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Перша сесія районної ради
Головою Вишгородської районної ради обрано
Ростислава Кириченка. Вкрай обурена І. Побідаш вважає, 
що — ціною «зради» та обіцяє «боротися за людей»...  

(Продовження на стор-х 4-5)

Отже, головою Вишгород-
ської районної ради обрано 
Ростислава Кириченка. За 
нього з 34-х присутніх на 
першій сесії районної ради 
депутатів проголосувало 19. 

За Олександра Дзюбу від-
дали свої голоси 15 депу-
татів.

Такий результат для біль-
шості депутатів і гостей сесії 
був не те що неочікуваним, 
а шокуючим. Тому, що все 
мало бути якраз навпаки: 19 
голосів повинен був набрати 
О. Дзюба, 15 — Р. Кириченко. 
У всякому випадку, про це 
прямо і безпосередньо свід-
чили події, які відбувалися 
у сесійному залі до моменту 
таємного голосування. Та 
й під час перерви, яка була 
оголошена на час власне го-
лосування, серед присутніх 
на сесії гостей та запроше-
них можна було чути при-
близно такі діалоги:

— Скажіть, будь ласка, ну 
який сенс в цьому голосу-
ванні, якщо все і так ясно? 
Все ж вже вирішено і домов-
лено наперед!

— Процедура така. Отака 
от формальність, яка має 
обов’язково відбутися. Та-
кий закон. Так що доведеть-
ся почекати. 

— Почекати — так почека-
ти. Почекаємо... 

Однак, коли голова лічиль-
ної комісії Олександр Марти-
ненко оголосив результати 
таємного голосування, вия-
вилося, що процедура тако-
го голосування придумана 
зовсім не даремно. І наперед 
передбачити його результа-
ти, практично, неможливо. 
Але — все по порядку...

ВИХІДНІ ДАНІ 
Отже, нагадаю: в районну раду 

пройшли 9 депутатів від «Бло-
ку Петра Порошенка «Солідар-
ність», 6 депутатів від «Народ-
ного краю», по 4 депутати від 
«Громадянської позиції», ВО 
«Свобода», ВО «Батьківщина», 
Радикальної партії О. Ляшка, 3 
депутата від «Волі» та 2 депутата 
від «Нових облич». 

Всього — 36 чоловік. 
Виходячи з цього, теоретич-

но можна було припустити, що 
БПП «Солідарність» з «Нашим 
краєм», які складають 15 депу-
татів, могли б сформувати біль-
шість в районній раді. Яка, в свою 
чергу, могла б обрати «свого» 
голову. Але — лише в тому ви-
падку, якби до цих представників 
двох політичних сил приєднали-

ся, хоча б, ще четверо народних 
обранців з інших політсил.

От як цю ймовірну вірогідність  
прокоментувала І. Побідаш у 
Facebook 29 жовтня 2015 р.:

«Проаналізувала список нових 
депутатів Вишгородськоі рай-
онноі ради і готова привітати 
Ярослава Москаленка з перемо-
гою. Скоро оприлюдню списки і 
всі патріоти зможуть порадіти 
разом зі мною...».

Однак, на першу сесію з’я-
вилися всього 34 депутати: з 
поважних причин були відсутні 
перший номер «Нашого краю» В. 
Савенок та В. Мартиненко з БПП 
«Солідарність». Таким чином, 
на момент проведення сесії для 
БПП «Солідарність» та «Нашого 
краю»  склалася ще гірша ситу-
ація, оскільки тепер їм для пере-

моги потрібно було не чотири, а 
шість «штиків». 

Чи вели з ким-небудь із 
«сусідів» переговори члени цих 
двох фракцій, нам невідомо.

Зате всі депутати з виступу  го-
лови районної ради І. Побідаш 
дізналися, що домовилися між 
собою депутати інших п’яти 
політичних сил: «Громадянсь-
кої позиції», ВО «Свобода», ВО 
«Батьківщина», Радикальної 
партії О. Ляшка та «Волі». Які ра-
зом мають 19 голосів. 

ПРО ЩО ДОМОВИЛИСЯ?
Де саме, коли і про що саме до-

мовилися між собою 19 депутатів 
від цих п’яти політичних сил?

...Про це всім присутнім І. По-
бідаш радісно повідомила одра-
зу після офіційної частини (пред-

ставлення депутатів), яку провів 
голова районної виборчої комісії 
Ю. Боярин. Після цього постало 
питання про склад президії, в яку, 
за пропозицією Ю. Боярина, по-
вино було увійти 5 представників 
політичних сил, які набрали на 
виборах найбільшу кількість го-
лосів.

Отут і взяла слово І. Побідаш, 
розказавши, що робоча група 
«плідно попрацювала» і пропо-
нує наступний склад президії:

— І. Побідаш;
— О. Дзюба;
— Р. Кириченко;
— О. Кривенко;
— В. Савенок. 
Чому саме в такій послідов-

ності, залишається лише здога-
дуватися...  

Катерина Прищепа — наша гордість, якою пишається уся Вишгородщина!
У суботу у Словенії жіноча паралімпійська збірна України з волейболу, до скла-

ду якої входить Катя, стикнулася у фіналі з росіянками. В результаті наші заслу-
жено привезли золоті медалі, ставши чемпіонами Європи!

Катю! Дуже радий за тебе! Твоя жага до перемоги не знає меж. Ти йдеш до 
мети, не дивлячись ні на що, і врешті-решт її досягаєш. Чим даєш неабиякий при-
клад для оточуючих, показуючи, що немає неможливого.

Чемпіонської наснаги, сили духу, витривалості, гідних супротивників, щирих 
уболівальників і впевнених перемог на світових майданчиках! Тим паче, наступ-
на сходинка — Паралімпіада у Ріо-де-Жанейро наступного року. Віримо в тебе!

Ярослав Москаленко (Facebook)
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Трагедія

Україна-США
Украина ведёт себя с Соединёнными Штатами, 
как бунтующий неблагополучный подросток 

Голова парламентської групи «Воля народу» Ярослав Москален-
ко та його заступник, народний депутат Андрій Деркач відвідали 
Посольство Франції в Україні. Вони поклали квіти та вшанували 
хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Парижі під час терори-
стичних актів 13 листопада.

Ярослав Москаленко 
вшанував пам’ять загиблих 
під час терактів у Парижі

Голова групи «Воля народу» 
залишив запис у Книзі скорботи, 
відкритій Посольством у зв’язку з 
трагічними подіями. «Ніщо не може 
виправдати тероризм. Відбувся на-
пад не тільки на Францію, а на весь 
цивілізований світ», — підкреслив 
він.

 Ярослав Москаленко виразив 
співчуття французькій спільноті та 

висловив впевненість, що україн-
ський народ, який є частиною 
Європи, дуже особисто і глибо-
ко переживає Паризьку трагедію. 
«Наші думки з  родинами загиблих, 
— зазначив він. — Переконаний, 
Європа та Україна, разом із своїми 
західними партнерами стане ще 
більш об’єднаною, щоб разом про-
тистояти світовим загрозам».

Вишгородський районний суд 
Київської області підтримав по-
зицію обвинувачення прокура-
тури та засудив двох молодиків 
до 7 років позбавлення волі з 
конфіскацією усього майна за 
розбій.

Установлено, що раніше неодно-
разово судимі зловмисники вирі-
шили вчинити розбій на АЗС, що 
розташована в с. Лютіж Вишгород-
ського району.

 Для реалізації злочинної мети 
один чоловік взяв бейсбольну 
биту, а другий — металевий ключ.

Погрожуючи працівникам АЗС 
розправою, зловмисники викрали 
гроші з касового апарату. Після 
чого зникли з місця події.

 Дії злочинців кваліфіковано за ч. 
3 ст. 187 КК України (розбій).

Прокуратура Вишгородського 
району Київської області зверну-
лась до суду з вимогою позбавити 
зловмисників волі строком на 7 
років з конфіскацією всього належ-
ного їм майна в дохід держави.

Суд задовольнив вимогу у пов-
ному обсязі.

За матеріалами 
прес-служби прокуратури

 Київської області

Ведь, по словам Игоря Кононен-
ко, близкого товарища Петра Алек-
сеевича ещё со времён совмест-
ной службы в армии, а теперь его 
правой руки в партийно-фракцион-
ных делах БПП «Солидарность», 
президент Украины «в жёсткой 
форме» выговорил вице-президен-
ту Джозефу Байдену за поведение 
американского посла, позволивше-
го себе публично критиковать ра-
боту Генеральной прокуратуры. И 
Байден, дескать, тут же пообещал 
отозвать провинившегося Джеф-
фри Пайетта из Киева. «У нас эти 
американцы вот где!» — как бы 
продемонстрировал умозритель-
ный кулак Игорь Витальевич Коно-
ненко. А теперь и Нуланд наступи-
ла на те же грабли.

Американское посольство, ко-
нечно, бросилось опровергать, что 
Байден нечто подобное Порошен-
ко обещал, но вы кому поверите — 
клеркам госдеповским или верно-
му другу нашего президента?

Нужно сказать, что в своей речи 
в сенате Виктория Нуланд не толь-

ко по Генпрокуратуре прошлась, 
но и отметила коррупцию в пра-
вительстве и продажность судеб-
ной системы. А Максим Каменев в 
своей статье на РБК-Украина, где 
упомянуты слова Игоря Кононен-
ко, ссылаясь на свои источники, 
называет группу лиц в украинской 
власти, которые, по мнению аме-
риканцев, способствуют коррупции 
и потому должны лишиться своих 

постов. Помимо генпрокурора Вик-
тора Шокина, это глава ГФС Роман 
Насиров, руководитель президент-
ской Администрации Борис Ложкин 
и его заместитель, отвечающий за 
координацию с силовиками, Ан-
дрей Таранов. Конечно же, этого 
не может быть, слухи, враки и на-
праслина.

Никогда Виктория Нуланд не была так близка к отставке. Её 
заявление на сенатских слушаниях в комитете по международным 
отношениям о том, что в Украине нужно заново отстроить Генпро-
куратуру, по примеру новой полиции, и освободить этот орган от 
политического вмешательства, может дорого обойтись замести-
телю госсекретаря Соединённых Штатов. И раздача печенек на 
Майдане не спасёт. Президент Порошенко наверняка уже устроил 
Белому дому телефонный нагоняй, Обама долго и самоуничижи-
тельно извинялся.

Отношения с Америкой у нас 
непростые. Штаты наши опекуны, 
защитники и кормильцы, и пото-
му позволено им в Украине боль-
ше: берём — значит, слушаемся. 
Но получив такую солидную под-
держку и стабильную подкормку, 
мы вдруг надуваемся и начинаем 
по-подростковому взбрыкивать и 
демонстрировать характер: де-
скать, взрослые и самостоятель-

ные. Были бы самостоятельные, 
не требовали бы опеки. Особенно 
гордый нрав демонстрируют отече-
ственные гешефтмахеры и клепто-
маны: деньги, конечно, давайте, а 
в остальном разберёмся сами.

Украине до взросления и отказа 
от опеки ещё идти и идти, причём 
по сильно пересечённой местно-
сти. И то обстоятельство, что мы 
не можем убрать генпрокурора без 
внешней подмоги, да и с ней пока 
не выходит, не оставляет сомне-
ний в уровне нашей гражданской 
зрелости. 

Слишком многое нам ещё не под 
силу, и пока не факт, что когда-то 
будет. И гешефтмахеры с клеп-
томанами никуда не делись, они 
первыми оседлали реформатор-
скую риторику. Этих кровососущих 
американцы за нас не сбросят. А 
не сбросим мы — лишимся рано 
или поздно помощи и защиты, 
оставшись один на один с бедами 
внутренними и внешними. Миру-то 
наплевать, что мы не взрослеем, у 
него ко всем один счёт.

Президент, наверное, растрогал-
ся поддержкой, которую ему ока-
зал старый добрый товарищ и со-
ратник, поставивший заокеанских 
менторов на место. На кого ещё 
положиться гаранту в собственной 
стране. Не на народ же. Ну вот Шо-
кин ещё, пожалуй.

Леонид Швец

У Вишгороді 
двох молодиків 
засуджено 
за розбійний 
напад на АЗС

Моя міліція...

Прокуратура Парижу: у Сен-Дені 
одна загибла смертниця

У Сен-Дені під Парижем терористка-смертниця привела в дію 
бомбу. Троє підозрюваних осіб, що перебували в квартирі в одно-
му з будинків в центрі містечка, затримані, повідомила паризька 
прокуратура.

Під час поліцейської спецопера-
ції вранці у середу, 18 листопада, 
терористка-смертниця привела в 
дію бомбу. Вона загинула, повідом-
ляє паризька прокуратура. Інших 
нейтралізованих терористів немає. 
Водночас п’ятеро осіб затримані, 
уточнили в прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що під 
час спец-операції в Сен-Дені вбито 
двох осіб, а третій нібито забари-
кадувався у квартирі одного з бу-
динків в центрі передмістя Парижа 
Сен-Дені.

Інші подробиці не повідомля-
ються. Станом на 9.15 за серед-
ньоєвропейським часом операція 
поліції триває. Метою спецоперації 
в Сен-Дені є знешкодження або 
затримання можливого керівника 
терактів у Парижі, бельгійського 
ісламіста Абдельхаміда Абауда, 
додає AFP. Водночас достовірних 
даних про те, чи справді 28-річний 
підозрюваний перебував у квар-
тирі, здобуто не було. У ході опе-
рації також було поранено щонай-
менше трьох поліцейських.

Нагадаємо, французька поліція 
вранці 18 листопада почала анти-
терористичну операцію на північ 
від Парижа. У паризькому перед-
місті Сен-Дені було чути потужну 
стрілянину. Також триває розшук 

26-річного Салаха Абдеслама — 
брата одного зі смертників, який 
вчинив один з паризьких терактів.

*   *   *
Середа, 18.11.2015, 12:53
Активна фаза антитерористич-

ного рейду французької поліції у 
Сен-Дені на півночі Парижа завер-
шена.

Про це заявив прес-секретар 
уряду франції Стефан Ле Фоль, 
повідомляє Le Figaro.

Спецоперація у Сен-Дені, яка 
була спрямована на затримання 
терористів, причетних до терактів у 
Парижі, розпочалася о 4:20 за міс-
цевим часом.

У квартирі затримали трьох осіб. 
Неподалік від будинку також затри-
мали чоловіка і жінку. Згодом, були 
затримані ще двоє підозрюваних.

Під час спецоперації легкі пора-
нення отримала п’ять поліцейсь-
ких. Крім того, на початку штурму 
загинув поліцейський пес.

Арестован экс-глава Аграрного фонда. Ему вменяют растрату в полмиллиарда
Корупції — бій?

С ходатайством об аресте быв-
шего топ-чиновника в суд обрати-
лась Генпрокуратура. Как следует 
из судебного документа, Главное 
следственное управление ГПУ 
ведет досудебное расследование 

Апелляционный суд Киева взял под стражу бывшего директора 
Аграрного фонда по подозрению в растрате 521 млн. гривен.

Об этом стало известно из определения апелляционной ин-
станции от 29 октября 2015 года, размещенного в Едином реестре 
судебных решений.

по признакам правонарушений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 
ст. 366 УК Украины (растрата в осо-
бо крупных размерах и служебный 
подлог).

Органом предварительного 

расследования установлено, что 
подозреваемый — бывший пред-
седатель Аграрного фонда Украи-
ны, находясь на этой должности, 
завладел деньгами фонда, пред-
назначенными для покупки саха-
ра-песка, изготовленного из све-
кольного урожая 2010 года в сумме 
521,385 млн. гривен. Товар должны 
были поставить компаниии «Аль-
бента» и «Оил Ривер», однако не 

выполнили условий договора.
Имя бывшего чиновника в судеб-

ных документах не указано. При 
этом отмечается, что он является 
уроженцем Донецка, а преступле-
ние было совершено в 2010-2011 
г. г.

Как известно, должность дирек-
тора Аграрного Фонда с мая 2010 
года по апрель 2011 гг.  занимал  
Александр Маренец.

В доме премьер-министра 
Арсения Яценюка в Новых 
Петровцах, по соседству с «Ме-
жигорьем», под Киевом закон-
чился ремонт, который длился 
два года.

Все это время Яценюк с 
супругой Терезией и двумя 
дочерьми Кристиной и Софией 
жили в квартире, в многоэтажке 
на Печерске.

И вот недавно, по нашей инфор-
мации, глава Кабмина наконец-то 
переехал за город.  Его столичные 
соседи уже жалуются, что теперь 
их парадное не охраняют, как пре-
жде.

...К возвращению семейства в 
жилой массив «Лазарев сад», что 
в Новых Петровцах, усилили ох-
рану. В квартале, где расположено 
поместье Яценюка, появился пост 
охраны и шлагбаум.

Доступ на улицу Княгини Оль-
ги перекрыт для посторонних. На 
выезде висят камеры видеонаблю-
дения.  Такие меры безопасности 
были предприняты из-за частых 
визитов активистов и митингую-
щих. Хотя ранее на эту улицу мож-
но было проехать или пройти без 
всяких проблем.

Судя по налоговой декларации, 
на территории имения находится 
два дома (114 квадратных метров 
и 300 квадратных метров), гараж, 
беседка, бассейн и детская пло-
щадка. Фасады из красного кирпи-
ча остались не тронутыми.

Изменения в доме, которому 
уже 10 лет, коснулись лишь вну-
тренностей: перекрасили стены, 
заменили сантехнику в двух сануз-
лах и частично мебель. 

Теперь трассу, по которой ранее 
на работу ездил экс-президент 
Виктор Янукович, перекрывают 
для премьера Яценюка. 

Варвара Квитка

Поздоровляємо!
«Трассу 
Януковича» стали 
перекрывать 
для Яценюка
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Мой город...
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Повертаючись до надрукованого

3

Киває на міськраду ЖЕК, ну, а міськрада — 
шле до ЖЕКу. А на Грушевського, 
тим часом, як мерзнув, так і мерзне люд...

Якщо наші чиновники всіх рівнів беруть хабарі та придуму-
ють різноманітні хитромудрі корупційні схеми замість того, 
щоб займатися своїми безпосередніми функціональними 
обов’язками, система не може нормально працювати. Точніше, 
працює, як кажуть, через пень-колоду, по інерції, за законами і 
принципами, сформованими ще в СРСР. Ні, набагато гірше. Бо 
в СРСР був хоч якийсь порядок і відповідальність. 

Сьогодні ніхто ні за що не відповідає. Бо царює безкарність.
В №1 (244) від 16 січня 2015 р. ми  надрукували матеріал 

«Главное, чтобы мне было хорошо!» или Повышенный ком-
форт... за счет соседей. Что с этим делать?».

В ньому йшлося про мешканців кв. №7 буд. по вул. Грушев-
ського, 6 в м. Вишгороді, які переробили систему внутрішнього 
опалення своєї квартири. Внаслідок чого вже протягом майже 
10 років страждають мешканці сусідніх квартир, розташованих 
над і під кв. №7. 

Особливо загострилася ситуація минулої зими, — швидше за 
все, внаслідок зменшення тиску в трубах центрального опа-
лення... 

Нагадаємо, що в кв. №7 пра-
цівники КПЖ і КГ Вишгородської 
міської ради зуміли потрапити 
абсолютно випадково, 31 січня 
2014 р. Завдяки тому, що комісію 
КПЖ і КГ очолював в той день 
особисто начальник підприєм-
ства М. Шененко. А коли потра-
пили, дуже здивувалися. 

Бо, по-перше, побачили, що 
труба, по якій рухається тепло-
носій, замінена на трубу меншого 
діаметру; по-друге, — що, внаслі-
док переносу батареї опалення 
з кімнати на балкон, теплоносій 
змушений міняти площину обер-
тання, а не  обертатися в одній 
площині, як має бути згідно про-
екту; по-третє, — що чавунну  ба-
тарею замінили на алюмінієву, 
яка має більшу тепловіддачу, але  
менший діаметр труби. В-четвер-
тих, — що, вірогідно, замінили на 
алюмінієву і чавунну батарею на 
кухні.

Окрім того, цілком можливо, як 
запідозрили спеціалісти з КПЖ та 
КХ, ще й влаштували собі поли 
з підігрівом. Але перевірити це 
було неможливо, оскільки труба 
стояка в кімнаті виявилася заши-
тою гіпсокартоном. 

Тут же, на місці, в присутності 
мешканця квартири (що було 
зафіксовано), працівники КПЖ 
і КГ склали акт, де вказувалося, 
що (цитую): «...в результаті   об-
стеження встановлено, що в кв. 
№7 було виявлене самовільне 
втручання в систему опалення 
в кухні, залі, спальні», а, також, 
що мешканцями квартири «не-
дотримано технічних умов при  
виконанні перепланування те-
плових внутрішньобудинкових 
мереж, що ускладнює проток 
теплоносія на верхні поверхи».

15 січня 2015 р. начальник 
КПЖ і КГ Вишгородської міськра-
ди М. Шененко через мешканців 
кв. 35 (які живуть на 9-му повер-
сі і більше всіх страждають вна-
слідок переобладнань у кв. №7) 
повідомив всіх мешканців квар-
тир по злополучному стояку, що 
«...при обстеженні було виявле-
но самовільне переобладнання 
системи опалення мешканцями 
квартири №7, по цьому факту 
складено акт та направлено 
листи з вимогою привести си-
стему опалення до первинного 
стану». І що «в разі невиконання 
вимог комунальне підприємство 
буде звертатися до відповідних 
органів».  

Через два тижні, 3.02.2015 р. 
такого самого листа (слово в сло-
во) отримали мешканці кв. №35.

Оскільки опалювальний се-
зон завершувався, а тепло в 
квартирах, розташованих над 
квартирою №7 не з’являлося, в 
№5(248) нашої газети від 20 лю-
того ми надрукували матеріал 

«Зима закінчується, а в квар-
тирах на Грушевського, 6 не 
теплішає...». В якому розповіли 
як саме зреагував на лист КПЖ і 
КГ з прикладеним до нього актом 
Вишгородський міськвиконком. 

Нагадуємо. По-перше, лист, 
про який йдеться, потрапив до 
міськвиконкому 9 січня 2015 р., 
але секретар адмінкомісії В. Сте-
фанівський отримав його лише 
на початку лютого. По-друге, 
коли В. Стефанівський, нарешті, 
«вирахував» господаря кварти-
ри, той висловив готовність «все 
зробити» і, навіть, зауважив, що 
готовий «взагалі відрізати свою 
квартиру від мережі опалення». 

На цьому об’єднані зусилля 
КПЖ і КГ та міськвиконкому по 
вирішенню проблеми, як і слід 
було очікувати, закінчилися. Ра-
зом з опалювальним сезоном. 
Бо: «немає опалювального сезо-
ну — немає проблем з теплом». 
Як у тов. Сталіна, який любив 
повторювати: «Немає людини — 
немає проблеми».

Однак, мешканці квартир, 
розташованих над помешканням 
№7, на відміну керівників КПЖ і 
КГ Вишгородської міськради та 
Вишгородського міськвиконко-
му, добре пам’ятали не тільки 
приказки «вождя народів», а й 
закони природи, згідно з якими 
на зміну сонячним весні й літу 
раніше чи пізніше приходять до-
щова осінь і морозна зима. Тож, 
незважаючи на сонечко, що вже 
добре припікало, 26 травня  2015 
р. надіслали до КПЖ і КГ чергову 
заяву, в якій попросили (цитую):

«1. Надати відповідь про захо-
ди, які було вжито щодо усунен-
ня самовільного переобладнан-
ня системи опалення кв. №7, які 
призвели до блокування поста-
чання тепла по стояку кв. №11, 
№15, №19, №23, №27, №31 та 
№35 та, частково, кв. №3.

2) ...Забезпечити надходження 
тепла від централізованого те-
плопостачання до будинку та до 
наших квартир».   

Начальник КПЖ і КГ М. Ше-
ненко зреагував миттєво: вже 2 
червня 2015 р. мешканці кв. №35 
отримали відповідь про те, що 
«...Ваша  заява спрямована за 
належністю для її розгляду і на-
дання оцінки вчиненим діям Ва-
шого сусіда, до адміністратив-
ної комісії Вишгородської міської 
ради, оскільки у КПЖ і КГ немає 
осіб, уповноважених складати 
документи про порушення чин-
ного законодавства».

Ви зрозуміли, шановні читачі? 
Особливо ті, з кого протягом мі-
сяців, а то й років «п’ють кров» 
жеківськи юристи, намагаючись 
стягнути кошти за існуючі лише 
на папері послуги. В КПЖ і КГ, ви-
являється, «немає осіб, уповно-
важених складати документи 
про порушення чинного законо-
давства»! А позови проти вас на 
прохання М. Шененка, мабуть, 
пишуть юристи Верховної Ради. 
Чи Кабінету міністрів. Чи Мінре-
гіонбуду. В порядку дружньої до-
помоги М. Шененку... 

Почекавши два місяці і впевни-
шись, що, чи то «осіб, уповнова-
жених складати документи про 
порушення чинного законодав-

повідомляємо наступне.
З метою вивчення причини 

відсутності тепла заплановано 
вихід комісії на 26.10.2015 року. 
Про результати Вас буде пові-
домлено додатково».

29 жовтня 2015 р. точнісінько 
таку саму обіцянку (слово в сло-
во) мешканці кв. №35 отримали 
від М. Решетнікової.

Нарешті, 3 листопада 2015 р. 
вже третій в. о. Вишгородського 
міського голови — О. Рачинський 
відповів КПЖ і КГ (на його лист 
від 2 червня ц. р.), що (цитую):

«У виконавчому комітеті Виш-
городської міської ради уважно 
розглянуто Ваше звернення (вх. 
2-26/32 від 09.01.2015 року) на 

скарги мешканців будинку №6 по 
вул. Грушевського у м. Вишго-
роді відносно системи централі-
зованого опалення та повідом-
ляємо наступне:

Секретарем адміністратив-
ної комісії при виконавчому комі-
теті Вишгородської міської ради 
Стефанівським В.С. 17.01.2008 
року складено адміністратив-
ний протокол за ст. 150 Кодек-
су України про адміністративні 
правопорушення відносно влас-
ника квартири № 7 по вул. Гру-
шевського,6 у м. Вишгороді гр. 
Зозулі Володимира Олександро-
вича. Постановою адміністра-
тивної комісії № 9 від 20.02.2008 
року (! — авт.), гр. Зозулю В.О. 
притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності у вигляді 
штрафу . 

На сьогоднішній день гр. Зозу-
ля В. О. не виготовив та не уз-
годив проект опалення у ВРКП 
«Вишгородтепломережа».

Враховуючи вищевикладе-

ства», не знайшлося й в складі 
адмінкомісії, чи то лист М. Ше-
ненка до неї просто не дійшов, 
мешканці кв. №35 звернулися за 
допомогою до свого депутата Б. 
Руденка (між іншим, заступника 
начальника КПЖ і КГ Вишгород-
ської міськради) та в. о. Виш-
городського міського голови М. 
Решетнікової. Відповідно — 16 та 
17 вересня. 

Б. Руденок, який не один рік 
«клеїв дурня» і як заступник на-
чальника КПЖ і КГ, і як депутат 
міськради (що добе видно з ситу-
ації, про яку йдеться), заявив, що 
він «буде балотуватися по іншо-
му округу». 

Замість М. Решетікової 26 жо-
втня 2015 р. (через місяць і — 
після виборів) відповів в. о. голо-
ви міськвиконкому О. Ростовцев:

«Шановний Петре Григорови-
чу!

На Ваше звернення (вх. 2-31/В-
2270 від 17.09.2015 року) щодо 
відсутності тепла в квартирі 

не, дане питання буде розгля-
нуто на черговому засіданні 
адміністративної комісії за 
результатам якої, Вас буде 
повідомлено додатково».

Що б ви зробили, шановні чи-
тачі, після отримання такої, м’яко 
кажучи, недолугої відповіді? 

Я б, неначе та ворона з анекдо-
ту (пам’ятаєте: чорне, довге, кар-
кає і літає — це що? Відповідь:  
ворона шлангом прикинулась!) 
теж прикинувся шлангом.

Так само зробив М. Шененко. 
А саме: 5 листопада направив 
листа зразу на дві адреси: меш-
канцям кв. №35 повідомив, що 
міська рада порадила КПЖ і КГ 
звернутися до міліції, то ж вони  
й звернулися — «з метою вста-
новлення місця перебування гр. 
Зозулі В. О. і притягнення його до 
адмінвідповідальності». 

А мешканців кв. №3 повідомив, 
що і ті, начебто, «втрутилися в 
систему опалення, шляхом вста-
новлення ігольчатих клапанів, які 
ускладнюють прохід теплоносія». 
І — висунули вимогу поміняти 
ігольчаті клапани на парові.

Мовляв, те, що ми з міськомом 
пальцем об палець за рік не вда-
рили, щоб вирішити проблему 
— нічого страшного. Може, і не в 
кв. №7 треба шукати її коріння. А, 
наприклад, в кв. №3... 

В. Борзовець
Від редакції
Звичайно, зараз можна пів-

року пробувати заскочити зне-
нацька мешканців кв. №3. А 
під Новий рік, або одразу після 
нього, взявши їх «тепленьки-
ми», виявити не три, а, напри-
клад, п’ять «неправильних» 
клапанів, і написати листа до 
адмінкомісії міськради. А во-
сени знайти ще якусь причи-
ну, щоб не чіпати гр. Зозулю 
В. О. із його комфортолюби-
вим сімейством. Тим часом 
міліція буде його довго шука-
ти, і, можливо, навіть, знай-
де. Складе адмінпротокол, і, 
можливо, навіть, оштрафує. 
Гривень, так, на 75. Які він, по-
сміявшись, можливо, навіть, 
заплатить... Далі міліціонери 
розведуть руками і порадять 
мешканцям семи квартир звер-
татися до суду. Суд... Я не буду 
розповідати вам про наші суди 
і систему виконання судових 
рішень — самі знаєте... 

Я вам, шановні читачі, роз-
кажу, як мало б бути. Наступ-
ного дня після виявлення по-
рушень квартира Зозулі В. О. 
повинна була бути відрізана 
від теплопостачання. А він сам 
— оштрафований, так, тисяч на 
десять... Повірте, він привів би 
свою систему теплопостачан-
ня в належний стан протягом 
тижня. І всім своїм знайомим 
розповів би, що так робити не 
можна. Ні в якому разі. 

Так вирішуються питання в 
цивилізованих, по-справжньо-
му демократичних країнах. 

У нас — не демократія, а 
бардак, де немає ні прав, ні 
обов’язків, ні відповідаль-
ності. Де влада проявляє 
волю, кмітливість і долає 
будь-які перепони лише в од-
ному випадку: коли мова йде 
про власне збагачення її пред-
ставників.   

Влада в місті змінилася. 
Можливо, зміниться на краще 
і наше життя? І в семи кварти-
рах на вул. Грушевського, на-
решті, потеплішає? 

                                                                     Вербовій В.А.
07300, м. Вишгород, вул. Грушевського, 6 кв. № 35

На Вашу заяву (вх. № 143 від 26.06.2014 р.) щодо вжиття заходів направле-
них на забезпечення споживачів належної якості житлово-комунальними послу-
гами повідомляємо наступне.

Ваша заява спрямована за належністю для її розгляду і надання оцінки вчи-
неним діям Вашого сусіда, до адміністративної комісії Вишгородської міської 
ради, оскільки у КП ЖКГ немає осіб, уповноважених складати документи про 
порушення чинного законодавства.

                                                                           Гр. Вербовому П.М.
07300, м. Вишгород, вул. Грушевського,6 кв. 35

Шановний Петре Григоровичу!

На Ваше звернення (вх. 2-31/В-2270 від 17.09.2015 року) щодо відсутності 
тепла в квартирі повідомляємо наступне.

З метою вивчення причини відсутності тепла заплановано вихід комісії на 
26.10.2015 року. Про результати Вас буде повідомлено додатково.
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ПРИКЛАД «ПОЛІТИЧНОЇ 
ЛОГІКИ» І. ПОБІДАШ

...Звичайно, порядок, в якому 
були розташовані політичні сили 
в цьому списку — питання не 
суттєве. Але я приділяю цьому 
порядку стільки уваги тому, що 
якраз тут в повній мірі проявили-
ся всі, найбільш характерні риси 
І. Побідаш, як керівника і політи-
ка — суб’єктивізм, волюнтаризм 
і відсутність будь-якої логіки в 
діях.

По-перше, жодної логіки не-
має в тому, що вона поставила 
себе в цьому списку на перше 
місце. Адже мова йде про вибо-
ри нової ради (а не старої, яку 
вона півтора роки очолювала), і 
за нормальною логікою першим 
в цьому списку мав би стояти 
представник політичної сили, яка 
набрала найбільшу кількість го-
лосів виборців — Р. Кириченко

Другим мав би бути представ-
ник «Нашого краю» — політичної 
сили, яка зайняла друге місце.

А от представників «Грома-
дянської позиції», «Свободи» і 
«Батьківщини» І. Побідаш могла 
розташовувати як їй заманеться, 
оскільки вони отримали однакову 
кількість мандатів. 

Однак, звичайну, нормальну 
об’єктивну людську логіку І. По-

бідаш, як завжди, замінила «ло-
гікою» політичною.

Політична логіка І. Побідаш 
полягає в тому, що про який би 
список не йшлося, її прізвище 
має стояти під номером першим, 
— от воно й опинилося на чолі 
списку.

«Другий закон політичної ло-
гіки І. Побідаш» полягає в тому, 
що справедливим є те, що вона 
важає справедливим. Таким чи-
ном, номером другим виявився 
О. Дзюба тому, що, за логікою 
І. Побідаш, справа зовсім не в 
тому, що там думають виборці, 
які довірили «БПП «Солідар-
ність» 9 мандатів. Набагато важ-

Виступ кандидата на посаду голови районної ради Р. Кириченка:

«...Вибори пройшли. Люди повірили нашим програмам, нашим обіцянкам. Громада Виш-
городського району хоче бачити свій край процвітаючим. Але що нам для цього потрібно? 
Потрібно об’єднатися і працювати на загальний результат. Наш обов’язок: зробити ефектив-
ною роботу Вишгородської районної ради. Досить чвар, блокувань роботи районної ради,  
потрібно сідати за стіл переговорів, якщо немає спільної думки, і доходити до консенсусу. 
Нас люди обрали, щоб ми в найкоротший термін вже їм донесли результати нашої роботи. 
Я, якщо стану головою Вишгородської районної ради, докладу всіх зусиль, щоб ця робота 
була плідною. І щоб цей орган не перетворювався на майданчик для бойових дій. Що нам 
для цього потрібно? Для цього потрібно створити дорожню карту роботи Вишгородської 
районної ради. І ця дорожня карта має бути узгоджена зі всіма політичними силами, незва-
жаючи чи це більшість, чи це меншість. 

Тепер хочу коротко вам доповісти про себе. Мене звати Кириченко Ростислав Миколай-
ович. Я народився в 1985 році в Вишгородському районі. Народився і виріс в селі Лютіж. 
Закінчив Лютіжську школу. Після закінчення школи вступив до Національного аграрного 
університету. За фахом — економіст. Закінчивши університет в 2007 році з кваліфікацією 
магістр з фінансів, я почав працювати за контрактом в міністерстві екології. Пропрацював-
ши там два місяці, я вступив ще до лав Національного університету ім. Т. Г. Шевченка за 
напрямком «правознавство». Під час цього навчання, це було заочне навчання, я працював 
в Вишгородській райдержадміністрації.  Пропрацювавши півтора роки, я  перейшов пра-
цювати за фахом в контрольно-ревізійне управління Київської області, пропрацював там 
ще півтора роки, мене запросили працювати після цього в Управління з питань власності 
Київської обласної державної адміністрації. Я працював там завідуючим сектором управ-
ління майна. Після цього мене запросили працювати заступником директора в комуналь-
не підприємство обласної ради «Друкар». Працюючи на цій посаді місяць, директору не 
подовжили контракт, оскільки підприємство було збиткове, мало заборгованість майже по 
всім платежам, в тому числі в бюджети області і в державний, я став виконувати обов’язки 
директора. За півтора роки я вивів це підприємство із збиткового в прибуткове, погасив 
борги і мені запропонували працювати директором за контрактом на рік. Пропрацювавши 
рік за контрактом, так сталося, що якраз підходили парламентські вибори, я займався  96-м 
округом, зокрема в Вишгороді організацією парламентських виборів.  Після Нового року 
мені запропонували очолити районну організацію Вишгородську «Блок Петра Порошенка», 
я її очолив, мені запропонували організовувати роботу партійної організації не лише в рай-
оні, а й в 96-му окрузі.       

Зараз займаю посаду, знову ж таки, заступника директора цього комунального підприєм-
ства «Друкар»... 

Хочу вам ще розповісти про свої початкові ініціативи. Як я бачу початок роботи і які вже  є 
напрацювання з цього приводу. 

По-перше — це програма енергоефективності та енергозбереження. Я думаю, всі ро-
зуміють актуальність цієї програми, вона  від елементарної економії бюджетних коштів.. 
буде економити і кошти, які сплачують платники податків. Ну, і, враховуючи нинішню ситуа-
цію в Україні, подібні заходи, вважаю, є актуальними.

По-друге — це програма підтримки учасників АТО. Майже в кожній сім’ї, в кожній родині 
є або знайомий, або член сім’ї, хто вже тим чи іншим боком стикнувся з цією проблемою. 
Вона дозволить підвищити рівень соціального захисту демобілізованих військовослужбов-
ців. Зокрема, йдеться про матеріальну, психологічну та взагалі допомогу під час повернен-
ня людей до нормального життя. 

По-третє, це програма розвитку туризму. В ній я бачу невичерпний потенціал Вишгород-
ського району. Так, що я вам ще хочу сказати. Хочу сказати, що, також, буду працювати над 
створенням комфортних умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Це, в першу чергу, 
прозорі правила гри, стабільні і єдині для всіх. Зокрема, йдеться про залучення інвесторів в 
туристичну та аграрну галузі. Вся моя робота буде побудована таким чином, щоб планомір-
но сформувати позитивний імідж Вишгородського району. Це — одне з головних завдань, 
які я буду ставити перед собою і буду ставити перед іншими. 

Маю ще багато ініціатив, багато ідей. Оскільки я — молода, енергійна людина, це для 
мене, — депутатство і балотування на голову районної ради, — нове, але я вирішив для 
себе балотуватися, тому, що бачу в собі сили і відчуваю енергію... 

Дякую вам за увагу і сподіваюся на вашу підтримку, і пропозиції, і, в подальшому — спі-
впрацю.  

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

Виступ кандидата на посаду голови районної ради О. Дзюби: 

«...Вибори голови районної ради — це те саме волевиявлення людей, яке дозволяє змі-
нити ситуацію на краще. На жаль, сьогодні... люди в нас зневірені. На виборах була найгір-
ша явка за весь цей час. 

Стосовно своєї автобіографії. Родився я в 1975 році. Закінчив Національний аграрний 
університет за фахом «економіка підприємства в галузі агропромислового комлексу», від-
крив, будучи студентом, товариство з обмеженою відповідальністю, був директором цього 
підприємства, будучи студентом, створив сім’ю, зараз маю трьох дітей, одружений, після 
закінчення університету вирішив для себе і пішов служити в органи державної безпеки в 
службу безпеки України. Де і прослужив до 2006 року, звільнився в званні майора,  звіль-
нився тому, що на той час СБУ перестала виконувати ті функції, які на неї покладалися. 
Прийняв для себе таке рішення, пішов працювати помічником народного депутата України 
Гнаткевича Юрія Васильовича, представника партії «Батьківщина», в той же час в 2007 
році став членом партії «Батьківщина», до сьогоднішнього дня в жодній іншій партії не був. 
Пережили тяжкі часи для нашої партії, і арешт нашого лідера, і правління банди Янукови-
ча, але вистояли. Вистояли найсильніші. На сьогоднішній день працюю головою правління 
гаражно-будівельного кооперативу «Перемога». Також займаюся громадською діяльністю, 
є засновником благодійного фонду «З відкритим серцем — у майбутнє», фонд цей відомий 
на Вишгородщині, знають нас бійці, займаємося з початку війни забезпеченням наших вій-
ськовослужбовців, які проходять службу  зараз на сході нашої країни. Також я є засновни-
ком народної ради міста Вишгорода і Вишгородського району. Це — стосовно своєї автобіо-
графії. Стосовно того, які кроки і яким чином я буду діяти у разі обрання мене головою ради. 
Ну, перш за все, осовні засади в моїй роботі — це буде справедливість і відкритість. Хочу, 
насамперед, повернути довіру. Довіру, як в цілому до районної ради, як до колегіального 
органу, так і довіру до кожного з депутатів. На жаль, на протязі останього часу, — і це показу-
ють вибори, — люди не тільки не довіряють органам місцевого самоврядування, а і бояться, 
навіть, звертатися. Перш за все, хочу, щоб кожен з депутатів мав рівні права. Щоб кожен з 
депутатів мав можливість свої громади забезпечити всім тим, в чому вони мають потребу. 
Найголовніше для мене — це пряма співпраця з сільськими головами. Тому, що сільські го-
лови — це та перша ланка, яка найкраще знає всю проблематику цього населеного пункту, 
кожен день стикається з проблемами людей... Ну, і повинен бути зв’язок, — між радою че-
рез депутатів, — і сільськими головами. Стосовно тих, на сьогоднішній день проблем, які іс-
нують в нашому районі і в цілому в державі. Ми зараз стоїмо перед серйозною задачею: це 
—  адміністративно-територіальна реформа. Вона, нібито, вже розпочалася, але в тому... 
Я, чесно кажучи, об’єднання територіальних громад на сьогоднішній день, взагалі не бачу 
в тому ракурсі, який сьогодні відбувається. Звісно, все це об’єднаня, воно повинно пройти 
виключно на добровільній основі. Я був присутній майже на всіх зборах територіальних 
громад, на громадських слуханнях. Можу зробити один висновок: там де проводились збо-
ри, люди категорично проти сьогоднішнього об’єднання територіальних громад. Є яскравий 
приклад у нас стосовно Гаврилівки, де було прийнято рішення незрозуміло як, незрозуміло 
ким, незрозуміло в якій формі, але маємо те, що маємо. На сьогоднішній день є вірогідність 
того, що Гаврилівка разом з Синяком можуть відійти... В мене запитання: що, для цього 
потрібно було робити в раді і адміністрації, чому так сталося, причина такого рішення. Звер-
таються люди, вони такого рішення не приймали і не хочуть приймати, нагадаю, що мова 
йде про бюджетоутворююче село взагалі для нашого району. Сталося це тому, що село не 
має нормального сполучення, Буча і Ірпінь до цього підключилися, запустили нові автобуси, 
і люди погодилися. Ну, такого не може бути. Якщо ми хочемо зробити так, щоб у нас була 
самодостатня громада, треба зробити всі умови для того, щоб ця самодостатня громада 
знала, що в нас є органи державної влади, які, перш за все, піклуються саме про грома-
дян, в тому числі, за нормальне транпортне сполучення. В тому числі — й за нормальний 
розподіл бюджетних коштів, справедливий роподіл. Щоб у нас не було принципу такого: 
свій — даємо, не свій — не даємо. В нас всі повинні бути рівні. Всі повинні знати, що є якась 
проблематика і цю проблематику треба вирішувати. Виключно з принципів необхідності й 
доцільності. Якщо ми зараз не згуртуємось... Я підтримую Олександра Приходька з приводу 
того, що робота повинна бути консолідованою. Стосовно адміністрації, стосовно ради, сто-
совно міської ради й міського голови. Впевнений в тому, що кого б не обрали головою, перш 
за все, він повинен консолідувати всі політичні сили. І всі політичні сили працювати повинні 
виключно на одне: на забезпечення потреб наших громад. Як би це складно не було,  але 
думаю, що нам вдасться все це зробити.           

Головою Вишгородської районної ради 
обурена І. Побідаш вважає, що — ціною

Перша сесія районної ради

ливіше те,  про що мріють дріб-
ні політичні гравці, яких вона 
«об’єднала». 

Таким чином, бачимо, що ви-
борці із своїм головним вибо-
ром (БПП «Солідарність») і його 
представником Р. Кириченко 
знаходяться в ієрархії цінностей 
І. Побідаш лише на третьому (!) 
місці. Після себе, любимої, та 
власних тимчасових політичних 
попутників (політичних друзів у 

І. Побідаш бути, в принципі, не 
може, оскільки дружба передба-
чає рівноправні стосунки).   

...Але, навіть виходячи із цієї 
специфічної політичної логіки, 
номером четвертим в цьому 
списку мав би бути «Наш край». 
Чому він опинився на 5-му місці? 
Дуже просто: цим І. Побідаш вис-
ловила до цієї політичної сили 
своє особливе презирство. Як до  
«зборища» «недобитків регіонів» 

за її власним виразом... 

ЩЕ ОДНА «ПЕРЕМОГА»:
«СПІКЕР» СЕСІЇ О. ДЗЮБА 

...Депутати, хоча у багатьох із 
них виникли питання, за запропо-
нований І. Побідаш список членів 
президії проголосували. На що І. 
Побідаш і розраховувала. 

Новообрані члени президії зай-
няли свої місця, Ю. Боярин, на-
впаки, приєднався до гостей та 

запрошених. 
Але «перемогу» потрібно було 

закріплювати. І тут теж все було 
розіграно, як по нотах: І. Побідаш 
оголосила, що робоча група де-
мократично пропонує вести сесію 
по черзі згідно кількості набраних 
голосів. Однак, депутат Г. Пана-
марчук (ВО «Батьківщина») такої 
демократії не зрозумів і запропо-
нував, щоб першим почав вести 
сесію О. Дзюба. 

Ірина ПобідашОлександр ПриходькоІван Клюзко
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Прояснив пропозицію «ради-
кал-ляшківець» В. Дерпак, заува-
живши, що «оскільки п’ять партій, 
які об’єдналися, мають загалом 
19 голосів, то, значить, їх пред-
ставник і повинен стати першим 
«спікером» сесії.  

Проголосували. 
19 депутатів пропозицію під-

тримали. Перемога? Перемога!

ОБГОВОРЕННЯ
О. Дзюба оголосив порядок 

денний:
1) про обрання лічильної 

комісії;
2) про обрання секретаря рай-

онної ради;
3) звіт робочої групи про прове-

дену роботу;
4) про обрання голови район-

ної ради.
І. Побідаш запропонувала пер-

шим розглянути звіт робочої гру-
пи. Депутати не заперечували.

Звіт звівся до того, що І. По-
бідаш озвучила пропозицію ро-
бочої групи щодо членів лічиль-
ної комісії:

1) Т. Помаз (ВО «Свобода»);
2) К. Кожанов (ВО «Батьківщи-

на»);
3) О. Мартиненко («Наш край»);
4) М. Якимчук (БПП «Солідар-

ність»);
5) В. Бернадін («Громадянська 

позиція»).
Окрім того, було запропонова-

но обрати такий секретаріат сесії:
— Л. Кашинська (керуюча спра-

вами райради);
— М. Ганіцька (Радикальна 

партія О. Ляшка);
— К. Олексій (ВО «Свобода»).
Знову ж, таки, депутати з цими 

пропозиціями згодились.
Далі І. Побідаш повідомила, що 

на засіданні робочої групи на по-
саду голови районної ради була 

висунута лише одна кандидату-
ра — О. Приходька від політсили 
«Наш край».

Окрім того, було запропоно-
вано внести зміни до чинного 
Регламенту райради, а саме — 
зменшити кількість членів фрак-
ції політичних партій в райраді з 
5-ти до 2-х осіб. 

Нарешті, робоча група під 
керівництвом І. Побідаш запро-
понувала створити в новій раді 
наступні комісії:

— з питань бюджету, фінансів, 
цінової політики, загальноеко-
номічного розвитку та інвестицій-
ної діяльності;

— з питань регламенту, де-
путатської етики, забезпечення 
діяльності депутатів, законності, 
правопорядку, боротьби з коруп-
цією;

— з питань земельних відносин 
та агропромислового розвитку;

— з питань екології, користу-
вання надрами, надзвичайних 
ситуацій та проблем Чорнобиль-
ської катастрофи;

— з питань охорони здоров’я, 
материнства, соціального за-
хисту населення, сім’ї, молоді, 
спорту та туризму;

— з питань комунальної влас-
ності, розвитку промисловості, 
підприємництва та інфраструк-
тури;

— з питань освіти, культури, 
духовності, свободи слова та за-
собів масової інформації. 

Депутати, проголосувавши 
(списком) за п’ять членів лічиль-
ної комісії, запропонованих робо-
чою групою, пішли на перерву. 

ПІДГОТОВКА 
ДО ГОЛОСУВАННЯ

Після перерви було зачитано 
протокол №1 засідання лічиль-
ної комісії, згідно з яким головою 

комісії було обрано О. Мартинен-
ка, заступником — В. Бернадіна, 
секретарем — Т. Помаз. 

Депутати затвердили протоко-
ли лічильної комісії та секретаріа-
ту сесії (голова — К. Олексій, за-
ступник — М. Ганіцька, секретар 
— Л. Кашинська). 

КАНДИДАТИ
Коли депутати перейшли до 

обговорення четвертого питання. 
порядку денного (обрання голови 
райради), з’ясувалося, що окрім 
О. Приходька, висунутого партією 
«Наш край», є ще два кандидати: 
О. Дзюба, якого запропонував Г. 
Панмарчук, та Р. Кириченко, за-
пропонований І. Клюзко.

обрано Ростислава Кириченка. Вкрай 
«зради» та обіцяє «боротися за людей»...

Однак, оскільки О. Приходько 
взяв самовідвід, в бюлетені для 
голосування внесли лише дві 
кандидатури: Олександра Дзюби 
— від ВО «Батьківщина» та Ро-
стислава Кириченко — від БПП 
«Солідарність». 

Переміг Р. Кириченко. Що про-
сто обурило І. Побідаш і викли-
кало з її боку в Facebook отакий 
от (див. нижче) «викид» бруду та 
погроз на адресу «зрадників». В 
принципі, її можна зрозуміти.  

З ТОЧКИ ЗОРУ 
ІРИНИ ПОБІДАШ...

28 лютого 2014 р. ВО «Бать-
ківщина» допомогла І. Побідаш, 
— на моє тверде переконання 

— незаконно, — зайняти крісло 
голови районної ради. Як саме 
це відбувалося і яку роль в цьо-
му зіграли створена Т. Івановим 
«Народна рада м. Вишгорода 
та Вишгородського району» та 
народжена нею «Самооборона 
Вишгородщини», ми розповідали 
не один раз. 

Зауважу: це певним чином ха-
рактеризує не лише І. Побідаш та 
«Самооборону», а й ВО «Батьків-
щина». Не лише тому, що її пред-
ставники погодились з прямою 
наругою над принципами демо-
кратії з боку І. Побідаш і «Само-
оборони» під час сесії 28 лютого 
2014 р. і, фактично, політично 
освятили цю наругу. А й тому, що 
керівництво цієї політичної сили 
по сьогоднішній день, по-перше, 
так і не визнало своєї помилки, 
по-друге, проявило повну і абсо-
лютну безпринципність відносно 
оцінки корупційних схем, що пра-
цювали і продовжують працюва-
ти, в першу чергу, в м. Вишгороді, 
а, також,  відносно міцної друж-
би своєї ставлениці І. Побідаш 
з головним автором та ідейним 
натхненником цих схем — В. Ре-
шетняком.   

Особисто мені абсолютно 
зрозуміла зацікавленість І. По-
бідаш в перемозі О. Дзюби: це 
був її єдиний шанс залишитись 
при «бюджетному кориті» та при 
владі.  Можна лише здогадувати-
ся, на що саме вона намагалася 
виміняти у «Батьківщини» свою 
бурхливу діяльність по «об’єд-
нанню демократичних політсил» 
в останні дні свого головування 
— на посаду заступника голови 
райради чи на щось інше. Але те, 
що намагалася — не сумніваюсь. 
Така вже спекулятивна сутність 
цієї людини... 

А програвати вона дуже не 
любить. Саме звідси — справж-
нісінька істерика у Facebook з 
приводу «продажності» чотирьох 
депутатів та розпачливо-дитяче 
намагання їх шантажувати і заля-
кати. Мовляв, вас уже здали. Вже 
всі все знають. І от-от виженуть із 
депутатів... 

Що ж, інтриги, плітки, бруд-
ні наклепи і натяки — це те, що 
завжди вдавалося І. Побідаш 
найкраще. Правда «повестися» 
на ці примітивні й недолугі «соплі 
і воплі» можуть, хіба що, люди 
рівня І. Побідаш. Яких, сподіваю-
ся, серед депутатів не так уже й 
багато.

Що стосується «демократів» 
п’яти політичних сил... Це хто 
«демократи» — сама Побідаш та 
її товариші-депутати, які не знай-
шли для себе кращого першого 
кандидата? Чи «радикали», чия 
політсила провела до міськради 
забудовника С. Пінчука та вірних 
слуг В. Решетняка — Д. Корній-
чука, Б. Руденка та В. Лісогора 
з дружиною? Чи депутати-тимо-
шенківці, які в 2014 р. зробили 
районуі такий подарунок, як голо-
ва І. Побідаш?

Якщо все це — демократи, то я, 
як любить повторювати один мій 
товариш, — японський льотчик...     

Хто б пояснив І. Побідаш, 
що демократія — це вільне 
воєвиявлення депутата? Не 
«договорняк», якій вигідний їй 
особисто, а, саме, вільне воєви-
явлення? Яке можливе виключ-
но при таємному голосуванні?

Втім — марна справа. Не варто 
й пробувати. 

Не зрозуміє...  
В. Борзовець

О. Мартиненко, М. Якимчук, та Т. Помаз готують скриньку 
для голосування

Секретаріат сесії: М. Ганіцька, Л. Кашинська, К. ОлексійРостислав КириченкоОлександр Дзюба

Закінчилась перша сесія Вишгородської районної ради. Головою Вишгород-
ської районної ради із двох запропонованих кандидатур Дзюби Олександра із 
«Батьківщини» і Кириченка Ростислава із «Солідарності» обрано другого.
Мої висновки:
1. Таємне голосування показало, що продажність ніхто не скасовував.
До початку голосування 5 політичних сил домовились про підтримку Дзюби 
Олександра. Їх голосів вистачало для облання голови. Це по 4 депутати від 
«Батьківщини», «Громадянської позиції», «Свободи», «Радикальної партії» та 
3 депутата з «Волі». 
Під час голосування 4 депутати порушили домовленість і проголосували за 
Кириченка Ростислава. Ті, хто купив цих людей одразу ж і відкрили їх прізви-
ща.
2. Я не заздрю новообраному голові райради. Маючи більшість із мінімаль-
ною перевагою (та ще й сформованою із участю чотирьох персон найдревні-
шої професії, які при відкритій підтримці «не тих» можуть потрапити під дію 
імперативного мандата), йому буде дуже непросто. Повірте моєму дев’ятиріч-
ному досвіду депутатської роботи. 
3. Із інформації, яка виплила із наради із одним народним депутатом, так як 
РДА тепер не має стримувача - райради, «інакомислящих» чекають звільнен-
ня. Будемо боротись за людей. Боротьба продовжується.
4. Що було бачили, що буде - побачимо.

                         Шкода, країна має знати своїх «героїв» і в майбутньо-
му за них не голосувати.

Не можемо озвучити, на превеликий жаль.

хто ж ці четверо?

                        Схоже, якщо вони самі не складуть повноваження, іх 
чекає публічна ганьба. Залишаю це право за іх політичними силами, 
які налаштовані рішуче.

                                      а что значит, что 5 попит сил договорились. 
Как я понимаю, каждый депутат голосует сам за себя, с учтом своих 
убеждений. А цель каждой партии концентрировать у себя идейных 
людей, если сама попит сила имеет идею, конечно.

                        Пане Олександре, уточнюю: 19 депутатів, обраних від 
5-ти політсил домовились. А за межами цього зібрання із 4-ма домови-
лись ті, хто не входив у кількість 19. Домовились не за ідею, принципи 
чи партійні лозунги. Навіть суми не приховували. Скоро іх прізвища 
стануть загальновідомими. Денис Париж повідомлю я особисто.

                                       Домовлялось не 5 чоловік, називаючи себе 
головними представниками партій, а кожний з 19 приймав участь 
і міг висловити своє бачення. Якщо так, то це нормально. Ви так 
написали, що здалось, яку Верховній Зраді, 5 «лідерів»тьорки 
труть, а навіщо інші 450 депутатів, невідомо
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
09.50 Д/с «Дорогами Саксонії»
10.30 Богатирські ігри
12.00 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс
12.30, 20.30 Зроблено в Європі
13.15 Вікно в Америку
13.55 Казки Лірника Сашка
14.05 Школа Мері Поппінс
14.20 Мультфільми
15.35 Т/с «Білявка»
17.35 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 Дорогі депутати
20.00 Перша шпальта
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 11.00, 12.30 «Міняю жінку - 6»
12.20 «10 хвилин з прем’єр-міністром»

14.40 «Клініка «
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Слуга народу» 
22.00 «Гроші»
23.30 «Мінкульт»

06.35 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Все можливо»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.45, 14.20 «Судові справи»
15.00, 16.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Заради кохання я все зможу»
22.40 Т/с «Шлюб за заповітом 2

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.17 Т/с «Друзі»
12.00 Х/ф «Мисливці на відьом»
13.50 Х/ф «Гаррі Поттер і дарунки смерті»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац!
19.00 Ревізор

21.40 Страсті за ревізором

06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.05 «Зіркове життя. Як пережити зраду»
11.00 «Битва екстрасенсів 15»
13.10 «Талант-шоу «Танцюють всі!-4»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.35 «Один за всіх»

06.00 Події тижня 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 15.00, 19.00 Події
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Життя розсудить» 
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
21.00 Х/ф «Шукаю тебе»

05.15 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05.55, 19.20 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня

09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
09.55 Труба містера Сосиски
10.55 Х/ф «Папуга, що розмовляв на ідиш»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Ворог біля воріт»
16.10 Х/ф «Три дні на вбивство»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Дістало!
21.25 Свобода слова

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.00 «Розсміши коміка»
09.40, 16.10 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 Х/ф «Діти шпигунів 3: Гру завершено»

06.00-10.00 Мультфільми
11.00 Х/ф «Злодій та його учитель» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50У ТЕТа тато!
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!
23.55 Т/с «Молодий вовк»

07.10, 19.55 Міс «Інтернет-TV»
07.25 «Таке спортивне життя»
07.55, 20.55 Модний журнал
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Прогулянка по дикій природі
12.15 Дивовижний світ
14.00 Зникаюча планета
15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний пульс”
15.40, 21.30 Сильні світу цього
16.00, 23.30 Чудеса природи
17.45 Політ крізь час
18.15 «Іпостасі спорту»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Володарі морів
22.30, 05.40 DW- новини
22.40 Армагедон тварин

06.30 Х/ф «Без року тиждень» 
07.50 «Народний кухар»
08.45 «Круті 90-ті»
09.40 Т/с «Суто англійські вбивства» 
13.10 Х/ф «Хмарочос» 

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Дорогами Саксонії»
10.30 Богатирські ігри
11.45 Перша студія
12.30 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Мультфільми
15.00 Фольк-music
16.15 Подорожні
17.15 Д/ф «Революція: за і проти»
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

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 11.00, 12.20 «Міняю жінку - 6»
14.10, 21.00 Т/с «Слуга народу» 
15.10 «Клініка «
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 

20.30 «Чистоnews»
22.00 «Новий інспектор Фреймут -3»
00.00 Х/ф «Замерзла з Маямі»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Я все зможу»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
22.40 Т/с «Шлюб за заповітом 2»

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 00.45 Абзац!
19.00 Половинки
20.25 Х/ф «12 раундів» 
22.45 Супермодель по-українськи

05.35, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.10, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05, 18.30 «За живе!»

10.20 «Зіркове життя. Помста по-жіночому»
11.15 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Талант-шоу «Танцюють всі!-4»
19.55, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
23.45 «Один за всіх»
00.55 Х/ф «Пропажа свідка»

06.00, 12.15 Реальна містика
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
13.15, 15.30 Х/ф «Шукаю тебе» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
21.30 Футбол. «Порту» - «Динамо»
23.50 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 20.20 Громадянська оборона
11.15, 17.50 Т/с «Далекобійники»
12.10, 13.20 Х/ф «Ключ саламандри»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 Т/с «Код Костянтина»
16.25 Патруль. Самооборона
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.00 «Розсміши коміка»
09.40, 16.10 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

 06.00-10.00 Мультфільми
11.00 Х/ф «Про рибалку та його дружину» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50 У ТЕТа тато!
15.50 Віталька
17.00, 21.00 Одного разу під Полтавою
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
22.00 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

05.55, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новин 
06.15, 21.30 Сильні світу цього

07.00, 22.30, 05.40 DW- новини
07.10 Спорт № 1 на Шевченковій землі
07.25, 09.50, 00.55, 03.50 Міс «Інтернет-TV»
07.55, 09.55,0 Модний журнал
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.10 Rock Time з Петром Полтарєвим
13.00 Політ крізь час
14.00, 22.40 Армагедон тварин
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40 Євромакс
16.00, 23.35 Магія природи
17.45 «Соціальний статус: ваша пенсія»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40 Т/с «Містер і місіс убивство» 
13.10 Т/с «Рейк»
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 02.40 «Речовий доказ»
16.30 Х/ф «Майор «Вихор» 
18.00 Т/с «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10»

06.00, 18.30, 21.00 Новини
08.45 Корисні поради
09.00, 05.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 ДебатиPRO
11.35 Дорогі депутати
12.00 Засідання Кабміну
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Мультфільми
15.00 Музичне турне
16.25 Д/ф «Пошук Мазепи»
17.30 Д/ф «Дорогами Саксонії»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 Вересень
21.50 Слідство. Інфо
22.30 З перших вуст
22.40 Мегалот

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 11.00, 12.20 «Міняю жінку - 6»
14.05, 21.00 Т/с «Слуга народу» 
15.10 «Клініка «

15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00 «Одруження наосліп»
00.00 Х/ф «День Подяки»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради кохання я все зможу»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
22.40, 04.05 Т/с «Шлюб за заповітом»

06.05 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.17 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 00.50 Абзац!
19.00 Хто зверху? - 4
20.50 Х/ф «З Парижу з любов’ю»
22.45 Дешево і сердито

05.20, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45, 18.30 «За живе!»
10.00 «Зіркове життя»
10.55 «Битва екстрасенсів»
12.20 «Талант-шоу «Танцюють всі!-4»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5»

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.20 Х/ф «Соло на Саксофоні» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
21.30 Футбол.  «Шахтар» - «Реал»
23.50 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Громадянська оборона
11.00, 17.50 Т/с «Далекобійники»
11.55, 13.20 Х/ф «Клітка»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Код Костянтина»
15.25, 16.25 Патруль. Самооборона

16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.00 «Розсміши коміка»
09.40, 16.10 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка. На краю світу»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.00 Мультфільми
11.00 Х/ф «Русалонька» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 04.25 У ТЕТа тато!
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!
23.55 Т/с «Молодий вовк»
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15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15 Т/с «Полювання на Вервольфа» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10» 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
10.15, 00.40 «Моя правда»
11.10, 23.35 «Жарт за жартом»
11.35 Х/ф «Ми з Вами десь зустрічалися»
13.25, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.15 Х/ф «Дні хірурга Мішкіна»
18.00 Х/ф «Молоді»
21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
07.40 «Облом.UA»
09.05 «Помста природи»
10.10 Т/с «Пригоди Мерліна-5»
12.55 Х/ф «Пригоди Посейдона»
14.40 «Вайпаут»
15.35 «Легенди кікбоксінгу»
16.30 «Top Gear»
17.30, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
19.20 «Секретні матеріали»
20.20 Прем’єра. Т/с «Легенди»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.35, 00.40 «Моя правда»
11.30, 23.25 «Жарт за жартом»
12.05 Х/ф «Молоді»
13.40, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»
15.30 Х/ф «Дні хірурга Мішкіна»
18.15 Х/ф «Живіть в радості»
21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55 Д/п «Поля битви тварин»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Протистояння тварин»
12.15 Х/ф «Пригоди Посейдона»
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна брама»
16.00, 20.20 Т/с «Легенди»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
21.15 Х/ф «Людина президента»

 
07.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служба новин 
06.15 Сильні світу цього
07.00, 22.30, 05.40 DW- новини
07.10 «Цивілізація Incognita»
07.25, 09.50,  Міс «Інтернет-TV»
07.55, 18.55, 20.55 Модний журнал
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.10 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
14.00, 22.40 Армагедон тварин
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.30 Магія природи
17.45 Політ крізь час
18.15 «Ландшафтні гри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 «Глобал - 3000»
22.00 Rock Time з Петром Полтарєвим

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40 Т/с «Містер і місіс убивство» 
13.10 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 03.00 «Речовий доказ»
16.30 Х/ф «Майор «Вихор» 2 с. 

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

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

Оголошення
Продаю 3-х кімнатну

 квартиру
 у Вишгороді по 

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

18.00 Т/с «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.05, 00.25 «Моя правда»
12.00, 23.20 «Жарт за жартом»
12.25 Х/ф «За два кроки від «Раю»
14.05, 19.30 Х/с «Комісар Рекс»
15.55 Х/ф «Людина на своєму місці»
17.40 Х/ф «За вітриною універмагу»
21.20 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мульти. Мультфільми
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 «Таємниці затонулих корабрів»
12.15 Х/ф «Людина президента»
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна брама»
16.00, 20.20 Т/с «Легенди»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
19.20 «Цілком таємно»
21.15 Х/ф «Людина президента-2»

2+2

Enter-фильм

                                        Требуется менеджер 
по продажам 

стройматериалов. 
З/плата —

 ставка + процент. 
Тел.(098)733-25-71

* * *
Требуется секретарь 

в строительную 
фирму «СВС».

З/плата договорная.
Тел.(098)733-25-71

  А ти 
передплатив  

газету 
«На самом 

деле»? 
Негайно на 

пошту! 
Наш індекс:

94916

Передплата на 2016 рік Анекдоти
                                        —Чуєш, Вась! Дивно: в 
останні роки значно зменшилася 
кількість анекдотів і жартів на 
тему «теща-зять» ...

— Ясен пень! Які жарти? 
Всією сім’єю живемо на пенсію 
тещі.

                     * * *
Два одесита обговорюють 

вечірку, що відбулася напере-
додні у сусіда:

— Ходив вчора на день на-
родження до Кацманам . Було 
трішки скромно, але мило.

— Так? І шо подавали на стіл?
— Попільничку ...

* * *
Купили з кумою костюми на 

Новий рік — Долар та Євро. 
Нап’ємося і будемо: падати і під-
німатися, падати і підніматися ...
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23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю - 10»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.30, 00.40 «Моя правда»
12.25, 23.25 «Жарт за жартом»
12.55 Х/ф «Добрий ранок!»
14.30, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Живіть в радості»
17.40 Х/ф «Ти в мене одна»
21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55 Д/п «Поля битви тварин»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Протистояння тварин»
12.15 Х/ф «Людина президента-2»
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна брама»
16.00 Т/с «Легенди»
16.55, 17.55 «Відеобімба»
20.20 «Хоробрі серця»
21.15 Х/ф «Монстр глибин»

06.00, 07.00 Підсумки
09.00 Д/ф «Жернова»
10.40 Перша студія
11.30 Д/ф «Голодомор 1932-1933 р.»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.05 Х/ф «Апостол Хома»
14.20 Д/ф «Голодомор. Голоси свідків»
15.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. ПАНАХИ-
ДА. ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
16.05 «Живі». Фільм Сергія Буковського
17.40 Х/ф «Іуда»
19.35 Д/ф «Діти Майдану»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
21.40 Д/ф «Жінки-солдати: побачити, 
що я посміхаюсь»
23.00 Від першої особи. Підсумки

06.15 Х/ф «Подорож у світ Джейн Остін» 
10.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
11.00 Х/ф «Сценарій долі»
20.15 «Українські сенсації»
21.00 Х/ф «Титанік» 
00.30, 02.15 Х/ф «Імперія»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.20 «Жди меня»
08.40 «Школа доктора Комаровського» 
09.30 Х/ф «Закляття Долини Змій»
11.30 Програма «Подорожі в часі»
12.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
15.00 Х/ф «Її серце»
17.00, 20.30 Т/с «Так далеко, так близь-
ко» 
21.30 Великий бокс. Володимир Кличко 
- Тайсон Ф’юрі

05.32 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
07.25 Х/ф «Заплати іншому»
09.40 Ревізор
12.25 Страсті за ревізором
14.45 Х/ф «Питер Пэн»
17.00 М/ф «Хоронителі снів»
18.55 Х/ф «Темний світ»
23.05 Х/ф «Перевертні»

06.40, 07.10 Х/ф «Повір, все буде до-
бре» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
09.00, 01.25 Відверто з Машею 
Єфросініною

10.00, 00.25 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Пряники з картоплі» 
13.10, 15.20 Т/с «Білий налив» 
17.30, 19.40 Т/с «Багаття на снігу» 
22.25 Х/ф «Карусель»
05.25, 00.40 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста»
06.55 «Зважені та щасливі - 5»
09.15 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
19.00 «Х-Фактор - 6»
22.25 «Моя правда Тетяна Литвинова»
23.30 «Х-Фактор - 6 Підсумки голосу-
вання»

06.40, 07.10 Х/ф «Повір, все буде до-
бре» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
09.00, 01.25 Відверто з Машею 
Єфросініною
10.00, 00.25 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Пряники з картоплі» 
13.10, 15.20 Т/с «Білий налив» 
17.30, 19.40 Т/с «Багаття на снігу» 
22.25 Х/ф «Карусель»

07.10 Х/ф «Поводир»
09.45 Секретний фронт
10.40 Антизомбі

11.00, 12.00 «Світ навиворіт - 3: Танзанія, 
Ефіопія»
13.00 «Новий інспектор Фреймут -3»
14.30 «Одруження наосліп»
15.50 «Розсміши коміка - 5»
16.50 «Вечірній Київ 2015»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Маленькі гіганти»
23.15 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
23.25 «Світське життя»

09.05 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
11.00 Х/ф «Її серце»
13.00 Х/ф «Люблю, потому что люблю»
15.00 Т/с «Вернешься - поговорим»
19.00 Програма «Кохання з першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єр-міністром»
21.40 Т/с «Так далеко, так близько» 
01.45 Д/ф «Ген жорстокості»
02.40 Х/ф «Закляття Долини Змій»

06.07 Х/ф «Питер Пэн»
08.17 М/ф «Хоронителі снів»
10.15 Х/ф «З Парижу з любов’ю»
12.05 Х/ф «13 район: Ультиматум»
14.10 Х/ф «Темний світ»
18.05 Х/ф «Голодні ігри»
21.00 Х/ф «Вовки» 

22.45 Х/ф «Чортовий мобильник» 
00.35 Х/ф «Перевертні»

06.05, 02.10 Х/ф «Хід у відповідь»
07.40, 10.50 «Х-Фактор - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
14.25 «МастерШеф - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

06.30 Події
07.10 Реальна містика
09.10 Т/с «Білий налив» 
13.10 Т/с «Багаття на снігу» 
17.00, 20.00 Т/с «Анютине щастя» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин з прем’єр-міністром
22.00 Х/ф «Формула щастя»

05.45 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06.25 Х/ф «Ключ саламандри»
08.40 Зірка YouTube
10.45 Дивитись усім!
11.45 Труба містера Сосиски
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Широко крокуючи»
14.45 Х/ф «Примарний вершник»

16.50 Х/ф «Примарний вершник-2. Дух 
помсти»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф «Всесвітня війна Z»
23.00 Х/ф «Втеча з Лос-Анджелесу» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 М/ф «Відважна Ліфі» 
10.00 М/ф «Воруши ластами, Семмі» 
11.30 Х/ф «Біле ікло» 
13.30 Х/ф «Хатіко: Найвірніший друг» 
15.20 «Орел і Решка»
19.15 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Ультрафіолет» 
22.50 «КВН-2015»

06.00 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівниць» 
06.20 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя» 
07.30 Байдиківка
08.05 М/с «Смішарики. Нові пригоди» 
08.40 М/с «Лалалупси» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
10.55 М/ф «Битва за планету Терра» 
12.10 М/ф «Хоробре сердце» 
13.30 Т/с «10.5 балів» 
16.30 Х/ф «Міст у Терабітію» 

18.00 Х/ф «Мільйонер з нетрів» 
20.10 Віталька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
22.55 Дайош молодьож!

07.50 «Натхнення»
09.55, 14.55, 16.55, 19.00, 02.05, 04.20 Міс 
«Інтернет-TV»
10.00 Зникаюча планета
11.20 Х/ф «Шість тижнів»
14.00 Teen-клуб
15.00 Дика Південна Африка
16.00 Таємниці підводного світу
17.00 Концерт Володимира Дороша 
18.40 «Калинове здоров’я»
19.10 Дивовижний світ
20.00, 05.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс
21.30 «Таке спортивне життя. Юлія Прокоп-
чук»
22.00 Модний журнал

05.15 Х/ф «Вантаж без маркування» 
06.50 Т/с «Банкірші» 
10.35 «Народний кухар»
11.30 «Легенди карного розшуку». Тавро 
упиря
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 08.25, 00.25 Від першої особи
09.55 Вікно в Америку
10.30 Богатирські ігри
11.40 Війна і мир
12.25 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Мультфільми
14.30 Спогади
15.15 Надвечір’я. Долі
16.10 Світло
17.00 Д/с «Сага старовинної пущі»
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
22.15 5 баксів.net
22.45 З перших вуст
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 11.00, 12.20 «Міняю жінку - 6»
14.10, 21.00 Т/с «Слуга народу» 
15.15 «Клініка «

06.05 Світ православ’я
06.50 Шеф-кухар країни
07.45 Світ on line
08.15 Вперед на Олімп!
08.35 Тепло.Ua
09.15 Як це?
09.35 5 баксів.net
10.00 Спогади
10.30 Твій дім
11.15 Фольк-music
12.30 Хокей.  «Донбас» - «Кременчук»
14.40 Біатлон. Одиночна змішана естафета
15.55 Український корт
16.25 Біатлон.  Змішана естафета
18.05 Чоловічий клуб. Спорт
18.45 Театральні сезони
19.20 Т/с «Білявка»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України А.Яценюк про 
реформи
21.40 Перша шпальта

06.10 «Найвидатніші фокусники світу»
07.05 «Еліксир бадьорості. Середовище 
проживання»
08.10 «Українські сенсації»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Мультфільм
09.50 «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН

15.50 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»

05.40, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Заради кохання я все зможу»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
22.40 Т/с «Шлюб за заповітом»

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, 01.35 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.25 Х/ф «13 район: Ультиматум»
22.40 Хто зверху

05.35, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.10, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Все буде смачно!»
09.10, 18.30 «За живе!»

10.20 «Зіркове життя. Окільцювати зірку»
11.15 «Битва екстрасенсів»
12.50 «Талант-шоу «Танцюють всі!-4»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі - 5»
23.15 «Один за всіх»

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Х/ф «Карусель» 
16.00, 05.15 Глядач як свідок
18.00, 04.30 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
21.00 Х/ф «Повір, все буде добре» 
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Громадянська оборона
11.00, 17.50 Т/с «Далекобійники»
11.55, 13.20 Х/ф «Солдат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Код Костянтина»
15.25, 16.25 Патруль. Самооборона
16.50, 22.25 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер

21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-Анджелес»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.00 «Розсміши коміка»
09.40, 16.10 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14.10, 20.00 «Орел і Решка»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.00 Мультфільми
11.00 Х/ф «Нове вбрання короля» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 04.25 У ТЕТа тато!
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!
23.55 Т/с «Молодий вовк»

05.55, 18.30, 21.00 Служба новин 
06.15 «Глобал - 3000»

06.40 Rock Time з Петром Полтарєвим
07.00, 22.30, 05.40 DW- новини
07.20,  19.555 Міс «Інтернет-TV»
07.55, 09.55, 13.500 Модний журнал
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.00 Політ крізь час
14.00, 22.40 Армагедон тварин
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.35 Магія природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20 Спорт № 1 на Шевченковій землі
18.40, 21.20 «Погода»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Відлуння
22.00 Сильні світу цього

06.40 Х/ф «Захар Беркут» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40 Т/с «Містер і місіс убивство» 
13.10 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 03.00 «Речовий доказ»
16.25 Х/ф «Майор «Вихор» 
18.00 Т/с «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10» 

12.00 «Круті 90-ті»
12.55 Х/ф «48 годин»
14.45 «Розсміши коміка»
16.30 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Німець»
22.40 Х/ф «Напад акул на Нью-Джерсі»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.10 «Жарт за жартом»
11.45 Х/с «Повернення Будулая»
16.55 Х/ф «Ключі від неба»
18.25 Х/ф «Бережіть жінок»
21.00 Х/ф «Здрастуйте, я ваша тітка»
23.00 Х/ф «Остання справа Вареного»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.35, 16.00 «Облом.UA»
09.00 «Бушидо»
10.00 «Легенди кікбоксінгу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
13.50 16 Тур ЧУ. Волинь - Металург З
16.50 16 Тур ЧУ. Динамо - Чорноморець
19.00 Х/ф «Дев’ять життів»
21.30 «Профутбол»

К-1

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.00 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Сага старовинної пущі»
11.05 Чоловічий клуб
11.55 Вересень
12.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.20, 01.45 Час-Ч
13.45 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс
14.10 Мультфільми
14.30 Театральні сезони
15.15 Віра. Надія. Любов
16.10 Щоб почули...
17.00 Д/ф «Втеча з культу»
17.50 Як це?
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
23.20 Вертикаль влади

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 

09.30 «Міняю жінку - 6»
11.05, 12.20 «Міняю жінку - 7»
14.05 Т/с «Слуга народу» 
15.10 «Клініка»
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.40 «Світське життя»
23.40 Х/ф «Сутичка»

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Заради кохання я все зможу»
11.25, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.50, 14.20 «Судові справи»
16.15 «Сімейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Хрещений батько-3»

06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с «Губка Боб - Прямокутні Штани»
07.22 Т/с «Друзі»
11.10 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи
18.00, 01.55 Абзац!
20.55 Суперінтуїція
22.20 Половинки
00.05 Х/ф «Убий заради мене»

05.20, 23.55 Х/ф «Казки...казки... старого 
Арбату»
07.10 Х/ф «Анна Герман»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Національне талант-шоу 
«Танцюють всі!-8»

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.30 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15 Х/ф «Формула щастя» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Битва» 
21.00 Х/ф «Пряники з картоплі» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.10, 17.50 Т/с «Далекобійники»
12.05, 13.20 Х/ф «Людина, яка змінила все»
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.25 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
22.25 Що по телеку?
23.25 Т/с «Морська поліція. Лос-Анджелес»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.00 «Розсміши коміка»
09.40, 16.10 «Файна Юкрайна»
10.45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН-2015»
00.00 Х/ф «У пошуках бурштинової кімнати»

06.00-10.00 Мультфільми
11.00 Х/ф «Принцеса на горошині» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50 Панянка-селянка
14.50 У ТЕТа тато!
15.50 Віталька
17.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Х/ф «Мільйонер з нетрів» 
20.00 Х/ф «Голодні ігри: У вогні»

05.55, 21.00 Служба новин 
06.15 Відлуння
06.45, 21.30 Сильні світу цього
07.00, 22.30, 05.20 DW- новини

07.25, 19.55 Міс «Інтернет-TV»
07.55, 18.55, 20.55 Модний журнал
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.10 «Світські хроніки»
13.00 «Соціальний статус»
14.00, 22.40 Армагедон тварин
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.35 Магія природи
17.45 Незвичайні культури
18.15 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40 Т/с «Містер і місіс убивство» 
13.10 Т/с «Рейк» 
15.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.15, 03.10 «Речовий доказ»
16.20 Х/ф «Вантаж без маркування» 
18.05 Т/с «Детективи»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 10» 
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю - 10»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.35 «Моя правда»
12.30 «Жарт за жартом»

13.05 Х/ф «Без року тиждень»
14.20, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»
16.10 Х/ф «За вітриною універмагу»
17.50 Х/ф «За два кроки від «Раю»
21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
23.25 Х/ф «Заручниця»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 17.30 «Облом.UA»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55 Д/п «Поля битви тварин»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Протистояння тварин»
12.15 Х/ф «Капітан Грім»
14.10, 00.50 Т/с «Зоряна брама»
16.00, 17.55 «Відеобімба»
19.20 Х/ф «Монстр глибин»
21.05 Х/ф «Дев’ять життів»
23.00 Х/ф «Операція «Скорпіон»

ТЕТ

ТОНІС
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УТ-1

Інтер

Новий

СТБ

УКРАЇНА

ICTV

К-1

11.40 Дістало!
12.40, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.50 Інсайдер
14.50 Т/с «Ніконов і Ко»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Примарний вершник»
22.10 Х/ф «Примарний вершник-2. Дух 
помсти»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
09.50 М/ф «Відважна Ліфі» 
11.30 М/ф «Воруши ластами, Семмі» 
13.10 Х/ф «Біле ікло» 
15.20 Х/ф «Хатіко: Найвірніший друг» 
17.10 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Нічний рейс» 
23.40 Х/ф «У пошуках бурштинової кім-
нати»

06.00 М/с «Клуб Вінкс: Школа чарівни-
ць» 
06.20 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя» 
07.30 Байдиківка
08.05 М/с «Чаґінгтон» 
08.40 М/с «Лалалупси» 

15.50 Т/с «Кулагін та партнери» 
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Гудіні»
22.45 Х/ф «Близькі вороги» 
00.55 Х/ф «Франкенштейн: відроджене 
зло»

05.45 Мультфільм 
10.20 «Моя правда»
11.15 Х/с «Циган»
17.45 Х/с «Повернення Будулая»
23.15 Х/ф «Ти в мене одна»

06.00 Мульти. Мультфільми

06.25 Х/ф «Страчені світанки»

08.20 Х/ф «Чорна Рада»

11.35 Д/п «Живі»

13.00 «ДжеДАІ»

13.50 16 Тур ЧУ. Карпати - Олімпік

16.00 Бокс Тайсон Фьюрі - Дерек Чісора

18.00 Х/ф «Підводний човен»

22.00 Х/ф «Письменник-привид»

00.25 Х/ф «Розумний сумнів»

К-1

ТЕТ

09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Дора-дослідниця» 
10.35 М/с «Стіч!» 
11.05 М/ф «Хоробре сердце» 
12.25 М/ф «Битва за планету Терра» 
13.45 Х/ф «Міст у Терабітію» 
15.20 Т/с «10.5 балів» 
18.20 Х/ф «Голодні ігри: У вогні» 
21.00 Х/ф «Царство небесне»

06.00 DW- новини
06.10 Х/ф «Шість тижнів»
08.00 «Азбука життя Миколи Сивого»
09.30 Володарі морів
10.45, 05.20 Х/ф «Червоне і чорне»
14.00, 04.55 Сім чудес України. Збараж
14.50 Армагедон тварин
16.00 «Мистецтво і час»
16.20 Вечір пам’яті М.Вороніна «Кутюр’є 
людських душ»
19.00 Дивовижний світ
20.00 Зникаюча планета
21.00 Сильні світу цього
21.20 Х/ф «8 з половиною»

08.05 Х/ф «Вірний Руслан» 
11.30 «Речовий доказ». Бій без правил
13.45 Т/с «Детективи»

НТН

ТОНІС

Enter-фильм

2+2
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Всяко разно...
№33(276), пятница, 20 ноября 2015 г.8

Футбол

Михайло Стельмах:
«За гру команді ставлю 
тверду «четвірку»
Головний тренер «Діназу» 
про виступ команди у «срібному» сезоні

Реклама

Будьте здорові!

 — Яку оцінку команді ви по-
ставили б за сезон, що завер-
шився?

— Тверду «четвірку». 
— Значить, не дотягнули до 

«пятірки»… 
— Так, завдання перед коман-

дою в сезоні ставилися  макси-
мальні — виграти чемпіонство, 
Кубок області і Суперкубок. Нам 
вдалося його виконати тільки част-
ково, яскраво обігравши у фіналі 
Кубка області «Чайку». Шанси на 
чемпіонство втратили ще за кілька 
турів до завершення турніру, а що 
стосується Суперкубку області, 
то коли справа дійшла до після-
матчевих пенальті, то це вже була 
лотерея, у якій нам трішки не по-
щастило. 

— Чого не вистачило аби до-
сягти всіх цілей?

— Були в нас такі моменти в 
сезоні, коли ми грали не зовсім 
в оптимальному складі. Цього, 
звичайно ж, багатьом важко по-
яснити, але від цього страждав 
результат. В деяких матчах нам 
не вистачило повної концентрації, 
через що і втратили турнірні очки. 
В результаті це стало фатальним.

— І все ж вдалося багато?
— Головне, мені здається, що ми 

створили хороший колектив одно-
думців. Відчувалося, що хлопці 
приїжджають на тренування і гра-
ють в команді із задоволенням. 
Можливо, трішечки не вдалося 
розкритися молодим виконавцям, 
як того хотілося б. Але це мабуть 
через те, що у них було не так вже 
й багато ігрового часу.

— Кілька слів по кожній лінії 
команди…

— Трішки в другому колі ми 
мали проблеми на воротарській 
позиції. Не завжди нас виручив 
Євген Копил, як того очікували.  
До захисту нема жодних питань, 
тут у нас досить стабільно всі зі-
грали. Не мали особливих про-
блем і в лінії півзахисту, хоча не 
завжди йшла агресивність з флан-
гів. Коли на початку другого кола 
у нас в команді з`явилися Сергій 
Колеснік та Олексій Поспєлов, то 

У нинішньому році вишго-
родський «Діназ» завоював 
Кубок області та вперше в 
історії отримав срібні нагоро-
ди чемпіонату. Команді ли-
шень трішки не вистачило аби 
виграти чемпіонство та пере-
могти у Суперкубку області 
(тоді серію післяматчевих 
пенальті краще пробила «Чай-
ка»). Утім, багато хто перш за 
все відзначав гру та атмосфе-
ру в колективі, котру вдалося 
створити наставникам. Про 
все це ми поспілкувалися з  
головним тренером Михайлом 
Стельмахом.  

я сподівався, що тепер буде хоро-
ша конкуренція на цих позиціях, 
але, на жаль, так не склалося. 
Що стосується лінії атаки, то тут 
більшого очікував від Вадима Ко-
стяного. Він почав у нас непогано, 
та потім трішки загубився і в дея-
ких матчах був зовсім непомітним. 
Сергій Костюк попереду нагнітав, 
але ось забивав не так багато, як 
того хотілося б. 

— Ви сказали, що мали про-
блему з воротарями. Чому ж 
тоді не залишився в команді Єв-
ген Стриж?

— Це було бажання Стрижа. У 
нас же не професійна команда і 

ніхто не має контракту, тому Євген 
знайшов собі іншу роботу і змуше-
ний був піти. Я б залишив його у 
складі команди із задоволенням.

— В кінці чемпіонату у во-
ротах почав грати Костянтин 
Одольський…

— Костя спочатку був другим 
голкіпером в команді, але коли 
почався спад у грі Копила, то ми 
почали ставити Одольського. Він 
досить плідно і завзято працю-
вав на тренуваннях, тому ми дали 
йому шанс. В цілому залишився 
задоволений його діями.

— Головним бомбардиром 
команди за підсумками сезо-
ну став Олександр Петрук. Але 
в другому колі він виходив на 
поле не часто, і то переважно на 
заміну. В чому причина?

— Ми використовували в нападі 
Костюка тому, що Петрук, виходя-
чи з перших хвилин на поле, не 
завжди виконував той об`єм ро-
боти, який було необхідно. Саша 
краще входив у гру, коли коман-
да-суперник вже «підсідала» і 
він міг накрутити кількох захис-
ників, втекти від них і забити. Ще 
дуже добре Петрук почувається 
у штрафній суперника, у нього є 
гольове чуття і він правильно за-
ймає позицію. 

— Скажіть, важко керувати 
любителями?

— Дуже  важко. Професіонали 
мають контракти, певні зобов`я-

зання, вони завжди під рукою. На 
них є більш дієві важелі впливу. 
А з любителями доводиться пра-
цювати просто на довірі, сподіва-
ючись у багатьох випадках на їх 
досвід, взаєморозуміння і любов 
до футболу.

— Якби повернутися назад, то 
що б ви змінили у підготовці ко-
манди?

— Загалом я задоволений, але 
ще пару креативних футболістів 
пошукав би. Нам вдалося створи-
ти чудову атмосферу в колективі і 
це дуже важливий елемент успіху 
команди.

— Який на ваш погляд най-
кращий матч в сезоні провів 
«Діназ»?

— Три гри з «Чайкою». У матчі 
першого кола ми програвали 0:1, 
але потім зуміли зібратися і вирва-
ти перемогу. Чудовим, бойовим 
був фінал Кубку області, коли ми 
виграли 3:2. Ціна того матчу була 
величезна і гра тримала всіх в на-
прузі до останньої секунди матчу. 
У Суперкубку все вирішилося в 
післяматчевих пенальті, основний 
час завершився внічию 3:3. Оби-
дві команди були гідні перемоги, 
але пощастило борщагівцям. 

— Те, що по ходу чемпіонату 
з турніру знявся ковалівський 
«Колос», зменшило інтригу?

— Звичайно, знизило. Коли пі-
шов «Колос», то фактично дві ко-
манди боролися за чемпіонство. 
Цього замало для серйозного тур-
ніру. Ось якби таких було хоча б 
шість… Інші просто залишалися 
статистами і питання було в тому, 
хто ж з нас двох наробить помилок 
у матчах зі слабкішими суперника-
ми. Ми допустили більше промахів 
і за це поплатилися чемпіонством.

— У «Діназу» солідна фут-
больна академія. Слідкували за 
юними футболістами?

— По можливості бував на мат-
чах другої команди, юнацьких 
колективів. Постійно був у спілку-
ванні з тренерами. Там є молоді 
гравці, котрі можуть у майбутньо-
му вирости в хороших майстрів і 
заграти в професійному футболі. 
Але для цього їм потрібно багато 
працювати і постійно рости у май-
стерності. Тільки так можна досяг-
ти солідних футбольних вершин. 

Микола Коберський 

Як харчуватися 
взимку: 7 правил

Так само, як на зміну осені 
приходить зима, так і наш 
організм з настанням холодів 
переходить на «енергозберіга-
ючий» режим. 

Допомогти йому в цьому 
можна, правильно вибравши 
зимове харчування.

Отже, яким саме має бути 
харчування взимку? 

Хоча осінь і зима слідують 
одна за одною, але в кожен із 
цих сезонів харчування має свої 
особливості. 

Про те, яким має бути харчу-
вання восени, ми розповідали 
раніше..

Стосовно зими (з 22 листопа-
да по 21 січня), то в цей період в 
їжі повинен переважати солоний 
смак (як основний), гострий — 
доповнювальний, допускаються 
гіркий і кислий, небажаний — со-
лодкий.

Взимку найбільш активні нирки 
та сечостатева система. В цей 
сезон можна дозволити собі со-
лоні продукти, які допоможуть 
ниркам добре працювати. Однак 
слід пам’ятати, що солоні про-
дукти — це не сіль, яка, навпа-
ки, шкодить: погано виводиться 
з організму й викликає каменеут-
ворення в нирках.

З настанням холодів і змен-
шенням світлового дня у ба-
гатьох з’являється пригнічений 
настрій, стан сонливості та по-
стійне бажання що-небудь пере-
кусити — дуже поширені «сим-
птоми зими». Це відбувається в 
результаті уповільнення обміну 
речовин і зменшення вироблен-
ня серотоніну — гормону пози-
тивного настрою.

Щоб виправити це, потрібно 
перебудувати свій раціон і до-
тримуватись «зимових» правил 
харчування.

1. Білкова їжа допоможе за-
хистити організм від інфекцій. 
Чергуйте прийом продуктів, що 
містять білки тваринного (птиця, 
м’ясо, риба, сир, яйця, сир) і рос-
линного походження (горох, ква-
соля, соя). Кілька разів на тиж-
день робіть собі рибні дні.

2. Сезонні овочі: морква, капу-
ста буряк, ріпчаста цибуля, кар-
топля — містять багато вітамінів.

3. Злаки: цільнозернові каші, 
хліб необхідні нашому організ-
му як «повільні вуглеводи», що 
здатні поступово віддавати енер-
гію. Якщо у вас є схильність до 
набору зайвої ваги, вживайте ву-

глеводи в першій половині дня.
4. Вітаміни як ніколи необхідні 

взимку, вони керують нашим на-
строєм і самопочуттям.

Вітамін D. Влітку, коли шкіра 
отримує достатню кількість уль-
трафіолету, організм не відчуває 
нестачі у вітаміні D. У зимовий 
час недолік цього вітаміну допо-
можуть заповнити молочні про-
дукти (яйця) і печінка тріски.

Вітамін E — сильний антиокси-
дант, захищає шкіру від зимової 
негоди. Міститься в горіхах (во-
лоський, фундук, кеш’ю), соняш-
никовій, оливковій та соєвій олії.

Вітамін А підтримує імунну си-
стему, нормалізує обмін речовин. 
Вітамін А — жиророзчинний, для 
його засвоєння, в їжу необхід-
но додавати олію. Найбільше 
вітаміну А міститься у моркві.

5. Замість солодощів — сухоф-
рукти. Цукор і солодощі на його 
основі дуже несприятливі в зимо-
вий час. Вживаючи їх, з організму 
йдуть вітаміни і мінерали, зокре-
ма, селен і цинк. Замініть соло-
дощі сухофруктами та медом, які 
зміцнять ваш імунітет, поліпшать 
травлення, додадуть бадьорості 
та життєвої енергії.

6. Приправи в зимовому ра-
ціоні: перець, аджика, часник, 
кардамон, коріандр, гвоздика, 
імбир — ці приправи мають «зі-
грівальну» властивість і якнай-
краще підходять для приготуван-
ня їжі цього сезону.

7. Пийте достатньо води. На 
перший погляд здається, що вліт-
ку наш організм потребує більшої 
кількості рідини, ніж взимку. Од-
нак, насправді, в зимовий час 
організм повинен отримувати не 
менше 1–1,5 л води (залежно від 
вашої ваги). До цього об’єму не 
входять всі інші напої, такі як чай, 
компот тощо, які ви випиваєте 
протягом дня.

Не забувайте про те, що в 
будь-який час року потрібно зали-
шатися фізично активним. Помір-
на фізична активність покращує 
обмін речовин, додає енергії.

Аліна Танько


