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Політолог пояснив,
за кого потрібно
голосувати на виборах
фото:polittech.org
Політолог Олександр Палій закликав не голосувати за жодного
кандидата, які намагаються купити
голоси, і тих, хто голосував за закони 16 січня
Експерт звернувся до виборців в
ефірі Еспресо.TV.
«Дуже важливо розуміти, що жодного голосу не можуть отримати
колишні, які були при Януковичі, ті
люди, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Щоб вони не купували, не дарували, — жодного голосу їм.
Голосувати за того, хто має найкращі шанси із нормальних», — закликав він.
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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«Збережи життя солдату»: джипи для української армії

Максим ЗУЄНКО
На фотографіях та відео зустрічі 25-тої окремої повітряно-десантної
бригади в Дніпропетровську можна
побачити потерті в боях, власноруч
розфарбовані джипи іноземного виробництва. Вони якісно відрізняються
від звичних у пострадянському просторі УАЗиків не лише зовнішнім виглядом, а й якісними характеристиками, надійністю — тим, що в критичній
ситуації може врятувати життя наших
бійців.
Наївно сподіватися, що таку техніку дала армії держава: вона зазвичай

оправдовується відсутністю грошей. Постачання сучасним автотранспортом —
як і ліками, одягом, оснащенням — все це
лежить на плечах добровольців та меценатів.
Три надійні автомашини передав бійцям у зону АТО наш народний депутат
Ярослав Москаленко. На відміну від численних політиків, які зараз охоче піаряться на «радикальній» тематиці, Ярослав
Миколайович не запрошував на місце передачі джипів ні натовпу журналістів, ані
чиновників, ані влаштовував інші показушні акції. Все відбувалося щиро, навіть
буденно: розмови з бійцями, фронтові
жарти, і — звісно — «тест-драйв», пере-

вірка практичних можливостей машин на
заасфальтованому майданчику.
«Допомога приходить постійно, теплі
речі от прийшли, дуже потрібні речі. Зараз ми одержимо один із джипів. Щиро
кажучи, я не тримав у руках крім каскиказанки і пряжки ще з радянською символікою — жодної допомоги від держави.
Все решта роблять волонтери, зокрема
Ярослав Миколайович. Я не можу назвати речі, якої б не тримала його рука:
каремати, взуття, харчування. Я знаю,
що вдячності він не потребує, робить це
на поклик серця, але все одно дякую», —
каже воїн АТО, вишгородець В’ячеслав
Саржан.

«Зараз оголосили ніби мир, але нічого не міняється, як стріляли — так і стріляють. Я вже більше двох місяців воюю.
Ярослав Москаленко — дуже хороша
людина, він багато допомагає, тому що
багато хто приїжджає справді і з депутатів, і з керівництва, каже: от ви давайте
списки, все, що треба, ми привеземо — а
це все лише на словах.
Ярослав Москаленко приїжджав до
нас у Дебальцеве, ми зустрічалися.
Тепер у телефонному режимі з ним
зідзвонюємося — і він по максимуму все
робить. Жодного разу ще не відмовив»,
— наголошує Валерій Швець із Лютежа.
Звісно, бійці вже втомилися від війни:
кожен хоче повернутися додому, до своїх
сімей, до мирного життя. Але наразі це
лише відпустка: кілька днів у рідній домівці — і знову дорога на фронт, щоправда
тепер уже на новій машині, котра скоро
одержить своє перше бойове хрещення.
Побажаймо ж нашим воїнам успіхів
у захисті рідної землі від окупантів та їх
кримінальних поплічників, скорішої перемоги, миру і повернення додому. А поки
вони на фронті — вся країна мусить стати їм на допомогу.

Ярослав Москаленко:
«Підтримка для учасників АТО: ваш досвід і мої зусилля»
Михайло ФРАНКО
Народний депутат України
Ярослав
Москаленко
взяв участь у засіданні Київської обласної організації
«Українська спілка ветеранів
Афганістану», що відбулося
у приміщенні Київської облдержадміністрації. Учасники
заходу — керівники «афганських» організацій області
— обговорили з депутатом
низку тем, що стосуються
всебічної підтримки військових із зони АТО.
Ярослав Миколайович не
просто підтримував діалог із
афганцями, а зачепив дуже
важливі питання, поділився досвідом вирішення тих чи інших
проблем. Він як ніхто інший
знає про життя учасників АТО
все і більше, адже останні півроку перебуває у самому вирі
подій — від відправки гуманітарних вантажів до відвідування місць дислокації підопічних
йому бригад і батальйонів. Тож,
маючи неабиякий досвід, він
запропонував учасникам засідання декілька суттєвих ініціатив.
«Серйозна робота з підтримки наших бійців ведеться
з перших днів створення батальйонів, зокрема «Київської
Русі». Техніка закуповується постійно. До слова: днями
отримано декілька вантажівок

із кунгами. З Німеччини привезли шість джипів-пікапів. Все
відправиться на фронт. Але
насамперед потрібна серйозна активізація тут, у тилу. Я
маю на увазі підставити плече
сім’ям тих, хто воює на Сході,
— наголосив Ярослав Миколайович. — Адже у багатьох родинах годувальники пішли на
фронт. У моєму окрузі успішно
діє програма «Збережи життя
солдату», одна із функцій якої
— підтримка родин учасників
АТО...
Разом із, на жаль, покійним комбатом «Київської Русі»
Олександром Гуменюком ми
започаткували багато ініціатив. Я йому багато пообіцяв і
обіцянки виконую. Зокрема,
болюче квартирне питання. Є
вже перші результати. У співпраці з волонтерами ми із безкінечних двадцятирічних черг
на житло витягнули дві сім’ї.
Продовжимо і надалі серйозно
працювати над цим через вашу
організацію. Тим паче, що вишгородські «афганці» мають позитивний досвід — побудували
у Вишгороді будинок, у якому
отримали зо два десятки квартир. Вони із задоволенням поділяться досвідом із ірпінськими
побратимами. Зі свого боку я
вже залучаю до співпраці тих,
хто безпосередньо може вплинути на будівництво. Потрібно,
щоб держава нарешті поверну-

лася обличчям до ірпінців».
Серед іншого Ярослав Миколайович розповів своє бачення розв’язання ще однієї
проблеми — моральної допомоги (повернути їм мирний
світогляд, надати фізичну, матеріальну та духовну підтримку
родичам загиблих). По-перше,
демобілізовані учасники АТО, з
якими він постійно спілкується,
розпочинають рух із створення
власної спілки. Щоб це була

одна потужна організація, він
порадив їм спочатку звернутися до «афганців».
По-друге, ще одна тема
— спеціалізований пансіонат
«Лісова поляна». Вже створена програма, направлена на
те, щоб це було місце реабілітації та відпочинку «афганців»
та АТОшників усієї Київщини.
Зараз депутат спрямовує свої
можливості і волонтерський рух
у цю галузь.

«Я — ваш партнер. Не стою
осторонь. Я не маю досвіду військових дій. Однак чітко бачу
проблеми. У вас, афганців,
найбільший досвід в Україні.
Не стійте осторонь — хлопцям
буде потрібна психологічна допомога. Ви зможете її надати. А
я, як завжди, зі свого боку докладу максимум зусиль. Разом
ми їх гідно підтримаємо», —
підсумував наприкінці зустрічі
Ярослав Миколайович.

Вишгород
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Політична партія «Сила Людей» закликає вас

МОСКАЛЕНКО

НА ФОТО: Вітання хазяїна

Політична партія «Сила Людей» закликає вас

МОСКАЛЕНКО

НА ФОТО: 16 січня: голосування фактично ЗА ВІЙНУ
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Україну захистить Європейський вал

Валерія СКАЧКО
Прем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк ініціював будівництво оборонних споруд на державному кордоні між
Україною та Росією. За його словами,
зволікати з цим не можна, інакше через неконтрольований кордон і далі
прориватимуться бойовики та провозитимуть озброєння. А українцям доведеться надовго забути про безвізовий
режим із ЄС.
Після розпаду СРСР постало питання
нових кордонів між незалежними державами. Українська сторона говорила
про цю проблему на всіх переговорах із
Москвою. Російська — відмовчувалася.
Лише у 2003 році був підписаний Договір про державний кордон між Росією та
Україною.
А ще за рік сторони ратифікували
договори про делімітацію і демаркацію
кордону. Для цього обидві країни мали
створити демаркаційні комісії. Україна
зробила це одразу. Росія й досі зволікає.
Донедавна у Кремлі виправдовувалися тим, що демаркація зажене клина між
двома братніми народами. Тепер, коли
Росія воює проти України, розмови про
«братні» народи нікого не можуть ввести
у оману. Проблема будівництва захисних
споруд на кордоні з агресором стала однією з першочергових.
СТІНА — НЕ ЖОНА,
МОЖНА ПЕРЕЙМЕНУВАТИ
Ідея будівництва оборонних споруд
для стримування можливої збройної агресії — не нова. У 20-тих роках минулого
століття між Фінською затокою і Ладогою
був зведений комплекс — лінія Маннергейма, яка захистила Фінляндію від військового нападу СРСР.
На
американсько-мексиканському
кордоні збудована стіна заввишки шість

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк побував на пропускному пункті «Гоптівка»,
де перевірив хід реалізації проекту «Європейський вал»

метрів і протяжністю у тисячу кілометрів.
Так американці рятуються від нелегалів і
контрабандистів. А на кордоні Ізраїлю й
Палестини на 700 кілометрів облаштований металевий паркан із колючим дротом,
датчиками руху та іншими пристроями
для відстеження ворога.
Ідею звести таку стіну на кордоні з
Росією Арсеній Яценюк озвучив ще у
червні на засіданні Кабміну. За задумом
Прем’єра, це має бути комплекс укріпних
споруд, здатних стримати ворожу атаку
на початковому етапі.
Нещодавно розпочалося будівництво,
а назву проекту «Стіна» змінили на «Європейський вал». Адже слово «стіна» має
негативне забарвлення. Натомість «Європейський вал» асоціюється з історією наших славних предків, спокоєм і захистом.
Як Ярославів вал захищав підступи до
стародавнього Києва, так Європейський
вал захистить наш східний кордон.
ЄВРОПА ЗАПЛАТИТЬ ЗА СВОЮ БЕЗПЕКУ
Протяжність
державного
кордону
України з Росією — 2 295 км. Щоб ство-

рити оборонні укріплення по всій його довжині, потрібні чималі гроші. За словами
Прем’єр-міністра, зведення Європейського валу фінансуватиметься через 15 міжнародних програм. Усього на проект знадобиться 500 млн грн. Від Євросоюзу вже
надійшло 235 мільйонів.
Країни ЄС знають, за що платять. Зведення оборонних споруд означає не тільки
безпеку України, а й спокій усієї Європи.
Мешканці Кремля занадто непередбачувані. Якщо зараз не відгородитися від них,
потім може бути пізно.
Україні ж зведення Європейського
валу обіцяє чимало користі. По-перше,
облаштування кордону дозволить Україні
отримати безвізовий режим із країнами
ЄС. По-друге, зміцнення кордону покладе край безконтрольній міграції, зупинить
диверсійні групи, контрабанду та переміщення зброї. По-третє, така споруда у
разі військового вторгнення виконає роль
першої лінії оборони.
Нещодавно Арсеній Яценюк відвідав
прикордонний пропускний пункт «Гоптів-

ка» у Харківській області, де вже триває
облаштування кордону. Там викопано
широкий рів, у якому будують фортифікаційну споруду зі сталевого дроту. Прем’єр
повідомив, що найближчим часом буде
проведено публічний тендер для тих, хто
хоче і може допомогти у зміцненні українсько-російського кордону. Це дозволить
забезпечити замовленнями українські
підприємства та надати роботу чималій
кількості людей, зокрема — з числа біженців із Донбасу. На реалізацію проекту
Прем’єр відвів три роки. Але, враховуючи
те, що будувати Європейський вал зголосилися вже понад тисячу людей, він може
з’явитися й раніше.
Чи зможе Прем’єр Яценюк завершити
розпочату справу, стане ясно після виборів 26 жовтня. Він заявив журналістам,
що побудова Європейського валу для
нього — питання принципове. Тож, аби
запропонувати свого кандидата на посаду Прем’єра, «Народний фронт» на чолі з
Яценюком має отримати значну підтримку виборців.

Обережно – ВИБОРИ,
чи Як не дати себе обдурити, щоб у нас не трапився Донбас

Колонка редактора

Про виборчі технології, які використовують, аби нас купити
(Початок див. у № 40’2014)
Марина КОЧЕЛІСОВА
Найбільшою популярністю у передвиборчий період користуються ЗМІ комунальні. Популярність ця — з нальотом такої
собі власності. Ми, мовляв, вас утримуємо,
а ви з нас вимагаєте гроші за публікацію
(радіо- чи телепередачу) та ще і ставите
не на першу сторінку (прайм-тайм, тобто
найкращий, зазвичай вечірній час ефіру)! І
«щире» обурення: «Та де ж тут реклама»?
(Нагадую, що рекламою — прямою або прихованою — є БУДЬ-ЯКА згадка /у статті чи
передачі/ претендента в ешелони влади).
Звісно, грубі прийомчики (поливання
брудом конкурентів, розтрощені ятки, бійки
та скандали біля партійної/кандидатської агітації та стрілянина під штабом, наклепницькі плакати чи надписи, організовані мітинги
«за» і «проти», шокуючі листівки чи теленовини — впливають лише на людей без уяви,
яким нудно без «подій».
Зазвичай політтехнології враховують тонші запити електорату: кандидат сміливо бере
усю відповідальність на себе, обіцяє безпеку
і прибутки; у створенні свого світлого образу

щосили експлуатує основні інстинкти — голод, страх, продовження роду, а також принцип «свій – чужий». Свій — простий і зрозумілий: і слова і дії — прямо-таки твої власні,
коротше — людина однієї з тобою групи крові. Чужий — небезпечний і незручний, чого і
коли від нього чекати, не зрозуміло.
Для виборців, що не обтяжують себе критичним аналізом, використовуються технічні кандидати, які, зібравши симпатії, перед
виборами «зістрибують» з перегонів, — на
користь іншого претендента або просто так,
зі щирості: втомився (не гідний вашої довіри), мовляв, розбирайтеся без мене. Тим,
хто прагне стабільності, — надаються відомі
прізвища у партійних списках. Прагнучим новизни — готують «свіжих» діячів (нові імена)
з відповідним піаром.
І тут у друкованих та інтернет-ЗМІ щосили працюють «боти» і «тролі», які на замовлення славословлять або ганять, зображують
вдячну чи обурену громадськість, друзів і знайомих кандидата, що знають його особисто
чи не з пологового будинку.
Обділеному увагою виборцеві — як правило, літньому і самотньому — приходять
«листи щастя», поздоровлення зі святами
(аж до Дня узяття Бастилії включно), особисті

Законодавча влада. Відповідно до статті 75 Конституції України, єдиним
органом законодавчої влади в Україні є Парламент — Верховна Рада України.
До складу Парламенту входять 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування терміном на 4 роки (стаття 76). Народні депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Верховна Рада працює сесійно; сесії проводяться у формі пленарних засідань. Повноваження парламенту визначені статтею 85 Конституції України.
Парламентські вибори відбулися в 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 (позачергові), 2012 рр. У 2014-му позачергові парламентські вибори призначені на 26
жовтня Президентом України Петром Порошенком після дострокового розпуску Верховної Ради VII скликання.

договори з майбутнім владним представником округу: усі обіцянки задокументовані,
значить, «можна сміливо голосувати за чесного кандидата».
Заздрісним по характеру — розповідають про «статки», демонструють фото «віл»,
надають «достовірні» виписки з рахунків. Довірливому виборцю — підкидають витягнуті
бозна-звідки «невідомі сторінки біографії
кандидата». Радикальній і критичній молоді
— надають «аналітику» зі сторони, від «молодого і незаангажованого журналіста»: у «безкомпромісній» статті відомі, шановані і успішні кандидати — всі, як один, у чорному (хоч
і на кольорових знімках), а невідомий нікому
досі «молодий/новий/перспективний» — весь
у білому (даруйте, у червоному), щоб виділитися на «темному» фоні дорослих.
Негидливих громадян, які прагнуть матеріального, організовують у «каруселі», тобто
за гроші ангажують на участь у виборах на
декількох ділянках. Доведеним до злиднів
пенсіонерам, які рахують копійки в магазині
(а туди, до речі, добираються із зупинками
біля кожного будинку), — приносять гречку,
олію, цукор, облаштовують вулиці і подвір’я (з
надписами, хто саме зробив добру справу).
Особлива увага літнім жінкам: як відомо,
вони — найактивніші виборці. Тут може бути
витончена або зовсім груба гра на емоціях.
Теми — від професійної армії (слава Богу,
онука в АТО не візьмуть!), і гендерної політи-

ки (мужик — голова, а баба — шия) до закону
про прозорі списки, референдуму про вступ
до НАТО, депутатської доторканності, регіональних мов по всіх усюдах...
Цю «увагу» красномовно ілюструє цитата
з дуже шанованого главою Російської Федерації вправного ідеолога Третього рейху (нацистської Німеччини) Геббельса: «Пропаганда
має впливати більше на почуття, ніж на розум,
оскільки маса по суті має жіночний характер,
тому почуття дохідливіші за роздуми». Ну?
І доведи мені зараз, що ти не хунта, якщо я
дуже сильно відчуваю, що ти — таки хунта?
***
Нам говорять/обіцяють те, що ми ХОЧЕМО почути, роблять передвиборний піар на
актуальному. «Громадські організації» переконують нас: «Країною управляєш ТИ». Партії
відкривають громадські приймальні і дають
безкоштовні юридичні консультації. Самоорганізовані спільноти без усякого закону оголошують люстрацію і розпочинають із себе —
для прикладу.
Блоки об’єднують декілька партій і громадських організацій, щоб переконати у залізній
формулі: «Народ і партія — єдині», «Наш лідер
— НАЙкращий/розумніший/багатший/впливовіший/підприємливіший/спортивніший/освіченіший/дипломатичніший/принциповіший». Тут
же — нагадування/перераховування добрих
справ.
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Із часу проголошення незалежності громадяни України шість разів обирали Президента своєї держави.
Першим Президентом незалежної України 1 грудня 1991 р. був обраний
Л. Кравчук. На других виборах Президента України 26 червня 1994 р. перемогу отримав Л. Кучма. Він же переміг і на виборах у 1999 р.
26 грудня 2004 р. Президентом України був обраний В. Ющенко, 7 лютого
2010 р. — В. Янукович. 28 травня 2014 р., після Майдану, втечі Януковича,
анексії РФ Криму і початку бойових дій на Сході України, — П. Порошенко.
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Вишгород
Причастны все
Анна ЮРЧЕНКО, вынужденная
переселенка из Донецка
Гимн Украины многие годы я
воспринимала как архаичный. Ну,
какие «ще нам браття, українці,
усміхнеться доля», а тем более
«воріженьки»? Конец двадцатого
столетия — где вы видели врагов? Все войны — в прошлом.
Но реальность такова, что войны не в прошлом. Их подогревает
и в них учавствует ближайший сосед, вчера еще называвший себя
братом. И Гимн наш — до слез на
глазах, такой он стал родной.
Никогда не приму слово «зачистка». Свежи в памяти развалины Грозного (столицы Чечни) после
«зачистки» российскими войсками.
Но и «более мягкие» шутки на эту
тему не воспринимаю.
Две лично мне знакомые женщины (Луганск и Крым). Две фразы
в летнем фэйсбуке: «Град побил
укроп (извините за каламбур)» и
«Приезжайте к нам отдыхать: у нас
спокойный сезон».
Отмечаю «спокойный сезон» (т.
е. отдыхающих немного) — и тут же
дыхание перехватывает от «каламбура». Снаряды, которые уничтожают украинцев, мальчишек с нашего
двора, — меня совсем не веселят. И
цинизм этой «остроты» не спрятать
за красивыми фотографиями с дня
рождения красавицы-дочери (на
фоне своего дома, целого, не разбомбленного — не «укропский», что
ли?)
Про «спокойный сезон» пишет
активистка общественной организации, которая за российские деньги несколько лет готовила Украину к
развалу. Нет, Боже упаси, они ведь
только настаивали на референдуме,

организовывали — особенно часто
на Востоке и Юге Украины — конференции о смертельной опасности
добычи сланцевого газа да выводили массы на антифашистские и
антигейропские митинги! Демократическое общество не обращало
внимания: подумаешь, «гейропа»,
пусть себе говорят! Ну, против фашизма люди, это их право…
А люди привыкли протестовать
— и на условном (приобретенном)
рефлексе вскинулись привычно,
когда назвали «фашистом» соседа,
даже указывать пальцем и кричать
«ату!» не понадобилось.
Это в Крыму и у нас, на Донбассе. Нас упрекают: сами виноваты
— позволили референдум и пророссийскую пропаганду!
А в Киеве — не так? Вот несколько эпизодов.
Старушка на лавочке темпераментно вещает, как «укрАинская
армия убивает мирных жителей на
Донбассе, а тела сдает на органы
американцам». На вопрос, откуда
информация, бодро рапортует: «По
телевизору показывали, наш, коммунист /Петр Симоненко/ говорил».
Беженцы из Луганска, получив
пенсию, работу (кто-то — и жилье,
или разместились у родственников
и друзей), приходят за помощью
либо решением своих вопросов и
рассказывают, что «это под видом
ЛНР и ДНР мутят отдельные бандиты, а наши хорошие». Мечтательно
закатывают глаза: «Наши раздавали тушенку и сгущенку от Путина
всем — никого не обделили».
Семья, которая за Россию и за
Украину. Половина уже в РФ, другая приехала поближе к столице —
снять депозиты. Сын-подросток на
уроке рисования в школе изобража-

Обережно – ВИБОРИ, чи Як
не дати себе обдурити, щоб
у нас не трапився Донбас
Про виборчі технології, які
використовують, аби нас купити

Тож як же все-таки розібратися у галереї сусальних ангелів? Може, ну
їх! Не підемо на вибори!
Та ні, йти на вибори потрібно — тому що ми обираємо, ЯК нам жити
найближчі декілька років. Але спочатку — добре подумати і придивитися.
Прочитайте біографію кандидата, погортайте підшивки у бібліотеці,
пошукайте інформацію в інтернеті (у тому числі і на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua — у верхньому меню, в розділі «архів» є майже усі
номери нашого видання, починаючи з 2006 року) — до речі, рекомендую
дізнатися і про авторів статтей (як правило, сторіночка людини в мережах
багато що про неї говорить).
Не полінуйтеся подзвонити або навіть прийти/поїхати в організації, з
якими співпрацював кандидат, запитайте у людей, які його/її знають, що
він/вона вже зробила на виборній чи іншій посаді, порівняйте програми
інших кандидатів і його/її і те, ЯК вони виконані.
І не забувайте: за людину говорять її справи. І єдина прийнятна для
виборця партія кандидата — інтереси місця, де цей виборець живе.

28 червня 1996 р. була
прийнята Конституція України, яка закріпила головні
принципи:
суверенітет;
незалежність;
демократизм;
соціальна держава;
правова держава;
пріоритет загальнолюдських цінностей;
розділення влади.
Відповідно до статті 5,
Україна є республікою.

2014 року
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Мы продавали «голоса» и не думали о войне

Колонка редактора

4

23 жовтня

Носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в
Україні є народ.
Народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад
в Україні належить виключно народу і не може бути
узурповано державою, його
органами або посадовцями.

ет российский флаг и подписывает:
«Ненавижу Украину. Пусть Путин
придет и отрежет голову хохлам».
Что же выходит, гимн — пророчество? Уже есть и еще будут
кровь, пот и слезы, и отданные за
страну жизни? Эксперты уверены:
по-другому нации не рождаются, за
все нужно платить.
А я не могу согласиться с этим
и спрашиваю себя: почему, ну, почему так получилось? Кто в этом
виноват? Ответ, если по-честному:
МЫ. Причастны все мы, независимо от региона проживания, языка и
убеждений.
Это мы, своим благодушием,
чистоплюйством, равнодушием, ленью и нежеланием думать позволили втянуть себя в кровавую бойню.
Мы соглашались «поддержать, принять во внимание», поддакивали и
зарабатывали деньги на семью, закрывая глаза на многие моменты и
оправдывая себя: от нас, мол, ничего не зависит, а порядочные люди,
если и делают гадости, то без удовольствия.
Мы строили жизнь в общем бараке, массово травили за мечты
не согласных со светлым коммунистическим будущим. Уже в независимой Украине снисходительно не
обращали внимания на пожилую
«пятую колонну»: мало ли что старички скажут.
Мы вместе со старичками привычно брюзжали на власть, на
начальство. Так удобно, так посоветски — свалить решение всех
проблем на вышестоящих, а потом
их же и костерить. За грязный, засыпанный нашими окурками и заплеванный подъезд. За выбитые стекла
и порезанные сиденья в троллейбусе. За украденные новенькие
скамейки и фонари в скверике под
окном…
Ну как же — они (власть) ведь
нам обязаны!.. «Афганцам», чернобыльцам, вынужденным переселенцам. Да — государство должно защищать, да — нас приучили к тому,
что решают все за нас и без нас. И
все же…
Мы, в лучшем случае, — были
на Майдане. Выходили на митинги
с государственными флагами в Донецке. Активно выступали на встречах с депутатом на округе: «Где новые лавочки взамен сломанных?»
Или так же активно уносили лавочки из-под наших окон, чтобы там не
тусовались «алконавты», так как ни
депутат, ни милиция не могут нам
обеспечить тишину ночью (а обязаны!)
А вот на выборы после Майдана
— активно пошли? Как помогаем добровольцам и военнослужащим Вооруженных сил Украины на Востоке
страны? Чем мы – не государство,
а именно мы! — доброжелательно, по-человечески поддерживаем
вынужденных беженцев, которые,
пусть даже голосовали за ДНР и

ЛНР — фактически, за свою мечту
о молодости и здоровье, — а теперь
так страшно поплатились?
Есть еще один очень красноречивый момент. Причем не только
украинский, вернее — хуторянский
(моя хата с краю). Так называемый
израильский синдром. Это когда
жизнь идет своим чередом, потому
что сегодня война на соседней улице, не у нас стреляют.
Но ведь — война. И — рядом.
И виноваты в ней все мы. Мы все
— Донбасс, Киев, Львов, Одесса,
Харьков, Винница, Николаев, Ужгород — причастны к ужасу на Востоке, который, будем говорить правду,
неизвестно когда и чем закончится.
У нас, в Украине, гибнут солдаты и
мирные жители: старики, женщины,
дети!
Я видела глаза 24-летнего бойца добровольческого батальона
«Киевская Русь». Это были глаза
старика, прошедшего войну. Спрашивала его: «Страшно убивать?»
От ответа — мороз по коже: «Как
два пальца об асфальт». Фалангу
пальца, которым он держал сигарету, счесало осколком.
Щуплый, среднего роста мальчишка, с глазами — красными от
бессонницы. Который НЕ ВОСПРИНИМАЕТ мирную жизнь. Ему дико:
как могут киевляне спокойно пить
пиво, когда там ребята гибнут? И
чем платить за метро?
Это мы, мы все, дали искалечить этого мальчика. Хорошо, если
станет он профессиональным военным. А если нет? Если пополнит
кризисные слои населения или криминальные группировки? Нам всем
от этого легче? Безопаснее? Комфортнее?
И вообще — какие мы? Мирные
люди, которым никто не предложит
оружия или денег, потому что мы не
возьмем, — или готовые уничтожить
друг друга за… да какая разница —
за что?
Вы не согласны? Но ведь это
для нас льют потоки мерзопакостной грязи друг на друга кандидаты
в народные депутаты — потому что
мы это поглощаем. А спрос, как известно, диктует предложение. Если
бы мы не воспринимали компромат
«на ура» — не готовились бы для
нас вонючие «блюда».
Вы задумывались, ЧТО для каждого из нас — Украина? Самая прекрасная в мире страна? Родной дом,
пусть неказистый и неуютный, но который нужно утеплять и защищать?
Или место временного пребывания,
старт в другую жизнь на другой земле?
Недавно встречалась с милой,
умной, интеллигентной землячкой.
Самодостаточная семья, привыкшая зарабатывать на себя, бросила
в Донецке все нажитое (остались
невыплаченные до конца кредиты).
В Киеве снимают жилье, пытаются работать. Это сложно: по роду

их деятельности, клиентура, в основном, — Восток. А там перспектива — на месяц, если реально.
Полтора десятка лет зарабатывали на жизнь и не вникали, «кто
прав, кто лев». Люди они — от политики далекие. Но политика — т. е.
пересечение интересов — хотим мы
того или не хотим, найдет нас везде.
Вот теперь и у них — недоумение,
боль, растерянность.
Они не голосовали за беспредел
и вранье, но видели, как у нас целыми ахметовскими предприятиями
поддерживали ПР, и понимали —
люди голосуют за работу. Они так и
не поняли, почему в Донбассе стояли толпами за референдум и ДНР (в
поселке под Донецком избирательный участок — стол на улице, ни кабинок, ни бюллетеней нормальных),
а выборы Президента Украины не
дали провести. Не уяснили, почему
милиция, которая представляла государство, позволила битами и железными палками избивать мирные
демонстрации с государственным
украинским флагом.
Они считают войну у нас дома,
которую в прессе стыдливо называют «событиями на Востоке», битвой
олигархических кланов, на которой
олигархи зарабатывают. Они уверены, что Донецк давно «слили»,
т. к. не увидели ни по-настоящему
государственной, ни качественной
информационной политики (и это
правда, повсеместных биг-бордов
«Мы — единая страна» в Донбассе
не было).
Они спрашивают: «Что, приоритеты были другие: кому-то выгодно
было делить нас, а теперь — наоборот?» и уверены, что если бы средний и малый бизнес страна поощряла — давно был бы порядок.
Они никому не доверяют, потому что политики открыто пытались
использовать их — вернее, наши,
переселенческие беды — уже сейчас. Они считают, что страны нет,
есть 25 феодальных княжеств и толпа работников. Боятся, что и в Киеве
возможно то же, что и в Донбассе.
Они не верят в то, что могут изменить жизнь в Украине, но хотят
нормально жить – работать, учить
ребенка, отдыхать. Дома, где дети
гибнут от разрывов найденных снарядов, у них уже нет. Они хотят уехать. Не в Россию — говорят, что
это на 100 лет назад вернуться, — а
в Канаду или Австралию, если получится. Где спокойно, и войны — далеко.
Они уже выбрали. А мы? Выберем опять тех, кто платит нам за
каждый «голос» украденными у нас
же деньгами? Поддержим тех, кто
голосовал за войну?
Мы уже продавали свои «голоса» и не думали, что придет война.
Теперь у нас разрушенные города,
нет работы, голод и холод — и никаких перспектив. Украинцы, вы хотите того же самого?
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Фальсифікаціям — НІ!
22 жовтня, у середу, о 15:00 радикальні спільноти від 96 округу
провели акцію жорсткого громадянського опору фальсифікаціям регіонала

Виборчий штаб В’ячеслава ФУРСИ
Екс-регіонал Ярослав Москаленко,
який нещодавно запропонував усім
кандидатам у народні депутати підписати меморандум про чесні та вільні
вибори, активно займається підкупом
виборців.

51-річна мешканка села Гута-Межигірська Уляна Онищенко — мати восьми
дітей. Уляні Миколаївні, так само як і її
односельчанам, запропонували 200 гривень, якщо жінка віддасть голос за Москаленка.
«Голова ДВК (дільничної вибочої комісії — ред.), Ніна Анатоліївна, особисто

обходить жителів села з надрукованою
відомістю. Люди, котрі погодилися голосувати за екс-регіонала Ярослава Москаленка, ставили у тій відомості свої підписи.
За правильне голосування пропонується 200 гривень. Кошти виборцям повинні віддавати одразу після голосування.

Ніна Анатоліївна заходила і до моєї
родини, пропонуючи винагороду, якщо
ми проголосуємо за Москаленка. Я та
члени моєї родини від такої пропозиції
відмовилися», — сказала Уляна Онищенко. За словами жінки, Голова ДВК
обійшла все село і багато кого вмовила,
адже багатством у селян не пахне.
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Кримінальна відповідальність за підкуп виборців

Увага!!!

Купив «голос» – за грати
Продав «голос» – штраф
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект
«Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян)».

Підкуп виборців – позбавлення волі до 5 років
Продаж «голосу» – штраф до 6 тисяч грн
Ваші права

Абетка виборця

У неділю 26 жовтня 2014 року відбуватимуться позачергові вибори до
Верховної Ради. Що варто знати виборцю, який прийде на свою виборчу дільницю в день голосування:
Коли голосувати?
Голосування проводитиметься 26
жовтня з 08:00 до 20:00 без перерви.
Тобто, ті, хто прийде голосувати о 20:01
і пізніше, вже не зможуть цього зробити.
Де голосувати?
Голосувати можна буде або на виборчій дільниці, до якої Ви відноситеся
за місцем своєї реєстрації, або ж на яку
Ви тимчасово змінили місце голосування.
Якщо Ви самостійно через свій вік,
стан здоров’я чи інвалідність не можете
з’явитися на дільницю, то маєте право
голосувати за місцем свого перебування.
Який документ
дає право отримати бюлетень?
Вирушаючи на дільницю, не забудьте взяти із собою свій паспорт громадянина України. Якщо Ви є особою,
недавно прийнятою до громадянства
України, то беріть тимчасове посвідчення громадянина України. Якщо Ви є
військовослужбовцем строкової служби, то можете отримати виборчий бюлетень, надавши військовий квиток.
Пред’явивши один із цих документів
члену ДВК, Ви отримаєте виборчий бюлетень, щоб проголосувати.
Ані водійські права, ані студентський квиток, ані різного роду «статусні» посвідчення (пенсійні, службові
тощо) не є документом, на підставі якого Вам зможуть видати бюлетень.
Яка процедура
отримання виборчого бюлетеня?
На виборчій дільниці — у приміщення для голосування — Вам треба знайти
табличку з назвою вулиці та номером
будинку, де Ви проживаєте, і підійти до
відповідного столу. Пред’явіть члену
дільничної виборчої комісії (ДВК) свій
документ. Якщо Ви є в списку виборців
на цій дільниці, то поставте в ньому у
відповідній графі підпис про отримання
виборчого бюлетеня.
В цей час інший член виборчої комісії має вписати в контрольному талоні бюлетеня своє прізвище, ініціали,
розписатися та проставити номер, за

яким Вас внесено до списку виборців
на дільниці. Потім він надасть Вам на
підпис бюлетень. Підпишіться у визначеному місці контрольного талону і передайте бюлетень члену ДВК.
Після того, як член виборчої комісії
відокремить від бюлетеня контрольний
талон, Ви можете брати бюлетень і прямувати до кабіни для таємного голосування.
Зверніть увагу, щоб на виборчому
бюлетені ніхто не поставив будь-які позначки, окрім зазначених вище. Інакше
при підрахунку голосів Ваш бюлетень
можуть не врахувати.
Немає в списку виборців
у день голосування
– проголосувати не зможете
Варто пам’ятати, що у день голосування зміни до уточненого списку
виборців не вноситимуться за жодних
умов. А тому, якщо завчасно не перевірили себе в списку виборців і в день
голосування виявилося, що Вас туди не
включили, проголосувати не зможете.
Навіть, коли звернетеся до суду.
Технічні помилки не є підставою
для відмови у видачі бюлетеня
Якщо виявилося, що у списку виборців Ваші персональні дані внесли
з помилкою (неправильно написали
прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер будинку, квартири
місця проживання), то проголосувати
Ви зможете. Але за умови, що, попри
такі технічні описки, є зрозумілим, що
до списку виборців включено саме Вас.
Як заповнювати
виборчий бюлетень?
Виборчий бюлетень заповнюються
особисто Вами шляхом проставлення
позначки «плюс» («+») або іншої, що
засвідчує волевиявлення, в квадраті
навпроти прізвища кандидата у депутати Верховної Ради України.
Голосувати можна лише за одного
кандидата. Якщо не поставити жодної
позначки чи проголосувати за двох і
більше, то бюлетень вважатиметься
недійсним.
Нагадаємо, що на цих виборах у
бюлетені не буде графи «Не підтримую
жодного кандидата на пост Президента
України». Тож Ви маєте чітко визначатися зі своїм волевиявленням.
Хто може перебувати
в кабінці для голосування?

В кабіні для голосування Ви маєте
перебувати одні, крім випадків, коли
внаслідок фізичних вад самостійно не
можете заповнити виборчий бюлетень.
Для того, щоб проголосувати в такому
випадку, Ви маєте право скористатися
допомогою іншого виборця, крім членів
виборчої комісії, кандидатів у народні
депутати, їх довірених осіб, офіційних
спостерігачів, попередивши про це голову чи іншого члена ДВК.
Демонстрація свого волевиявлення
на дільниці заборонена!
Демонструвати заповнений Вами
бюлетень у приміщенні для голосування, фотографувати його чи відеофіксувати в будь-який спосіб у кабіні для таємного голосування — забороняється.
Помилились у бюлетені –
його можна замінити один раз
Якщо Ви випадково зіпсували виборчий бюлетень або ж помилилися в
ньому, то маєте право один раз його
замінити. Для цього Вам потрібно невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який
видав бюлетень, — з проханням видати
інший. Зазвичай, зразки таких заяв є в
комісії.
Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на неправильно заповнений. При цьому, в списку виборців навпроти прізвища виборця, який
помилився при заповненні виборчого
бюлетеня, уповноважений член ДВК
робить відповідну позначку про видачу

бюлетеня взамін фактично зіпсованого. Цю помітку член ДВК засвідчує своїм підписом.
Чи можна виборцю залишатися на
дільниці після голосування?
Вкинувши бюлетень до скриньки,
Ви маєте залишити приміщення для
голосування. Оскільки виборець може
знаходитися на дільниці лише впродовж часу, необхідного йому для здійснення голосування.
Як голосують виборці «на дому»?
Якщо Ви голосуєте за місцем перебування («на дому»), то процедура видачі Вам бюлетеня є аналогічною. Забезпечується вона не менш як трьома
членами ДВК. Але пам’ятайте, що виборці, які голосуватимуть «на дому», не
мають права замінити бюлетень, якщо
вони його зіпсували.
Під час проведення голосування
виборців за місцем перебування, крім
членів комісії, мають право бути присутні кандидати у депутати Верховної
Ради, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Ні Ви, ні члени Вашої сім’ї не
можуть заборонити присутність вказаних осіб. Інакше Ви не зможете проголосувати. При цьому присутність цих
осіб не може порушувати Вашого права на таємність голосування.
Пам’ятайте, добродій який пропонує за ваш голос гроші чи гречку, –
звітує! Ваші дані фіксують у списках.
І ці списки згодом обов’язково (!) потраплять до рук правоохоронців.
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В. Решетняк: «Свій досвід я віддам на службу Україні і людям»
Розпитував Дмитро НЕСВІЙ
— Вікторе Олександровичу, чим
ближче до виборів, тим парадоксальніша складається ситуація: люди, які
глибоко Вас шанують, особливо жінки, не хочуть відпускати Вас у народні депутати. Як Ви можете пояснити
цей факт?
— Дякую за цікаве запитання. Давайте пригадаємо 2006 рік. Частина
вишгородців голосувала «проти» обрання мене міським головою. Після виборів
вони пояснювали це тим, що не хотіли
відпускати мене як лікаря на адміністративну роботу. Мовляв, чиновників у нас
вистачає, а справжніх лікарів — одиниці.
Я щиро вдячний усім тим, хто цінує
мою професію. Як практик знаю всі проблеми на місцях і шляхи їх розв’язання.
Ось чому балотуюся у Верховну Раду.
Я не залишу поза увагою ні громаду
Вишгорода, ні громади міст і сіл нашого
округу.
— Вісім років Ви очолюєте Вишгородську міську раду. Що з цього
досвіду можна було б узяти в роботу
Верховної Ради?
— Однозначно треба змінювати статус міст і сіл. І не в перспективі, а зараз.
Багато керівників, діючих депутатів Верховної Ради України завжди наголошували на цих проблемах у своїх передвиборчих програмах. Але далі розмов
не йшло. Як мер я постійно борюся за

бюджет міста.
Тому адміністративно-територіальна
реформа вкрай необхідна, бо це децентралізація влади. І не на сьогодні, а на
вчора. Зараз просто дика ситуація — ми
віддаємо кревно зароблені гроші в державу, а потім у неї просимо субвенцій,
різних допомог і дотацій. Це ненормальне явище. Більшість зароблених коштів
мають залишатися на місцях, і саме територіальна громада має вирішувати, як
ними розпоряджатися. За цим принципом живуть і процвітають Європа і Сполучені Штати Америки. А чим ми гірші?
— Серед кандидатів у депутати до
Верховної Ради України чимало Ваших колег — міських голів. Який елемент новизни вони можуть привнести
до Парламенту?
— У мерів міст і сіл одна партія —
каналізації і вивезення сміття. А ще є
одна спільна мрія — негайна реформа
місцевого самоврядування. Сьогодні
всім мерам міст, селищним і сільським
головам треба забути про партії, гру в
політику і конкретно зайнятися питанням
реформування влади на місцях. Зараз є
унікальний шанс змінити стару систему.
Якщо ми його не використаємо, то і надалі будемо голі і босі.
Усі міські та селищні голови повинні
стати незалежними від центральної влади. Перестати чекати від можновладців
і «смотрящих» дотацій і подачок. Треба
будувати іншу систему. Бо міські та сіль-

ські голови — це та сила, за якою стоїть
народ. Вони не просять, а працюють. Не
чекають, а діють. А законотворці — депутати Верховної Ради України — слухають голос народу і виконують накази
своїх виборців, і ніяк не інакше.
— Вікторе Олександровичу, Ви
особисто вірите у незворотність змін

на краще?
— Вірю! Бо без віри немає майбутнього. А майбутнє ми будуємо вже сьогодні. Своїм трудом та наполегливою
працею.
Сподіваюсь на вашу підтримку. Тільки разом ми подолаємо всі труднощі. І
обов’язково переможемо.

Захистимо майбутнє разом
Для участі у виборах партія з
Майдану «Демократичний Альянс»
шукала партнера, з яким має спільні принципи і програмні цілі: відсутність олігархів у партійній касі,
прагнення оновити владу і реальне бажання викорінити корупцію.
Серед учасників цьогорічних парламентських перегонів найбільше
погляди і наміри демальянсівців збіглися із «Громадянською позицією»
Анатолія ГРИЦЕНКА.
Кандидат у народні депутати до
Верховної Ради по мажоритарному виборчому округу № 96 від партій «Демократичний Альянс» і «Громадянська
позиція» — Олена МІНІЧ — новий
перспективний політик, який обстоює
принцип прозорості і підзвітності влади
народу, вона готова захищати демократичне європейське майбутнє України, адже на власному досвіді відчула
переваги демократичних цінностей.
Олена МІНІЧ народилася і виховувалась у сім’ї військового офіцера.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
23.10.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати друкованими літерами

Ваші дані

(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

P. S.

Головне —
не втратити
в собі
людину

Впродовж тридцяти років проживає у
місті Вишгороді. Має дві вищі освіти
— закінчила Київський політехнічний
інститут та Делфтський технічний університет у Нідерландах, де отримала
ступінь магістра бізнес-телекомунікацій. Має успішний досвід роботи як
у національних високотехнологічних
компаніях, так і в Євросоюзі та Азії на
керівних посадах: Eurotel Praha (Чехія), Azerfon-Vodafone (Азербайджан),
Siemens AG (Англія і Німеччина). У
2012 році за вищі громадські та професійні досягнення Олена Олександрівна
отримала титул «Людина року» в номінації «Менеджер року». Із 2013-го
обіймає посаду Президента міжнародної бізнес-організації Young President
Organization.
Активна благодійна діяльність,
спрямована на відбудову та розвиток
православних монастирів, була відзначена орденом Святої Великомучениці
Варвари І та ІІ ступенів. Започаткувала іменну стипендію для студентів фа-

культету журналістики Львівського університету. Організовує безкоштовний
доступ до мережі Інтернет у сільських
школах і дитячих будинках.
Олена МІНІЧ — професіонал,
успішний менеджер, високоосвічена
людина, яка зробила себе сама, одна
з небагатьох, хто має підготовлену конкретну програму, написану на основі
глибокого аналізу всіх наявних проблем у регіоні. Олена має відповідні
знання та професійний досвід для парламентської діяльності, щоб на законодавчому рівні відстоювати європейський демократичний вибір українців,
протидіяти корупції, підтримувати розробку, розвиток і впровадження новітніх технологій.
Україна поволі рухається вперед, і
шлях цей непростий! Не ускладнюйте
своє майбутнє — ГОЛОСУЙТЕ РОЗУМОМ !
Стежте за новинами на сторінці
Олени МІНІЧ https://www.facebook.
com/Lena.Minitch
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