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Україна: бути чи не бути?

Те, кто пишут, что 5-6 тыс. митингующих под Радой 
— это ганьба, очень сильно ошибаются! Это прекрасно! 
Просто здорово! Откровенно говоря, я и на это не рассчи-
тывала. Те, кто ждал, что в первый же день придет мил-
лион, заведомо обрекали себя на разочарование.

Те, кто считают, что под «такие» требования народ 
не соберется, тоже не правы. Народ понимает, что боль-
шой протест можно было начать только с умеренных, 
конституционных и выполнимых требований. Как я уже 
писала, нельзя было начинать с конца — с требования 
вздернуть всех козлов на ближайших елях. Уже сегодня 
требования ужесточились. Уже сегодня прозвучали при-
зывы отставки президента и роспуска парламента.

А теперь плохая новость. По крайней мере, я ее так 
вижу. Парубий и Порошенко дали согласие на то, чтобы в 
четверг парламент — кукольный театр самого гаранта 
и олигархов — рассмотрел законы, принятие которых 
требуют митингующие. Анатолий Гриценко, например, 
призывает людей прийти в четверг под парламент, дода-
вить депутатов и не «видит» досрочных выборов. Все эти 
призывы не характеризуют его как апологета «новой си-
стемы». Увы.

Разберемся. Кому в четверг нужен закон о снятии не-
прикосновенности с депутатов в 2020 году? Мне не нужен. 
Кому нужен закон о создании антикоррупционного суда с 
гибридом на выходе — с непрозрачным конкурсом и по-
рошенковскими судьями? Кому нужен урод по образу и 
подобию НАЗК с теткой Корчак? Мне не нужен. Кому 
нужен новый закон о выборах с открытыми партийными 
списками, если в выборах будут по-прежнему участвовать 
Оппоблок, Солидарность и НФ? Они что, снова не купят 
нас с вами на украденные у нас с вами деньги? Мне такой 
закон не нужен. Мне не нужна очередная покраска старых 
стен, мне нужно чистое место для новой постройки.

Еще раз: ожидая от власти козлов «гибридных чудовищ» 
вместо законов, мы только теряем время. Потому что 
эта власть ничего нормального выродить не может.

Если мы хотим новую систему вместо старой, новые 
законы должны быть проголосованы новыми людьми. От 
запятнанного коррупцией и коллаборационизмом Поро-
шенко ждать чего-то нового, хорошего и прогрессивного 
— глупо и преступно. Нельзя от главного вора ожидать 
желания посадить самого себя!

К сожалению, некоторые организаторы и лидеры Май-
дана продолжают настаивать на том, что, неважно, 
плохие депутаты или хорошие, главное, чтобы они про-
голосовали за «хорошие законы». Нет, в Украине так не 
получится! В некоторых цивилизованных западных дер-
жавах, даже, если и попадается коррупционер в системе 
государственного управления, его отвергает сама систе-
ма. Почему? Потому что эти государства уже очень дав-
но функционируют на законах. Человеческий фактор там 
сведен к минимуму. Поэтому многие граждане не знают 
имен своих министров. У нас все по-другому.

Независимый еженедельник
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Підозрюються у корупції...

Дилемма
для козлов

(Закінчення. 
Початок — на 1-й стор.)

В Украине, вот уже четверть века, 
управление государством осуществля-
ется не законами, а ручным управлени-
ем президентов. В Украине уже четверть 
века, в связи с тем, что отсутствуют рыча-
ги контроля за властью, происходит эпо-
хальный по своим размерам грабеж. Ни 
президента, ни депутатов, ни судей нель-
зя привлечь к уголовной ответственности 
и они продолжают грабить. 

Рада абсолютно не является высшим 
органом народного представительства 
и не состоит из представителей народа. 
Рада представляет интересы исключи-
тельно олигархов, которые содержат по-
литические партии и фракции. Каждые 
четыре года мы выбираем тех, кто потом 
голосует законы для своих хозяев, а не 
для нас. Более того, в Раде все чаще го-
лосуются законы против нас.

Президент сегодня сказал, что уважает 
митингующих и их требования. Поздно 
уважать, Петр Алексеич! Время уважать 
у вас было и начинать надо было во вре-
мя вашей предвыборной кампании, где 
каждое ваше слово оказалось враньем. 
После котлов, оффшоров и «Роттердама 
+», когда вы нагрелись на всех нас на 12 
млрд. гривен, про уважение говорить уже 
не приходится.

Хочу еще раз прокричать, что эта коз-
линая власть не должна голосовать боль-
ше ни за какие законы! Не может плохой 
танцор станцевать хороший танец! Не 
надо давать им в четверг проголосовать 
порошенковский закон о снятии депутат-
ской неприкосновенности в 2020 году. Это 
что, насмешка?! Мы не говорим «нет», мы 
говорим «да», только не сейчас. Не для 
нас. Мы еще не все сусеки очистили, не 
все внутренние карманы набили.

Уже к завтрашнему дню требования 
должны резко измениться. Роспуск ганеб-
ной Рады, которая голосует по двадцать 
раз и за шестерых отсутвующих, которая 
не ходит на работу и обслуживает инте-
ресы только тех, кто ее содержит черным 
налом. Мы ее тоже содержим, но из бюд-
жета. Им этого явно не хватает. Да и по-
том, кому интересен народ и его нужды, 
если соприкосновение с народом проис-
ходят исключительно на Майданах?

Итак, только роспуск Рады и отставка 
Порошенко! А дальше по формуле: «Пре-
ступление? Тогда наказание».

Хочу напомнить, что у нас нет поста, 
который называется «порошенко», у нас 
есть пост президента Украины. Поэтому, 
ни о каком свержении государсвенного 
строя речи не идет. Речь идет о смене на-
полнителя. Чтобы на этот раз он соответ-
ствовал уровню державы и нации.

Власть теперешних козлов уверена в 
том, что у них есть выбор. Они думают, 
что, проголосовав в четверг «гибридных 
уродов», они смогут потянуть время до 
второго чтения, а потом пройдет еще пол 
года, пока царь Порошенко назначит сво-
их людей в комиссию для отбора судей в 
антикоррупционный суд, а, потом уже и 
очередные выборы на носу. Нет! Хватит! 
Достали! У этой власти уже не должно 
быть ни выбора, ни даже дилеммы, когда 
выбор из двух возможных вариантов хоть 
и затруднен, но еще возможен.

Народ также не должен мучиться ди-
леммой — свалить или пойти на компро-
мисс? 

Компромиссы приводят к порошенкам и 
потере драгоценного времени. Если опять 
поведемся на доводы козлов, сами козла-
ми станем. И, на этот раз, уже окончатель-
но.

Елена Ксантопулос
17.10.2017 г.

Україна: бути чи не бути?

Службовець міграційної служби
одержував хабарі за прискорення 
видачі біометричних паспортів

 Зазначеного посадовця за-
тримано правоохоронцями під 
час одержання від громадяни-
на 6000 гривень неправомір-
ної вигоди. Раніше у рамках 
досудового розслідування 
зловмисник вже отримав 3000 
гривень, що зафіксовано у ході 
проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій.

Проведення повних перевірок 18 суб’єк-
тів декларування розпочинається за ін-
формацією, отриманою від фізичних та 
юридичних осіб, державних органів у ли-
стах, зверненнях чи скаргах, з повідом-
лень засобів масової інформації, у яких 
були наведені факти про можливе відо-
браження у декларації недостовірних ві-
домостей, які стосувались конкретного 
суб’єкта декларування та містили фактич-
ні дані або твердження, що можуть бути 
перевірені.

Суб’єкти декларування, щодо яких 
розпочнуть перевірку:

1. Андрієвська Людмила Михайлівна, 
депутат Прилуцької районної ради сьомо-
го скликання, за 2016 рік

2. Болотов Денис Володимирович, на-
чальник відділу управління карного роз-
шуку ГУ Національної поліції в Одеській 
області, за 2016 рік

3. Воропаєв Юрій Миколайович, народ-
ний депутат України, за 2016 рік

4. Гіль Антон Володимирович, прокурор 
прокуратури Богодухівського району Хар-
ківської області,  за 2015 рік

5. Глуханчук Олег Васильович, голова 
Одеського окружного адміністративного 
суду, за 2016 рік

6. Дмитренко Тимур Олександрович, 
старший слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновсь-
кому районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській 
області, за 2016 рік

НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій 
ще 22 осіб: депутати, судді, прокурори, податківці

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму черговому за-
сіданні прийняло рішення про проведення повної перевірки декларацій 22 осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за 2015 та 2016 роки.

7. Загоруйко Віталій Володимирович, 
суддя Апеляційного суду Київської об-
ласті, за 2016 рік (після звільнення)

8. Іванюченко Сергій Іванович, голова 
Білокуракинської райдержадміністрації 
Луганської області, за 2015 та 2016 роки

9. Кисіль Владислав Володимирович, 
депутат Вишгородської районної ради 
Київської області, за 2016 рік

10. Климанський Анатолій Сидорович, 
директор КП «Служба єдиного замовни-
ка» Авдіївської міськради, за 2016 рік

11. Кузнецов Євген Миколайович, на-
чальник філії «Дарницький вагоноремонт-
ний завод» ПАТ «Українська залізниця», 
за 2016 рік

12. Ломакіна Оксана Андріївна, заступ-
ник керівника Харківської місцевої проку-
ратури № 6, за 2016 рік

13. Мунтян Анатолій Радіонович, пер-
ший заступник директора ДП «Ренійський 

морський торговельний порт», за 2016 рік
14. Нечепорук Кирило Михайлович, на-

чальник управління обслуговування плат-
ників податків ДПІ у Печерському районі 
ГУ ДФС у м. Києві, за 2015 та 2016 роки

15. Руденко Денис Петрович, депутат 
Кіровоградської облради, за 2016 рік

16. Смичок Ілля Анатолійович, депутат 
Житомирської облради, за 2016 рік

17. Соболєв Вячеслав Олександрович, 
депутат Київської облради, за 2016 рік

18. Шарий Олексій Леонідович, заступ-
ник начальника філії «Дарницький вагоно-
ремонтний завод» ПАТ «Українська заліз-
ниця», за 2016 рік.

Крім того, НАЗК розпочало повну пе-
ревірку декларацій 4-х службових осіб, 
які займають відповідальне та особливо 
відповідальне становище, відповідно до 
статті 50 Закону України «Про запобігання 
корупції»:

1. Бучко Володимир Анатолійович, ди-
ректор юридичного департаменту Мінпри-
роди України, за 2015 та 2016 роки

2. Георгіян Артем Павлович, начальник 
Державної екологічної інспекції у Хар-
ківській області, за 2015 та 2016 роки

3. Матусяк Сергій Володимирович, за-
ступник Вінницького міського голови, за 
2015 та 2016 роки

4. Янко Володимир Михайлович, проку-
рор Луганської області, за 2016 рік

Перевірка зазначених декларацій три-
ватиме 60 календарних днів та буде 
розпочата наступного дня за днем прий-
няття відповідного рішення.

Станіслав Рудич

Київською місцевою проку-
ратурою № 3 спільно з пра-
цівниками УЗЕ у місті Києві та 
слідчим відділом Деснянського 
управління поліції задокумен-
товано протиправну діяльність 
головного спеціаліста Вишго-
родського районного відділу 
УДМС у Київській області, який 
вимагав та одержував неправомірну вигоду за вирішення 
питань про прискорення процедури видачі «біометрич-
них» паспортів громадян України для виїзду за кордон.

 Дії службовця кваліфіковано 
за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання 
впливом) КК України. Вирі-
шується питання про обрання 
йому запобіжного заходу у ви-
гляді домашнього арешту та 
відсторонення від посади.

  Прес-служба 
прокуратури 
міста Києва

У ВР України

31 жовтня ц. р. о 10.00 в Шевченківському районному суді 
м. Києва відбудеться розгляд (по суті) кримінальної справи 
по обвинуваченню Д. Грищенка, О. Момота та А. Маджанова.  

Суд розгляне кримінальну справу
міського голови Вишгорода 
та його можливих спільників

О. Момот підозрюється «в 
проханні службової особи, яка 
займає відповідальне стано-
вище, за попередньою змовою 
групою осіб, поєднану з вима-
ганням, надати неправомірну 
вигоду в особливо великому 
розмірі, за вчинення чи невчи-
нення такою службовою осо-
бою в інтересах третьої особи 
будь-якої дії з використанням 
наданого їй службового ста-
новища, тобто у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 368 КК України, а, також, в 
закінченому замаху на одер-
жання службовою особою 
неправомірної вигоди за вчи-
нення чи невчинення такою 

службовою особою в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з ви-
користанням наданого їй служ-
бового становища  вчиненого  
службовою особою, яка займає 
відповідальне становище, за 
попередньою змовою групою 
осіб, поєднане з вимаганням, в 
особливо великому розмірі, то-
бто, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. З68 
КК України».

Відповідальність по ч. 4 с. 
368 — позбавлення волі на 
строк від 8 до 12 років з позбав-
ленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років, 
з конфіскацією майна. 

Как Рада голосовала по отмене неприкосновенности
Верховная Рада приняла сегодня решение по двум зарегистрированным 

ранее законопроектам относительно отмены депутатской неприкосновенности. 
Авторами первого из них является группа народных депутатов, второго — пре-
зидент. Депутатский проект закона пылился в комитетах с июля, а президент-
ский был зарегистрирован буквально два дня назад — 17 октября. Оба пред-
усматривают снятие с членов парламента иммунитета, однако первый (№6773) 
предлагает сделать это немедленно после подписания главой государства, а 
второй (№7203) — с 1 января 2020 года. 

Однако судьбоносным сегодняшнее голосование парламента по этим проек-
там законов назвать трудно, ведь, по сути, сейчас речь идет только об экс-
пертной оценке обоих документов, которую, по решению депутатов, должен 
сделать Конституционный суд.

Собственно, за это сегодня и голосова-
ла Рада — за направление депутатского 
и президентского законопроектов на рас-
смотрение КСУ. Путь к отмене неприкос-
новенности если и стал короче, то лишь 
на один маленький шаг, ведь после этого 
парламент должен будет определиться с 

тем, за какой проект голосовать, принять 
его в первом чтении, снова направить в 
КСУ, после чего принять в целом консти-
туционным большинством голосов...

А теперь о сегодняшних голосованиях 
по фракциям и группам. За направление 
в КСУ законопроекта №6773 (авторства 

народных депутатов) отдали голоса 328 
парламентариев. Из них 114 принадлежат 
«Блоку Петра Порошенко», 73 — «Народ-
ному фронту», 36 — внефракционным, 26 
— «Оппозиционному блоку», 25 — «Са-
мопомочі», 18 — «Радикальной партии», 
19 — группе «Воля народу», 17 — «Бать-
ківщині», 9 — группе депутатов «Відрод-
ження».

На два голоса больше получило поста-
новление о направлении на рассмотрение 
Конституционного суда законопроекта 
№7203 (автором которого является Петр 
Порошенко). Здесь расклад сил несколь-
ко иной. 122 голоса «за» отдал БПП, 74 
— НФ, 34 — внефракционные депутаты, 
28 — «Оппоблок», 25 — «Самопоміч», 18 
– РПЛ, 17 – «Батьківщина», по 9 – группы 
«Воля народу» и «Відродження».
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Якщо вам відмовили в наданні субсидії з причини 
двомісячної заборгованості — звертайтеся до суду!

Права споживача

В №7 (306) нашої газети від 15.08.2017 р. в матеріалі «КП «Управ-
ляюча компанія» Вишгородської міської ради: назва нова, а 
методи старі?» ми надрукували запит на отримання публічної 
інформації на ім’я директора КП «Управляюча компанія» Виш-
городської міської ради В. Сардака, в якому попросили повідо-
мити кількість сімей, що мають заборгованість перед цим КП; 
загальну суму цієї заборгованості; з них: кількість сімей щодо 
заборгованості яких повністю та частково минув строк позовної 
давності, а, також, кількість сімей щодо заборгованості яких пе-
ред цим КП строк позовної давності не минув. 

Ми зробили цей запит лише з однією метою: з’ясувати чи ціка-
вить В. Сардака і  К° реальна ситуація, яка склалася в керова-
ному ним підприємстві в результаті його власної діяльності та 
роботи його підлеглих, та чи хоче він цю ситуацію, хоча б, поліп-
шити, якщо не кардинально змінити. В першу чергу, ми мали на 
увазі якість послуг, які КП «Управляюча компанія» ВМР надає 
населенню і за які бере не малі кошти. Бо якби В. Сардак дійсно 
вболівав за якість таких послуг і розумів, що тільки якісні по-
слуги повинні оплачуватись в повній мірі, він би зацікавився, 
по-перше, тим, як і чому виникли величезні борги підприємства.  
По-друге — чому ці борги до цих пір не стягнуті... 

Шановний Віталіє Володимировичу!

Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержад-
міністрації на Ваше звернення повідомляє, що відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 «Про спрощення порядку надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних по-
слуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» 
загальна кількість боржників станом на 1 травня 2017 р. у яких прострочена понад 
два місяці заборгованість з оплати комунальних послуг по м.Вишгород, га яким 
було відмовлено в призначенні субсидії на наступний період — 1218 домогоспо-
дарств.

З них:
— 364 домогосподарства боржники, яким було відмовлено з причин боргів 

перед КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради;
— 257 домогосподарств боржників, яким було відмовлено з причин боргів 

перед Вишгородським РП ПрАТ «Київобленерго»;
— 57 домогосподарств боржників, яким було відмовлено з причин боргів 

перед Вишгородським відділенням реалізації ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ»;
— 412 домогосподарств боржників, яким було відмовлено з причин бор-

гів перед ВРКП «Вишгородтепломережа»;
— 128 домогосподарств боржників, яким було відмовлено з причин боргів 

перед ВМКП «Водоканал».

З повагою

Начальник управління                                                       М. Є. Лі 

Борзовець Віталій Володимирович
вул.Шолуденка 6-б, кв...    

м.Вишгород18.08.2017 №3472

Фактично, ми підказали В. Сар-
даку, з чого саме потрібно почати: 
з ким із боржників — працювати, 
а кого залишити в спокої, оскільки 
відносно їх боргів строк позовної 
давності вже минув. Нормальний 
керівник підприємства додумав-
ся б до цього самостійно, — якби 
мав хоча б якісь здібності керів-
ника. Однак, цього не сталося, бо 
В. Сардак, вочевидь, таких здіб-
ностей, на жаль, не має. Але, в 
такому випадку, безталанна лю-
дина, яка випадково потрапила 
в керівне крісло, могла б, хоча б, 
подякувати за підказку. Замість 
цього наш горе-керівник у виклю-
чно агресивній і хамський спосіб 
відповів на наш запит, а, саме 
— що ця інформація (окрім суми 
загального боргу мешканців) «є 
конфіденційною, а тому відповід-
но до ст.ст. 6, 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інфор-
мації» є інформацією з обмеже-
ним доступом».

Міський голова О. Момот, в 
присутності якого відбулося об-
говорення цієї офіційної «від-
повіді», замість того, щоб поясни-
ти підлеглому, що він неправий, 
практично, його підтримав, пред-

ставивши цей конфлікт, начебто, 
нашими з В. Сардаком «особи-
стими неприязними відносина-
ми». Що свідчить про те, що  або 
сам міський голова так само, як 
і В. Сардак, не розуміє необхід-
ності корінної перебудови роботи 
КП «Управляюча компанія» ВМР, 
або про те, що О. Момот не здат-
ний критично ставитися до влас-
них кадрових та організаційних 
рішень. Що ще гірше. Адже лю-
дина, тим паче, керівник, який не 
здатний до самокритики, не може 
йти вперед, мінятися і розвивати-
ся, відповідаючи на нові виклики, 
які життя весь час ставить перед 
суспільством.

...Як би там не було, немає 
жодних сумнівів: до того моменту, 
поки О. Момот буде залишатися 
міським головою, а В. Сардак — 
керівником КП «Управляюча ком-
панія» ВМР, ми повинні розуміти, 
що це комунальне підприємство 
не збирається співпрацювати з 
нами, мешканцями, розглядаючи 
нас як партнерів та громадян-од-
нодумців. А, навпаки, має наміри 
діяти відносно нас, споживачів, 
будь-якими дикими, насильни-
цькими й підступними методами 

Взагалі-то, така постановка питання називається шантажем. Шантажем відносно тих, в кого 
немає заборгованості. Та найсмішніше, що поряд з цим шедевром чиновної психології стоїть по-
здоровлення О. Момота людей похилого віку та ветеранів — найбільш незахищених громадян...

— брехнею, шантажом та викру-
чуванням рук.

Отже, нам потрібно вчитися 
захищатися. Як це не смішно 
звучить — від людей, яких ми 
власноручно найняли на роботу, і 
які зобов’язані нас якісно і добро-
совісно обслуговувати. 

Коли я говорю про брехню, 
шантаж та викручування рук, 
шановні читачі, я зовсім не пе-
ребільшую. 

Просто зазирніть в платіжки, 
які вам щомісяця надсилає КП 
«Управляюча компанія» ВМР. Ви 
побачите там слово «борг», під 
яким вказана та чи інша цифра. 
Як правило, ця цифра є сумою 
помісячних боргів, які накопичи-
лися за останні 10-15 років. На-
справді, якби КП «Управляюча 
компанія» ВМР діяло відносно 
нас, споживачів, чесно та прозо-
ро, то під словом «борг» мала б 
бути вказана зовсім інша циф-
ра: сума помісячних боргів, 
які накопичилися виключно за 
останні три роки і на які, від-
повідно, розповсюджується 
строк позовної давності.    

Але в тому-то й справа, що 
керівництву підприємства неви-
гідно вказувати в платіжках бор-
ги, які обмежуються трьома рока-
ми. Чому? Та тому що, по-перше, 
не можна буде всім розказувати 
про «величезні  борги мешкан-
ців» («ну, як можна працювати, 
якщо вони не хотять платити?!»), 
по-друге, одразу буде втрачена 
можливість через судовий по-
зов або наказне провадження 
стягнути борги, відносно яких 
вже минув строк позовної дав-
ності. І це — головне.  

Справа в тому, що юристи КП 
«Управляюча компанія», потяг-
ши до суду яку-небудь юридично 
неграмотну пенсіонерку, умисно 
«малюють» в позові чи вимозі 
суму боргу не за останні три роки, 
а за всі роки, скільки існує це КП 
та його правопопередники. А ця 
пенсіонерка, цілком можливо, по-
няття не має, що таке строк по-
зовної давності згідно ЦК Украї-
ни. І, взагалі, не може сама себе 
захистити, хоча знає, що борги, 
про які йдеться, цілком можли-
во, зовсім і не борги, а гроші, які 
вимагалися за ненадані послуги. 
Оцим і користуються юристи цьо-
го підприємства. А судді — все 
одно. Вона (він) просто запитає: 
«Ви борг визнаєте?». Пенсіо-

нерка, яка розуміє, що, все одно 
нічого не зможе довести, від-
повість: «Визнаю». І все, рішення 
на користь КП «Управляюча ком-
панія» — готово...  

Але ж те, що ці юристи за три 
роки, які надає їм закон, не змог-
ли чи не захотіли стягнути з лю-
дини борг (якщо це, звичайно, 
реальний борг), це їх вина, а 
не цієї людини! Отже, що вони 
роблять, «вішаючи» на людину 
борги за 10-15 років? Фактично, 
з одного боку, з мовчазної зго-
ди свого керівництва та суд-
дів, займаються юридичним 
шахрайством, користуючись 
юридичною безграмотністю 
населення. З іншого — цим са-
мим прикривають власну без-
діяльність. 

Такі методи виправдані, коли 
судяться, наприклад, два бізнес-
мени за мільйони. 

Вони можуть бути виправдани-
ми, коли комунальне підприєм-
ство судиться із злісним неплат-
ником, який просто не хоче 
платити за послуги. Хоча й має 
гроші — є такі індивідууми. 

Але такі методи, на мій погляд, є 
абсолютно аморальними і непри-
пустимими, коли ЖЕК («Управ-
ляюча компанія» ВМР) судиться 
із звичайним споживачем, який 
реально не розуміє за що саме 
стягуються його кревні. А ЖЕК, 
при цьому, пояснювати нічого не 
хоче, а тупо «малює» борги. Ну, 
не має морального права юрист 
комунального підприємства по-
водитися із людиною, неначе із 
шахраєм в цьому випадку. А по-
водиться так тому, що сам в цьо-
му випадку і є шахраєм. Тому й 
діє шахрайськими методами.   

Так, як я вже вказував, було 
завжди. Просто стосунки кому-
нальне підприємство-споживач 
на мікрорівні відображали сто-
сунки «радянська держава («со-
вок»)-громадянин» на макрорівні. 
Бо окремий «позаноменклатур-
ний» громадянин для радянсь-
кої держави ніколи не був чи-
мось важливим чи самоцінним, а 
завжди — нічим, «розходним ма-
теріалом» і «гарматним м’ясом». 

Ці стосунки абсолютно не змі-
нилися за часів «незалежної» 
України. Просто «номенклатура» 
отримала можливість відкрито 
збагачуватись, майже, легально 
розкрадаючи державу, а злодії 
і корупціонери — ставати «но-

менклатурою» за гроші. 
Ламати цю систему не зби-

рається ні О. Момот, ні, тим паче, 
В. Сардак. Навпаки — вони обоє 
з радістю вхопилися за нову ду-
бинку, — двомісячну заборго-
ваність, — яку їм вручила брех-
лива й підступна центральна 
влада для того, щоб «вибити» з 
людей борги за послуги, надані й 
не надані. Інакше — дулю з ма-
ком вам, обкрадені нею ж україн-
ці, а не субсидію!

В такій злодійський, брехливій 
і недемократичній державі, як 
наша, державі, яку чиновники 
побудували для себе, а не для 
людей, ініціатором дійсних, а не 
псевдореформ могли б виступи-
ти представники місцевого са-
моврядування. Саме на це я й 
сподівався, підтримуючи обран-
ня О. Момотом міським головою. 
Однак, як з’ясувалося, він сам 
перед собою ставив зовсім інше 
завдання: «вписатися» в існуючу 
роками, наскрізь корумповану си-
стему, принципово нічого в ній не 
змінюючи. На жаль, сам він так і 
не зрозумів, і навряд чи зрозуміє, 
що за ці два роки, фактично, по-
ховав себе як політик. Однак, це 
— тема окремої розмови...

А нам залишається лише вчи-
тися захищатися від наших же 
комунальників, які, завдяки О. 
Момоту і його висуванцям, висту-
пають зовсім не на нашому боці. 
Як? Дуже просто! Звертатися до 
суду і захищати там свої права. 

...За офіційною інформацією, 
отриманою від Управління соцза-
хисту населення Вишгородської 
РДА, 1218 сім’ям (домогосподар-
ствам) міста було відмовлено в 
призначенні субсидії на наступ-
ний період з причини «простро-
ченої понад два місяці заборго-
ваності з оплати комунальних 
послуг». Мова йде про субсидії, 
які надавалися відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995 р. 
№848 «Про спрощення порядку 
надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побу-
тового палива».

Як саме діяти в цьому випадку? 
Яким має бути судовий позов? 
Про це ми розкажемо в наступ-
ному номері нашої газети.

В. Борзовець
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Повний абзац!

Завдяки облдержгеокадастру наші села, включаючи 
Наприклад, така собі Ірина Смойловська 

Депутату Верховної  Ради України
Велікіну Олегу Марковичу

Шановний Олеже Марковичу!
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

мешканців сіл Хотянівка та Осещина Хотянівської 
сільської ради Вишгородського району Київської області

Як нам стало відомо із Публічної кадастрової карти України, у 2015 році попе-
реднім керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Київській області 
було виділено та передано у приватну власність для сільськогосподарських по-
треб земельні ділянки водного фонду зальною площею близько 0,173 га — када-
строві номери: 

№
п/п
1
2

Площа, 
га

0,0865
0,0865

Кадастровий 
номер

3221888800:38:140:7313
3221888800:38:140:8162

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Площа, 
га

0,10
0,10

0,1026
0,1026
0,1026
0,1025
0,1003
0,1025

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,12

Кадастровий 
номер

3221888800:38:111:6046
3221888800:38:111:6045
3221888800:38:111:6044
3221888800:38:111:6043
3221888800:38:111:6042
3221888800:38:111:6041
3221888800:38:111:6040
3221888800:38:111:6039
3221888800:38:111:6038
3221888800:38:111:6037
3221888800:38:111:6036
3221888800:38:111:6035
3221888800:38:111:6034
3221888800:38:111:6033
3221888800:38:111:6032
3221888800:38:111:6031

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Площа, 
га

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,12

Кадастровий 
номер

3221888800:38:111:6030
3221888800:38:111:6029
3221888800:38:111:6028
3221888800:38:111:6027
3221888800:38:111:6026
3221888800:38:111:6025
3221888800:38:111:6024
3221888800:38:111:6023
3221888800:38:111:6022
3221888800:38:111:6021
3221888800:38:111:6020
3221888800:38:111:6019
3221888800:38:111:6018
3221888800:38:111:6017
3221888800:38:111:6016
3221888800:38:111:6014

Як вбачається з матеріалів формування меж Хотянівської сільської ради.., на 
вказаних земельних ділянках знаходяться водні об’єкти, а саме природні озера, 
шо свідчить про належність вказаних територій до категорії земель водного фон-
ду. Вказані матеріали наявні в архіві Управління Держгеокадастру у Вишгородько-
му районі... та головного архітектора Вишгородської РДА.

Відповідно до ч. 4 ст. 123 ЗК України до компетенції територіальних органів 
Держгеокадастру входить лише розпорядження земельними ділянками сільсько-
господарськогое призначення за межами населеного пункту, а не землями водно-
го фонду .

Відповідно до ст. 58 ЗК України, до земель водного фонду належать землі, 
зайняті:

а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими об’єктами, болотами а 
також островами, не зайнятими лісами;

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, 
крім земель, зайнятих лісами;

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами із каналами, а, та-
кож, землі, виділені під смуги відведення для них;

г) береговими смугами водних шляхів;
г) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських 

портів.
За інформацією нашої сільської ради, зазначені особи за погодженням не 

звертались, сесія ради ніяких рішень щодо цих земельних ділянок не приймала.
Просимо Вас надати правову оцінку діям посадових осіб Держгеокадастру, 

причетних до відведення та передачу у приватну власність цих земельних діля-
нок, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по фактах 
зловживання владою, перевищення влади або службової недбалості відносно 
цих посадових осіб, звернутись з відповідними позовами до суду щодо скасуван-
ня розпорядчих документів, що стали підставою для оформлення права власності 
на ці земельині ділянки, скасування реєстрації права власності на них, вилучення 
та перстачу земель до запасу сільської ради.

Про вжиті заходи щодо повної, всебічної перевірки фактів, викладених у цьо-
му зверненні, просимо повідомити в порядку та строки, передбачені чинним зако-
нодавством України, першому адресату.

З повагою, Бойко М. Г., Грищенко І. П., всього — 71 підпис.

У липні 2016 рокуі керівництвом Головного управління Держгеокадастру у 
Київській області було виділено у приватну власність на підставних осіб (на нашу 
думку) для сільськогосподарських потреб земельні ділянки водного фонду заль-
ною площею близько 3,018 га — кадастрові номери: 

В минулому номері нашої газети в матеріалі «Села Хотянівка і 
Осещина, безумовно, повинні розвиватися. Але — як саме?» ми 
розповіли про Генплани сіл Осещина і Хотянівка (перший вже 
прийнятий депутатами сільської ради, а другий лише готуєть-
ся), та один з варіантів забудови ділянки, яка знаходиться між 
поворотом на Осещину та дорогою на Межиріччя, із заходу об-
межену трасою Київ-Чернігів (Р-69), що проходить через Вишго-
род і Хотянівку.

Однак, з’ясувалося, що землі за межами тієї ж Осещини (але на 
території Хотянівської сільської ради), в тому числі — водного 
фонду, — вже активно розкрадаються чиновниками  Головного 
управління Держгеокадастру у Київській області. Причому, від-
бувається це вже після Революції гідності. Що ще раз доводить: 
ніяких позитивних змін в нашій центральній владі не відбуло-
ся. Просто на зміну одній банді злодіїв і корупціонерів прийшла 
інша. Яка так само продовжує розкрадати і грабувати країну, але 
вже під «євроінтеграційними» та «реформаторсько-революцій-
ними» гаслами. Причому — під час війни з північним сусідом, на 
якій гинуть справжні українські патріоти.  

Мова йде про затоку Дніпра 
(чи озеро, наповнене дніпровсь-
кою водою), що знаходиться в 
Осещині, неподалік СТ «Троян-
да-2». Саме береги цієї водойми, 
як свідчить розслідування жур-
Ділянка 3221888800:38:111:6045 
Ділянка 3221888800:38:111:6046
Ділянка 3221888800:38:111:6032
Ділянка 3221888800:38:111:6034
Ділянка 3221888800:38:111:6040
Ділянка 3221888800:38:111:6039
Ділянка 3221888800:38:111:6041
Ділянка 3221888800:38:111:6044 
Ділянка 3221888800:38:111:6043
Ділянка 3221888800:38:111:6042
Ділянка 3221888800:38:111:6026
Ділянка 3221888800:38:111:6025
Ділянка 3221888800:38:111:6024
Ділянка 3221888800:38:111:6029
Ділянка 3221888800:38:111:6028 
Ділянка 3221888800:38:111:6027
Ділянка 3221888800:38:111:6019
Ділянка 3221888800:38:111:6018
Ділянка 3221888800:38:111:6017
Ділянка 3221888800:38:111:6016
Ділянка 3221888800:38:111:6020

налістів телеканалу «Zik», чинов-
ники Держгеокадастру Київщини, 
виділили 19-ти підставним осо-
бам, які тут же переписали їх на 
таку собі Ірину Смойловську.

Причому, як видно з Публічної 

кадастрової карти, приватними, 
завдяки цій операції, стали не 
лише береги цієї водойми, а й ча-
стина власне водного дзеркала 
(ділянки 3221888800:38:111:6046, 
3221888800:38:111:6032, 322188 
8800:38:111:6034).

Як з’ясувалося, більше 70 
жителів Хотянівки та Осещини 
звернулися з цього приводу до 
депутата ВР України О. Велікіна, 
а той, в свою чергу, — із відповід-
ним запитом до правоохоронних 
органів. Як нам стало відомо з 
відповіді прокурора Київської 
області Д. Чібісова, за вказаним 
фактом Вишгородським відділом 
Києво-Святошинської місцевої 
прокуратури 8 грудня 2016 р. 
розпочате кримінальне провад-
ження №42016111200000911 за 
ч. 1 ст. 364 КК України, досудове 
розслідування у якому доруче-
но СВ Вишгородського ГУНП в 
Київській області.

Всі ми прекрасно пам’ятаємо, 
що це, — виділення десятків і 
сотень земельних ділянок на під-
ставних осіб, а потім передача їх 
одному громадянину, — вже було 
в новітній історії України. Причо-
му — зовсім недавно: в 2005-2008 
р.р., коли землями за межами 
населених пунктів (але в межах 
місцевих рад) розпоряджалися  
місцеві державні адміністрації, а 
потім — Держкомзем. Земельні 
ділянки тоді виділялись масово 
— на військовослужбовців, сту-
дентів, працівників підприємств, 
в індивідуальному порядку — на 
родичів, знайомих, сусідів... Го-
ловне було — взяти в людини 
документи. Іноді за це  громадя-
нин, навіть, отримував якусь ко-
пійку — 50, 100 або, навіть, 200 
гривень. І це — притому, що той, 
хто ці документи використовував,  

не лише збагачувався одразу на 
десятки тисяч доларів, а й поз-
бавляв людину законної можли-
вості безкоштовно отримати від 
держави земельну ділянку. 

Нагадаю, що все це відбувало-
ся при так званій «помаранчевій» 
владі, коли президентом України 
був В. Ющенко. Про це тоді писа-
ли всі демократичні ЗМІ, а наша 
газета, навіть, друкувала копії 
відповідних розпоряджень з сот-
нями прізвищ підставних осіб і 
інтерв’ю з окремими з них. В яких 
люди зізнавалися, що передава-
ли організаторам таких оборудок 
свої документи (чи просто їх копії) 
за відповідну мізерну винагороду. 
Однак, я не пам’ятаю жодного ви-
падку, коли б ці організатори, тим 
паче — особи, в інтересах яких 
вони діяли, були покарані, а «ли-
пові» розпорядження чи накази 
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Хотянівку і Осещину, вже «розвиваються».
має в Київській області... 455 земельних ділянок
— скасовані в результаті судових 
позовів, заявлених правоохорон-
цями в інтересах держави. Знає-
те чому, шановні читачі? А тому, 
що формально все було по зако-
ну. Адже кожен громадянин дер-
жави, згідно із Земельним кодек-
сом України, мав (і має, до речі), 
право на безкоштовне отримання 
шести земельних ділянок (садів-
ництво, дачне будівництво, ОСГ, 
фермерство, житлову забудову, 
гаражне будівництво — ч. 1 ст. 
121 ЗК України). Отже, громадя-
нин звернувся, надав документи,  

Працівники Держгеокадастру 
причетні до земельних 
махінацій на Київщині

Журналісти впевнені у причетності працівників Держгеокада-
стру до земельних махінацій, адже величезна кількість наділів 
відійшла в одні руки.

Про це повідомляє «Моя Київщина» з посиланням на «zik».
У минулому році до обласного 

Держгеокадастру Київщини надій-
шло понад 23 тисячі заяв на ви-
ділення ділянок. Кожному третьо-
му заявнику відмовили навіть у 
розробці документації. Отримали 
ділянки близько 10 тис. заявників.

Для одних  отримати 2 гектари 
— це нездійсненна місія, натомість 
інші отримують сотні гектарів.

Викладач Юрій Матус більше 
року служив у зоні АТО. Після по-
вернення вирішив отримати вільну 
ділянку біля рідного села у Бровар-
ському районі Київської області. 
Підготував документи та звернувся 
до Київського облдержгеокадастру.

«Протягом місяця в Держгеока-
дастрі розглядали заяву. Я прий-
шов отримати документи на руки і 
отримав роз’яснення, у якому було 
сказано, що мені не можуть надати 
зараз земельну ділянку. Тому що 
вони не знають, що це за земля», 
— розповів викладач НУБіП Украї-
ни Юрій Матус.

«У Держгеокадастрі повинні зна-
ти, кому належить земля. Якщо 
вони цього не знають, то беруть 
рулетку, карти, журнали і визнача-
ють», — зазначив юрист Кирило 
Левтеров.  

Неподалік Києва є село Осещи-
на. Влітку минулого року Держгео-
кадастр виділив ділянки 19 невідо-
мим особам. Земля їм виявилась 
непотрібною і вони за один день 
переписали її на одну людину.

Нова власниця 19 соток землі 
— киянка Ірина Смойловська. 10 
соток в цьому районі, за даними з 
Інтернету, продають за ціною від 
10-ти до 25 тис доларів.

Така ж ситуація і в Новосіл-
ківській сільській раді. 40 людей 
отримали ділянки від державного 
геокадастру. Вже через два місяці 
28 людей організовано, протягом 
доби, переписали ділянки на одну 
людину — Ірину Смойловську.

У реєстрі прав на нерухоме май-
но Смойловська Ірина Юріївна має 
в Київській області 455 ділянок. За-
гальна площа — 7 квадратних кіло-
метрів. Це — втричі більше, ніж 
площа князівства Монако. Ці землі 
Держгеокадастр надав декільком 
сотням громадян. Всі вони віддали 
свої ділянки Ірині Смойловській. 
Журналісти вирішили знайти цю 
особу, але вона сказала, що не го-
това розмовляти з ними.

Така ж історія — в Києво-Свято-
шинському районі. 56 осіб отри-

мали 56 ділянок — і незабаром їх 
власницею стала Оксана Поляруш. 
До речі, на її сторінці в соцмережі 
Фейсбук вказано, що вона — ро-
дичка Ірина Смойловської. За ін-
формацією журналістів, Поляруш 
– дівоче прізвище Смойловської.

Кореспонденти знайшли ще 
трьох таких героїв. Тетяна Сотни-
кова здобула 68 ділянок площею 
понад 1 кв. км. Киянин Анатолій 
Морозов набув понад 6 квадрат-
них кілометрів землі від трьохсот 
осіб. Інший киянин, Сергій Негрій-
чук, набув 73 ділянки площею май-
же півтора квадратних кілометри. 
Його впіймати на камеру теж не 
вдалося.

У минулому році у Київській об-
ласті громадяни отримали 6 218 
гектарів земель. З них 1 674 гек-
тари опинились у Смойловської, 
Поляруш, Сотникової, Морозова 
та Негрийчука. Тобто, в їх влас-
ності — кожний четвертий гектар, 
виділений обласним управлінням 
Держгеокадастру.

Більшість людей, які отримували 
і згодом продавали свої ділянки, 
були студентами. Цим спудеям до-
велось поспілкуватись з правоох-
оронцями. Виявилося, Нацполіція 
також розслідує цю схему. І вже до-
питала осіб, які передали ділянки 
Самойловській, Сотниковій та Мо-
розову. Вони повідомили: у 2015-
2016 роках видали довіреності на 
право розпорядатися ділянками.

У поліції підозрюють київського 
підприємця Дмитра Терещука, а 
також службових осіб Держгеока-
дастру. Торік посадовці отримали 
понад 800 земельних ділянок че-
рез підставних осіб.

«Вони видали акти на підставних 
людей, а ці люди вже заздалегідь 
віддали доручення щодо подаль-
шої долі — підписання договорів 
чи продажу земельних ділянок», — 
сказав нардеп Вадим Івченко.

В ухвалі Печерського суду є ін-
формація про те, що службові осо-
би — це чинні в.о. керівника облас-
ного Держгеокадастру Людмила 
Приходько та її заступниця Ольга 
Субботіна.

Від інтерв’ю чиновниці відмови-
лись, надіславши таку відповідь на 
інформаційний запит: «Інформація 
про вжиті заходи, містить таєм-
ницю досудового розслідування і 
визнається таємною інформацією. 
Її розголошення може завдати шко-
ди особі, суспільству і державі».

влада — надала земельну ділян-
ку, а потім людина вирішила цю 
земельну ділянку передати (по-
дарувати, продати за 5 копійок і 
т. ін) іншій людині. Де тут пору-
шення? Немає. Що, як правило, і 
констатували правоохоронці, ре-
агуючи на звернення журналістів 
чи правозахисників...

Будь-який демократичний за-
кон, застосовуючи його на прак-
тиці,  при бажанні, можна вивер-
нути навиворіт. Так, що він буде 
не захищати права громадянина, 
а, навпаки, «прикривати» відвер-

те беззаконня відносно нього та 
й інших чесних громадян. В чому, 
в чому, а в цьому наші чиновники 
є спеціалістами просто світового 
рівня. Нічого дивного: адже для 
цього вони, в переважній біль-
шості, і йшли на свої чиновні по-
сади... 

Оце і відбувалося в нашому 
випадку. Звичайно, таке було б 
неможливим в будь-якій цивілізо-
ваній країні. З тієї простої причи-
ни, що там будь-яке порушення 
розглядається і правоохоронця-
ми, і судами не з формальної, а 

із змістовної точки зору, а, саме 
— з точки зору реальної шкоди, 
нанесеної державі або громадя-
нам. Так от, з цієї точки зору всі 
зазначені оборудки із землею є 
злочином. І довести це дуже про-
сто. Але чому цього не робили і 
не роблять ні правоохоронці, ні 
суди? Та тому, що вони в цьому 
ніяк не зацікавлені. 

Саме так, не дивуйтесь: наші 
правоохоронці і судді часто-гу-
сто зацікавлені не в розкритті 
злочинів, а, навпаки, в їх нероз-
критті чи приховуванні. Чому? 

Та тому, що вони самі є частиною 
великої і дружної сім’ї чиновників, 
яка збагачується за рахунок про-
стих українців. Ну, посудіть самі 
— навіщо правоохоронцю висту-
пати проти чиновників-злодіїв 
і боротися за справедливість, 
якщо це йому загрожує злид-
нями з одного боку і вигнанням 
з органів, з іншого? А якщо він 
виступить на захист чиновників 
і приховає їх злочини, то, навпа-
ки, отримає матеріальну вигоду і 
підвищення по службі. Отже, все 
дуже просто. 

Чи змінилося щось після Ре-
волюції гідності й війни на сході 
країни? На словах — так. На сло-
вах, ми, начебто, провели купу 
реформ, в тому числі — рефор-
му прокуратури та міліції, (те-
пер — поліції), і семимильними 
кроками рухаємося в бік Європи. 
Насправді всі ці «реформи» не 
торкнулися суті відносин «чинов-
ник-громадянин» («держава-гро-
мадянин») і є, по суті, імітацією 
таких реформ. 

Яскравий приклад — згада-
не кримінальне провадження 
№42016111200000911 за ч. 1 ст. 
364 КК України. До речі, проци-
тую ст. 364 КК України:

«1. Зловживання владою 
або службовим становищем, 
тобто умисне, з метою одер-
жання будь-якої неправомір-
ної вигоди для самої себе чи 
іншої фізичної або юридичної 
особи використання службо-
вою особою влади чи служ-
бового становища всупереч 
інтересам служби, якщо воно 
завдало істотної шкоди охо-
ронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окре-
мих громадян або державним 
чи громадським інтересам, 
або інтересам юридичних 
осіб, — карається арештом 
на строк до шести місяців 
або обмеженням волі на строк 
до трьох років, або позбавлен-
ням волі на той самий строк, 
з позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк 
до трьох років, із штрафом 
від двохсот п’ятдесяти до 
семисот п’ятдесяти неопо-
датковуваних мінімумів до-
ходів громадян.

2. Те саме діяння, якщо воно 
спричинило тяжкі наслідки, 
— карається позбавленням 
волі на строк від трьох до 
шести років з позбавленням 
права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльні-
стю на строк до трьох років, 
зі штрафом від п’ятисот до 
однієї тисячі неоподаткову-
ваних мінімумів доходів гро-
мадян».   

Після відкриття кримінального 
провадження, про яке йдеться, 
пройшло більше, ніж півроку, а 
Л. Приходько з в. о. керівника об-
ласного Держгеокадастру стала 
його керівником, О. Субботіна за-
лишилась її заступником.

...Втім, як розслідується це 
кримінальне провадження ми ще 
розповімо. Принаймні, спробує-
мо це зробити.

В. Борзовець   
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Депутатський бізнес існує, але його, начебто, немає.
24 липня ц. р., хто пам’ятає, був понеділок. Я — точно пам’я-

таю. Тому, що зранку цього дня приїхав до Вишгородського 
відділу поліції з двома документами — заявою і запитом на от-
римання публічної інформації. Написаними в 4 години ранку. 
Поїхав, до речі, під веселий гуркіт нічної дискотеки, організо-
ваний підприємством «КОЛО». Який вже з місяць не давав спа-
ти ні мені, ні моїм сусідам по нашому та іншим будинкам, вікна 
яких виходили на Набережну Київського моря. 

Так от, 24 липня, терпець в мене урвався і я написав заяву 
до поліції про те, що музичні колонки підприємства «КОЛО», 
завбільшки з дорослу людину, на радість кільком десяткам п’я-
них відвідувачів верещать кожну ніч, практично, до ранку. 

А запитом на отримання публічної інформації попросив полі-
цейських надати повний перелік фізичних та юридичних осіб, 
розважальні заклади яких працюють на Набережній Київського 
моря, та копії дозвільних документів, виданих їм Вишгородсь-
ким ВП ГУ НП в Київській області.  

...А почалася ця історія, як я 
зазначив в заяві на ім’я П. Пан-
фьорова, ще в п’ятницю, після 
того, як я о 24.00 sms-повідом-
ленням звернувся з відповідною 
скаргою до міського голови О. 
Момота. На жаль, не можу до-

слівно навести тут що саме він 
мені відповів (нашу переписку з 
цього приводу він знищив), од-
нак суть його відповіді полягала в 
тому, що він, мовляв, до цієї «му-
зики» не має ніякого відношення, 
оскільки дозволи на роботу до 

23.00 підприємцям видає поліція, 
яка і повинна за цим слідкувати.  

Саме цю переписку я й пока-
зав поліцейським близько першої 
години ночі вже в суботу, коли 
приїхав до відділку з набережної 
Київського моря. У відповідь на 
їх зауваження про те, що ніяких 
дозволів вони підприємцям не 
видають. Але, все ж, офіційних 
заяв і запитів вирішив, поки що, 
не писати: а, раптом, моє заува-
ження, яке я зробив менеджеру 
дискотеки підприємства «КОЛО» 
спрацює? І ночами з суботи на 
наділю та з неділі на понеділок 
можна буде нормально виспати-
ся? Окрім того, можливо, й мер 
якось відреагує, поцікавившись 
тим, що коїться ночами на на-
бережній Київського моря? Що, 
можливо, вплине на ситуацію...

Але не так сталося, як гадало-
ся. І в ніч з суботи на неділю, як і 

Таємниче підприємство «КОЛО» зранку в суботу 22 липня. Музики не чути, відвідувачів, практично, немає — вони з’являться лише під вечір, щоб «відривати-
ся» до самого ранку. І лише кілька самих стійких «попускаються», поки що, пивком...

Начальнику
Вишгородського ВП ГУ НП 
в Київській області П. І. Панфьорову
Борзовця Віталія Володимировича 
мешканця буд. №6-Б 
по вул. Шолуденка в м. Вишгороді...

в наступну ніч тут гупало так, не-
наче там зібралися повеселитися 
виключно слабочуючі громадяни,  
причому в останнє в житті.   

Отже, 24-го зранку я приїхав 
до відділку поліції вдруге, вже 
з написаними вночі заявою та 
запитом. А після того, як їх за-
реєстрував, написав ще й запит 
на отримання публічної інформа-
ції на ім’я О. Момота. Попросив 
те ж саме, що і в поліцейських — 
надати повний перелік фізичних 
та юридичних осіб, розважальні 
заклади яких працюють на Набе-
режній Київського моря, та копії 
дозвільних документів, виданих 
їм міськвиконкомом.

Лише після цього музика на 
набережній, по-перше, вечора-
ми вже гриміла не так голосно, 
по-друге, після 12-ї її вже зовсім 
не було чути. 

...А незабаром прийшли й від-

повіді на мої запити та звернен-
ня. Першою, — 28 липня, — від 
міського голови (див. нижче).  На 
жаль, в мене немає можливості 
оприлюднити ці 7 аркушів додат-
ків, тому лише процитую суттєві 
витяги з них.

1 арк. Витяг з рішення міськви-
конкому від 16 березня 2017 р. 
№70 «Про встановлення режимів 
роботи об’єктів торгівлі та сфери 
послуг»:

«...8. Встановити фізичній 
особі-підприємцю Щуревській 
Вікторії Олегівні режим робо-
ти об’єкту з надання послуг 
(прокат гіробордів і дитячих 
електромобілей) з 12.00 до 
21.00. у період з 01.04.2017 р. 
до 01.10.2017 р. за адресою: ...в 
районі Набережної Київського 
водосховища, неподалік шлакба-
ума».

2 арк. Витяг з рішення місь-
квиконкому від 18 травня 2017 
р. №138 «Про встановлення ре-
жимів роботи об’єктів торгівлі та 
сфери послуг»:

«...2. Встановити фізичній 
особі-підприємцю Брагарнику 
Олександру Петровичу режим 
роботи об’єкту з надання по-
слуг (прокат круізьорних вело-
сипедів, тандемів та велорикш), 
встановлення контейнеру для 
зберігання інвентарю з 10.00 
до 23.00 без вихідних днів та 
без перерви на обід; у період 
з 20.05.2017 р. до 30.10.2017 
р. (включно), за адресою: май-
данчик на початку Набережної 
Київського водосховища (схема 
додається)».

3 арк.  Рішення міськвиконкому 
від 18 травня 2017 р. №145 «Про 
надання дозволу на розміщення 
пересувних атракціонів»:

«...1.1. Надати ФОП Бід-
ненку Олександру Миколай-
овичу, дозвіл на розміщення 
прогулянкового потягу (елек-
трокор) у період з 18.05.2017 
р. до 30.10.2017 р., за адресою:  
вул. Набережна київського водо-
сховища (маршрут: від шлагба-
уму до пляжу та від пляжу і до 
шлагбауму) з 08.00 до 23.00.

1.2. Надати ФОП Хоменку 
Андрію Володимировичу, дозвіл 
на облаштування розважально-
го комплексу «Тарзан» у період 
з 18.05.2017 року до 30.09.2017 
року, за адресою: м. Вишгород, 

ЗАЯВА
Доводжу до Вашого відома, що, практично, напередодні кожних 

вихідних (в п’ятницю), а, також, під час самих вихідних (субота, неділя) 
на Набережній Київського водосховища до першої, а, іноді, до другої, 
третьої, четвертої ночі дуже голосно звучить музика, яка не дає спати не 
лише мені, а дуже багатьом жителям вул. Шолуденка, вікна яких вихо-
дять в бік Київського водосховища.

Так, в п’ятницю, 21-го липня 2017 р. я о 24.00 змушений був зверну-
тися з відповідною СМС-скаргою до Вишгородського міського голови О. 
Момота, який мені відповів, що міська рада тут ні при чому, і ніякого впли-
ву на підприємців, які працюють на Набережній Київського водосховища, 
не має, а це справа поліції, яка ВИДАЛА ДОЗВОЛИ ЦИМ ФІЗИЧНИМ ТА 
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ НА РОБОТУ ДО 23.00.

Почекавши ще годину, протягом якої музика звучати тихіше не ста-
ла, я на своєму автомобілі біля 01.00 вже 22 липня 2017 р. змушений був 
приїхати на Набережну та поспілкуватися з менеджером підприємства 
під назвою «КОЛО» (фотографії, зроблені наступного дня, додаю).

На моє прохання показати документи фізичної чи юридичної осо-
би, яка веде підприємницьку діяльність, менеджер мені відмовив. Тоді я 
поїхав до Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області та звернувся до 
чергового з проханням зафіксувати моє звернення, додавши, що офіцій-
ну письмову заяву надам зранку в суботу.

Однак, в суботу, 22.07.2017 р., я вирішив спочатку з’ясувати, до 
якої години будуть працювати розважальні заклади увечері в суботу 
та в неділю, і лише потім звернутися до Вишгородського ВП ГУ НП в 
Київській області з офіційною письмовою заявою з цього приводу. Так от, 
в суботу увечері ситуація, яка була в п’ятницю, практично повторилася: 
в 24.30 я знов приїхав на Набережну Київського водосховища і побачив, 
що більша частина розважальних закладів працює, музика голосно 
гримить, скрізь продаються алкогольні напої.

Те ж саме було і в неділю, 23.07.2017 р.
В зв’язку із цим прошу прийняти міри і після 23.00 забезпечити на 

Набережній Київського моря тишу.
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У всякому випадку О. Момот його, чомусь, не бачить...

Повідомляємо, що Ваш запит з приводу отримання інформації щодо надання 
повного переліку фізичних та юридичних осіб на Набережній Київського моря в м. 
Вишгород та копії дозвільних документів, виданих їм Вишгородським ВП ГУ НП 
в Київській області (Вх. № 2553), повідомляємо, що Вишгородський ВП ГУНП в 
Київській області відповідно до ЗУ «Про Національну поліцію» не уповноваже-
ний проводити узгодження порядку та графіку роботи суб’єктам господарювання 
а також надавати дозвільні документи.

Радимо Вам звернутись з відповідним листом до виконавчого комітету Виш-
городської міської Ради щодо надання роз’яснень та копій відповідних документів 
з приводу роботи торгівельних закладів на території м. Вишгород, а саме по вул. 
Набережній, зона відпочинку біля стели «Чайка».

Що стосується безпосередньої роботи торгівельного закладу «КОЛО» пові-
домляємо Вас, що господарську діяльність там здійснює СПД ФОП «Жадан 
М.М.» на підставі рішення виконавчого комітету за № 70 від 16.03.2017року.

Шановний Віталію Володимировичу!

Відповідно до Вашого звернення вх. № 2-29/2378 від 24.07.2017 року 
про надання інформації щодо надання повного переліку фізичних та юридич-
них осіб, розважальні заклади яких зараз працюють на Набережній Київсько-
го моря надаємо запитувану інформацію згідно додатку.

Ознайомитись із рішеннями виконавчого комітету Вишгородської 
міської ради Ви можете в архівному підрозділі Вишгородської міської ради 
02.08.2017 року в робочий час.

Додаток: на 7-ми аркушах.

вул. Шолуденка. буд. 6-Б, оф. 
м. Вишгород, 07300

Я, Ст. ДОП Вишгородського відділу поліції Головного управління націо-
нальної поліції в Київській області капітан поліції Ружинський С.Д. розглянувши 
матеріали перевірки ЖЄО № 9943 від 24.07.2017 року Вх. № Б-598 від 24.07.2017-

ВСТАНОВИВ:
2407.2017 до Вишгородського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява 

гр. Борзовця Віталія Володимировича, про те, що в м. Вишгород по вул. Набереж-
на, біля стели Чайка працює підприємство під назвою «КОЛО», менеджер якого не 
надав заявникові копії документів на право зайняття господарською діяльністю.

До сектору превентивної діяльності Вишгородського ВП Головного управ-
ління Національної поліції в Київській області вказане вище звернення надійшло 
з слідства Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Київській області.

В ході проведення перевірки за вказаними в матеріалах даними було зробле-
но перевірку вказаного вище підприємства щодо встановлення особи господарю-
вання. Однак, в бесіді з продавцем торгової точки «КОЛО», остання повідомила, 
що всі питання до власника, а саме Жадан М.М.

З метою встановлення наявності у СПД Жадан М.М. дозвільних документів 
було направлено запит до Вишгородської міської ради. Однак, на момент прийнят-
тя рішення відповіді не надійшло.

В бесіді з підприємцем Жадан Миколою Михайловичем було встановлено, 
що він дійсно здійснює господарську діяльність в м. Вишгород по вул. Набережна 
біля стели Чайка на підставі рішення Виконавчого комітету за № 70 від 16.03.2017 
року, де вказується про те, що йому встановлено режим роботи об’єкту торгівлі 
(роздрібну торгівлю продуктами харчування, напоями, пивом, морозивом, молоч-
ними коктейлями та сувенірною продукцією) з 10:00 до 23:00 без обідньої перер-
ви, без вихідних днів, у період з 16.04.2017 до 30.11.2017року. Про те, від надання 
письмових пояснень гр. Жадан М. М. відмовився.

За результатом проведеної перевірки ознак кримінального правопорушення 
в діяльності СПД ФОП Жадан М.М. не виявлено.

Прийнято рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 
про, що письмово поінформовано автора звернення.

В В А Ж А В-Б И :
1. Розгляд по заяві гр. Борзовця В.В., щодо порушень правил торгівлі з 

боку торгівельного закладу «КОЛО» СПД Жадан М.М., вважати - закінченим.
2. Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
3. Радимо Вам звернутись до Вишгородської міської ради, щодо надання 

копій рішень Виконавчого комітету щодо погодження режиму роботи торгівель-
них закладів по вул. Набережній м. Вишгород зона відпочинку.

м. Вишгород                                                                          18.08.2017 р.

вул. Набережна київського во-
досховища, навпроти «Кам’яної 
чайки» (схема додається)».

4 арк. Рішення міськвиконкому 
від 9 червня 2017 р. №163 «Про 
надання дозволу на розміщення 
пересувних атракціонів»:

«...1. Надати ФОП Літвіно-
ву Івану Вікторовичу дозвіл, до 
31.10.2017 року, на розміщен-
ня тематичного парку атрак-
ціонів, а саме: надувного бату-
ту «Три богатирі», «Дитяча 
ланцюгова карусель», «Дитячий 
манеж», дитяча карусель «Сло-
ники», «Центрифуга», «Ла-
виця», гірка «Бобова дорога», 
«Екстрім», «Оглядові лебеді», 
«Автодром», сцени за адресою:  
...вул. Набережна, паркова зона 
перед «Кам’яною чайкою».

Встановити режим роботи:
— з 08.00 до 23.00. щоденно».
5-6 арк. Витяг з рішення місь-

квиконкому від 09 червня 2017 
р. №164 «Про встановлення ре-
жимів роботи об’єктів торгівлі та 
сфери послуг»:

«...3. Встановити фізичній 
особі-підприємцю Пустовіту 
Марку Семеновичу режим ро-
боти об’єкту з надання послуг: 
розміщення роллер-майданчику 
з метою прокату спортивного 
обладнання (роликів та скей-
тбордів) та надання послуг з 
навчання на роликах та скейт-
бордах, організація хокею на ро-
ликах та інше) з 08.00 до 23.00. 
без обідньої перерви, без вихід-
них днів, у період з 17.06.2017 
року до 30.10.2017 року за адре-
сою: м. Вишгород, вул. Набе-
режна, зона відпочинку в районі 
Київського водосховища (озера 
«Бегемотики» — асфальтова-
ний майданчик)...

4. Надати громадській ор-

ганізації «Національний клуб 
атлетів-аматорів» — дозвіл на 
розміщення музичного/звукового 
обладнання, також 3-х точок ву-
личної торгівлі (роздрібна тор-
гівля хот-догами, бургерами. 
солодощами), реєстраційного 
майданчика під час проведення 
13-го нічного марафон-фесту 
«Київська Русь-2017» 24-25 черв-
ня 2017 року, з 20.00 до 05.30. за 
адресою: вул. Набережна зона 
відпочинку в районі Київсько-
го водосховища, на «Співочому 
полі».

7 арк. Витяг з рішення місь-
квиконкому від 20 липня 2017 
р.  №210 «Про встановлення ре-
жимів роботи об’єктів торгівлі та 
сфери послуг»:

«1. Встановити ТОВ «Пійобро 
корпорейшн ла петіт ек’юрі» 
режим роботи об’єкту з надан-
ня послуг (організація проведен-
ня кінних прогулянок, а саме: на 
конях та поні) з 09.00 до 23.00. 
без перерви на обід; без вихід-
них днів з 16.06.2016 року по 
30.11.2016 року за наступною 
адресою: м. Вишгород, Набе-
режна Київського водосховища, 
пішохідна зона».

Оце і все.
Найцікавіше було те, що серед 

перерахованих підприємців та 

підприємств не було жодного, яке 
б щось прояснило відносно під-
приємства «КОЛО», яке мене так 
цікавило. Неначе його на Набе-
режній і ніколи не було. Ну, пря-
мо як у К. Пруткова «Не вір очам 
своїм!...». Але ж воно, це саме 
«КОЛО» точно було! В натурі. А 
от в паперах, надісланих О. Мо-
мотом — ні... Дивина, та й годі!

Все більш-менш прояснилося  
в кінці серпня, коли прийшли й 
відповіді з поліції.  

Виявилося, що (цитую): «Виш-
городський ВП ГУНП в Київській 
області відповідно до ЗУ «Про 
Національну поліцію» не уповно-
важений проводити узгодження 
порядку та графіку роботи суб’єк-
там господарювання а також на-
давати дозвільні документи...

Що стосується безпосередньої 
роботи торгівельного закладу 
«КОЛО» повідомляємо Вас, що 
господарську діяльність там здій-
снює СПД ФОП «Жадан М. М.» 
на підставі рішення виконавчого 
комітету за №70 від 16.03.2017 
року».

Отакої! Але ж це рішення О. 
Момот згадав у своїй відповіді на 
мій запит, причому — першим. 
Однак, назвав лише підприємця 
В. Щуревську, яка займається 
наданням послуг з прокату гіро-

бордів і дитячих електромобілей. 
А от підприємця М. Жадана, 
батька депутата С. Жадана, який 
з ранньої весни торгує алкоголь-
ними напоями на набережній 
Київського моря та ночами весе-
лить півміста гучною музикою — 
ні. Дивно, правда? Одне з двох: 
або О. Момот не знав, або забув 
про те, що М. Жадан якось пов’я-
заний з підприємством «КОЛО». 
Ну, або ж не захотів, щоб про це 
дізналася громадськість...   

Та й підприємець М. Жадан, 
спілкуючись з представником 
поліції, повів себе якось дивно: 
відмовився надавати представ-
нику влади письмові пояснен-
ня. Хоча, начебто, здійснював 
роздрібну торгівлю продуктами 
харчування, напоями, пивом, мо-
розивом, молочними коктейлями 
та сувенірною продукцією, маючи 
відповідне рішення міськвиконко-
му. Правда, мав би все це робити 
лише до 23.00. А насправді пра-
цював до ранку... 

Може, тому й відмовився, як ви 
гадаєте, шановні читачі? Може, 
просто соромно стало? Все-таки, 
син — депутат міськради. Раптом 
хтось вирішить, що він «кришує» 
власний бізнес, просто оформле-
ний на батька? Хто знає...

В. Борзовець
Від редакції
Брехуни бувають різні. Бу-

вають дурні брехуни — вони 
і брешуть по-дурному. Напри-
клад, всі бачать, що стіна біла, 
а дурний брехун твердить, що 
вона чорна. І всім одразу ясно, 
що це — брехун.

А бувають брехуни не те, 
що розумні... Бувають просто 
хитрі і освічені. Такий бре-
хун, по-перше, час від часу 
розповідає, що брехню про-
сто ненавидить. І брехунів 
теж. По-друге — що бореться з 
ними, брехунами, як може...

Такий брехун, як правило, 
прямо, щоб піймали за руку, не 
збреше. І сам  ніколи не «під-
ставиться».

Він просто не скаже всієї 
правди. Щоб потім, у випадку 
чого, можна було пояснити, що 
«забув». Чи «випадково пропу-
стив». І підпису свого під до-
кументом, який прямо вказує, 
що він брехун, ніколи не по-
ставить. Лише — під тим, який 
можна трактувати як непрямий 
доказ. І за нагородою за свою 
брехню до вдячного прохача 
сам ніколи не піде, — пошле 
когось іншого. Причому, все 
обставить так, ніби цей інший 
прийшов до вдячного прохача 
чи його представника  по влас-
ному питанню. Яке до нього, 
нашого хитруна, ніякого сто-
сунку не має. Ну, щоб викрити 
його було неможливо. І щоб 
його брехню не можна було до 
кінця довести. Щоб завжди за-
лишалося місце для сумнівів: 
ну, да, наче й збрехав, але ж до 
кінця так нічого й не довели... 
Тож, може, й не брехав...

Такі брехуни, — хитрі й осві-
чені, — набагато небезпечніші 
для суспільства, ніж просто-
душні брехуни-дурні. Але саме 
вони сьогодні, на жаль, в пере-
важній більшості перебувають 
при владі в Україні. На всіх її 
рівнях.     
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Будь здоровим!

Футбол

Художня гімнастика

В Україні
очікується
чергова
епідемія
грипу

Продукты 
с высокой
калорийностью, 
от которых
не стоит
отказываться

Розы из яблок 

Слід відзначити, що наші 
юні спортсменки гідно 
представили Вишгородщи-
ну. 

Золоту медаль завоюва-
ла Діана Король, срібну — 
Дарина  Дзьоба, бронзову 

Чемпіонка Київської
області — серед нас!

16 жовтня ц. р. в спортивному залі СКА №7 м. Біла 
Церква відбувся  чемпіонат Київської області з ху-
дожньої гімнастики серед дівчат 2005-2007 р. н.

В змаганнях взяли участь близько 70 юних гім-
насток з різних куточків Київської області: міст 
Яготина, Василькова, Броварів, Березані, Фастова, 
Борисполя, Білої Церкви, а, також, представниці 
нашого міста. 

медаль виборола Поліна 
Козіна. 

Та й вся наша команда, 
— Кіра Тавгазова, Тетяна 
Жукова, Кіра Задорож-
на, Марія Родіонова та 
Єва Циганчук, — дуже до-

бре виступила в груповій 
вправі. 

Щиро вітаємо наших 
юних гімнасток та їх моло-
дого талановитого тренера 
Людмилу Вологдіну з цим 
успіхом та бажаємо по-
дальших перемог!

Заступник  директора  
Вишгородської 

районної КДЮСШ                                 
І. Карпина      

На знімку (зліва напра-
во): К. Тавгазова, П. Козі-
на, Д. Король, Д. Дзьоба.

Победил ФК «Вышгород»
 и, конечно, дружба!

Получилась интересная 
игра с массой опасных мо-
ментов и красивых голов!

ФК «Вышгород» одержал 
уверенную победу! 

Но следует отдать долж-
ное тренеру и игрокам 

В конце сентября ФК «Вышгород» провел кон-
трольный матч против ФК «Диназ», в котором при-
няли участие футболисты 2010-2011 г. р.

«Диназа». Команда была 
набрана совсем недавно, 
но, несмотря на это, на 
футбольном поле «дина-
зовцы» смотрелись очень 
хорошо!

В составе ФК «Вышго-

род» выделить было ко-
го-то сложно, т ак как абсо-
лютно все ребята показали 
хорошую игру.

Но, все же, отметим «по-
кер» Безмалого и хет-трик 
Титаренко!

Юрий Козин, 
тренер 

ФК «Вышгород»

Мечтаешь сбросить 
несколько килограммов, 
а потому скрупулезно 
считаешь калории? По 
словам диетологов, неко-
торые высококалорийные 
продукты все-таки нужно 
включать в свой рацион. 
Оказывается, в них содер-
жится много питательных 
веществ, которые крайне 
необходимы твоему орга-
низму. 

Какую же пищу можно и 
нужно употреблять даже во 
время диеты? 

Авокадо 
Антиоксиданты, мононена-

сыщенные жиры, бета-каро-
тин — вот чем насытит твой 
организм экзотическое аво-
кадо. Эти вещества помога-
ют снизить уровень плохого 
холестерина, предотвратить 
заболевания сердечно-со-
судистой системы, а также 
сохранить память. 

Орехи и семечки
Несмотря на то, что в 

орешках и семечках доста-
точно много килокалорий, 
исключать их из своего меню 
полностью нельзя. Орехи, к 
примеру, содержат белок, ко-
торые необходим для нара-
щивания мышц. Кроме того, 
в этих калорийных продук-
тах есть полезные жиры, ви-
тамин Е, клетчатка, магний, 
фолиевая кислота, цинк, а 
также калий. 

Сыр
На первый взгляд жирный 

сыр может показаться насто-
ящим врагом точеной фигу-
ры. Однако не спеши делать 
выводы! Этот продукт явля-
ется отменным источником 
кальция и белка.

Оливковое масло
Безусловно, пища, при-

готовленная на оливковом 
масле, будет более калорий-
ной, чем без него. Но и более 
полезной! Мононенасыщен-
ные жиры, которые входят в 
состав этого продукта, пре-
дотвращают рак, болезни 
сердца, хорошо влияют на 
здоровье головного мозга и 
костей. 

Картофель 
Не употребляешь карто-

фель? Да, в нем действи-
тельно полно углеводов, 
да еще и крахмал… Тем не 
менее, печеный картофель в 
кожице богат железом, клет-
чаткой и калием. Только по 
этой причине продукт стоит 
включить в меню. 

Источник: http://liza.ua/
beauty/health-life/

У листопаді в Україні очікується чергова епідемія 
грипу. Про це повідомляє лікар епідеміолог По-
кровської міськрайфілії ДУ «ДОЛЦ МОЗ України» 
Н.А.Глушко. Вірус грипу дуже небезпечний, він 
постійно змінюється, що ускладнює процес лікуван-
ня захворювання. Постійно виникають нові штами 
грипу, що дозволяє інфекції перебороти захисний 
бар’єр імунної системи людини та виробляти стій-
кість до лікарських засобів.

Як відрізнити грип від го-
стрих респіраторних інфек-
цій?

Перші симптоми грипу:         
Гострий початок.
Лихоманка, загальна слаб-

кість, головний біль.
Різке підвищення темпера-

тури тіла до 39-40 градусів.
Ломота у тілі, біль у м’язах.
Найбільш небезпечний 

грип для малюків у віці до 
3-х років, вагітних, людей 
похилого віку старше 60-ти 
років, людей з хронічними 
захворюваннями верхніх ди-
хальних шляхів.

У 2017 році очікується 
штам вірусу грипу А (H1N1) 
— свинячий грип, варіант 
вірусу А (H3N2) — гонконгсь-
кий грип та вірус грипу В.

За лічені години після за-
раження вірус грипу глибоко 
втілюється у слизові обо-
лонки дихальних шляхів та 
викликає велику кількість 
ускладнень.

Самий ефективний захист 
боротьби з грипом — вакци-
нація (підготовка організму 
людини перед епідемією). 

Вакцина виготовляється із 
вбитих або слабких збуд-
ників та сприяє боротьбі з 
інфекцією. Щеплення проти 
грипу необхідно проводити 
завчасно, приблизно за 1 
місяць до початку епідемії, 
щоб організм зміг виробити 
захисні антитіла. В першу 
чергу рекомендується вак-
цинувати так звану «групу 
ризику»: медпрацівників, вій-
ськовослужбовців, педагогів, 
учнів, людей з хронічними 
захворюваннями верхніх ди-
хальних шляхів.

На територію регіону та в 
цілому по Україні вакцина 
надійде з кінця жовтня.

ddk.dn.ua

Осінні рецепти

Для их приготовления 
тебе понадобятся:  350 
г сахара, 800 граммов 
красных твердых яблок, 
1 л воды, корица или 

Яблоки нарежь пластин-
ками толщиной 2 миллиме-
тра. 

В кастрюлю с кипящей 
водой  добавь сахар, до-
води до кипения и полного 
растворения сахара. 

Опусти яблоки в сироп, 
снова дай закипеть (2-3 
минуты, в итоге ломтики 
должны быть прозрачны-
ми) и выложи в дуршлаг 
остывать.

Возьми один ломтик в 
сверни в бутон, затем по-
степенно добавляй по 
ломтику, увеличивая раз 
мер розы. Получившиеся 
розочки можно посыпать 
молотой корицей. 

Хранить их лучше в фор-
ме для кексов. Кроме того, 
их можно использоватькак 
отдельное блюдо или как 
украшение любимого пи-
рога.

Тебе понадобятся: 1 
стакан сливочного масла, 
1,5 стакана сахара, 2 
яйца, 1 чайная ложка 
ванили, 1 чайная ложка 
апельсинового (или мин-
дального) экстракта, 0,75 
чайной ложки соли, 0,75 
чайной ложки разрыхли-
теля, 4 (или 4, 5 стакана) 
муки, немного пищево-
го красителя желтого, 
оранжевого и красного 
цветов.

Дубовые листики 
из песочного 
теста

Смешай масло с саха-
ром. Добавь яйца, ваниль, 
апельсиновый экстракт и 
все хорошо перемешай. 
Добавь разрыхлитель, пе-
ремешай и всыпь муку. Те-
сто можно и не охлаждать. 
Раздели на части и до-
бавь краситель. Смешай. 
Раскачай тесто и, прило-
жив виноградный лист с 
прожилками (или любой 
другой), вырежи формоч-
ками листья. Выпекай при 
температуре 190 градусов 
в течение 7 минут.


