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Перша сесія міської ради

(Продовження на стор-х 4-5)

О. Момот запропонував на посаду секретаря міської 
ради Марину Мельник. Однак, більшість депутатів 
підтримали кандидатуру Тетяни Бражнікової

ТАК БИ ЗАВЖДИ...
Спершу від імені всіх мешкан-

ців міста хотів би подякувати за 
роботу голові Вишгородської 
міської виборчої комісії Миколі 
Терновому і всім членам комісії.

Ці люди не робили нічого над-
звичайного, просто чесно і до-
бросовісно виконували свою ро-
боту. Однак, контактувати з ними 
було дуже легко і приємно. І дуже 
справедливо, що під час вручен-
ня новообраним депутатам по-
свідчень всі члени комісії знахо-
дились за столом президії. Саме 
так і має бути. 

Коротше кажучи, всім нам цьо-
го разу дуже пощастило з ви-
борчою комісією і її головою. Хо-
четься вірити, що так тепер буде 
завжди. 

Тепер щодо того, кому саме 
були вручені посвідчення. 

УРОЧИСТОСТІ
По-перше, посвідчення Ви ш -

городського міського голови було 
вручено Олексію Момоту, після 
чого він склав присягу. 

По-друге, посвідчення отрима-
ли депутати. До речі, щодо де-
путатів. В офіційному протоколі 
виборчої комісії від 2 листопада 
2015 р., який було надруковано  
в №32(275) нашої газети від 10 
листопада ц. р., після уточнення 
підрахунку голосів, відбулися на-
ступні зміни:

1) кількість депутатів, обраних 
до Вишгородської міської ради 
від Блоку Петра Порошенка 
«Солідарність» збільшилась на 
одну особу — В. Костюченка;

2) кількість депутатів, обраних 
до Вишгородської міської ради 
від ВО «Батьківщина», навпаки, 
зменшилася на одну особу — А. 
Жадана;

3) замість Р. Виговського від 
Партії честі депутатом міської 
ради став Ю. Колодзян (вочеви-
дь, в зв’язку з відмовою Р. Ви-

говського).  
Таким чином, на першій сесії 

Вишгородської міської ради, яка 
відбулася 12 листопада 2015 р., 
депутатські посвідчення були 
вручені: Т. Войтович, А. Шоці, 
М. Підвисоцькому, О. Семенову, 
О. Поліщуку,  О. Клавдієнку, М. 
Мельник, В. Костюченку (БПП 

«Солідарність); С. Пінчуку,  Д. 
Корнійчуку, В. Лісогору, О. Лі-
согор, Б. Руденку (Радикальна 
партія О. Ляшка); М. Макарен-
ку, О. Баланюку, В. Шубці, В. 
Сардаку, О. Кучмію, А. Серби-
ну, О. Шамоті («Воля»); І. Шуб-
ко, Г. Булгаковій («Наш край»); 
Т. Бражніковій, Ю. Дрьоміну, О. 

Ростовському, О. Черняхівсько-
му («Самопоміч»), В. Виговсько-
му, Ю. Колодзяну (Партія честі); 
В. Парчук, Ю. Городиському, В. 
Круковцю (ВО «Свобода»), Т. Іва-
нову, Ю. Попову (ВО «Батьківщи-
на»). 

М. Кравченку (БПП «Солідар-
ність»), який на сесію з невідомої 

причини не з’явився, сподіває-
мось, його депутатське посвід-
чення теж передали.

Після закінчення урочистої 
церемонії представлення ново-
обраних депутатів та вручення  
народним обранцям посвідчень 
сесію продовжив чинний Вишго-

28 листопада, в День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, 
пластуни Вишгорода проводять акцію «Запали свічку». 

Долучайтеся до вшанування пам’яті предків участю в Загальноукраїнській хвилині пам’яті 
та спільною молитвою.
Початок заходів о 15.45 біля пам’ятника св. Борису і Глібу.
У програмі:
15.45 — Засвічення вогників пам’яті;
16.00 — Загальноукраїнська хвилина мовчання;
16.05 — Панахида за упокій душ померлих під час голодоморів та політичних репресій.
Нехай в цей день усе місто засвітиться вогниками пам’яті — 
оберігами від повторення страшної біди!



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

Турецький гамбіт Путіна

Турки уже два месяца заявляют 
о нарушениях путинскими шизо-
крылыми голубями их воздушных 
границ. Постоянно грозились, но 
не сбивали.

Крымские татары, которые с тур-
ками братья по крови, совместно с 
Правым сектором блокируют това-
ропоток на Крым тоже несколько 
месяцев. И тоже грозились валить 
электроопоры, но дальше угроз не 
заходило.

Активисты нашему правитель-
ству и Президенту все уши про-
кричали: нельзя торговать с агрес-
сором, нельзя его обслуживать и 
ублажать. Ноль на массу.

И вдруг, как по мановению, все 
резко завертелось.

Татары решительно устраивают 
темную отжатому Крыму. Украин-
ский спецназ воспрепятствовать 
не может, хотя и «старается изо 
всех сил».

Президент Порошенко забыва-
ет про договорняки с Путиным и 
крымских татар не осуждает.

Бесстрашный, как озверину 
дернул, Яценюк вообще обещает 
России всякие торговые эмбарго и 
прочие ужасы.

Турки сбивают российский са-

Рахат-лукум, говорите?

молет, который если и зацепил их 
границу, то только одним крылом.

Да еще и какой-то Иран публично 
опустил ВВП, забыв про перевод-
чика (давно слежу за политикой, 
но такого оскорбительного казуса 
не припомню!).

И все это — сразу после теракта 
в Париже, к которому, как все пони-
мают, путинская Россия не имеет 
ну никакого отношения. Просто вся 
в белом, жрет рахат-лукум с вод-
кой олл инклюзив...

Наиболее очевидное объясне-
ние всей этой одновременности: 
НАТО и Штаты выработали пози-
цию по отношению к лезущей на 
рожон недоимперии, кому надо 
— довели инструкции, остальные 
врубились и подтянулись сами. И 
наблюдаем первые результаты. 
Хотя формально — не придраться, 
никто ничего, как сам ВВП обожает.

Хотя, разумеется, остается воз-
можность, что все происходящее 
— как бы совпадение. Но тогда для 
коленопривстающей еще хуже. 
Тогда это Господь Бог наказывает. 
А его ржавой ядреной бомбой не 
застращаешь.

Александр Кочетков,
политический обозреватель

Россия поставляла оружие 
для ИГИЛ через Донбасс и Крым

Так вот, вброс кремлевских про-
пагандистов под кодовым именем 
«ИГИЛ это Украина» был следую-
щего содержания:

По словам арестованного в Ку-
вейте ливанца Усамы Хаята, кото-
рый занимался поставками оружия 
«Исламскому государству», он по-
купал оружие в Украине и через 
Турцию отправлял его боевикам в 
Сирию.

Однозначный фейк, как впрочем 
и аналогичный вброс о захвачен-
ных в Йемене «активах» ЦРУ, при-
частных к катастрофе над Синаем.

Вот только благодаря эксперти-
зе проведенной киевским Центром 
исследования армии, конверсии и 
разоружения (ЦИАКР), стали инте-
ресны забавные подробности про-
ливающие свет на истинное поло-
жение дел:

Как удалось украинских экс-
пертам в Государственной по-
гранслужбе Украины, задержан-
ный в Кувейте сторонник ИГИЛ 
ливанец Усама Хайат, как и пятеро 
его сообщников, никогда не пере-
секал границу Украины.

Государственная служба экс-
портного контроля (ГСЭК) Украины 
по состоянию на 20 ноября 2015 
года не получала обращений и не 
предоставляла разрешительных 
документов на осуществление 

Несколько дней назад в интернете была взорвана очередная 
пропагандистская бомба, так сказать российскими военными 
пропагандистами была проведена очередная информационно-тер-
рористическая акция, цель которой опорочить Украину и создать в 
представлении и без того зазомбированных россиян четкое пред-
ставление о том что ИГИЛ это Украина и наоборот.

международных передач, в том 
числе, на экспорт/импорт/транзит 
через территорию Украины пере-
носных зенитно-ракетных комплек-
сов китайского производства FN6.

По данным ЦИАКР, ряд воору-
жений для ИГИЛ активно постав-
лялись Россией с оккупированной 
территории Донбасса через Крым. 
Выяснено также что на Донбасс 
комплексы поставляли в россий-
ских «гумконвях». То и есть Россия 
использовала ДНР/ЛНР как про-
слойку не дающую прямо указать 
на реального поставщика воору-
жений.

То и есть российские пропаган-
дисты очень хорошо знали о про-
исхождении грузов и реальном 
пути их следования, а потому с 
полной уверенностью в собствен-
ной безнаказанности и принялись 
за фабрикацию данных о причаст-
ности Украины к поставкам ИГИЛ 
вооружений.

Ключ к пониманию 
ныне происходящего — 
синхронность.

За последнее время 
самолеты недоимперии 
многократно вторгались 
в воздушное простран-
ство разных членов НАТО 
— прибалтийских госу-
дарств, Польши, даже Ве-
ликобритании. И ничего.

Не вийшли, але встали: «обличчя» Блоку Порошенко 
збунтувалися проти його «гаманців» і «схемників»

В понеділок навечірньому за-
сіданніфракції слово взяв депутат 
Віктор Чумак, який звинуватив за-
ступників Луценка в БПП — сорат-
ника Петра Порошенка Ігоря Коно-
ненка та Сергія Березенко, який 
скандально виграв вибори в Черні-
гові, в інформаційній кампанії, яку 
вони проти нього розгорнули. Мова 
йде про плани Чумака очолити На-
ціональне агентство з питань запо-
бігання корупції.

Слідом за Чумаком у внутріш-
ньофракційну дискусію вступили 
інші народні депутати — кожен під-
німав свої гострі теми. Так, нардеп 
Фірсов говорив про те, що фракція 
ніяк не може вибрати представ-
ників ЦВК і йде від цього питання. 
Нардеп Світлана Заліщук дорікну-
ла колегам, що вони не помічають і 
не протидіють кампанії з дискреди-
тації, яку розгорнули останнім ча-
сом проти нардепа від БПП Сергія 
Лещенка.

Підсумком цього вчора стала 
заява частини нардепів БПП про 
те, що вони втомилися миритися 
з корупцією у владі і створюють 
групу всередині президентської 
політсили, яка буде з нею відкрито 
боротися. Як сформулював Фірсов, 
в неї увійшли депутати, «які втоми-
лися від корупційних скандалів і не 
готові більше мовчки спостерігати 
за тим, як наші міністри продов-
жують відкрито провертати свої 
кримінальні схеми, а правоохорон-
ці закривають на це очі».

«Корупційні скандали за участю 
окремих депутатів кидають тінь 
на всіх членів фракції БПП, в тому 

25 листопада ц. р. в парламенті оголосили про створення вну-
трішньої опозиції в президентській фракції БПП. Група під назвою 
Антикорупційна платформа «повстала» проти корупціонерів, в 
тому числі і в самій фракції.

числі і тих, чия репутація чиста. 
Ми не можемо погодитися з тим, 
що відбувається сьогодні навколо 
Одеського Припортового заводу. 
Не можемо погодитися з тим, що 
ЦВК очолює негідник і фальсифі-
катор. Не можемо погодитися з 
тим, як працює на своїй посаді ге-
неральний прокурор», — говорить 
Фірсов.

«Виглядало це так, ніби у них у 
всіх прорвало. Чи отримали від-
машку. То мовчали, мовчали на 
фракціях, а тут заговорили, — пе-
реказує події НВ один з учасників 
зустрічі. — Всього з критикою 
виступило чоловік шість, решта ж 
або спостерігали за процесом, або 
особливо не втручалися».

«Була внутріпартійна дискусія, 

це робочі процеси», — традиційно 
стримано прокоментував пресі ви-
бух емоцій, що трапився на фрак-
ції, Кононенко.

При цьому депутати, які збунту-
валися, не захотіли залишати БПП, 
запропонувавши зробити це тим, 
хто, на їхню думку, дискредитує 
президентську політсилу. Зокрема 
в цьому контексті прозвучали іме-
на Кононенко і Березенко. Самі ж 
нардепи, які збунтувалися, мають 
намір стати своєрідною опозицією 
всередині фракції БПП, про що 
вони заявили сьогодні.

У внутрішньофракційне об’єд-
нання з назвою Антикорупційна 
платформа вирішили увійти 15 
нардепів БПП. Тимчасовими коор-
динаторами платформи стали нар-
депи Чумак та Мустафа Найем.

«Нас п’ятнадцять. Об’єдналися 
координувати дії, що стосуються 
розслідувань, викриття зловжи-

вань, посилити контрольну функ-
цію в парламенті, стежити за при-
значеннями», — прокоментувала 
це Заліщук.

В ці 15 осіб увійшли: Владислав 
Голуб, Мустафа Найєм, Сергій 
Лещенко, Віктор Чумак, Павло Рі-
заненко, Оксана Юринець, Ольга 
Червакова, Олексій Мушак, Іванна 
Климпуш-Цинцадзе, Олександр 
Черненко, Світлана Заліщук, Ольга 
Богомолець, Наталія Новак, Єгор 
Фірсов, Юрій Соловей.

Їх колеги по БПП скептично став-
ляться до появи у своїй фракції 
«опозиції». Вони вважають, що 
скандал на фракції та подальше 
створення внутрішньофракційного 
об’єднання — це чергова гра Ад-
міністрації президента, яка сама ж 
вирішила будувати якусь показово 
опозиційну політсилу з проєвро-
пейською позицією.

«Новое время»

Зникають 
вулиці Леніна

Вишгородщина

Відповідно до розпоряджен-
ня КОДА від 28 вересня 2015 
року №365 «Про забезпечення 
виконання Закону України «Про 
засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
головою Вишгородської рай-
держадміністрації О. Горганом 
підписано відповідне розпо-
рядження, утворено районну 
робочу групу з питань організа-
ційного забезпечення виконання 
цього закону.

На Вишгородщині у 31 населе-
ному пункті району є вулиці, назви 
яких підлягають перейменуванню. 
На цей час перейменовано вулиці 
у шести населених пунктах. 

Питання про перейменування 
вулиць, що відповідно до закону 
підлягають перейменуванню, роз-
глядатимуться під час громадських 
слухань у відповідних населених 
пунктах або виноситимуться на 
розгляд сесій відповідних місцевих 
рад.

Створена районна робоча група 
працює над забезпеченням вико-
нання закону. 

До речі, Київська міська держав-
на дміністрація розглядає мож-
ливість створення Парку історії 
радянської окупації у зеленій зоні 
вздовж вулиці Бережанської в Обо-
лонському районі, де планується 
встановити пам’ятники комуністич-
ної епохи. 

Інф. газети «Слово»

Я. Москаленко: 
«Податкова 
реформа Южаніної 
сприяє створенню 
унікальних фіскальних 
умов для розвитку 
бізнесу та відновленню 
економіки країни» 

Якщо робоча група і парла-
мент підтримають хоча б 60% 
від проекту податкової рефор-
ми Ніни Южаніної, то в україн-
ської економіки з’явиться шанс 
почати плавний підйом із дна. У 
цьому переконаний голова де-
путатської групи «Воля народу» 
Ярослав Москаленко.

«Парламентський законопроект 
має на меті побудувати в Україні 
ліберальну сучасну податкову си-
стему», — написав він у своїй ав-
торській статті. 

Так, за словами політика, по-пер-
ше, запрацюють електронні кабіне-
ти платників податків, де в он-лайн 
режимі платники матимуть доступ 
до управління особовим рахунком, 
контролю за обліком платежів і т. 
ін. По-друге, зміниться система 
апеляційних оскаржень платника-
ми рішень контролюючих органів,  
другою апеляційною інстанцією 
буде Мінфін України. По-третє, 
з‘явиться інститут податкових кон-
сультантів, які допомагатимуть 
платникам у сплаті податків, скла-
данні звітності, представлятимуть 
інтереси платників у суді та подат-
кових органах.

«Законопроект встановлює об-
ґрунтовані ставки податків та спро-
щує їх адміністрування, що зреш-
тою легалізує бізнес. А стабільність 
і передбачуваність податкового 
законодавства забезпечить мора-
торій на 3 роки щодо змін базових 
елементів податків та зборів», —  
відзначив парламентарій.
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Заступником голови районної ради
обрали Анатолія Потапенка.
І. Побідаш вважає, що — нелігитимно...

том, за допомогою озброєних лю-
дей, залякавши частину депутатів, 
силою захопила крісло голови рай-
онної ради. 

Внаслідок цієї, м’яко кажучи,  
політичної авантюри, а, фактич-
но, злочину, робота районної ради 
протягом останніх півтора року, 
практично, була паралізована, 
а сама І. Побідаш, замість того, 
щоб об’єднати депутатів і разом з 
ними вирішувати нагальні пробле-
ми району, займалася політичним 
словоблудством і політиканством, 
«полюванням на відьом», і «ге-
роїчним» подоланням неіснуючих 
перепон, які сама ж і видумувала.  

Від імені всіх виборців хочу по-
передити шановних народних 
обранців: враховуючи злочинну 
бездіяльність вищого керівництва 
країни та його небажання займа-
тися реальними реформами у всіх 
сферах життя, в першу чергу — ви-
коріненням коррупції, ми більше не 
будемо терпіти нікому не потрібних 
політичних «базарів» і «розборок», 
в першу чергу — в органах місце-
вого самоврядування. Політика на 
зразок тієї, що «вариться» у ВР 
України, а, точніше, політиканство, 
тут, внизу, нікому не потрібні. Будь-
те ласкаві, шановні, займатися 
конкретними проблемами людей. 
Саме для цього ми вас обирали 
депутатами. 

Щодо питань 3-6 порядку денного.
Сесія присвоїла голові Вишго-

родської районної ради Р. Кири-
ченку 7-й ранг посадової особи 

На порядок денний другого пленарного засідання першої сесії 
районної ради нового скликання, яке відбулося  17 листопада ц. р., 
було винесено 7 питань:

1. Про затвердження інформації лічильної комісії щодо рішення 
про обрання голови Вишгородської районної ради 7-го скликання. 

2. Про обрання заступника голови Вишгородської районної ради 
7-го скликання.

3. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самовряду-
вання голові Вишгородської районної ради.

4. Про умови оплати праці голови Вишгородської районної ради.
5. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самовряду-

вання заступнику голови Вишгородської районної ради.
6. Про умови оплати праці заступника голови Вишгородської 

районної ради.
7. Різне. 
Пленарне засідання голова рай-

онної ради Ростислав Кириченко 
запропонував почати з хвилини 
мовчання в пам’ять загиблих під 
час терористичного акту в Парижі 
та героя АТО з смт Димер Віталія 
Благовісного.

Після чого — проголосували за 
продовження роботи сесії. І. По-
бідаш проголосувала проти. Її со-
ратник по політичній силі В. Степа-
нечко — утримався. 

На це ніхто не звернув уваги.
Проголосивши порядок денний, 

голова запропонував проголосува-
ти за нього. І. Побідаш знову про-
голосувала «проти».  І знову на це 
ніхто не звернув уваги. Включаючи 
головуючого.

Тоді І. Побідаш, розуміючи, що на 
неї й далі не будуть зважати, по-
просила слова «з мотивів голосу-
вання». Суть її пояснення: оскільки 
новообраний голова районної ради 
ще не пройшов спецперевірку, дру-
ге пленарне засідання проводити 
не можна, оскільки всі його рішен-
ня будуть нелегітимні. 

Відповідь Р. Кириченка: «Ми по-
радилися з юристами різних рівнів 
і вирішили сесію проводити».

Далі всі депутати на чолі з Р. Ки-
риченко, як кажуть, пішли в один 
бік, а І. Побідаш з новоявленими 
«опозиціонерами» («Громадянсь-
ка позиція», «Воля», «Свобода», 
«радикали») — в інший. Виразило-
ся це в тому, що І. Побідаш по всіх 
проектах рішень, що голосувалися, 
була «проти», а її соратники, як 
правило, «утримувалися». 

...Після затвердження інформа-
ції лічильної комісії щодо рішення 
про обрання голови Вишгородської 
районної ради 7-го скликання Р. Ки-
риченко склав присягу. 

На посаду свого заступника го-
лова районної ради запропонував 
кандидатуру представника ВО 
«Батьківщина» Анатолія Потапен-
ка. Обгрунтувавши це тим, що, 
по-перше, головою Київської об-
ласної ради недавно було обрано 
представника ВО «Батьківщина» Г. 
Старикову, по-друге, — що на по-
саду голови районної ради разом з 
ним теж балотувався представник 
ВО «Батьківщина».

Як на мене — аргументація дуже 
слабка, навіть — притягнута «за 
вуха». 

По-перше, тому, що в нашому 
випадку не має ніякого значення 
представник якої саме політичної 
сили очолює обласну раду.

По-друге, набагато логічніше 
було б запропонувати посаду за-
ступника представникам «Нашо-
го краю» — політичної сили, яка 
зайняла на виборах друге місце 
за кількістю голосів після БПП 
«Солідарність».

По-третє, якщо вже й пропону-
вати посаду заступника представ-
никам ВО «Батьківщина», то — О. 
Дзюбі, якому точно довіряють де-
путати, оскільки при таємному го-
лосуванні на виборах голови він 
набрав 15 голосів (скільки набрав 
би А. Потапенко — невідомо). Так, 
що якою логікою керувався Р. Кири-
ченко, пропонуючи на посаду саме 
А. Потапенка, особисто я не зовсім 
розумію. 

Одне з двох: або щось не розуміють депутати, або щось не розуміє Ірина Побідаш... Втім, бува-
ють, звичайно, генії, яких при житті не визнають. Може, це і є той самий випадок?  

Потапенко 
Анатолій Івано-

вич, 17.12.1967 р. н., 
громадянин України, 
освіта — вища, член 
політично партії 
«ВО «Батьківщина». 
Працює лікарем-сто-
матологом Вишго-
родської ЦРЛ, живе в 
м. Вишгород.

17 листопада 2015 
р.  обраний заступ-
ником голови Виш-
городської районної 
ради. 

...Після коротенького виступу 
А. Потапенка (див. нижче) взяти 
участь в обговоренні кандидату-
ри висловила бажання одна І. По-
бідаш. Наводжу її виступ дослівно, 
аби не бути звинуваченим у пере-
кручуванні: 

«Шановні колеги, шановні при-
сутні! Мій виступ більше не для де-
путатів, бо там вже все вирішено, 
а для громадськості, для тих, для 
кого слова «майдан» не щось таке 
віртуальне й умовне, а в серці. Я 
хочу сказати про те, що 5 фракцій, 
що вчора вечером домовилися й 
проголосували, де ми пропонували 
на посаду заступника представни-
ка від «Свободи» Тетяну Помаз... 
Але..., ну, на жаль, так трапилося, 
що зманіпулювати нами не вдало-
ся... і все вийшло на світ Божий... 
Тому від імені нашої фракції я бла-
гословляю шлюб «Нашого краю», 
«Солідарності» і «Батьківщини. 
Амінь!».

Після цього палкого, але малоз-
розумілого виступу  слово взяв О. 
Дзюба (цитую).    

«Добрий день, всім присутнім в 
залі. Дзюба Олександр. Фракція 
«Батьківщина». Наше чітке ро-
зуміння того, що на сьогоднішній 
день в країні йде війна і, перш за 
все, — це ми повинні об’єднуватись 
або навколо когось, або навколо 
чогось. В даному випадку сьо-
годні в залі присутні 36 депутатів, 
які представляють різні політичні 
сили. Наше чітке переконання того, 
що повинна бути конструктивна 
більшість, і ця більшість, перш за 
все, повинна працювати на користь 
громади. Стосовно того, чи є у нас 
зараз більшість. Ні, такої більшості 
немає. І це довело голосування на 
минулому тижні. Зараз ми змушені 
шукати конструктив у роботі, і ми 
змушені працювати, ще раз повто-
рюсь, на користь громади. Впевне-
ний в тому, що ця консолідація сил 
стосовно «Солідарності», стосовно 
«Батьківщини», стосовно інших 
партій, які готові ефективно працю-
вати, буде знайдена. І впевнений у 
тому, що ми досягнемо того резуль-

Доброго дня, присутні голова та присутні депутати, 
всі присутні!

Я, Потапенко Анатолій Іванович, народився в с. Вища 
Дубечня, 1967 року народження. Після закінчення шко-
ли навчався у медичному училищі, служив в армії, пра-
цював на «Швидкій допомозі» у м. Вишгород. Закінчив 
Київський медичний інститут ім. Богомольця. З 1996 
року по теперішній час працюю лікарем-стоматологом у 
Вишгородській ЦРЛ. З 2007 року є членом партії «Бать-
ківщина». Партії не міняв. Одружений, маю дитину. Моя 
робота буде будуватися на принципах чесності, поряд-
ності, законності, гласності і колегіальності.  

тату, який від нас очікує громада. 
Дякую».

В. Павленко, теж в короткому 
вис тупі, зокрема, зазначив, що 
«політика — це мистецтво ком-
промісу, тому розумні люди мають 
домовлятися, а не створювати 
якийсь ажіотаж навколо посади 
заступника чи голови. Потрібно, 
щоб рада працювала.... Немає нам 
тут що ділити... Тому я підтримую 
кандидатуру Потапенка Анатолія 
Івановича». 

Вже після таємного голосування 
з’ясувалося, що з 34-х присутніх 
на сесії депутатів виборчі бюлетені 
одержав лише 21 депутат. Стільки 
ж депутатів проголосувало.

Однак, за А. Потапенка проголо-
сувало 20 депутатів, 1 був проти. 
Наскільки я розумію, А. Потапенка, 
швидше за все, підтримали 9 депу-
татів з БПП «Солідарність», 6 — з 
«Нашого краю», 4 — з ВО «Батьків-
щина», можливо — хтось із «Нових 
обличч».

Що стосується депутатів від 
«Свободи», «Громадянської пози-
ції», Радикальної партії О. Ляшка 
та «Волі». Звичайно, вони мають 
право і на свою думку, і на свою 
політичну позицію.

Однак, хотілося б їм пояснити 
(оскільки лише троє з них, окрім 
І. Побідаш, вже були депутатами 
районної ради), що «опозиційність» 
їх духовного лідера І. Побідаш 
всім більш чи менш адекватним 
жителям району надоїла, як гірка 
редька. Оскільки вони мали змогу 
спостерігати її з 2006 року, — спо-
чатку в складі фракції «БЮТ», по-
тім — поза межами цієї фракції, яку 
ця пані розвалила за допомогою 
своїх друзів-депутатів, яких вона 
ж і привела в раду; з 2010 р. — в 
складі фракції «УДАРу», трохи зго-
дом — за межами цієї фракції, яку 
вона також успішно знищила, зно-
ву ж, таки, за допомогою ретельно 
відібраних нею ж колег, заведених 
в раду. Нарешті, вони мали нагоду 
спостерігати її 28 лютого 2014 р. на 
сесії Вишгородської районної ради, 
коли вона, користуючись момен-

Виступ кандидата на посаду 
заступника голови районної ради А. Потапенка

місцевого самоврядування у ме-
жах 3-ї категорії посад.

Депутати вирішили:
1. Встановити Р. Кириченку на 

період сьомого скликання:
— оплату в розмірі посадового 

окладу, надбавки за ранг та вис-
лугу років згідно з чинним зако-
нодавством України;

— надбавку за високі досяг-
нення у праці та за виконання 
особливо важливої роботи у 
розмірі до 50% посадового окла-
ду з урахуванням надбавки за 
ранг посадової особи місцевого 
самоврядування та надбавки 
(винагороди) за вислугу років;

— здійснювати преміювання 
відповідно до особистого вкла-
ду у загальні результати роботи 
у межах 10% фонду преміювання 
та економії фонду оплати праці;

— надавати матеріальну до-
помогу для вирішення соціаль-
но-побутових питань та допом-
огу на оздоровлення у розмірі 
середньомісячної заробітної 
плати кожна.

2. Зазначені виплати здійснюва-
ти в межах затверджених видатків 
на оплату праці.

Сесія присвоїла заступнику 
голови Вишгородської районної 
ради А. Потапенку 9-й ранг поса-
дової особи місцевого самовря-
дування у межах 4-ї категорії по-
сад.

Депутати вирішили:
1. Встановити А. Потапенку на 

період сьомого скликання:
— оплату в розмірі посадового 

окладу, надбавки за ранг та вис-
лугу років згідно з чинним зако-
нодавством України;

— надбавку за високі досяг-
нення у праці та за виконання 
особливо важливої роботи у 
розмірі до 50% посадового окла-
ду з урахуванням надбавки за 
ранг посадової особи місцевого 
самоврядування та надбавки 
(винагороди) за вислугу років;

— здійснювати преміювання 
відповідно до особистого вкла-
ду у загальні результати роботи 
у межах 10% фонду преміювання 
та економії фонду оплати праці;

— надавати матеріальну до-
помогу для вирішення соціаль-
но-побутових питань та допом-
огу на оздоровлення у розмірі 
середньомісячної заробітної 
плати кожна.

2. Зазначені виплати здійснюва-
ти в межах затверджених видатків 
на оплату праці.

В роботі сесії оголошено пере-
рву.

В. Борзовець
Від редакції
Як любить повторювати І. Побідаш, рано чи пізно все таємне 

стає явним. От і нам стало відомо, що у коментарях до свого посту 
в Facebook від 12.11.2015 р. (див. минулий номер) колишня голо-
ва райради не випадково поскаржилась, що імена «зрадників» 
«особисто повідомить Денису Парижу». Виявляється, І. Побідаш 
на цій, першій сесії райради сподівалася «провернути» той же сце-
нарій, який був нею реалізований 28 лютого 2014 р. Лише на місці 
«самооборонівців» тепер мали бути «АТОшники». Не вийшло. 
Мабуть, тому, що «самооборонівці» були «липові», а «АТОшники» 
— справжні. От і вся різниця. 

Тепер все, що залишається робити І. Побідаш, — дійсно «бороти-
ся за людей». Правда, ми порадили б їй робити це в школі, а не в 
політиці. Та й то — якщо знайдеться директор, який ризикне взяти 
її на роботу... 
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(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

О. Момот запропонував на посаду 
Однак, більшість депутатів підтримали

Перша сесія міськї ради

родський міський голова Олексій 
Момот. 

ЯК ДЕПУТАТИ СЕКРЕТАРЯ
РАДИ ОБИРАЛИ. ПОЧАТОК
Отже, на порядку денному 

цієї сесії було два питання: про 
обрання секретаря Вишгородсь-
кої міської ради VII скликання і 
про утворення постійних комісій 
ради, затвердження їх складу та 
обрання голів комісій.

Найбільш важливим, звичайно, 
було питання обрання секретаря 
міської ради. 

Чому? Дуже просто: оскільки 
це — друга людина в міській раді, 
яка, по-перше, заміняє голову у 
випадку його відсутності, по-дру-
ге, — відповідає за організацію 
всієї роботи ради. Так от, якщо 
міський голова і секретар ради, 
образно кажучи, будуть «дивити-
ся в різні боки», ні рада, ні викон-
ком (виконавчий орган ради) нор-
мально працювати не зможуть.   

Приклад такої співпраці, прав-
да, негативний — тандем «Ре-
шетняк-Решетнікова». Якби ко-
лишні міський голова та секретар 
ради не були в одній команді, 
навряд чи їм вдалося б організу-
вати настільки масштабне та 
якісне розграбування міста, під-
ключивши до нього депутатську 
більшість.

...О. Момот, зачитавши порядок 
денний, наголосив, що, якщо він 
запропонує секретаря зі своєї ко-
манди («Волі»), то «його не зро-
зуміють», і висунув на цю посаду 
М. Мельник — депутата з БПП 
«Солідарність». Цілком логічна 
та демократична пропозиція. (На 
що той же В. Решетняк ніколи б 
не погодився, будь-якими мето-
дами намагаючись змусити де-
путатів проголосувати за «свого» 
секретаря). 

Однак, О.Момот — не В. Ре-
шетняк. Це — дуже добре, однак, 
його пропозицію більшість депу-
татів не підтримала. Після того, 
як  О. Баланюк (голова лічильної 
комісії) з М. Підвисоцьким та О. 
Лісогор (члени комісії) підраху-
вали бюлетені для голосування, 
виявилося, що за М. Мельник 
проголосувало 17 депутатів. Не 
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Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради 
...3. Секретар сільської, селищної, міської ради:
1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює 

повноваження сільського, селищного, міського голови;
2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цьо-

го Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про 
час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд 
ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених части-
ною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, за-
безпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 
організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує 
офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними 
актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуля-
торної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність 
постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання 
їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення за-

ходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до ор-
ганів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування 
офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної те-
риторіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у 
встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або відповід-
ної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати 
повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути до-
строково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 47. Постійні комісії ради
1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються 

з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду 
і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення 
контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комі-
тету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повнова-
жень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання струк-
тури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сіль-
ський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищ-
ної, міської ради, голова районної у місті (у разі її створен-
ня), районної, обласної ради, їх заступники.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною іні-
ціативою попередньо розглядають проекти програм соціаль-
но-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, 
звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують 
питання про стан та розвиток відповідних галузей господар-
ського і соціально-культурного будівництва, інші питання, 
які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень 
ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях 
ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури 
осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призна-
чення або погодження відповідною радою, готують висновки 
з цих питань.

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно 
заступника голови районної у місті, районної ради чи першо-
го заступника, заступника голови обласної ради, секретаря 
сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою 
вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та ви-
конавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у 
місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання 
ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, уста-
нов та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм 
власності та їх посадових осіб, подають за результатами пе-
ревірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних 
випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сіль-
ської, селищної, міської, районної у місті ради; здійснюють 
контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, 
та в порядку, визначеному законом, мають право отримува-
ти від керівників органів, підприємств, установ, організацій 
та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Організація роботи постійної комісії ради покладаєть-
ся на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання 
комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію 
у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, 
підприємствами, установами, організаціями, а також гро-
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мадянами, організує роботу по реалізації висновків і реко-
мендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або немож-
ливості ним виконувати свої повноваження з інших причин 
його функції здійснює заступник голови комісії або секретар 
комісії.

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхід-
ності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 
половина від загального складу комісії.

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні 
комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомен-
дації постійної комісії приймаються більшістю голосів від за-
гального складу комісії і підписуються головою комісії, а в 
разі його відсутності - заступником голови або секретарем 
комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і 
секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, 
протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і на-
даються на запит відповідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації».

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язко-
вому розгляду органами, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. 
Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути пові-
домлено комісіям у встановлений ними строк.

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки про-
ектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і ро-
бочі групи з залученням представників громадськості, вче-
них і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох 
постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за 
дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови 
районної у місті, районної ради чи першого заступника, за-
ступника голови обласної ради, секретаря сільської, селищ-
ної, міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. 
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на 
їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних 
постійних комісій.

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громад-
ських засадах. За рішенням обласних рад голови постійних 
комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на по-
стійній основі.

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними 
перед нею.

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок ор-
ганізації роботи постійних комісій визначаються регламен-
том відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що 
затверджується радою з урахуванням вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері го-
сподарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради 
у здійсненні державної регуляторної політики постійними 
комісіями відповідної ради.

вистачило одного голосу (всього 
депутатів 34). Цілком можливо, 
що це міг би бути голос депута-
та від БПП «Солідарність» Мико-
ли Кравченка. З цього приводу в 
мене особисто виникає питання 
щодо дійсної причини відсут-
ності цього депутата на 1-й сесії 
міськради. Не тієї причини, яку 
він озвучить (чи, можливо, вже 
озвучив) офіційно (хвороба, від-
рядження, сімейні обставини і т. 
ін.), а причини реальної. Не офі-
ційної. Бо дуже вже висока ціна 
виявилась у цієї  відсутності.

Я ні в якому разі не хочу об-
разити М. Кравченка: можливо, 

в нього дійсно була вагома під-
става для відсутності. Однак,  
підкреслю — завжди мало вірив 
у такого роду співпадіння чи ви-
падковості.

Втім, давайте проаналізуємо 
це саме це таємне голосування.
Наскільки це можливо, звичайно.

Що показали два перших 
таємних голосування?

Без сумніву, здійснюючи цей 
аналіз, ми будемо, оперува-
ти припущеннями. Однак, при-
пущеннями не абстрактними, 

«висмоктаними з пальця», а та-
кими, що базуються на реальних 
цифрах і фактах. Згодьтеся, такі 
припущення мають право на іс-
нування.  

Отже, у БПП «Солідарність» 
в міській раді — 9 голосів. Ще 
8 — у «Волі». Всього — 17. Для 
того, щоб обрати секретаря, на-
приклад, з рядів БПП «Солідар-
ність», бракує одного голосу. 

М. Кравченко на сесію не прий-
шов, однак, М. Мельниченко, все 
одно, набрала 17 голосів. Що 
означає: за неї, окрім депутатів 
від БПП «Солідарність» і «Волі», 
проголосував ще хтось. Хто саме 

— ми ніколи не дізнаємося. Од-
нак, маємо повне право поста-
вити питання: а чому тільки що 

обраного міського голову, окрім 
цих двох «зацікавлених» політич-
них сил в повному складі не під-
тримала жодна інша політична 
сила? (Розглядаємо «ідеальний» 
варіант, припускаючи, що БПП 
«Солідарність» та «Воля» є таки-
ми собі політичними монолітами, 
де всі голосують, як один). Адже, 
О. Момот — демократ, який щиро   
прагне змін. А ВО «Свобода» — 
вони хіба не позицінують себе, 
як демократи? А ВО «Батьківщи-
на»? А «Наш край»? 

Але якби двоє представників 
«Батьківщини» або двоє деле-
гатів від «Нашого краю» підтри-

мали пропозицію О. Момота 
щодо секретаря М. Мельничен-
ко, тим паче, якби це зробили 

троє «свободівців», то остання 
стала б секретарем... Однак, но-
вого міського голову підтримав 
лише хтось один з цих семи де-
путатів. А, може, навіть, хтось 
один з якої-небудь іншої політси-
ли. Неважливо. Важливо те, що 
— лише один. Знаєте, шановні 
читачі, що це означає? Що, по 
факту, О. Момот не має постійної 
і твердої більшості в міській раді. 
Що більшість у нього, принаймні, 
на сьогоднішній день, може бути 
лише ситуативна. 

А ще це означає, що і «сво-
бодівці», і «батьківщинівці», і 
члени «Нашого краю», не кажучи 

вже про Партію честі, «Самопом-
іч» та «радикалів», як політич-
ні сили брехали вам, шановні 

Інна Шубко — депутат від партії «Наш край» Новообраний міський голова Олексій Момот
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секретаря міської ради Марину Мельник.
кандидатуру Тетяни Бражнікової

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша  сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я  
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Про утворення постійних комісій ради,
затвердження їх складу 
та обрання голів комісій

Керуючись п.2 ч.1 ст. 26, ст. 47 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні, Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити особовий склад постійних комісій Вишгородської міської ради 
VІІ скликання: 

1. Комісія з питань планування та формування бюджету міста.
Голова комісії — Шубка Віктор Вікторович.
Члени комісії: Корнійчук Дмитро В’ячеславович, Парчук Валентина Григорів-

на,Руденок Богдан Михайлович, Шубко Інна Василівна.
2. Комісія з питань  законності,  депутатської етики, контролю за вико-

нанням рішень ради та її виконавчого комітету.
Голова комісії — Баланюк Олександр Іванович.
Члени комісії: Кравченко Микола Миколайович, Круковець Владислав Вади-

мович, Булгакова Ганна Володимирівна.
3. Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навко-

лишнього природного середовища.
Голова комісії — Городиський Юрій Олегович.
Члени комісії: Виговський Валерій Павлович, Лісогор Володимир Юрійович, 

Макаренко Максим Валерійович, Поліщук Олексій Григорович, Сербін Андрій 
Володимирович, Шока Анатолій Миколайович.

4. Комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту 
та зв’язку.

Голова комісії — Пінчук Сергій Миколайович.
Члени комісії: Колодзян Юрій Дмитрович, Кучмій Олег Вікторович, Мель-

ник Марина Гурамівна, Підвисоцький Михайло Олександрович, Ростовський 
Олексій Романович,Семенов Олександр Ігорович, Шамота Олександр Мико-
лайович.

5. Комісія з питань комунального господарства,  благоустрою  міста.
Голова комісії — Попов Юрій Петрович.
Члени комісії: Дрьомін Юрій Борисович, Клавдієнко Олександр Іванович, Ко-

стюченко Валерій Павлович, Лісогор Олена Яківна.
6. Комісія з гуманітарних питань та міжнародних відносин.
Голова комісії — Черняхівський Олексій Анатолійович.
Члени комісії: Войтович Тамара Олександрівна, Іванов Трохим Сергійович, 

Сардак Віталій Ігорович.

Міський голова                                                                                  О. Момот

виборці, декларуючи, що будуть 
боротися за «щастя народне», а, 
саме, — ваші інтереси. Бо, якби 
вони хотіли боротися за ваші ін-
тереси, то вони з першої сесії не 
ставили б новому голові палки 
в колеса, а дали можливість ре-
алізувати свої, хоча б, «організа-
ційно-радні» ініціативи. Адже, не 
потрібно забувати, що секретар 
з найбільшої майбутньої фрак-
ції «автоматично» гарантував 
би йому підтримку цієї фракції. 
А, отже, і спрощену організацію 
більшості в раді. 

Однак, переважну більшість 
політсил в раді, вочевидь, не 

цікавить підтримка міського голо-
ви. А більше цікавить вирішення 
власних питань. Бо демонстрація 
їхньої «самостійності» більше 
нагадує запрошення до торгів, а 
не справжню самостійність. Мов-

ляв, зверни увагу, п. Момот, щоб 
ми голосували за твої ініціативи, 
тобі доведеться з нами домовля-
тися...

До речі: за М. Мельниченко го-
лосували двічі. І двічі необхідних 
вісімнадцять голосів вона так і 
не набрала. Другий раз «за» неї 
проголосувало лише 16, а проти 
— 18 депутатів.   

Таємне голосування №3.
за Д. корнійчука

Тоді, — знову ж, таки, виходя-
чи з фундаментальних принципів 
демократії, — О. Момот запро-
понував висунути кандидата 
на посаду секретаря міськради 

Радикальній партії О. Ляшка: 
політичній силі, яка зайняла 
третє місце по кількості голосів 
після БПП «Солідарність» та 
«Волі».

Таким кандидатом став Д. Кор-

нійчук. 
Однак, висуванець «ради-

калів» набрав всього 17 голосів 
(1 утримався, проти —16).

Таємне голосування №3:
за Т. Бражнікову

Третім кандидатом на посаду 
секретаря міської ради стала де-
путат від «Самопомочі» Тетяна 
Бражнікова (ця політична сила 
отрмала 4 депутатські мандати). 

В результаті таємного голосу-
вання Т. Бражнікову підтримали     
19 депутатів, проти проголосува-
ло 14, один утримався. Таким чи-
ном Т. Бражнікова стала секрета-
рем Вишгородської міської ради. 

...А ЩЕ ГОЛОСУВАЛИ 
ЗА КЕРІВНИКІВ ДВОХ КОМІСІЙ

З шести комісій, які новообрані 
депутати узгодили напередодні 
першої сесії (див. внизу), про-
тиріччя виникли лише з приводу 
керівників двох з них — комісії з 
питань регулювання земельних 
відносин та охорони навколиш-
нього природного середовища та 
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку.

Голосування по керівнику 
«земельної» комісії

На посаду голови «земельної» 
комісії О. Момот запропонував 
кандидатуру Ю. Городиського, 
БПП «Солідарність» — А. Шоку. 
(Нагадаю: того самого А. Шоку, 
який 25 березня 2015 р., коли 
сесійна зала була переповнена 
представниками громадськості, 
проголосував за підготовлений 
О. Момотом проект рішення «Про 
затвердження Положення «Про 
порядок публічного звітування 
щодо видатків бюджетних коштів 
у вигляді відкритих даних», а на 
сесію, де депутати мали здолати 
«вето» міського голови, накладе-
не на це рішення — не з’явився).

Депутати 23-ма голосами під-
тримали Ю. Городиського. 

Утрималося 7 депутатів. 
Оскільки «проти» взагалі не 
було, чотири депутати, виходить 
просто не взяли участь в голосу-
ванні.  

Не проголосував за Ю. Горо-
диського у повному складі БПП 
«Солідарність» і «Наш край». 

Підтримали: «Воля», «Само-
поміч», Радикальна партія О. 
Ляшка, ВО «Свобода», ВО «Бать-
ківщина» і Партія честі. 

Голосування по керівнику 
«будівельної» комісії

 

Кандидатом на голову комісії з 
питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку О. Момот запропонував М. 
Підвисоцького.

Радикальна артія О. Ляшка на 
цю посаду висунула забудовника 
С. Пінчука, а Партія честі — Ю. 
Колодзяна. 

Голосували в порядку надход-
ження пропозицій. 

З першого разу М. Підвисоць-
кий набрав 16 голосів, С. Пінчук 
— 15, Ю. Колодзян — 10 голосів. 

При повторному голосуванні за 
ці ж кандидатури (оскільки жодна 
не набрала необхідну кількість 

голосів), М. Підвисоцький знову 
набрав 16 голосів. Зате, С. Пін-
чук — аж 19. Таким чином, С. Пін-
чук став головою комісії з питань 
стратегії розвитку міста, будівни-
цтва, транспорту та зв’язку.

Першого разу за пропозицію 
О. Момота проголосували члени 
БПП «Солідарність» та «Воля». 
Проти були О. Лісогор, О. Ро-
стовський та Д. Корнійчук.

А от всі інші, — «радикали», 
«Самопоміч», «Свобода», Партія 
честі, ВО «Батьківщина» — утри-
малися.  

«Наш край» голосував за Ю. 
Колодзяна.

Кілька голосів, які першого разу 
не вистачило С. Пінчуку, йому до-
дали О. Поліщук та представники 
«Нашого краю»...

Дуже показовою стала реакція 
на це голосування «радикалів», 
які не стали приховувати свого 
задоволення і вітати один одного.  
Мабуть, є з чим.

Після цього Ю. Городиський 
запропонував депутатам вине-
сти на наступну сесію питання 
розподілу між депутатами вибор-
чих округів, які залишилися без 
представництва в міській раді.

Щодо Т. Бражнікової, то місь-
кий голова повідомив, що вона 
зможе приступити до своїх по-
садових обов’язків після проход-
ження спеціальної перевірки (че-
рез 15 днів). 

Окрім того, за словами О. Мо-
мота, на наступній сесії, яка буде 
призначена не раніше, ніж через 
15 днів, будуть затверджуватися, 
виконком, заступники міського го-
лови та штатний розпис міськви-
конкому.  

В. Борзовець 
М. Підвисоцький, О. Баланюк, О. Лісогор рахують голоси... Тетяна Бражнікова. Ще не секретар, але ось-ось...

Від редакції
Склад нашої міської ради дивовижним чином відображає 

склад нашої нової-старої влади загалом. Так само, як виборці 
нашого міста є точною зменшеною копією виборців всієї країни.

16 з новообраних депутатів, — майже половина, — люди, які 
вже були при владі.

Десять (!) — це ті, які не повинні були потрапити туди знову 
за будь-яких  обставин. Але трьох з цих десяти привела туди 
партія влади, всіх інших — так звана «опозиція».

Ну, хіба не те саме робиться на рівні держави?
Вже перша сесія наочно показала, що не лише ці представники 

колишньої місцевої влади, а й переважна більшість «нових об-
лич» в раді зовсім не збираються згуртуватися навколо молодо-
го та енергійного мера, який щиро бажає зламати систему коруп-
ційних зв’язків і відносин, вибудувану його попередником. Бо 
вони, ці люди, такі самі, як і «партії», які привели їх до влади. Всі 
«партії», — від тих, що якось, через пень-колоду, функціонували 
в минулі роки, до тих, що проявили себе на всіх рівнях лише за-
раз, бо були «законсервованими», насправді, практично, нічим 
не відрізняються одна від одної. Але найгірше не це.

Найгірше те, що, якщо лідери цих «партій» на державному 
рівні, інколи, і є непересічними особистостями (хоча, далеко не 
завжди — не те, що праведниками, а й просто чесними людь-
ми), то партійні функціонери обласної і нижчої ланок, часто, є 
звичайними бізнесменами від політики, основне завдання яких 
— не лише будь-якими методами «розвинути структуру за ко-
шти нових членів, в першу чергу — кандидатів у депутати», а 
й заробити для керівництва партії. А ще ж потрібно заробити й 
собі. Бо на зарплату партійного функціонера середньої ланки не 
виживеш. От і з’являються в списках кандидатів «впізнавані» 
особи — лікарі, вчителі, держслужбовці, керівники всіх рівнів, 
з одного боку, і — підприємці, з іншого. Отакий нехитрий підхід, 
який був активно використаний і під час цих виборів.

Ще гіршим є те, що, по-перше, ті, хто формують списки, судять 
всіх по собі (таких і підбирають), по-друге, основним критерієм 
цього підбору є не принциповість і наявність власних критич-
них поглядів, а, навпаки, слухняність і «неконфліктність».    

В результаті маємо те, що маємо.
Звідси — наше звернення до депутатів, здатних слухати і чути.
Шановні народні обранці! Будь ласка, забудьте про ваші, так 

звані, «партії» і «партійні інтереси». Єдина ваша партія, до якої 
потрібно дослухатися, і чию волю потрібно виконувати — це 
ваші виборці. Для вас не повинно бути нічого ціннішого і дорож-
чого, ніж інтереси, потреби і комфорт вишгородців. Якщо ви ба-
чите, що новообраний міський голова працює на людей, а не на 
друзів, кумів, знайомих та своїх бізнес-партнерів, — будь-ласка, 
допоможіть йому і підтримайте його.

Виборці це оцінять і запам’ятають.   
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06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.25 Уряд на зв’язку з громадянами
09.55, 04.35 Д/с «Шляхами Саксонії»
10.35 Богатирські ігри
12.05 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс
12.35, 20.30 Зроблено в Європі
13.15 Вікно в Америку
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільми
14.40 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

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Міняю жінку - 7»
12.20 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
14.00 «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»

06.20 Мультфільм
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Повернешся - погово-
римо»
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»
22.55 Т/с «Шлюб за заповітом 3: Танці на 
вугіллі»

06.05 М/с «Губка Боб»
07.25 Т/с «Друзі»
11.25 Х/ф «Вовки»
13.15 Х/ф «Голодні ігри»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.05 Абзац!
19.00 Ревізор
21.35 Страсті за ревізором
23.45 Х/ф «Джулі і Джулія»

06.05, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Все буде смачно!»
09.00 «За живе!»
10.10 «Битва екстрасенсів 15»
12.20 «Талант-шоу «Танцюють всі»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Хата на тата»
22.35 «Детектор брехні 7»
23.30 «Один за всіх»

06.00 Події тижня з Олегом Панютою
06.50 Ранок з Україною
07.00, 19.00 Події
09.15, 03.45 Зірковий шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Т/с «Анютине щастя» 
18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелірів. Відплата» 
21.00 Х/ф «Я все пам’ятаю» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Гладіатор»

06.45 Факти тижня
09.15 Надзвичайні новини.
10.15 Труба містера Сосиски
11.10, 13.20 Х/ф «Астерікс і Обелікс у 
Британії»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф «Широко крокуючи»
16.30 Х/ф «Всесвітня війна Z»
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 «Орел і Решка. На краю світу»
18.00 «Звана вечеря»
21.00 «Орел і Решка. Ювілейний сезон»
22.00 Х/ф «Нічний рейс»

06.00-10.00 Мульфільми 
11.00 Х/ф «Осляча шкура» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 04.25 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Віталька
17.00, 22.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с «Молодий вовк» 
00.45 Т/с «Любить не любить»

06.15 Концерт Володимира Дороша 
«Осінь»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Таємниці підводного світу
12.05 Дивовижний світ

14.00 Дика Південна Африка
15.00, 18.30, 21.00 Служба новин 
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
15.40 Євромакс
16.00, 23.35 Магія природи
17.45 Незвичайні культури
18.15 «Іпостасі спорту»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Володарі морів
21.30 Сильні світу цього
22.30, 05.40 DW- новини
22.40 Армагедон тварин

07.00 «Народний кухар»
07.50 «Круті 90-ті»
08.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
10.30 Х/ф «48 годин»
12.20, 14.15 Т/с «Гудіні»
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.40 Т/с «Німець»
19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21.30 Т/с «Елементарно - 3»
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 
- 10»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
10.15, 00.35 «Моя правда»
11.10, 23.25 «Жарт за жартом»
11.50 Х/ф «Дуенья»
13.40, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»

06.00, 18.30, 21.00 Новини
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Шляхами Саксонії»
10.35 Богатирські ігри
11.55 Д/ф «Голодомор 1932-1933 рр»
12.25 «Prime-time» з Мирославою Гонгадзе
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Мультфільми
15.05 Фольк-music
16.15 Подорожні
17.10 Д/ф «Сардинія, люди і коні»
18.15 Новини. Світ
19.30 ДебатиPRO
21.30 Новини.

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
14.00, 21.00 Т/с «Слуга народу» 
15.05 «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 «Фортуна Веґаса»

05.35, 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»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
22.55 Т/с «Шлюб за заповітом 3»

06.00 М/с «Губка Боб»
07.20 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.05 Абзац!
19.00 Половинки
20.30 Х/ф «Щира правда» 
22.20 Супермодель по-українськи

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10 «Зіркове життя»

11.00 «Битва екстрасенсів»
12.35 «Талант-шоу «Танцюють всі»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
00.00 «Один за всіх»

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, 21.00 Х/ф «Я все пам’ятаю» 
16.00, 05.05 Глядач як свідок
18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелірів. Відплата» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 20.20 Громадянська оборона
11.10, 17.45 Т/с «Далекобійники»
12.05, 13.20 Х/ф «Втеча з Лос-Анджелеса»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Т/с «Код Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона

16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Ніконов і Ко»
23.25 Х/ф «Примарний гонщик»

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. Незвідана 
Європа»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор

06.00-10.00 Мульфільми
11.00 Х/ф «Блакитна свічка» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 04.25 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Віталька
17.00, 22.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с «Молодий вовк»

06.00,  18.30, 21.00 Служба новин 
06.20, 15.40, 21.30 Сильні світу цього
06.45, 22.30, 05.40 DW- новини
06.55 Teen-клуб
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Rock Time з Петром Полтарєвим
13.10 Незвичайні культури
14.00, 22.40 Армагедон тварин
15.10, 18.40, 21.20 «Погода»
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» 
11.45, 21.30 Т/с «Елементарно - 3»
13.20, 14.15 Т/с «Поліція Маямі»
14.00, 19.00, 23.15, 03.15 «Свідок»
15.30, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
17.30 Т/с «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 
- 10»

06.00, 17.45, 21.00, Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
09.55 ДебатиPRO
11.30 Дорогі депутати
12.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хто в домі хазяїн?
14.15 Мультфільми
15.05 Музичне турне
16.30 Д/ф «Сага старовинної пущі»
17.30 Новини. Світ
20.30 Вересень
21.40 З перших вуст
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот

06.45 «Сніданок з 1+1»
07.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
14.00, 21.00 Т/с «Слуга народу» 
15.05 «Клініка «
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 

20.30 «Чистоnews»
22.00 «Одруження наосліп»

05.35, 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»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели.»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
22.55 Т/с «Шлюб за заповітом 3»

06.00 М/с «Губка Боб»
07.15 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Щасливі разом»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 02.00 Абзац!
19.00 Половинки
20.00 Хто зверху? - 4
22.00 Х/ф «Блондинка в законі»

06.10, 16.00 «Все буде добре!»

08.05 «Все буде смачно!»
09.10 «Зіркове життя»
11.00 «Битва екстрасенсів»
12.35 «Талант-шоу «Танцюють всі»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»)
20.00, 22.45 «МастерШеф - 5»

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»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.20, 21.00 Х/ф «Я все пам’ятаю» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Відплата» 
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі» 

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Громадянська оборона
11.05, 17.45 Т/с «Далекобійники»
12.00, 13.20 Х/ф «Підривник»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Код Костянтина»
15.25, 16.20 Патруль. Самооборона
16.45, 22.30 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 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. Незвідана 
Європа»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»

06.00-10.00 Мульфільми
11.00 Х/ф «Білосніжка» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 04.25 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Віталька
17.00, 22.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 

Телепрограмма
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15.30 Х/ф «Панянка-селянка»
17.35 Х/ф «Здрастуйте, я ваша тітка»
21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.50 «Нове Шалене відео»
07.50, 22.50 «Облом.UA»
09.50 «Помста природи»
12.00 Х/ф «Віллоу»
14.40 «Вайпаут»
15.35 «Легенди кікбоксінгу»
16.40 «Top Gear»
17.40, 00.00 «Реал-Бодріт»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
18.50 16 Тур ЧУ. Дніпро - Ворскла
21.00 Х/ф «Дев’ять життів»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
10.40, 00.35 «Моя правда»
11.35, 23.25 «Жарт за жартом»
12.10 Х/ф «Гранатовий браслет»
13.45, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»
15.35 Х/ф «Якби я був начальником»
17.05 Х/ф «Бережіть жінок»
21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35, 16.00 «Нове Шалене відео»
07.35, 16.55 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «Реал-Бодріт»
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, 20.20 «Помста природи»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Протистояння тварин»
12.15 Х/ф «Чорна борода» Частина 1
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна брама»
16.25, 17.55 «Відеобімба»
20.50 Х/ф «Три дні на втечу»

18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
23.00 Дайош молодьож!

05.55, 18.30, 21.00 Служба новин 
06.15 Сильні світу цього
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
15.38 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.35 Магія природи
17.45 Незвичайні культури
18.15 «Ландшафтні ігри»
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»
09.55 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.45, 21.30 Т/с «Елементарно - 3»
13.20, 14.15 Т/с «Поліція Маямі»
14.00, 19.00, 23.15, 03.15 «Свідок»
15.40, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
17.30 Т/с «Детективи»
23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю »

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

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
11.10, 00.25 «Моя правда»
12.05, 23.20 «Жарт за жартом»
12.35 Х/ф «Панянка-селянка»
14.30, 19.30 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Ключі від неба»
17.45 Х/ф «Російське поле»
21.20 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
07.35, 16.55 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «Реал-Бодріт»
08.30, 18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55, 20.20 «Помста природи»
10.20 Д/п «Загублені світи»
12.10 Х/ф «Чорна борода» Частина 2
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна брама»
16.25, 17.55 «Відеобімба»
19.20 «Цілком таємно»
21.25 Х/ф «Втікачі»

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
                                        Дитячому  садочку «Сонечко»

терміново потрібні на роботу:

Звертатися 
за адресою:

 м.Вишгород, 
вул.Симоненка, 4-а

Тел.54-111,51-980

— вихователь
— помічник вихователя
— кухонний працівник



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

Четвер 3 грудня 2015 року

 

  

  П’ятниця 4 грудня 2015 року

Субота 5 грудня 2015 року

УТ-1

ICTV

Enter-фильмІнтер

К-1

Новий
НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

УТ-1

ICTV

Інтер

Новий

СТБ

УКРАЇНА

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм
Інтер

Новий

НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

                           Неділя 6 грудня 2015 року
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06.00,  17.45, 21.00 Новини
09.20 Д/ф «Сардинія, люди і коні»
10.15 Вікно в Америку
10.40 Чоловічий клуб.Спорт
11.40 Війна і мир
12.20 Слідство. Інфо
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Мультфільми
14.30 Спогади
15.20 Надвечір’я. Долі
16.10 Світло
16.50 Д/ф «Дар»
17.30 Новини. Світ
18.10 Біатлон. Кубок світу. 
20.10, 21.40 З перших вуст
20.30 «Prime-time» 
21.50 «Схеми» 22.15 5 баксів.net

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
14.00, 21.00 Т/с «Слуга народу» 
15.05 «Клініка «
15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.30 «Чистоnews»
22.00, 23.30 «Право на владу»

00.30 Х/ф «День Подяки»

05.35, 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»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
22.55 Т/с «Шлюб за заповітом 3: Танці 
на вугіллі»

06.00 М/с «Губка Боб»
07.15 Т/с «Друзі»
11.05 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.10 Т/с «Не родись вродлива»
18.00, 01.15 Абзац!
19.00 Суперінтуїція
20.30 Х/ф «Блондинка в законі 2»
22.20 Хто зверху - 3

06.00, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
08.55 «Зіркове життя»
10.45 «Битва екстрасенсів»

12.20 «Талант-шоу «Танцюють всі»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі - 5»
23.15 «Один за всіх»

07.00, 19.00 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, 15.30, 21.00 Х/ф «Я все пам’я-
таю»
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Відплата» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.: Місце злочину Маямі»

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.10, 17.45 Т/с «Далекобійники»
12.10, 13.20 Х/ф «Легіонер»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Т/с «Код Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45, 22.25 Т/с «Відділ 44»

07.30 Вертикаль влади
08.10 АгроЕра. Підсумки
08.25 Код безпеки
08.40 Вперед на Олімп!
09.10 Хочу бути
09.30 Школа Мері Поппінс
09.45 Хто в домі хазяїн?
10.15 Х/ф «Сніговики»
12.05 «MEN SOUND»
13.25 Біатлон. Кубок світу. 
18.45 Х/ф «Сісі імператриця»
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Поліція
22.15 Інша музика з Олексієм Коганом
22.40 Мегалот

06.00 «Найвидатніші фокусники світу»
06.35 «Життя без обману»
07.45 «Гроші»
09.00 «Світське життя»
10.00, 19.30 ТСН
11.00 «Маша і ведмідь» 
12.10 «Маленькі гіганти»

14.05 «Вечірній Київ 2015»
16.40, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.15 «Що? Де? Коли? 2015»

05.00, 20.00, 02.50 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.25 «Жди меня»
08.40 «Школа доктора Комаровського»
09.30 Х/ф «Дитина на листопад»
11.30 «Подорожі в часі»
12.00 «Кохання з першого погляду»
13.00 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.00 Т/с «Тільки не відпускай мене»
22.30 Х/ф «Хроніки зради»

06.10 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
08.45 Хто зверху - 3
10.35 Ревізор
13.00 Страсті за ревізором
15.10 Хто зверху? - 4
17.10 М/ф «Бджілка Майя»
19.00 Х/ф «Крок вперед 2: Вулиці»
21.00 Х/ф «Крок вперед 3D»

23.05 Х/ф «Дівчина мого друга»

06.20, Х/ф «Будьте моїм чоловіком...»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Зважені та щасливі - 5»
12.00, 22.25 Т/с «Коли ми вдома»
14.50 Х/ф «Любов і голуби»
16.55 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 6»

06.45, 07.10 Х/ф «Синя борода» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
09.000 Відверто з Машею Єфросініною
10.00 Зірковий шлях. Субота
11.00 Х/ф «Любов з пробірки» 
13.10, 15.20 Т/с «Мій» 
17.30, 19.40 Т/с «Чужа жінка» 
22.25 Х/ф «Руда»

06.35 Стоп-10
07.40 Х/ф «Битва драконів»
09.30 Секретний фронт
10.30 Антизомбі

11.00, 12.10, 13.25 «Світ навиворіт - 3»
14.35 «Новий інспектор Фреймут -3»
15.45 «Одруження наосліп»
17.00 «Розсміши коміка»
18.00 «Сказочная Русь 2015»
19.20 «10 хвилин з прем’єр-міністром»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Все одно ти будеш мій»

06.00 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Балада про солдата»
08.15 «уДачний проект»
09.10 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
12.05 Т/с «Щасливчик Пашка»
19.00 «Кохання з першого погляду»
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єр-міністром»
21.40 Т/с «Тільки не відпускай мене»

06.00 М/с «Пригоди Джиммі Нейтрона»
07.55 М/ф «Гномео і Джульєтта»
09.25 М/ф «Бджілка Майя»
11.10 Х/ф «Блондинка в законі»
13.00 Х/ф «Блондинка в законі 2»
15.00 Х/ф «Крок вперед 2: Вулиці»

17.00 Х/ф «Крок вперед 3D»
19.00 Х/ф «Крок вперед 4»
21.00 Х/ф «Крок вперед 5: Все або нічого»

06.10, 03.20 Х/ф «Командир щасливої «Щуки»
08.05, 10.50 «Х-Фактор - 6»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
15.00 «МастерШеф - 5»
19.00 «Битва екстрасенсів 15»
21.15 «Один за всіх»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо дітей»

07.10 Події
08.00 Реальна містика
09.00 Т/с «Мій» 
13.00 Т/с «Чужа жінка» 
17.00, 20.00 Т/с «Мій коханий геній» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин з прем’єр-міністром
22.00 Х/ф «Синя борода» 

06.50 Зірка YouTube
08.10 Дивитись усім!
09.10 Скетчком «Путьова країна»

11.05 Дизель-шоу
12.20, 13.00 Х/ф «Подорож до центру Землі»
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «Легіонер»
16.35 Х/ф «Іллюзія обману»
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин з Прем’єр-міністром України
20.35 Х/ф «Людина листопада»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/ф «Чарівне Різдво з Міккі» 
09.40 М/ф «Міккі: Одного разу на Різдво» 
10.50 Х/ф «У пошуках Санта Лапуса» 
12.45 «Розсміши коміка»
13.45 «Орел і Решка»
19.15 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Випадковий шпигун» 
22.50 «КВН-2015»

06.00 М/ф «Острів скарбів» 
06.55 М/с «Підлітки мутанти черепашки 
ніндзя» 
07.20 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/ф «Школа монстрів. Привиди» 
11.50 М/ф «Аеротачки» 
13.15 М/ф «Як козаки...» 
14.30 Х/ф «Русалонька» 
15.35 Х/ф «Нове вбрання короля» 
16.45 Т/с «Ніделяндія» 
19.50 Віталька
21.25 Країна У
23.15 Дайош молодьож!

05.50 Х/ф «Вигодуй ворона»
07.50 «Натхнення»
10.00, 21.30 НЛО: секретні архіви
11.15 Х/ф «Манія величі»
14.00 Сім чудес України. Лівадія
15.00 Дика Південна Африка
16.00 Перехрестя живої природи
17.00 Концерт Павла Зіброва «У нас є все»
19.10 Дивовижний світ
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 «Таке спортивне життя. Жан Беленюк»

06.40 Т/с «Банкірші» 
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06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Шеф-кухар країни
08.15 Світ on line
08.40 Тепло.Ua
09.00 Як це?
09.30 5 баксів.net
09.50 Спогади
10.20 Твій дім
10.45 Фольк-music
11.55 Біатлон. Кубок світу. 
19.35 Театральні сезони
20.05 Т/с «Білявка»
21.00 Новини
21.30 Прем’єр-міністр України А.Яценюк про 
реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua

06.00 «Найвидатніші фокусники світу»
06.55 «Що? Де? Коли? 2015»
08.00 «Українські сенсації»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Мультфільм
09.50 «Маша і ведмідь» 
10.05 ТСН

10.30 «Народний кухар»
11.25 «уДачний проект»
12.00 «Переломні 80-ті»
12.50 Х/ф «Інші 48 годин»
14.40 «Розсміши коміка»
16.30 «Легенди карного розшуку»
19.15 Т/с «Німець»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.05 «Жарт за жартом»
10.40 Х/с «Тіні зникають опівдні»
18.30 Х/с «Місс Марпл Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
09.00 «Бушидо»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Цілком таємно»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Хоробрі серця»
15.00 Х/ф «Остін Пауерс»
16.50 Х/ф «Робін Гуд»
19.15 Х/ф «Шанхайський полудень»
21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «Фортуна Вегаса»
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06.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
09.25 Д/ф «Дар»
09.55 Український корт
10.30 Богатирські ігри
11.55 Вересень
12.25 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.05 Школа Мері Поппінс
14.25 Мультфільми
15.25 Віра. Надія. Любов
16.25 Д/ф «Живі»
17.45 Як це?
19.40 Т/с «Білявка»
20.30 «План на завтра» з Анастасією Рінгіс
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.20 Вертикаль влади

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь «
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю жінку - 2»
14.00 Т/с «Слуга народу» 
15.05 «Клініка»

15.45 «Сімейні мелодрами -6»
17.15 Т/с «Заборонене кохання» 
20.20 «Вечірній Київ 2015»
22.40 «Світське життя»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.35 Мультфільм
07.00,14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15,  «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Заради кохання я все зможу»
11.15, 12.25 Д/с «Слідство вели»
13.40, 14.20 «Судові справи»
15.45, 16.15 «Сімейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»

06.20 М/с «Губка Боб»
07.35 Т/с «Друзі»
11.20 Т/с «Щасливі разом»
16.10, 19.00 Супермодель по-українськи
18.00 Абзац!
21.30 Суперінтуїція

07.10 «Зіркове життя»
09.05 Х/ф «Особисті обставини»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.20 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Талант-шоу «Танцюють всі»

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»
12.15 Реальна містика
13.15, 15.30 Х/ф «Я все пам’ятаю» 
16.00 Глядач як свідок
18.00 Т/с «Клан ювелірів. Відплата» 
21.00 Х/ф «Любов з пробірки» 
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I.»

06.00 Факти
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.15, 17.45 Т/с «Далекобійники»
12.15, 13.20 Х/ф «Битва драконів»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Т/с «Код Костянтина»
16.20 Патруль. Самооборона
16.45 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Ніконов і Ко»
22.30 Дизель-шоу

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
08.45, 19.00, 01.10 «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-2015»

06.00-10.00 Мульфільми
11.00 Х/ф «Злодій та його учитель» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за тиждень
13.50 Панянка-селянка
14.50, 04.25 У ТЕТа тато!
15.50 Віталька
17.10 Країна У
18.10 М/ф «Залізяки»
20.00 М/ф «Турбо» 

05.55, 18.30, 21.00 Служба новин 

06.15 Відлуння
06.45 «Цивілізація Incognita»
07.00, 22.30, 05.40 DW- новини
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.10 «Світські хроніки»
13.00 «Соціальный статус»
14.00, 22.40 Тисяча днів планети
15.40 «Модні історії з Оксаною Новицькою»
16.00, 23.35 Магія природи
17.45 Незвичайні культури
18.20 «Кумири»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.35 «Аншлаг довжиною в життя»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.45, 21.30 Т/с «Елементарно - 3»
13.20, 14.15 Т/с «Поліція Маямі»
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.35, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
17.30 Т/с «Детективи»
23.45 Т/с «Декстер - 4»

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 

07.00, 09.00 «Top Shop»
11.10, 23.20 «Моя правда»
12.00 «Жарт за жартом»
12.35 Х/ф «Справи серцеві»
14.15, 19.30 Х/с «Комісар Рекс»
16.05 Х/ф «Російське поле»
17.40 Х/ф «П’ять хвилин страху»
21.20 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
07.35, 16.55 «Облом.UA»
08.10 «Реал-Бодріт»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «Секретні матеріали»
09.25 Д/п «Таємниці затонулих корабрів»
09.55 «Помста природи»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Сувора природа»
12.10 Х/ф «Спекотний день»
14.10, 01.05 Т/с «Зоряна брама»
16.25, 17.55 «Відеобімба»
18.50 12 Тур ЧУ. Металлург З - Динамо
21.00 Х/ф «Фортуна Вегаса»
22.50 Х/ф «Великий майстер»
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11.30 Дістало!
12.30, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.45 Інсайдер
14.45 Т/с «Ніконов і Ко»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Іллюзія обману»
22.20 Х/ф «Дівчина з тату дракона»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 -12.00 Мультфільми
13.15 Х/ф «У пошуках Санта Лапуса» 
15.10 «КВН-2015»
17.15 «Розсміши коміка»
18.15, 22.00 «Орел і Решка»

06.00-10.00 Мульфільми
11.25 М/ф «Залізяки» 
13.05 М/ф «Аеротачки» 
14.50 Т/с «Ніделяндія» 
18.00 М/ф «Турбо» 
19.50 Віталька
21.25 Країна У
23.15 Дайош молодьож!

07.00, 09.00 «Top Shop»
10.50 «Жарт за жартом»
11.25 Х/с «Трест, який лопнув»
15.10 Х/с «Тіні зникають опівдні»

06.00 Мультфільми
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
09.10 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «Реал-Бодріт»
14.00 «Реал-Бодрит»
14.50 Т/с «Мушкетери»
16.50 12 Тур ЧУ. Дніпро - Волинь
19.00 Х/ф «Робін Гуд»
21.40 Бокс

К-1

ТЕТ

00.10 Х/ф «Невдахи»

07.45 DW- новини
10.00 Володарі морів
11.20 Х/ф «Вигодуй ворона»
14.10 Сім чудес України. Олесько
15.00 Тисяча днів планети
16.10 «Мистецтво і час»
16.30, 04.55 «Цивілізація Incognita»
16.45 Незвичайні культури
17.10 Концерт Михайла Поплавського 
19.10 Дивовижний світ
20.00 Модний журнал
20.30 НЛО: секретні архіви
21.20 Х/ф «Той, що мені подобається»

06.15 Х/ф «Морський вовк» 
11.30 «Речовий доказ»
14.25 «Легенди карного розшуку»
16.45 Т/с «Детективи»
19.30 Х/ф «Ікарус»
21.10 Х/ф «Ларго Вінч - 2: змова в Бірмі» 
23.20 Х/ф «Епоха героїв»

05.45, 07.00, 09.00 Мультфільм 

НТН

ТОНІС

Enter-фильм

2+2

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с «Ніконов і Ко»
23.30 Х/ф «Широко крокуючи»

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. Незвідана 
Європа»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.00 Мульфільми
11.00 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
12.10 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 04.25 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Віталька
17.00, 22.00 Країна У
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
18.30, 20.30 Т/с «Світлофор» 
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с «Молодий вовк»

05.55, 18.30, 21.00 Служба новин 
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 МАН: молоді, амбітні, наполег-
ливі?
07.10, 22.30, 05.40 DW- новини
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Володарі морів
12.15 Євромакс
13.00 Незвичайні культури
14.00 Армагедон тварин
15.40 «Модні історії з Оксаною Нови-
цькою»
16.00, 23.35 Магія природи
17.45 «Соціальный статус»
18.20, 05.25 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Відлуння
22.00 Сильні світу цього
22.40 Тисяча днів планети

06.50 Х/ф «Будні карного розшуку» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.55 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.45, 21.30 Т/с «Елементарно - 3»
13.20, 14.15 Т/с «Поліція Маямі»
14.00, 19.00, 23.15, 03.15 «Свідок»
15.35, 19.30 Т/с «Кулагін та партнери» 
17.30 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 

05.45, 07.30, 09.30 Мультфільм 
07.00, 09.00 «Top Shop»
10.20, 00.40 «Моя правда»
11.10, 23.25 «Жарт за жартом»
11.45 Х/ф «П’ять хвилин страху»
13.25, 19.35 Х/с «Комісар Рекс»
15.15 Х/ф «Справи серцеві»
17.05 Х/ф «Лялечка»
21.25 Х/с «Пуаро Агати Кристі»

06.00 Мультфільми
06.35, 16.00 «Нове Шалене»
07.35, 16.55 «Облом.UA»
08.10, 19.00, 00.00 «Реал-Бодріт»
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 кора-
брів»
09.55 «Помста природи»
10.20 Д/п «Загублені світи»
11.15 Д/п «Сувора природа»
12.10 Х/ф «Втікачі»
14.10, 00.20 Т/с «Зоряна брама»
16.25, 17.55 «Відеобімба»
20.20 «Хоробрі серця»
21.30 Х/ф «Чорний дрізд»
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Всяко разно...
№34(277), пятница, 27 ноября 2015 г.8

Футбол

Подаруй тепло
своїх рук...

Реклама

Будьте здорові!
Витамин С: нужен ли дополнительный прием?

Вже з перших хвилин зу-
стрічі «діназівці» захопили 
територіальну та ігрову пе-
ревагу на полі, й розпочали 
розхитувати оборонні реду-

 Якогось призового фонду 
у цьому турнірі не було, бо 
перш за все тренери «Ди-
намо» прагнули ще раз по-
спостерігати за діями юних 
футболістів та відібрати по-
тенційних кандидатів до пер-
шої команди цієї вікової ка-
тегорії динамівської школи.

Ескпрес-турнір передба-
чав два тайми по 15 хвилин за 
круговою системою. Перше 
місце здобув «Діназ-2003», 
котрий набрав сім очок, ви-
передивши «Динамо» на два 
пункти. Наша команда обі-
грала РВУФК (2:0), «Барсу» 
(1:0) та в завершальному 
поєдинку розійшлися миром 
з «Динамо» (0:0). Цього вия-
вилося досить для загальної 
перемоги.

«Ми залишилися задово-
лені грою команди і резуль-
татом, котрий вони здобу-
ли, — розповів Олександр 
Гончаров. — Тренери за-

«Діназ-2» завершив сезон розгромом 
Вишгородці не мали жодних проблем у матчі зі сто-

личною «Зіркою».
Яскраву крапку у нинішньому футбольному році 

поставив «Діназ-2» (тренер Микола Слободянюк). У за-
ключному поєдинку сезону вишгородці легко розібра-
лися зі столичною «Зіркою» з рахунком 3:0.

ти противника. Утім, вони 
виявилися досить міцними. 
Попри всі намагання наших 
хлопців пробитися до воріт 
«Зірки», захист протримав-

ся майже весь перший тайм. 
І лиш на 40-й хвилині матчу 
оборона гостей все ж таки 
дала тріщину. Це Володимир 
Бондаренко обкрутив двох 
захисників і влучно пробив 
під перекладину — 1:0.

По перерві гравці «Діна-
зу-2» продовжували тиск на 
ворота опонента. Цього разу 
довго чекати результативно-

«Діназ-2003» виграв міні-турнір
Під пильним оком спеціалістів гравці продемонстру-

вали яскравий футбол.
Попри те, що більшість команд по завершенні офі-

ційної частини чемпіонату відправилася на футбольні 
канікули, перший склад «Діназу-2003» (тренер Олек-
сандр Гончаров), який співпрацює з київським «Дина-
мо», продовжує тренуватися і приймати участь у одно-
денних робочих турнірах. Подібний відбувся в манежі 
столичного клубу в Конча-Заспі. Окрім «Діназу-2003», в 
ньому взяли участь також київські «Динамо» та РВУФК, 
а також сумська «Барса».

примітили кількох гравців, 
котрі в майбутньому будуть 
працювати з основним скла-
дом. Хлопці показали себе з 
найкращого боку, проявивши  
бійцівські якості і продемон-
струвавши хорошу майстер-

ність. Головне, що ті речі, 
над якими ми постійно від-
працьовуємо на тренування 
вони втілили в грі. Не грали 
абияк, а чітко і тактично гра-
мотно, виконуючи тренерські 
настанови. Це і стало осно-
вою загальної перемоги».

Тим часом, третій склад 
«Діназу-2003» провів від-
кладений матч з «Локомо-
тивом-2» і здобув перемогу 
з рахунком 2:1. Вишгородці 
першими відкрили рахунок 
у матчі (точний удар на ра-
хунку Григоренко), але ще 
до перерви «залізничники» 
зуміли вирівняти становище 

на полі. Утім, після відпочин-
ку той же Григоренко скори-
стався помилкою голкіпера і 
першим встиг на добивання, 
оформивши в цій зустрічі 
«дубль».

«Команда продемонстру-
вала непогану якість гри і 
заслужено перемогла, — 
оцінив дії футболістів тренер 
Олександр Гончаров. — Я 
залишився задоволений в 
цілому, хоча, звичайно, є ба-
гато моментів над котрими 
нам треба ще працювати на 
тренуваннях».     

Підготував 
Микола Коберський

го удару не довелося. Спо-
чатку Віталій Жеребцов чітко 
пробив головою, подвоївши 
перевагу, а згодом Роман 
Курило ударом з розвороту 
поставив переможну крапку 
в матчі.

«Ми налаштовувалися 
дуже серйозно на цю гру, — 
сказав Микола Слободянюк. 
— Хотілося на позитивних 
емоціях завершити сезон. 
Спочатку було непросто, бо 
«Зміна» грала від оборо-
ни, повністю закрившись на 
своїй половині. Як кажуть, 
«поставили автобус» біля 
власної штрафної. Добре, 
що вдалося забити ще до 
перерви.  Це трішки розсла-
било хлопців і в другому тай-
мі ми вже впевнено довели 
матч до перемоги. 

В цілому в сезоні могли 
виступити краще, але самі 
винні, бо занадто багато ні-
чиїх зіграли і втратили важ-
ливі очки».      

Ми би хотіли з вашою допомогою розпочати проект, 
спрямований на підтримку мешканців будинку для літ-
ніх людей. І зробити його не лише єдино разовим збо-
ром коштів, які будуть витрачені в одну мить на ліки та 
якісь побутові потреби. А взяти за звичку цікавитись 
тими людьми, які вже виснажені прожитими роками і 
страждають від дефіциту уваги щодня.

Ми не ставимо на меті збір коштів, щоб проводити додат-
кове фінансування установи, яка на державних дотаціях за 
рахунок зібраних з нас же податків. Мова йде про людську 
участь, увагу, духовну та фізичну підтримку.

Ми закликаємо вас долучитися до нашої ініціативи по 
створенню виробів ручної роботи для мешканців Стаціо-
нарного віділення постійного проживання Вишгород-
ського районного територіального центру соціального 
обслуговування, що знаходиться Димері. Щоб внести у 
їхній побут краплинку затишку, зробити державний заклад 
більше схожим на домівку з теплими, вив’язаними шкарпет-
ками і пледами, зайвою подушечкою, щоб зручніше диви-
тись телевізор.

Волонтери жіночого клубу «Живана» вже створюють пер-
ші подаруночки власноруч. І ми запрошуємо усіх охочих 
взяти участь. Також будемо щиро вдячні за підтримку ма-
теріалами: нитками для в’язання, різної товщини та складу, 
декоративними тканинами, наповнювачем для декоратив-
них подушок та ковдр, фурнітурою, стрічками, тасьмами, 
зіперами та ґудзиками, бісером та кружевом. Ми все це з 
вдячністю приймемо та втілимо у виробах домашнього де-
кору, частину з яких виставимо на ярмарку — напередодні 
новорічних свят. Тож ви також будете мати можливість до-
лучитися не просто фінансовою пожертвою, а придбати для 
вашої домівки чарівну річ. А на вилучені кошти ми плануємо 
закупити необхідні ліки та одяг для тих, хто цього потребує.

Бо ми не маємо на меті фінансові стягнення з підприєм-
ців чи тих, хто заробляє більше ніж прожитковий мінімум, на 
користь малоімущих. Ми хочемо, щоб ви відчули, як кожен 
із нас важливий у цьому суспільстві і світі. І як важливо під-
тримувати одне одного, а не відвертатися.

Відвідавши стаціонар у Димері, ми познайомилися з чудо-
вими людьми і їхніми потребами. 11 співробітників опікують-
ся долями 25 підопічних бабусь та дідусів. Багато лежачих, 
кілька людей на колясках. Їм щодня необхідна увага, гігієна, 
харчування і свіже повітря. Чуйні та уважні жіночки догляда-
ють їх як дітей. Трудяться не покладаючи рук, щоб створити 
комфорт з мінімальним ресурсом. Для нас програмою МАК-
СИМУМ у цьому році було би забезпечити стаціонар праль-
ною машинкою та окреслити перспективи автономного опа-
лення. Та, будучи звичайними людьми, і розраховуючи лиш 
на власні можливості, спробуємо зібрати найнеобхідніше 
і побутове: постільна білизна, посуд, меблі (б/в у гарному 
стані), електрочайник, праска, побутова хімія, памперси та 
пелюшки для дорослих, присипки та креми від пролежнів, 
засоби гігієни. Є бабуся, яка дуже любить тварин, зустріла 
нас разом із котиком на руках, тому не завадить навіть вете-
ринарна допомога. Щоб убезпечити жителів стаціонару від 
неприємних сюрпризів.

Тож, якщо маєте можливість допомогти звертайтесь за 
адресами:

• м. Вишгород, вул. Кургузова, 6, каб. 206, в робочий 
час, попередньо телефонуйте, Ліна Лісовенко, тел.: 066-
411-25-57;

• м.Вишгород, паб «ПАПАЙ&МАМАЙ», вул. Шолуден-
ко, щодня до 22.00, Ольга Кім, 063-585-53-59.

Координатори проекту: Савченко Олександра (093-
088-28-93), Олена Трашкун, Наталія Бурмістр, Олена 
Ігоніна (067-420-92-32)

Жіночий клуб «Живана»

Соціальний проект

Витамин С, возможно, 
является одним из самых 
популярных и широко при-
знанным среди всех витами-
нов. Недостатки витамина С 
в организме могут привести 
к потере зубов (цинге), угрям 
на коже (акне), хронической 
усталости и даже смерти.

Дополнительный прием 
аскорбиновой кислоты ре-
комендуется врачами как 

Несмотря на отсутствие доказательств эффектив-
ности «любимцем публики» остается витамин С, или 
аскорбиновая кислота.

средство борьбы с просту-
дой или гриппом. Тем не 
менее, исследования не до-
казали эффективность этого 
нутриента при простудных 
инфекциях.

Если у вас нет простуды 
или дефицита витамина C, 
то вы скорее всего, получа-
ете безопасную суточную 
дозу аскорбиновой кислоты 
из пищи. Цитрусовые фрук-

ты, ягоды и овощи, такие как 
брокколи и брюссельская 
капуста содержат наиболее 
высокие уровни этого вита-
мина. Как сообщают специа-
листы медицинского центра 
при университете штата Мэ-
риленд, многие современ-

ные продукты быстрого при-
готовления также содержат 
данный витамин, поэтому 
вы, вероятно, получаете его 
рекомендуемое количество, 
даже не осознавая этого.

Хорошей новостью явля-
ется то, что даже переусерд-
ствовав в приеме витамина 
С, вы не сможете себя убить, 
хотя 2 000 — это предельная 
суточная доза. При пере-
дозировке вероятны такие 
симптомы, как рвота, изжога, 
головная боль, бессонница.


