частину україн-
ців. Всесвітній банк підняв планку 
мінімального щоденного доходу 
від 1 дол 20 центів до 1 долара 90 
центів це еквівалент 57 гривень на 
добу. І якщо взяти ці дані за основу, 
то побачимо, що сьогодні близько 
10 мільйонів українців знаходяться 

на межі виживання. І поки Парла-
мент б’ється за безвізовий режим, 
більшість наших громадян тур-
бується про те, як нагодувати своїх 
дітей.

Натомість, як минулого сесійного 
тижня, так і цього бачимо, що пи-
тання реальної підтримки простої 
людини займають незначний відсо-
ток у порядку денному.

Законопроект, який був обгово-
рений - №2495 щодо змін до Бюд-
жетного кодексу щодо фінансуван-
ня закладів охорони здоров’я – у 
блоці законів, що були обговорені і 
будуть голосуватися 10 числа, від-
сутній.

Також, хотілося б, щоб зако-
нопроекти №2093 «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» і №1479 
«Зміни до закону «Про передачу 
об’єктів права державної та ко-
мунальної власності» щодо пере-
дачі пожежно-рятувальних авто-
мобілів» розглядалися не у середу 
у другій половині дня, бо вони над-
звичайно важливі.

Наша депутатська група напо-
лягає, щоб акцент законодавчої 
роботи Парламенту нарешті змі-
стився з популістських законів на 

соціально-орієнтовані. Тому ДГ 
«Воля народу» пропонує включи-
ти до порядку денного цього тижня 
низку важливих законопроектів на-
ших депутатів:

— 3169 «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення (щодо додатко-
вого захисту прав працюючих шля-
хом гарантування безпеки ведення 
робіт, боротьби з надмірним наван-
таженням та тіньовою економікою).

— 1587-1. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо вдосконалення умов реалі-
зації права на видобування прісних 
підземних вод)».

— 2150-а Проект Закону про вне-
сення змін до Закону України «Про 
побічні продукти тваринного поход-
ження, що не призначені для спо-
живання людиною»

— 3043 Проект Закону про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо боротьби з 
фальсифікацією молочних продук-
тів)

— 1859 Проект Закону про вне-
сення змін до Кодексу цивільного 
захисту України (щодо удоскона-
лення моніторингу та заходів із за-
побігання виникненню надзвичай-
них ситуацій)

(Продовження на 3-й стор.)

(Продовження. Початок на 1-й стор.)
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(Продовження на стор. 4)

(Продовження. Початок на 2-й стор.)

Таким чином, як бачимо, дані щодо кінцевих результатів виборів до Вишгородської 
міської ради, надруковані в минулому номері нашої газети, дещо змінилися: Вишгород-
ська районна в Київській області організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність» отримав не 8, а 9 депутатських мандатів, а Вишгородська районна організація 
політичної партії Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина» — не 3, а всього 2 депутат-
ські мандати:   
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Партійність

Позапартійна 

Член партії 
«Блок Петра 
Порошенка»

Позапартійний 

Член партії 
«Блок Петра 
Порошенка»
Член партії 

«Блок Петра 
Порошенка»

Позапартійний

Член партії 
«Блок Петра 
Порошенка»
Член партії 

«Блок Петра 
Порошенка»
Член партії 

«Блок Петра 
Порошенка»

Член Радикальної
партії Олега Ляшка

Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Член Радикальної
партії Олега Ляшка

Позапартійний

Позапартійний

Член партії «Воля»

Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Член політичної 
партії «Об’єднання 

«Самопоміч»
Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Позапартійний

Член ПП 
ВО «Свобода»

Член ПП 
ВО «Свобода»

Член ПП 
ВО «Свобода»

Член ПП «ВО
«Батьківщина»

Член ПП «ВО 
«Батьківщина»
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Прізвище, власне ім’я, (усі 
власні імена) та по батькові 

(за наявності) обраного 

Войтович 
Тамара Олександрівна

Шока 
Анатолій Миколайович

Підвисоцький 
Михайло Олександрович

Семенов 
Олександр Ігорович, 

Кравченко 
Микола Миколайович

Поліщук 
Олексій Григорович 

Клавдієнко
Олександр Іванович

Мельник
Марина Гурамівна

Костюченко 
Валерій Павлович

Пінчук 
Сергій Миколайович 

Корнійчук 
Дмитро Вячеславович 

Лісогор 
Володимир Юрійович 

Лісогор 
Олена Яківна 

Руденок 
Богдан Михайлович 

Макаренко 
Максим Валерійович 

Баланюк 
Олександр Іванович 

Шубка 
Віктор Вікторович 

Сардак 
Віталій Ігорович 

Кучмій 
Олег Вікторович 

Сербин 
Андрій Володимирович 

Шамота 
Олександр Миколайович

Шубко 
Інна Василівна

Булгакова 
Ганна Володимирівна 

Бражнікова 
Тетяна Олексіївна 

Дрьомін 
Юрій Борисович 

Ростовський 
Олексій Романович 

Черняхівський 
Олексій Анатолійович 

Виговський 
Валерій Павлович 

Виговський 
Роман Валерійович 

Парчук 
Валентина Григорівна 

Городиський 
Юрій Олегович 

Круковець 
Владислав Вадимович 

Іванов 
Трохим Сергійович 

Попов 
Юрій Петрович 

Рік та дата
народження

14.01.1954 

06.07.1060

21.11.1988

08.04.1960

22.05.1960

05.09.1978

01.09.67

20.03.1985

28.12.1952

02.09.1975

14.09.1981

03.11.1966

25.02.1972

23.12.1974

25.05.1980

14.05.1970

12.11.1983

07.08.1983

22.10.1976

14.11.1980

04.02.1972

20.02.1970

26.07.1977

01.04.1981

10.06.1975

31.01.1989

05.09.1979

29.05.1959

22.04.1990

05.01.1962

16.07.1984

20.10.1987

05.04.1982

07.06.1970

Освіта

    
Вища

Професій-
но-техніч-

на

Вища

Вища

Загальна
 середня

Вища

Професій-
но-техніч-

на
Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Загальна
середня

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Вища

Зав. дитячим 
відділенням 
стаціонару 

Фізична 
особа-підприємець

Управляючий 
партнер 

Директор

Пенсіонер

Директор

Фізична 
особа-підприємець

Юрист

Директор

Головний інженер

Головний спеціаліст

Директор

Директор

Заступник директора

Лікар-стоматолог

Фізична 
особа-підприємець

Тренер з хортингу

Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Лікар

Фізична 
особа-підприємець

Директор

Начальник відділу 
з питань діяльності

Директор

Директор

Директор

Головний лікар

Директор

Заступник
директора

Голова

Фізична 
особа-підприємець

Керівник виробни-
чо-технічного відділу

Помічник адвоката

Фізична 
особа-підприємець

Посада
 

Місце роботи
(заняття)

Місце проживання
 

КЗ «Вишгородська 
центральна 

районна лікарня»
Фізична 

особа-підприємець

Управляючий партнер 
ТОВ «Концепт Груп»

Мале колективне 
підприємство «Віта»

Пенсіонер

Департамент земельних 
ресурсів Київської 

міської ради (КМДА)
Фізична 

особа-підприємець

ГО «Спілка підприємців
Вишгородщини»

ТОВ «Дім і сад»

ТОВ «Берізки Сервіс»

Державна 
регуляторна служба

ФОП «Лісогор В. Ю.»

ФОП «Лісогор О. Я.»

КПЖ і КГ 
Вишгородської 

міської ради
Клініка «Istomatolog»

Фізична 
особа-підприємець

Школа «Сузір’я»

Тимчасово не працює

Тимчасово не працює

КЗ «Вишгородська ЦРЛ»

Фізична 
особа-підприємець

Вишгородська районна 
гімназія «Інтелект»

Міністерство юстиції 
України

ТОВ «Юридичне бюро 
«Претор Партнерс»

ТОВ «Спектрум груп»

ТОВ «ОО «Київські зорі»

КЗ «Вишгородський 
райцентр первинної 

медіко-санітарної допомоги»
ТОВ «Рута»

ТОВ «Пава»

Вишгородська районна 
організація ВО «Свобода»

Фізична 
особа-підприємець

ПрАТ «Енергопромінвест»

Приватний адвокат 
Колодій О. М.

Фізична 
особа-підприємець

Назва місцевої організації
політичної партії, від якої 

обрано депутатом

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 

ОЛЕГА ЛЯШКА
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 
ОЛЕГА ЛЯШКА

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 

ОЛЕГА ЛЯШКА
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 
ОЛЕГА ЛЯШКА

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 

ОЛЕГА ЛЯШКА
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «ВОЛЯ» ВИШГОРОДСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «ВОЛЯ» ВИШГОРОДСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «ВОЛЯ» ВИШГОРОДСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «ВОЛЯ» ВИШГОРОДСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «ВОЛЯ» ВИШГОРОДСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «ВОЛЯ» ВИШГОРОДСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «ВОЛЯ» ВИШГОРОДСЬКОГО

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙ-
НА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«НАШ КРАЙ» 
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙ-
НА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«НАШ КРАЙ» 
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
 УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ ЧЕСТІ, БОРОТЬБИ

З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
 УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ ЧЕСТІ, БОРОТЬБИ

З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВО «СВОБОДА» 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВО «СВОБОДА» 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВО «СВОБОДА» 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» 

 
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» 
 

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул.Кургузова, 4, кв.36

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Лугова, 18

07400, Київська обл., Броварський р-н, 
м. Бровари, вул. Черняховського,19, кв. 
98
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. А.Первозвано-
го,194
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул.Ватутіна,17

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Хмельницько-
го,7,кв. 4
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Набережна, 6-а, 
кв. 97
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, пр-т І. мазепи, 13/9, 
кв. 113.
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Київська, 4, кв. 40

04208, м. Київ, вул. В. Порика, буд. 17, 
кв. 31

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Кургузова, 4, кв. 
32
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Грушевського, 12, 
кв. 6
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Грушевського, 12, 
кв. 6
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, пр. І Мазепи 13/9, кв. 
46
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Хмельницького, 7

07354, Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Нові Петрівці, вул. І. Кудрі, 13

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. С. Палія, 2

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Шевченка, 5, кв. 
36
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Дніпровська, 7, 
кв. 19
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Київська, 12, кв. 
50
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Шолуденка, 8, кв. 
93
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м.Вишгород, вул. Дніпровська, 2, 
кв. 23
02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 4, кв. 
73

04209, м. Київ, пр-т Оболонський 27, кв. 
208

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Симоненка. 1, 
кв. 56
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 4, 
кв. 48
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Кургузова, 3-а, 
кв. 80 
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Київська, 18, кв. 
117
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул.Київська, 18, кв. 
117
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, пл. Шевченка, 3, кв. 19

07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, пр. Шевченка, 2-г, кв. 
14
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 22, 
кв. 14
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 2, 
кв. 43
07300, Київська обл., Вишгородський 
р-н, м. Вишгород, пр. І Мазепи, кв. 60
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Нова районна рада: 8 партій,36 депутатів
Згідно підрахунків, зроблених Вишгородською районною 

виборчою комісією, у Вишгородську районну раду потрапили 
36 депутатів, які представляють 8 політичних партій. 

Не здолали 5%-й бар’єр три політичні партії, які брали участь 
у виборах: «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (4,4940%), «ГРОМАДСЬ-
КИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» (1,5828%) та «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (4,6460%). 

Як виявилось, більше всіх виборці довіряють партії влади 
— «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», яка отримала 9 
депутатських мандатів.

На другому місті — партія  «НАШ КРАЙ», 6 представників якої 
стали депутатами.

Третє місце посіли партії ВО «СВОБОДА», «ГРОМАДЯНСЬКА 
ПОЗИЦІЯ», ВО «БАТЬКІВЩИНА» та РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕ-
ГА ЛЯШКА, які провели в районну раду по 4 депутати. 

Партія «ВОЛЯ» матиме в районній раді 3 депутати.
Нарешті, партія «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» зуміла вибороти лише 2 

депутатські місця.  

№ 
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Назва місцевої організації політичної партії
 (в порядку розміщення у виборчому бюлетені)

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» (Кривенко Олег Вікторович)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Нікітіна Ірина Миколаївна)

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПАРТІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ» (Клюзко Іван В’ячеславович)

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» (Побідаш Ірина Миколаївна)

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»
(Дзюба Олександр Миколайович)
 
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ
«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» (Майсурадзе Георгій Нугзарович)
 
РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВОЛЯ»
У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Яковенко Василь Васильович)

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» (Савенок Вячеслав Володимирович)

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП»
(Радченко Тетяна Володимирівна)

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» (Мельниченко Юрій Миколайович) 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ
ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА (Дерпак Віталій Михайлович)

Кількість голосів виборців, 
поданих за місцеву організацію
політичної партії у багатоман-

датному виборчому окрузі 

 2897

1448

7211

3405

3519

510

2480

4468

1497

1800

2986

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВО «СВОБОДА» 

(4 депутати)
Кривенко Олег Вікторович, 

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

Помаз Тетяна Василівна, 
13.01.1982 р. н., освіта вища, 
член ПП ВО «Свобода», спеціа-
ліст Управління Пенсійного фон-
ду України у Вишгородському 
районі, живе в с. Вища Дубечня;

Клованич Микола Йосипо-
вич, 16.05.1970 р. н., освіта 
вища, член ПП ВО «Свобода», 
електромонтер Філії «Укргідрое-
нерго» Каскаду Київських ГЕС і 
ГАЕС, живе в м. Вишгород;

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

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
Відсоток голосів виборців, 

поданих за місцеву організацію 
політичної партії у багатомандат-

ному виборчому окрузі

8,9910

4,4940

22,3798

10,5676

10,9214

1,5828

7,6968

13,8667

4,6460

5,5864

9,2672

Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, — 32221
Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, — 

28766
Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) — 799

ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
 ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» 

(9 депутатів)
Клюзко Іван В’ячеславович, 

30.04.1973 р. н., освіта вища, 
член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», лі-
кар-хірург, завідувач хірургічним 
відділенням Київської міської 
клінічної лікарні №15, живе в с. 
Пірнове;

Артеменко Микола Микола-
йович, 22.12.1987 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична 
особа-підприємець, живе в м. 
Вишгород;

Стеценко Олександр Арка-
дійович, 05.04.1982 р.н., освіта 
професійно-технічна, безпартій-
ний, слюсар ПАТ «АК-«Київводо-
канал», живе в с. Хотянівка;

Петльович Олег Іванович,  
01.04.1989 р. н., освіта професій-
но-технічна, безпартійний, свя-

щеник Української православної 
церкви Київського патріархату, 
живе в с. Козаровичі;

Кириченко Ростислав Мико-
лайович, 08.08.1985 р. н., освіта 
вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», 
тимчасово не працює, живе в м. 
Вишгород;

Павленко Віктор Петрович, 
14.01.1962 р. н., освіта вища, 
безпартійний, головний лікар КЗ 
«Вишгородська ЦРЛ», живе в м. 
Вишгород;

Ликов Дмитро Ігорович,  
05.05.1980 р. н., освіта вища, 
безпартійний, головний архітек-
тор Вишгородської РДА, живе в 
м. Київ;

Якимчук Михайло Микола-
йович, 22.03.1985 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична осо-
ба-підприємець, живе в м. Київ;

Мартиненко Василь Микола-
йович, 01.05.1963 р. н., освіта 
вища, безпартійний, вчитель іс-
торії Лютізької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
живе в с. Лютіж;

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»
(4 депутати)

Побідаш Ірина Миколаївна, 
31.08.1971 р. н., освіта вища, 
член партії «Громадянська пози-
ція», голова Вишгородської ра-
йонної ради, живе в с. Демидів,;

Манія Рамаз Валерійович, 
25.09.1984 р. н., освіта вища, по-
запартійний, юрист СПД «Куцен-
ко», живе в с. Воропаїв;

Бернадін Валерій Анатолійо-
вич, 2.11.1968 р. н.,  освіта вища, 
позапартійний, пенсіонер, живе в  

с. Новосілки;
Степанечко Володимир 

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

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ

ПАРТІЇ ВО «БАТЬКІВЩИНА»
(4 депутати)

Дзюба Олександр Микола-
йович, 18.06.1975 р. н., освіта 
вища, член політичної партії ВО 
«Батьківщина», голова правління 
кооперативу по будівництву і екс-
плуатації гаражів «Перемога», 
живе в с. Сувид;

Кожанов Костянтин Станіс-
лавович, 20.02.1990 р. н., освіта 
вища, член політичної партії ВО 
«Батьківщина», вчитель історії 
України Новосілківської ЗОШ І-ІІ 
ст., живе в  с. Новосілки;

Панамарчук Геннадій Воло-
димирович, 30.08.1967 р. н., 
освіта вища, член політичної пар-
тії ВО «Батьківщина», директор 
ТОВ «Викинг-4», живе в м. Київ;

Потапенко Анатолій Івано-
вич, 17.12.1967 р. н., освіта ви-
ща, член ВО «Батьківщина», лі-
кар-стоматолог Вишгородської 
ЦРЛ, живе в м. Вишгород;

РАЙОННА ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВОЛЯ»

У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(3 депутати)
Яковенко Василь Васильо-

вич, 01.08.1957 р. н., освіта ви ща, 
безпартійний, лікар Вишгород-
ської ЦРЛ, живе в м. Вишгород;

Головаченко Володимир 
Віталійович, 17.01.1982 р. н., 

освіта вища, безпартійний, при-
ватний підприємець, живе в 
Вишгород;

Санніков Олег Володими-
рович,  18.05.1991 р. н., освіта 
вища, безпартійний, тимчасово 
не працює, живе в м. Вишгород;

ВИШГОРОДСЬКА 
РАЙОННА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

(6 депутатів)
Савенок Вячеслав Володи-

мирович, 17.12.1968 р. н., осві-
та вища, член політичної партії 
«НАШ КРАЙ», перший заступник 
Вишгородської районної держав-
ної адміністрації, живе в с. Лютіж;

Приходько Олександр Олек-
сійович, 04.02.1960 р. н., осві-
та вища , член політичної партії 
«НАШ КРАЙ», пенсіонер, живе в  
м. Вишгород;

Таран Олександр Володими-
рович, 23.10.1965 р. н., освіта 
вища, безпартійний, директор 
ВРКП «Вишгородтепломережа», 
живе в м. Київ;

Мартиненко Олександр Ми-
колайович, 14.10.1976 р. н., 
освіта вища, член політичної 
партії «НАШ КРАЙ», начальник 
ВРКП «Комунальник», живе в м. 
Вишгород;

Духота Валентина Іванівна,  
02.10.1961 р. н., освіта вища, 
безпартійна, заступник голови 
Вишгородської районної держав-
ної адміністрації, живе в с. Нові 
Петрівці;

Тарасенко Оксана Володи-
мирівна, 29.12.1965 р. н., освіта 
вища, безпартійна, начальник 
Управління Пенсійного фонду у 
Вишгородському районі, живе в 
м. Вишгород.

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

 ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«НОВІ ОБЛИЧЧЯ»

(2 депутати)
Мельниченко Юрій Микола-

йович, 29.09.1982 р. н., освіта 
вища, безпартійний, фізична 
особа-підприємець, живе в смт 
Димер;

Сапон Михайло Михайлович, 
22.11.1991 р. н., освіта вища, 
член ПП «Нові обличчя», заступ-
ник начальника Держаного архі-
тектурно-будівельного контролю 
Ірпінської міської ради, живе в 
смт Димер;

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ

ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА
(4 депутати)

Дерпак Віталій Михайлович,  
25.06.1974 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії Олега 
Ляшка, пенсіонер, живе в м. Київ;

Кисіль Владислав Володи-
мирович, 09.03.1986 р. н., освіта 
вища, член Радикальної партії 
Олега Ляшка, лікар-стоматолог, 
приватний підприємець, живе в 
с. Лебедівка;

Ганіцька Марина Сергіївна,  
20.08.1978 р. н., освіта вища, 
член Радикальної партії Олега 
Ляшка, директор Синяківської 
ЗОШ 1-2 ступеня, живе в с. Си-
няк;

Биховченко Ігор Петрович, 
1980  р. н., освіта вища, член Ра-
дикальної партії Олега Ляшка, 
комерційний директор ТОВ «Тор-
надо», живе в с. Старі Петрівці.

Наш кор.

Вибори-2015: результати
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розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Вишгородської районної партій-
ної організації політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» на постанову Київського 
окружного адміністративного суду від 05 листопада 2015 року у справі за адміністративним позовом 
Вишгородської районної партійної організації політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьків-
щина» до Вишгородської міської виборчої комісії Вишгородського району Київської області про скасу-
вання протоколу, визнання неправомірною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії, —

В С Т А Н ОВ И В :
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 05 листопада 2015 року в задоволенні 

позовних вимог відмовлено.
Не погоджуючись з таким судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить апе-

ляційну інстанцію скасувати незаконну, на його думку, постанову суду першої інстанції та постановити 
нову про задоволення позовних вимог.

Апелянт посилається на незаконність, необ’єктивність та необгрунтованість оскаржуваного рішення, 

Офіційні результати виборів 
депутатів Вишгородської міської 
ради на чергових виборах депутатів 
місцевих рад та сільських, 
селищних і міських голів, 
які відбулися 25 жовтня 2015 року

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: 
головуючого                                     Шурка О.І.
суддів                                                     Кузьмєнка В. В. Степанюка А.Г.
при секретарі                                     Дуденкові О.А.

У Х В А Л А
Іменем України

08 листопада 2015 року                                                                                      м. Київ

невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи, порушення судом норм матеріального та 
процесуального права, що є на його переконання підставою для скасування судового рішення. 

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія 
суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вірно встановлено судом першої інстанції. 29.10.2015 року Вишгородською міською виборчою 
комісією Київської області було складено уточнений протокол про результати виборів депутатів Виш-
городської міської ради.

Однак, у зв’язку із виявленням математичних помилок. 02.11.2015 року Вишгородською міською ви-
борчою комісією Київської області було складено’»новий протокол про результати виборів депутатів 
Вишгородської міської ради.

Позивач вважає, що даний протокол (від 02.11.2015 року) складений із порушенням вимог чинно-
го законодавства, оскільки в ньому наявні розбіжності з протоколом від 29.10.2015 року. Крім того, 
позивач зазначає, що виборчою комісією в порушення Закону України «Про місцеві вибори» не було 
оприлюднено результати виборів що приймаючи до уваги, що протокол від 29.10.2015 року не був 
оприлюднений в засобах масової інформації. Враховуючи викладені порушення, позивач звернувся 
до суду із даним адміністративним позовом.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що 
приймаючи до уваги, що протокол від 29.10.2015 року не був оприлюднений в засобах масової ін-
формації, а відповідач до закінчення строку на його опублікування самостійно виявив помилки та на 
засіданні комісії їх усунув, у суду відсутні підстави для скасування протоколу про результати виборів 
депутатів Вишгородської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі від 02.11.2015 Вишгород-
ської міської виборчої комісії Київської області, відомості в якому є правильними.

Колегія суддів погоджується із таким висновком суду першої інстанції, з огляду на наступне.
Так, основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних-рад. сільських, 
селищних, міських голів та старост визначає Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 року, 
№ 595-VIII.

Згідно з ч. З ст. 19 Закону України «Про місцеві вибори» виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно 
до Конституції України, цього та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про місцеві вибори», виборчі комісії з місцевих виборів 
с спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення 
відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства 
України про місцеві вибори.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору є скасування протоколу про результати виборів 
депутатів Вишгородської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі від 02.11.2015 Вишгород-
ської міської виборчої комісії Київської області.

Судом апеляційної інстанції встановлено наявність двох протоколів Вишгородської міської виборчої 
комісії Вишгородського району Київської області про результати виборів депутатів Вишгородської місь-
кої ради у багатомандатному виборчому окрузі від 29 жовтня 2015 року та від 02 листопада 2015 року, 
в яких різними є відомості щодо визначення:

— сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 
п’ять і більше відсотків голосів виборців у пункті 15 протоколів, зокрема, у протоколі від 29.10.2015 така 
кількість складає 9985, а у протоколі від 02.11.2015 — 9540;

— кількості голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча кво-
та) у пункті 16 протоколів, зокрема, у протоколі від 29.10.2015 така кількість складає 294, а у протоколі 
від 02.11.2015 — 281.

З аналізу матеріалів справи, колегія суддів приходить до висновку, що передумовою для складання 
протоколу від 02.11.2015 року слугувало виявлення математичних помилок в попередньому рішенні 
про результати проведених виборів, які були виправлені, а нові дані були затверджені оскаржуваним 
протоколом.

Так, встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі врегульова-
но статтею 86 Закону України «Про місцеві вибори».

Відповідно до частини 1 статті 86 Закону України «Про місцеві вибори» виборча комісія Автономної 
Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) 
територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування 
в територіальному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів (у тому числі з позначкою «Уточ-
нений») не пізніш як на десятий день з дня голосування установлює результати виборів депутатів у 
багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів.

Частина 1 статті 86 Закону України «Про місцеві вибори» встановлює конкретні вимоги до протоколу 
про резу льтати виборів.

Постановою Центральної виборчої комісії №356 від 21.09.2015 затверджено Роз’яснення щодо вста-
новлення результатів виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, рай-
онної, міської, районної в місті ради (багатомандатному виборчому окрузі (далі — Роз’яснення ЦВК).

Відповідно до пункту 1 Роз’яснення ЦВК виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, рай-
онна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) виборча комісія (далі — вибор-
ча комісія) на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування у багатомандатному 
виборчому окрузі в межах територіальних виборчих округів з виборів депутатів відповідно Верховної 
Ради Автономної Респу бліки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради не пізніш як на 
десятий день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному вибор-
чому окрузі, про що складає протокол за формою, затвердженою постановою Центральної виборчої 
комісії від 25 серпня 2015 року № 179.

Колегія суддів наголошує, що приймаючи до уваги наявність помилок у протоколі комісії від 
29.10.2015. відповідач мав їх усунути у загатьно прийнятний спосіб, задля недопущення оголошен-
ня неправильних результатів виборів у багатомандатному виборчому окрузі до Вишгородської міської 
ради.

Приймаючи до уваги, що протокол від 29.10.2015 року не був оприлюднений в засобах масової 
інформації, а відповідач до закінчення строку на його опублікування самостійно виявив помилки та на 
засіданні комісії їх усунув, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції щодо відсут-
ності підстав для скасування протоколу про результати виборів депутатів Вишгородської міської ради 
у багатомандатному виборчому окрузі від 02.11.2015 Вишгородської міської виборчої комісії Київської 
області, оскільки він був прийнятий на засіданні комісії, повноважним складом комісії, а, отже саме цей 
протокол є кінцевим та чинним.

Таким чином, дане протокольне рішення прийнято на підставі та в межах делегованих повноважень, 
добросовісно, розумно та з дотриманням інтересів всіх зацікавлених осіб.

З підстав вищенаведеного, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно встановив фактичні 
обставини справи, дослідив наявні докази, надав їм належну оцінку та прийняв законне і обгрунтоване 
рішення, з дотриманням норм матеріального і процесуального права, а тому підстав для ного скасу-
вання не вбачається.

Таким чином, доводи апеляційної скарги спростовуються встановленими судом першої інстанції об-
ставинами, наявними в матеріалах справи доказами та нормами права, зазначеними в мотивувальній 
частині оскаржуваного рішення суду.

Отже, колегія суддів вирішила згідно ст. 200 КАС України залишити апеляційну скаргу без задово-
лення, а постанову суду — без змін, з урахуванням того, що суд першої інстанції правильно встановив 
обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального 
права.

Керуючись ст. ст. 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд
УХВАЛ И В:

Апеляційну скаргу Вишгородської районної партійної організації політичної партії Всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина» залишити без задоволення, а постанову Київського окружного адміністра-
тивного суду від 05 листопада 201 5 року — без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, та оскарженню не підлягає.

«Батьківщина» залишилася 
незадоволеною волевиявленням 
вишгородців і подала до суду на міську ви-
борчу комісію. Суд «Батьківщині» відмовив

(Закінчення. Початок на стор. 2, 3, 4)
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Точка зору

Типа повод 
для оптимизма

Ведь на самом деле все вы-
глядит достаточно плохо, да? 
Чтобы не сказать — ужасно? 
Особенно если сравнивать с 
надеждами полуторагодичной 
давности. 

Ведь и слово «Майдан» 
уже произносить всуе как-
то стремно. То ли слишком 
свято, то ли слишком пошло. 
Нужное подчеркнуть...

. Это был такой гигантский 
«батут Вернадского». Прыга-
ли-прыгали, чтобы согреться, а 
он подбросил сотни тысяч людей 
из стылой киевской зимы прямо 
в ноосферу. Дал вдохнуть пару 
раз, лишь пару космических тяг, 
и все увидели мир, каким он дол-
жен быть. А потом включилось 
обычное земное притяжение, и 
ворота второго внимания закры-
лись. (Как воздух украденного 
Крыма. Довоенный. И последо-
вавшее удушье, ком в горле, как 
повестка: «Удавитесь, твари, а 
я буду за него сражаться, пока 
дышу».)  

Ощущение удушья, асфиксии 
очень часто возникает вовсе не 
тогда, когда тебя физически хва-
тают за горло. И не от недостатка 
кислорода, поступающего в мозг. 
Видимо, есть какие-то более тон-
кие материи, как любовь, напри-
мер. Когда ее нет, мы начинаем 
задыхаться. А здесь речь — о 
любви к Украине. У нас к ней 
она есть, а у нее к нам — это 
неизвестно что. Но чувство тоже 
сильное. Оно еще есть. А мы уже 
задыхаемся. 

Грустная ирония судьбы в том, 
что мы оказались где угодно, но 
еще не на дне. Сколько бы анек-
дотов о стуке снизу ни расска-
зывали. Мы всего лишь больно 
ударились о ту самую земную 
твердь, с которой стартовали. 
Это десантников учат перед при-
землением группироваться и 
правильно падать кулем, иначе 
стройно выпрямленные ноги вы-
лезут из ушей. Сначала прыгают 
с табуреток, потом — из окна 
казармы, потом — уже с трена-
жера. Учат до одури считалки: 
«Раз, два, три — кольцо! Четы-
ре, пять, шесть — купол!..»  А 
мы, люди гордые и свободные, 
приземлялись стройно. Хорео-
графически красиво. С ногами 
в ушах. Сценография опереточ-
ных казацких поединков, наса-
ждавшихся через советскую ква-
зикультуру, сделала свое черное 
пацифистское дело. Мы, за ма-
лыми исключениями, не понима-
ем, что такое настоящая драка 
не на жизнь, а на смерть. (Я не 
о бойцах, разумеется, простите, 
пацаны, если что). Я о тех, ради 
кого они теоретически пролива-
ют кровь и отдают жизни. О боль-
новатом, сильно постаревшем и 
обабившемся демографически 
украинском народе. 

Скандал, склока, ругань — это 
мы понимаем, это наше все. 
Скандалы заменяют нам куль-
туру. Склоки — политику. Ругань 
— коммуникацию в гражданском 
обществе. Такая вот социальная 
динамика. Но, заметьте, весь 
этот концентрированный дра-
матизм умещается в очень ко-
роткий временной промежуток. 
Полтора года. Да, они восприни-
маются как три, а то и больше. 
Искреннее отвращение молоде-
жи, впервые нырнувшей в поли-
тический омут и вместо сокро-
вищ Нибелунгов нащупавшей 

там даже не русалок, а склизких 
политических утопленников, — 
невероятно сильно. До тошноты. 

Самый удачный роман Сартра 
«Тошнота» был написан в 1938 
году, в предчувствии Второй ми-
ровой, и первоначально назы-
вался «Меланхолия». Эстети-
ческая чуткость к безобразному 
— обратная сторона влечения к 

прекрасному. Тошноту как раз и 
вызывает чувство свободы. Оди-
ночество как культ, мысли о са-
моубийстве, попытки творчества 
как решение.  

Молодое поколение со всей 
очевидностью тошнит от увиден-
ного и пережитого, потому что оно 
катастрофически не соответству-
ет их героическим представлени-
ям о политической драматургии. 
Им сочувствуют и солидарны все 
те, кто, вне зависимости от био-
логического возраста, ощутил 
себя 20–30-летними. 

От такого ощущения не отка-
жется никто, никогда и ни за что. 
Не постесняюсь напомнить. Мы 
все это уже не один раз употре-
бляли. Надежды, чувства, по-
следствия. 

Но есть один мощнейший блок, 
мешающий нам сравнивать — 
это человеческие жертвы Евро-
майдана. Мы их мыслим именно 
как жертвы, а не боевые потери. 
Это неправильно. Потому что 
жертва — она сама по себе, типа 
пришла, легла и пожертвовала. 

Да черта с два! Люди готовы 
были подраться, они же смотре-
ли телевизор, как это бывает во 
время демонстраций на Западе. 
А их просто убили, и эта стра-

ница быстро перелистнулась и 
слиплась от крови с предыдущи-
ми временами.  Ну, я же помню 
Помаранчевую. И многие из вас 
помнят. И эйфорию от избрания 
правильного украинца и пора-
жения неправильного незнамо 
кого. Была же «Украина без Куч-
мы». И получили сроки активи-
сты УНСО, и Володя Чемерис 
оставался стоять один перед 
надвигающимся строем ментов 
в полной снаряге, когда все убе-
жали, пока не получил резино-
вой палкой по голове. Эпические 
кадры. И не севший еще социа-
лист Луценко, и еще без амбиций 
«Иллюзии страха» Турчинов. Ну 
и Юля-Юля. Забыли? Частично 
да, частично вытесняется в под-
сознание, потому что глупость 

прекрасна тем, что дает вполне 
положительные эмоции, если 
пренебречь опытом. 

Да, чуть не забыл, у нас все ре-
ально плохо. Но вот почему, если 
мы сравниваем наши истори-
ческие «хорошо», то они всегда 
похожи? А вот «плохо» — всегда 
уникальны? Потому что все про-
исходившее хорошее мы авто-
матически присваиваем себе как 
заслугу, а в плохом всегда виним 
других. Наш замечательный вы-
сокодуховный невежественный 
народ продолжает жить в рукот-
ворной сказке о стране, где ему 
все и всегда должны, а он никому 
и никогда. Жить такому добро-
му и милому народу осталось, 
в исторических мерках, недолго 
— до превращения его в народ 
малый, неисторический и него-
сударственный. Вытеснят его 
некие новые люди, как неандер-
тальцев кроманьйонцы. Некото-
рые ученые говорят, что послед-
ние первых попросту сожрали. 
Как плотоядные высокодуховных 
веганов. 

Массовая коммуникация в со-
временном мире качественно 
изменилась в сторону маркетин-
говости. Это означает, что все, о 
чем мы говорим, особенно если с 

придыханием, является товаром. 
Коммуникация обеспечивает 
представительство экономиче-
ских интересов в сфере челове-
ческого сообщества. Это все, что 
вам следует знать о современной 
политике. Вы в ней либо товар, 
либо производитель, либо поку-
патель. Все разговоры о высших 
мотивациях — либо безнадеж-
ный вопль о помощи «Христа 
ради», либо новая обертка ста-
рого сосательного леденца. На-
верное, это ужасно с точки зре-
ния той морали, которой никто 
на практике не придерживается, 
но все исповедуют. Но никто же 
не мешает нам занять сильную, 
жесткую, активную позицию — 
не только во время политических 
сходок, а каждый день? И такие 

люди есть, и их становится все 
больше. Вряд ли они составят 
большинство при нашей жизни, 
и они не сотворят чудо из ниче-
го, потому что «ничего» у нас как 
раз всегда в избытке. А запрос 
на чудеса огромен. Только обо-
рачивается всегда бедой, если 
мы хотим все сразу. Здесь нет 
ни рецепта, ни порицания, лишь 
констатация. 

В 70-х, как и многие другие, я 
сиживал в изоляторе КГБ на Ар-
сенальной, где сейчас сидит мой 
знакомый хедлайнер новостей. 
Мой отец сидел в 30-х на Лукья-
новке по доносу однокурсника 
драматурга Корнейчука за ру-
ководство «Гуртком української 
словесності» и общение с про-
фессором Зеровым. Мой дед по 
матери бросил карьеру агронома 
и по мандату Центральной Рады 
занялся кадастрированием зе-
мель новой страны, отчего умер 
при загадочных обстоятельствах 
в Харькове. 

И вот я читаю его дневник. 
Один из его четырех десятков 
сокамерников — психолог, аспи-
рант Петро Кайдаривский. Един-
ственной его провинностью было 
то, что он был стенографом на 
Брестской мирной конференции. 

И он говорит отцу: «У наш тяж-
кий час ти видужаєш, ти якийсь 
міцний, а я не витримаю». Он все 
же, как оказалось, выжил и 60 
лет (!) спустя написал ему пись-
мо. Но видеться лично люди с 
такими судьбами опасались.

Когда мне тяжело и кажется, 
что я живу в ужасные времена, я 
перечитываю дневник отца, скру-
пулезный и подробный. 1943 год, 
в комнате при натопленной печ-
ке +9, а он читает Уэллса «Война 
миров» 1938 года издания, пото-
му что самообразование — это 
очень важно для будущего Укра-
ины. Я вспоминаю страшные и 
тягучие диссидентские будни 
совка, всю эту рукописность на 
папиросной бумаге, негативы 
на диафильмах, топтунов и об-
щественное осуждение. И я же 
видел, и все мы видели, как эти 
«осуждатели» мгновенно из се-
кретарей парткомов превраща-
лись в махровых, как говорилось, 
националистов. Сейчас, по моим 
долгим наблюдениям и участи-
ям, в обществе происходит пре-
любопытнейший процесс, кото-
рый в прессе никак отражен быть 
не может, потому что не входит 
в область коммерции. Помимо 
тугого процесса формирования 
элиты, который естественным 
образом упирается в олигархат и 
в непонимание этими динозавра-
ми необходимости картельного 
сговора ради страны и себя, в 
стране происходит стремитель-
ное формирование аристокра-
тии. Высококвалифицированные 
пофигисты, евроинтегрирован-
ные, со стартовым капиталом и 
парой-тройкой языков, «своим 
кругом» и замашками, смущаю-
щими на ло го вую своей необла-
гаемостью. Все это уже вполне 
себе варится и вываривается 
помимо нас, вечных обитателей 
вечных окопов. Это другой класс, 
новый кластер, «племя молодое, 
незнакомое», и подростки, к сча-
стью, больше заглядываются на 
их сексапильные истории успеха, 
чем на наши шрамы и раны. Ког-
да мы погибнем в романтических 
междоусобицах, возможно, они с 
любопытством полистают наши 
дневники, если цифровой фор-
мат еще сохранится. 

Существующий политический 
и социальный дискурс — про-
межуточный. Мы никогда не вы-
йдем из клинча, и, возможно, 
наше предназначение — явить 
потомкам образцы непреклонно-
сти и одновременно недально-
видности.  

В этой стране живет сразу не-
сколько разных стран, несколь-
ко эпох и культур. Нам страшно 
повезло, что мы не в ХХ веке, 
где нас бы разорвали на клоч-
ки, как довоенную Польшу. И та-
кой шанс все еще сохраняется. 
Поэтому не следует придавать 
абсолютистское значение поли-
тическим телодвижениям власти 
— кто Украину ужинает, тот ее и 
танцует.  

Но повод для оптимизма то, 
что через наши траншеи и око-
пы, поверху, идет общение на 
каком-то совершенно новом 
птичьем языке будущего между 
совсем юными и совсем совре-
менными. Обидно, конечно, что 
без нас.  

Но мы сражаемся и умрем за 
вас. А лучше выживем.

Олег Покальчук, 
социальный психолог
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Футбол

Олександр Терещенко:
« У нас зібралася КОМАНДА»

— Олександре, з моменту 
фінального свистка в сезоні 
пройшло достатньо часу. На-
певно, вже встигли обміркува-
ти, проаналізувати негативні і 
позитивні моменти ...

— Дуже шкода, що втратили 
перемоги в деяких матчах, че-
рез що позбулися золотих меда-
лей. Зокрема, в грі з РВУФК, де 
зобов’язані були брати очки. Це 
неприємні моменти, але ми самі 
винні в цьому. 

А серед позитивних аспектів 
хотілося б відзначити чудовий 
колектив цього сезону, на форму-
вання якого вплинув і президент, 
і тренерський штаб, за що я їм 
вдячний. Давно не бачив такої 
згуртованої команди. У 2011-му 
році ми ставали чемпіонами, ви-
гравали Суперкубок, а в 2012-му 
вигравали кубок. Ось тоді також 
була КОМАНДА. У цьому сезоні 
був зібраний якраз такий дружній 
згуртований колектив і мені дуже 
приємно бути його частиною.

— Сезон вдався, як вважає-
те?

— Шкода, звичайно, що при не-
поганій грі, все-таки, не вдалося 
стати чемпіонами. Однак, ми ви-
бороли кубок, і це дуже приємно. 
Цим сезоном, можна сказати, я 
задоволений. І я, і мої партнери 
по команді отримували кайф від 
гри і позитивних результатів. Як 
на мене, це найголовніше.

— Загальна оцінка зрозуміла. 
А якщо згадати ключові матчі? 

— Я думаю, що ключова гра 
була в першому колі з «Чайкою». 
Це дійсно класна гра. Поступаю-
чись 0:1, ми продемонстрували 
волю до перемоги і, таки, вибо-
роли її з рахунком 2:1. Цей ре-
зультат якнайкраще доводить мої 
попередні слова про колектив 
«Діназу», де всі б’ються пліч-о-
пліч і до кінця.  Фінальний матч за 

Досвідчений півзахисник «Діназу» розповів про «срібно-кубковий» сезон
Чемпіонат Київської області вже завершився, гравці і тренер-

ський штаб мають можливість відволіктися від його перипетій 
і відпочити. Та вболівальникам, безперечно, цікаво дізнатися, 
як команда оцінює свою гру в сезоні, а також плани на майбут-
нє. Тому порушити міжсезонний спокій ми вирішили з досвід-
ченим півзахисникові «Діназу» Олександром Терещенко (на 
фото в білій формі мчить за м`ячем). Він відверто поспілкував-
ся на тему здобутків і невдач в минулих змаганнях, поділився 
думками стосовно омолодження команди і висловив готов-
ність допомогти «Діназу» не тільки в ролі гравця. 

Кубок області — те ж 
саме. В таких зустрічах 
команда і перевіряєть-
ся на міцність. Я вва-
жаю, що наш колектив 
цю перевірку успішно 
пройшов.

— Ви мали шанси 
додати і Суперкубок 
до колекції трофеїв 
цього сезону…

— Так, але це гра. 
Того дня нам не поща-
стило, можливо десь 
суддівство не було 
ідеальним, чи ще якісь 
фактори. Але, думаю, 
що ми показали гідну гру. Я впев-
нений, і суперник сам розумів, що 
вони можливо й виграли медалі, 
але не виграли гру. 

— Сезон був прикрашений по-
стійним суперництвом з «Чай-
кою на всіх фронтах. Чого за-
бракло «Діназу» для того, щоб 
в чемпіонаті нав’язати більш 
запеклу боротьбу за перше міс-
це?

— Певним чином, нам бракува-
ло реалізації гольових моментів, 
які ми створювали. Якщо казати 
про «Чайку», то в цьому аспекті 
вони були більш успішними, ре-
алізовуючи левову частку своїх 
нагод. Це, я вважаю, їх великий 
плюс. Тому, можливо, через те, 
що ми не забивали багато з того, 
що створювали, ми і не зуміли в 
підсумку «Чайку» в лізі.  

— Спілкуючись із гравцями 
«Діназу», я завжди чую теплі 
слова про колектив, чудову ат-
мосферу, досвід. Також чимало 
думок є про необхідність все ж 
омолоджувати склад команди. 
Що ви про це думаєте?

— Абсолютно згоден. Досвід 
досвідом, але всі ми розуміємо, 
що час невблаганний і необхідно 
замислитись про омолодження 

складу першої команди. Адже в 
колективі, окрім досвіду, має бути 
швидкість, енергія. Ці якості саме 
і дають молоді гравці, а досвід-
чені гравці, в свою чергу, мають 
підказувати, навчати, підтримува-
ти молодь. Вважаю, що в коман-
ді завжди повинні бути присутні 
декілька молодих гравців, які бу-
дуть рівнятися на старших пар-

тнерів, вчитися, набиратися до-
свіду і приносити користь команді. 
Баланс молодості і досвіду — це 
необхідний елемент успішної гри.

— Молодь прагне розвива-
тися на більш професійному 
рівні. Як ви вважаєте, чи є мож-
ливість у «Діназа» задовольни-
ти амбіції молодих виконавців 
грати, наприклад, в другому 
дивізіоні України?

— Від футболістів, взагалі, мало 
що залежить в таких питаннях. 
Це, скоріше, керівництво вирішує, 
де команда має можливість висту-
пати. Для «Діназу» вища ліга об-
ласті була, так би мовити, «план-
кою». А зараз, звичайно, хотілося 
б бачити клуб в професійних лігах 
України. За таких умов і молодь 
би була зацікавлена грати, ро-
звиватись тут. Але це залежить 
від багатьох факторів, а рішення 
приймаються президентом.

— Керівництво з цього при-
воду спілкується з футболіста-
ми? 

— Ми, звісно, спілкуємося, але 
зараз є певна ситуація. Наскільки 
я розумію, є стосунки зі «Стал-
лю» в форматі фарм-клубу. Вам 
відомо, що на нашому полі грає 
«Сталь». Але, як ця ситуація буде 

складатися надалі, не знаю. Звіс-
но, хотілося б бачити клуб «Діназ» 
серед професіоналів. Нехай це 
буде наша молодь, можливо, в су-
купності із гравцями «Сталі», але 
все ж під нашим ім’ям  — «Діназ».

— Тренерський штаб вже 
спілкувався з командою сто-
совно нового сезону?

— В кінці цього сезону ми зібра-
лися всією командою, підвели 
підсумки, але про новий сезон ще 
мова не йшла. Поки ми перебу-
ваємо у відпустці, збираємось раз 
на тиждень, підтримуємо форму. 
Вже ближче до новорічних свят 
будемо зустрічатись, обговорюва-
ти плани на наступний сезон, тоді 
вже буде все відомо.

— Як головний тренер оцінив 
сезон?

— Для Михайла Андрійови-
ча Стельмаха цей сезон можна 
вважати успішним. Адже на чолі 
«Діназа» він виборов срібні ме-
далі чемпіонату, одержав кубкову 
перемогу. Тому це можна вважати 
успіхом.

— Можливо, ви хотіли б щось 
додати від себе особисто?

— Хотілося б подякувати керів-
ництву, тренерському штабу. Вони 
змогли зібрати команду досвідче-
них гравців, які чудово зігралися і 
показали, що є дійсно потужним 
колективом. Безперечно, хотіло-
ся б підтягнути молодь до першої 
команди, щоб розбавити вікових 
гравців молодою енергією. Хо-
четься подякувати клубу, за те що 
створені усі необхідні умови для 
розвитку професійних якостей 
футболістів і успішної гри.

— До слова про молодь і про 
її розвиток в клубі. Чи не замис-
лювались ви про тренерську 
кар’єру в «Діназі»? 

— Так, мені б це було цікаво. 
Адже присвятив життя футболу, 
тому хотілося б, напевно, спро-
бувати. Але, якщо чесно, ще не 
замислювався над цим питанням. 
Поки, скажімо так, ніхто не про-
понував (сміється). Та якщо клуб 
«Діназ» в мені, як в тренері, буде 
зацікавлений і якщо зможу чимось 
допомогти, то я стовідсотково 
дам ствердну відповідь і прийму 
цю пропозицію. Якщо буде мож-
ливість таким чином принести 
користь «Діназу», то я обома ру-
ками «за».

Інтерв’ю взяв 
Микола Коберський

Реклама

Будьте здорові!

«Для нас було дуже важливо, 
щоб процес пройшов добре, щоб 
люди зрозуміли, що це потрібно, 
важливо. В цілому потрібно було 
провакцинувати 2 млн. 314 тисяч 
988 дітей. І на п’ятницю, 6 листо-
пада, було провакциновано 1 млн. 
244 тис. 257 дітей. Це 53,7 %. 

Я думаю, що дуже добрий ре-
зультат для першого раунду», 
— зазначив міністр. За його сло-
вами, динаміка в усіх регіонах 
різна. Так серед лідерів Харківсь-
ка та Кіровоградська області, де 
рівень вакцинації більше 80%.

У 17 областях цей показник 
більше 50%, а у 10 областях — 
60%. При цьому, наприклад, про-
ведення додаткової вакцинації в 
районах краще, ніж в обласних 
центрах, а в сільській місцевості 
краще, ніж в міській.

У свою чергу заступник міністра 
охорони здоров’я Ігор Перегінець 
повідомив, що другий тур імуні-
зації планується розпочати 30 
листопада.

«Для цього спільно з дитячим 
фондом ЮНІСЕФ цього тижня 
ми починаємо отримувати додат-
кову вакцину у кількості 4,4 млн. 
доз. І таким чином ми задоволь-
нимо потребу для другого туру 
вакцинації», — підкреслив він. За 
словами Ігоря Перегінця, перший 
та другий тури передбачають 
вакцинацію дітей від 2 місяців до 
6 років.

 Третій тур включатиме і дітей 
до 10 років.

Наш кор.

Другий тур 
вакциниції
проти 
поліомієліту 
розпочнеться 
30 листопада

Результати першого туру 
вакцинації проти поліомієліту 
позитивні. Про це  йшлося на 
брифінгу в Будинку Уряду. 
Зокрема, міністр охорони 
здоров’я Олександр Квіташвілі 
зазначив, що на початок 
першого туру вакцинації, який 
стартував 19 жовтня, рівень 
вакцинації проти поліомієліту 
був 14%.


