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11 сесіярайради

Як кажуть, не пройшло й року... Але ж — краще піз-
но, ніж ніколи. Тепер кожен мешканець району (який 
має комп’ютер і Інтернет, звичайно), може зайти на 
офіційний сайт районної ради vyshrada.gov.ua і оз-
найомитися з її рішеннями. Наприклад — 11-ї, остан-
ньої сесії, яка відбулася 21-го липня ц. р.

Єдине, щоб ще дуже хотілося б — щоб тут же, на 
сайті, разом з рішеннями та протоколами поіменного 
голосування, одразу після сесії з’являвся повний її 
відеозапис. Це означало б, що влада, нарешті, дійсно 
стає відкритою, а депутати, розуміючи, що кожне їх 
слово на сесії буде побачене і почуте будь-ким бажа-
ючим, ставилися б до своїх обов’язків максимально 
відповідально.  

Тепер щодо власне сесії, про яку йдеться. На її роз-
гляд було винесено 20 питань:

«Про здійснення Вишгородською РДА у 2015 р. де-
легованих районною радою VI скликання повнова-
жень.

Про затвердження районної Програми залучення 
громадян до охорони громадського порядку «Безпе-
ка силою громади» на 2016-2020 роки. 

Про інформацію Вишгородського відділу поліції 
про стан законності, боротьби із злочинністю, охо-
рони громадського порядку та результати діяльності 
на території району.

Про затвердження районної програми «Соціальний 
захист» на 2016 рік.

Про внесення змін до Програми фінансової під-
тримки діяльності Вишгородського РКП «Вишгород-
тепломережа» на 2016 р., затвердженої рішенням 
райради від 31.03.2016 року №62-07-VII.

Про внесення змін до Районної Програми з мобілі-
заційної підготовки та мобілізації на території рай-
ону на 2016 р., затвердженої рішенням райради від 
24.12.2015 року № 20-03-VІІ.

Про внесення змін до районної комплексної Про-
грами підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 
«Назустріч дітям» на 2014-2017 роки, затвердженої 
рішенням райради від 23.01.2014 року №441-33-VІ.

Про внесення змін до рішення райради від 

Ні налагодити роботу комунальних 
підприємств, ні висловитися щодо невпинного 
зростання тарифів на послуги районні депута-
ти не погодились... Отже, у них — все добре?
Одне тішить: що, нарешті, запрацював офіційний сайт Вишгородської районної ради

25.02.2016 №52-05-VІІ «Про затвердження Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку 
району на 2016 рік» (зі змінами).

Про затвердження звіту про витрачання коштів ре-
зервного фонду райбюджету за червень 2016 року.

Про внесення змін до рішення райради від 
29.12.2015 №35-04-VІІ «Про райбюджет району на 
2016 рік» (зі змінами).

Про створення профільних опорних загальноосвіт-
ніх навчальних закладів у Вишгородському районі.

Про затвердження плану модернізації мережі за-
гальноосвітніх навчальних закладів району на 2016-
2018 роки.

Про виконання районної програми «Шкільне хар-
чування», затвердженої рішенням районної ради від 
24.12.2015 року №26-03-VІІ.

Про хід виконання Програми забезпечення насе-
лення району якісною питною водою в достатній 
кількості на 2011-2020 роки, затвердженої рішенням 
райради від 17.03.2011 року №57-06-VІ.

Про внесення змін до рішення райради від 
02.09.2011 р. №121-10-VІ «Про затвердження Поло-
ження про порядок оплати та надання пільг по оплаті 
за навчання в школах естетичного виховання дітей 
району та встановлення розміру плати за навчання».

Про внесення змін до рішення райради від 
02.09.2011 р. №123-10-VІ «Про затвердження Поло-
ження про надання платних послуг РБК «Енергетик» 
та встановлення тарифів на платні послуги».

Про призначення директора КП райради «Шкільне 
харчування».

Про затвердження Положення про Фонд комуналь-
ного майна Вишгородського району в новій редакції.

Про надання згоди КП районної ради «Навчаль-
но-спортивна база» на списання з обліку основних 
засобів.

Про внесення змін до рішення райради від 
23.04.2015 р. №588-43-VІ «Про затвердження народ-
ними засідателями Вишгородського районного суду 
Київської області».

Вітаємо!

Коли Анастасія Довбиш зателефонувала і повідоми-
ла, що 11 БатТРО вирішив відзначити Ярослав Моска-
ленко народною нагородою за меценатську підтримку 
військових, то одразу зауважила, що ця медаль не має 
жодного стосунку до держнагород, які полюбляють чи-
новники. Але я вам скажу відверто: це НАЙДОРОЖ-
ЧА нагорода для Ярослава Миколайовича! Її від імені 
бійців батальйону вручив Андрій Шуба. Вона від тих, 
хто своєю кров’ю, своїми життями щодень оберігає 
спокій тут, де дружини, діти, матері... Це Та нагорода, 
яка сподвигає рухатися далі, і щодня задумуватися: 
«А що я сьогодні зробив для своєї країни?»... 

Дякуємо Вам, хлопці, за все!

Дорожче нагороди 
бути не може...

Галина Нагорна добавила 5 нових фото
15 июля в 15:39

Специальный выпуск
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ВладаЗлочин віку
Бюджет Київської області доступний в онлайн-режимі 

«Сьогодні дуже важливо, аби 
влада була максимально від-
критою для людей. Ніхто не має 
права обмежувати доступ до пу-
блічної інформації, у тому числі, 
і щодо розподілу бюджетних ко-
штів регіону. Київська область 
однією з перших серед регіонів 
України приєдналася до цього 
проекту, таким чином нам вдало-
ся зробити ще крок до прозорості 
та відкритості перед громадяна-
ми. Будемо сприяти поширенню 
такої практики на місцях», — 
сказав перший заступник голови 
Київської обласної державної ад-

Порошенко
і прем’єр 
Малайзії 
виступили 
із заявою щодо 
катастрофи 
рейсу MH17

Київська обласна державна адміністрація відкрила публічний 
доступ до інформації про обласний бюджет. Це стало можли-
вим завдяки підключенню КОДА до порталу «Відкритий бюд-
жет» у співпраці з Міністерством фінансів України та ГО «Центр 
політичних студій та аналітики «Ейдос».

міністрації Лев Парцхаладзе.
Кожний користувач Інтернет 

може у вільному доступі слідку-
вати  за інформацією про доходи 
і видатки області у вигляді зруч-
ної візуалізації. Новацією пор-
талу «Відкритий бюджет» стала 
можливість побачити, з яких дже-
рел формується бюджет, і на що 
витрачаються кошти (у відсотко-
вому співвідношенні). 

Крім того, завдяки спеціаль-
ному модулю «Бюджет на карті» 
портал надає можливість здій-
снити автоматичне нанесення 
на мапу планових і фактичних 

показників видатків бюджету 
розвитку адміністративно-тери-
торіальної одиниці. 

Програмне забезпечення, по-
будоване на основі файлів казна-
чейської звітності, що періодич-
но оновлюватимуться, дозволяє 
автоматично переносити інфор-
мацію на офіційні сайти та пред-
ставництва обласних державних 
адміністрацій та міських рад для 
зручного використання громадя-
нами. 

Сьогодні до порталу «Відкри-
тий бюджет» крім Київщини вже 
підключилися Львівська, Жи-
томирська, Дніпропетровська, 
Одеська та Донецька області. 
Найближчим часом портал мати-
ме можливість порівнювати бюд-
жети регіонів за різними параме-

трами.
Довідково: портал «Відкритий 

бюджет» містить комплекс про-
граммного забезпечення, що 
покликаний допомогти зробити 
місцеву владу прозорою та під-
звітною. 

Користуючись порталом, ор-
гани місцевого самоврядування 
мають можливість безкоштов-
но створювати, на основі своєї 
фінансової та статистичної 
звітності, візуалізації: місцевих 
бюджетів, ключових показників 
діяльності міст, місцевих про-
грам, бюджетного процесу та 
титульних переліків будівництва 
та ремонту та в автоматичному 
режимі публікувати їх на своїх 
веб-сайтах.

Наш кор.

Президент України Петро 
Порошенко і прем’єр-міністр 
Малайзії Раджіб Тун Разак 
виступили із заявою щодо 
катастрофи рейсу MH17.

Зокрема, лідери країн від-
значили важливість залучення 
до відповідальності винних у 
катастрофі в 2014 році малай-
зійського лайнера МН17:

«Ми підтвердили нашу 
спільну позицію щодо необ-
хідності завершити розсліду-
вання трагедії літака MH17. 
Потрібно зробити все можли-
ве для притягнення винних до 
відповідальності», — цитує 
Порошенка Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, президент України 
3 серпня розпочав офіційний ві-
зит до Малайзії, який триватиме 
до 5 серпня.

13 жовтня 2015 року комісія 
Ради безпеки Нідерландів опу-
блікувала доповідь, в якій гово-
риться, що літак був збитий вліт-
ку 2014 року в небі над Донбасом 
ракетою класу «земля-повітря», 
випущеною з ЗРК Бук. 

Більшу частину загиблих в ре-
зультаті катастрофи склали гро-
мадяни Нідерландів. 

В березні 2016 року експерти 
Bellingcat оприлюднили резуль-
тати розслідування, згідно з яким 
вогнева установка Бук, з якої, 
імовірно збили літак рейсу МН17, 
перебувала під контролем Росії 
або підконтрольних їй бойовиків.

3 травня Bellingcat опубліку-
вала нову доповідь, в якій був 
встановлений номер ракетного 
комплексу Бук, з якого був зби-
тий малайзійський літак. 

Виходячи з даних експертів, 
Бук визначено як російський, він 
належав 53-й бригаді військ про-
типовітряної оборони Збройних 
сил Росії.

Російська влада відкидає 
будь-яку причетність РФ до зни-
щення пасажирського лайне-
руМН17, .

Верховній Раді 
пропонують 
звільнити понад 
дві сотні суддів

Вища рада юстиції у четвер, 
4 серпня, розглянула 241 за-
яву суддів про звільнення. Зо-
крема, 238 суддів хочуть піти 
у відставку, ще двоє йдуть з 
посади в зв’язку із досягнен-
ням шістдесяти п’яти років, і 
один — за власним бажанням.

Про це у четвер повідомили 
у прес-службі відомства.

«На засіданні 4 серпня 2016 
року Вища рада юстиції розгля-
нула 241 заяву суддів про звіль-
нення за загальними обставина-
ми, а саме: у відставку — 238, за 
власним бажанням — 1, у зв’язку 
із досягненням шістдесяти п’яти 
років — 2. 

За результатом розгляду Вища 
рада юстиції прийняла рішення 
внести подання до Верховної 
Ради України про звільнення у 
зв’язку з поданням заяв про від-
ставку стосовно 228 суддів»,— 
йдеться у повідомленні.

Крім того, Вища рада юстиції 
внесе до парламенту подання 
про звільнення судді апеляцій-
ного суду Дніпропетровської об-
ласті Валерія Чорнобука за пору-
шення присяги. 

Підставою для цього став вис-
новок Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, що Чор-
нобук порушив присягу судді, 
оскільки публічно висловлював-
ся про результати кримського 
псевдореферендуму, закликав 
до вивчення російського зако-
нодавства, а також брав участь 
в організації і реалізації заходів, 
спрямованих на здійснення судо-
чинства на тимчасово окупованій 
території України за законами 
Російської Федерації.

До слова, у Кропивницькому 
відкрили справу проти поліцейсь-
ких які затримали суддю за кер-
мом у стані алкогольного сп’янін-
ня.

Джерело: 24 Канал

Феміда
Убийство Шеремета: новые подробности 

«Взрывное устройство было 
не стационарным, то есть, не 
тем, что находится на вооруже-
нии, а самодельным», — сказал 
он. В то же время он подчеркнул, 
что элементы взрывчатки к бом-
бе были взяты из стационарных 
образцов. Кроме того, предста-
витель правоохранительных ор-
ганов сообщил, что в настоящее 
время ведется проверка круга 
лиц, которые могли бы пригото-
вить подобное устройство. Также 
Шевченко сообщил, что предста-
вители ФБР, которые помогали 
украинским экспертам расследо-
вать убийство Шеремета, будут 
проводить исследования взрыв-
чатки в специализированных ла-
бораториях, передает УНН. «По-
скольку у них более современное 
оборудование, они имеют боль-
ший опыт в расследовании взры-
вов, они проводят соответству-
ющие экспертные исследования 
в это время относительно веще-
ства, которое использовалось 
в бомбе», — сказал он. В то же 
время, он добавил, что сотруд-
ники ФБР вместе с украинскими 
коллегами проводили дополни-
тельный осмотр места происше-
ствия и взорванного автомобиля. 

Отдельно Шевченко добавил, что 
у следствия есть достаточное ко-
личество видео, снятого камера-
ми наблюдения, установленных 
на домах вокруг места житель-
ства Шеремета, в частных фир-
мах, организациях и магазинах. 
Представитель ГПУ отметил, что, 
исходя из полученных кадров, 
удалось выяснить, что рост подо-
зреваемого мужчины — 168-175 
см, а его напарницы — на 5 см 
ниже.  В то же время он признал, 
что людей, заложивших взрыв-
чатку под машину журналиста, 
установить не удалось. «В насто-
ящее время уже допрошено бо-

лее 500 свидетелей. На данный 
момент более 140 терабайт ви-
део изъятого просматривается, 
обрабатывается. В соответствии 
с полученной информацией мы 
смотрим, куда двигаться», — ска-
зал Шевченко.  Как известно, на-

кануне в сети появились кадры 
видеонаблюдения, запечатлев-
шие вероятных убийц Шеремета. 
Ранее сообщалось, что в МВД 
одной из главных версий убий-
ства журналиста рассматривают 
желание вызвать конфронтацию 
общества с властью. Как сооб-
щал ONLINE.UA, ранее в сети 
появилось видео того, как двое 
людей закладывают взрывчатку 
в автомобиль Шеремета. 

Напомним, Национальная по-
лиция Украины пообещала воз-
награждение в 200 тыс грн за 
любую информацию касательно 
убийства Павла Шеремета. 

Стали известны новые данные о расследовании убийства 
журналиста Павла Шеремета, машину которого взорвали в 
центре Киева 20 июля: взрыв был произведен с помощью 
самодельной бомбы, ее состав продолжают изучать специа-
листы американского ФБР. Об этом заявил начальник отдела 
Генпрокуратуры Украины Андрей Шевченко, передает ONLINE.
UA со ссылкой на Украинскую правду. 

Іде слідство...

Через бідність українці знову скуповуються на базарах 
Так і живемо...

«Це все пов’язано із бідність 
нашого населення. Вони б і хоті-
ли купити продуктів на цілий тиж-
день, але не можуть цього собі 
дозволити. 

По-перше, це все стало наба-
гато дорожчим, ніж кілька років 
тому. По-друге, у більшості лю-
дей зараз дуже нестабільні часи 
— затримують зарплати, декому 
їх понизили. Звісно, якщо коштів 
немає, то ніхто не закуповува-
тиметься на тиждень. Для цього 
щонайменше потрібно мати ав-
томобіль, заправляти його. Я не 
кажу вже про стабільний дохід», 
— говорить порталу «Знай» 

Українці перестали купувати товари про запас. Беруть тільки 
те, що дуже потрібне, помітили в Асоціації торгових мереж. 
Там також зазначають, що українці стали частіше ходити в 
магазин. Не кілька разів на тиждень, а 3-4. Почали здебільшого 
відвідувати не гіпермаркети, а невеликі магазини та базари.

Олексій Дорошенко, директор 
Асоціації постачальників торго-
вельних мереж.

За його спостереженнями, че-
рез такі споживчі настрої зменшу-
ватиметься вибір товарів у мага-
зинах. Там продаватимуть лише 
найбільш необхідні.

«Торгові мережі вже почали 
змінювати свою політику. Ті, хто 
будував стратегію по збільшенню 

кількості гіпермаркетів в Україні, 
зараз збираються відкривати су-
пермаркети. 

Ті, які хотіли відкривати су-
пермаркети, зараз переходять 
на мінімаркети», — пояснює 
спеціаліст.

Він прогнозує, що популярності 
знову набиратимуть базари.

«Там значно менше націнка, 
ніж у супермаркетах. Звісно, не 
на все, але на багато продуктів 
і речей. Тому там скуповувати-
меться все більше і більше лю-
дей», — каже він.

Нагадаємо, у квітні 2015 року 
Антимонопольний комітет Украї-
ни оштрафував торговельні ме-
режі в рамках картельної змови 
на 203,6 млн грн. 

Однак всі мережі ігнорують це 
й не сплачують штрафу.
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Ні налагодити роботу комунальних підприємств, 
ні висловитися щодо невпинного зростання тарифів 
районні депутати не погодились. Отже, у них — все добре? 

11 сесія райради

ПРО КОРИСТЬ 
ВІДЕОЗАПИСІВ СЕСІЙ

Так от, щодо відео, яке, на мою 
думку, повинно стати неодмінним 
додатком до прийнятих рішень на 
сайті будь-якого органу місцевого 
самоврядування. Справа в тому, 
що голосування за «прохідні» рі-
шення може тривати, наприклад, 
годину. І є проекти рішень, які 
обговорюються дві години, але, 
врешті-решт, не «проходять». Так 
от, про ці проекти, як і про дискусії 
навколо них, гість сайту взагалі 
нічого не дізнається, доки не 
побачить відео з сесії.

Яскравим прикладом є якраз 
сесія, про яку йдеться.   

О. Дзюба запропонував вклю-
чити в порядок денний два про-
екта рішення:

— «Про проведення аудитор-
ської перевірки комунальних 
підприємств спільної кому-
нальної власності територіаль-
них громад сіл, селища, міста 
Вишгородського району»;

— «Про встановлення мора-
торію (заборони) на введення з 
01 липня 2016 року в дію підви-
щення цін і тарифів для насе-
лення на житлово-комунальні 
послуги у Вишгородському 
районі». 

І от тут почалося саме цікаве. 
Втім, давайте з початку. 

О. Дзюба: «Добрий день всім 
присутнім. Є пропозиція включи-
ти до порядку денного наступні 
питання... Хочу сказати, що всі 
ці питання пройшли погоджен-

Про проведення незалежної аудиторської перевірки 
комунальних підприємств спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», пункту 8 частини першої статті 78 Господарського кодексу 
України, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради 
з питань комунальної власності, розвитку промисловості, підприємництва та 
інфраструктури, з метою перевірки достовірності поданих фінансових звітів 
комунальних підприємств спільної комунальної власності територіальних 
громад сіл, селища, міста Вишгородського району, районна рада вирішила:

1. Провести незалежну аудиторську перевірку комунальних під-
приємств спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, 
міста Вишгородського району (далі — аудиторська перевірка).

2. Рекомендувати голові районної ради затвердити графік та умови 
проведення аудиторської перевірки за попередніми висновками постійної 
комісії районної ради з питань комунальної власності, розвитку промисло-
вості, підприємництва та: інфраструктури.

3. Витрати на проведення аудиторської перевірки покласти на кому-
нальні підприємства спільної комунальної власності територіальних громад 
сіл, селища, міста Вишгородського району.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань комунальної власності, розвитку промисловості, під-
приємництва та інфраструктури.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про ціни і ціноутворення», Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», з ме-
тою забезпечення соціального захисту населення, дотримання Конституції 
України, основних принципів державного регулювання цін і тарифів на жит-
лово-комунальні послуги для населення, недопущення загострення суспіль-
ної напруги серед населення Вишгородського району, Вишгородська районна 
рада Київської області,

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до відповідних державних органів, установ та організацій 
про необхідність встановити з 01 липня 2016 року мораторій (заборо-
ну) до 01 жовтня 2016 року на введення в дію підвищення цін і тарифів 
для населення на житлово-комунальні послуги, а саме: електричну 
енергію, природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, послуги з гарячого водопостачан-
ня і водовідведення для населення в Вишгородському районі.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Слово».
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, розвитку промисловості, підприємства 
та інфраструктури.

Про встановлення мораторію 
(заборони) на введення з 01 
липня 2016 року в дію підвищен-
ня цін і тарифів для населення 
на житлово-комунальні послуги у 
Вишгородському районі

ня комісії з питань комунальної 
власності і була пропозиція ви-
нести їх на сесію... Перше — це 
«Про проведення незалежної 
аудиторської перевірки кому-
нальних підприємств спільної 
комунальної власності тери-
торіальних громад сіл, селища, 
міста Вишгородського району»... 
Є пропозиція підтримати це пи-
тання... Можу пояснити з чим 
це пов’язано. До районної ради 
надійшли звіти усіх комунальних 
підприємств за перший квартал, 
тому для того, щоб провести 
всебічну і повну оцінку цих звітів, 
є пропозиція провести аудитор-
ські перевірки. Окрім того ска-
жу, що наші підприємства аудит 
не проводили майже всі довгий 
час...».

І. Побідаш: « У мене запитання 
до голови. Скажіть, будь ласка, 
що нам заважає нормально... 
розглядати питання? Чого потріб-
но витягувати з рукава, в остан-
ню секунду? Питання на колегії 
не розглянуто, на комісії... якось 
донесено..., я була на тій комісії...   
Ну, сказали, ну проголосували... 
Комісія така, вони голосують, 
питань не задають, вони молод-
ці. Ну, давайте, пояснювальна 
записка, все, що необхідно, щоб 
питання винести на сесію... А то 
все з рукава витягують...». 

О. Дзюба: «...Я хочу сказати, 
що ще місяць тому ваша думка 
була прямо протилежна... Це — 
перше. А друге я вам скажу, що 
звіти надійшли до нас, якщо не 
помиляюсь, у понеділок.... В се-
редньому для одного підприєм-

ства це буде коштувати 12 тисяч 
гривень... Все залежить від обся-
гу підприємства, кількості працю-
ючих і таке інше... Проводитись 
буде за рахунок комунальних під-
приємств, у разі відсутності у них 
коштів буде підготовлено програ-
ма по якій будуть виділятися від-
повідні кошти...».

О. Таран: «Уважаемые колле-
ги, я полностью согласен с тем, 
что нам нужно контролировать 
наши предприятия, но прошу 
именно данную форму такого 
контроля не поддерживать. За 
12 тысяч независимую эффек-
тивную проверку мы не закажем. 
Это, на самом деле, будет что-
то очень поверхностное... Мягко 
говоря... Денег на предприятии  
на то, чтобы оплатить действи-
тельно серйозную аудиторскую 
проверку, а это будет стоить не 
менее полусотни тысяч гривен, 
у нас нет. Чтоб вы понимали: я 
сегодня руковожу предприяти-
ем, которое выплатило людям за 
три месяца зарплату две недели 
назад. Я не смогу объяснить кол-
лективу зачем я хочу потратить 
столько денег на аудиторскую 
проверку. Мне кажется, вопрос 
поставлен правильно, но может 
решаться за счет тех служб, ко-
торые сегодня есть и в раде, и в 
администрации, и в нашей соб-
ственной комиссии...

О. Дзюба: «Олександр Воло-
димирович, тут питання в чому... 
«Рекомендувати голові районної 
ради затвердити графік та умо-
ви проведення аудиторської пе-
ревірки за попередніми виснов-

ками постійної комісії районної 
ради з питань комунальної влас-
ності, розвитку промисловості, 
підприємництва та: інфраструк-
тури».

В данному випадку ми цим 
рішенням даємо можливість 
зібрати комісію разом з керівни-
ками комунальних підприємств 
і визначити яким чином будуть 
проводитися ці перевірки. Я ро-
зумію, що підприємство «Вишго-
родтепломережа», воно досить 
потужне, має великі обігові ко-
шти і великий колектив. Тому я 
думаю, що на комісії ми виріше-
мо ці питання, можливо це буде 
розробка програми, або, можли-
во, це буде фінансова допомога, 
виділена вашому підприємству...  
Але проаналізувати фінансові 
звіти і проаналізувати роботу під-
приємств в повному обсязі нам 
дасть можливість саме аудитор-
ська перевірка...   

Просив би депутатів підтрима-
ти. Ще раз наголошую на тому, 
що ми декларували коли сюди 
приходили, що починати треба 
з себе. А «з себе» — це ті під-
приємства, за які ми відповідає-
мо. Тому просив би підтримати і 
зрушити це питання з місця.

М. Артеменко (голова по-
стійної комісії з питань бюдже-
ту,фінансів, цінової політики, со-
ціально-економічного розвитку 
та інвестиційної діяльності): «Я 
хотів би сказати, що у нас тут є го-
ловний лікар ЦРЛ, він замовив в 
себе аудиторську перевірку, вона 
коштувала 40 тисяч гривень... 
Це на одному підприємстві вона 

була проведена, на що є доку-
менти. Тому 12 тисяч гривень 
— це сума... не реальна. Якщо 
порахувати на всі комунальні 
підприємства, нам доведеться 
витратити приблизно півмільйо-
на гривень... У нас є спеціальні 
служби, які повинні цим займати-
ся...».

О. Дзюба: «Значить, у нас 
мораторій на перевірки не дає 
можливість проводити перевірки 
комунальних підприємств. Ауди-
торська перевірка під цей мора-
торій не підпадає. Це — перше. 
Друге, ще раз наголошую. Сума 
в 12 тисяч гривень — це не вся 
сума, зрозуміло. Для того буде за-
сідати комісія разом з керівника-
ми підприємств. Якщо була ауди-
торська перевірка, то, зрозуміло, 
що її проводити не потрібно. 
Якщо є необхідність проводити 
перевірку в тому чи іншому під-
приємстві, то вона проводиться. 
Ще раз наголошую на тому, що 
підприємства працюють досить 
давно без проведення перевірок. 
Ми повинні знати реальну ситуа-
цію, яка є на підприємствах.     

М. Артеменко: «Ця перевірка, 
взагалі... Що вона нам дасть?».

О. Дзюба: «Вона нам дасть 
повністю ясну картину яким чи-
ном на сьогоднішній день працює 
підприємство. І дасть можливість 
проаналізувати і дати рекомен-
дації стосовно покращення ро-
боти підприємства, чи були злов-
живання на цьому підприємстві, 
чи відповідає робота керівника 
фінансовому плану, фінансовому 
звіту цього підприємства... Це — 
повний аналіз роботи комуналь-
них підприємств».

М. Артеменко: «Наскільки я 
розумію, є управління фінансів, 
управління економіки...».

О. Дзюба: «Не завжди на па-
пері пишеться те, що відбуваєть-
ся насправді... Фінансово-госпо-
дарська робота підприємства 
— це не лише звітність. А це — 
рутинна щоденна робота, яка не 
відображена в данному випадку 
на папері. Аудиторська перевірка 
дозволяє підняти повністю фінан-
сово-господарську діяльність 
підрприємства за певний період 
часу. Я вважаю, що це зробити 
необхідно. І здивований пози-
цією коли ми про це говорили з 
самого початку, а коли прийшли 
до того, що це необхідно робити 
за результатами звітного періо-
ду, і звіти надійшли... Ми чекали 
саме звітів... І зараз ми ініціюємо 
це питання».

М. Артеменко: «Взагалі це по-
трібно робити, але зараз, на да-
ний момент в нас немає коштів». 

О. Дзюба: «Це не значить, що 
прямо завтра починається пе-
ревірка. Ми приймаємо необхід-
не рішення і починаємо рухатися.  
Графік і умови проведення по-
годжує голова ради. Це питання 
обов’язково ще потрібно опрацю-
вати, опрацювати з керівниками 
підприємств, як вони бачать це 
все...»  

О. Таран: «Тогда мы давай-
те так и поступим. На комиссии 

(Закінчення на стор-х 4-5)
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рассмотрим индивидуально ка-
ждое предприятие. Те предпри-
ятия, где достаточно проверок 
уже есть, у нас например, толь-
ко что ушла встречная проверка 
фининспекции, мне, к примеру, 
достаточно усилий, которые мо-
гут предпринять наши службы, 
где-то, на каких-то предприя-
тиях,  возможно, будет принято 
решение, но осмысленное, что 
там никак без стороннего  вме-
шательства не обойтись, и тогда 
мы вернемся в зал и рассмотрим 
каждый из этих вариантов... А 
ставить вопрос так, что давайте 
проверим всех да еще и бесплат-
но, давайте мы так вопрос ста-
вить не будем...». 

О. Дзюба: «Еще раз читаю вто-
рой пункт...». 

О. Таран: «Тогда мы давайте 
еще раз через комиссию этот во-
прос проведем...».

О. Дзюба: «Комиссия уже этот 
вопрос поддержала. Читаю еще 
раз второй пункт по вашей ре-
плике: «Рекомендувати голові 
районної ради затвердити графік 
та умови проведення аудитор-
ської перевірки за попередніми 
висновками постійної комісії...». 
Висновків ще немає, комісія ще 
буде збиратися, щоб надати вис-
новки та рекомендації».  

О. Таран: «Я понимаю, но это 
не могут быть рекомендации! 
Потому, что если я завтра даже 
с вами соглашусь, что мне нуж-
на такая проверка, это требует 
изменения финансового плана! 
И никаких рекомендаций! Мы 
вынесем конкретные вопросы и 
будем ставить на голосование!».

О. Дзюба: «Я же вам говорю, 
что для того, чтобы решить поря-
док, условия и график, будет со-
бираться комисия, представлять 
голові і голова буде підписувати. 
Це без керівників підприємств 
не буде робитися. Ви ж самі го-
ворити, що це потрібно робити. 
Отже це потрібно розпочати... Це 
тільки початок. Це не означає, що 
завтра вже буде перевірка».

В. Дерпак: «Не пройшло, на-
віть, як розумію, і півроку як ми 
переобрали чи призначили керів-
ників комунальних підприємств. 
Ну, я вважаю, що їмпотрібно дати 
час...».

О. Дзюба: «Дивіться, вони за-
цікавлені самі провести перевір-
ку. За який період буде прово-
дитися перевірка, я не знаю, це 
потрібно узгоджувати...».

В. Дерпак: «Нє, є якісь керів-
ник, який працює півроку. На від-
міну від попереднього заробив 
вже кошти і  зараз повинен відда-
ти ці кошти на перевірку..»..

О. Дзюба: «Він зацікавлений в 
тому, щоб провести перевірку за 
минулий рік? Так от, ми для цього 
будемо збиратися, приймати або 
програму, або фінансову допомо-
гу, або за власні кошти...».

В. Дерпак: «Я для того, щоб 
розібратися за що ми голосує-
мо... За перевірки?». 

О. Дзюба: «Ми голосуємо за 
те, щоб рекомендувати голові 
районної ради затвердити... (зно-
ву цитує п. 2 пропонованого про-
екту рішення). Комісія буде за-
сідати  разом з усіма керівниками 
підприємств і буде узгоджено за 
який період, чи потрібно чи не по-
трібно... Це — робота, ми говори-
мо про початок цієї роботи».

Головуючий Р. Кириченко: 
«Так, ставимо на голосування...».

Ні налагодити роботу комунальних підприємств,
тарифів на послуги районні депутати 

Результати голосування ніхто 
не оголосив.

Головуючий Р. Кириченко: 
«Наступне питання».

О. Дзюба: «Наступне питан-
ня теж розглядалося на комісії. 
«Про встановлення мораторію 
(заборони) на введення з 01 лип-
ня 2016 року в дію підвищення 
цін і тарифів для населення на 
житлово-комунальні послуги у 
Вишгородському районі». Є про-
позиція внести це питання до по-
рядку денного... Це — резонанс-
не питання, зрозуміло, що рада 
мало впливає на тарифну політи-
ку, але таким чином ми висло-
вимо свою позицію стосовно 
тарифної політики в нашій дер-
жаві... Моя пропозиція включити 
в порядок денний і підтримати це 
питання...».

О. Таран: «Я полностью со-
глашусь с тем, что на самом 

наступне: «Звернутись до від-
повідних державних органів, 
установ та організацій про 
необхідність встановити з 01 
липня 2016 року мораторій (за-
борону) до 01 жовтня 2016 року 
на введення в дію підвищення цін 
і тарифів для населення на жит-
лово-комунальні послуги, а саме: 
електричну енергію, природний 
газ, теплову енергію, послуги 
з централізованого водопоста-
чання та водовідведення, послу-
ги з гарячого водопостачання і 
водовідведення для населення в 
Вишгородському районі».

О. Таран: «Формулировку ни-
кто читать не будет, они будут 
читать название решения!... Как 
они комментируют сегодня, вы 
почитайте — «Кличко не знает 
законов! Запретил повышение 
тарифов!..». Давайте мы в оче-
редь с такими безграмотными 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сесія: Одинадцята сесія Вишгородської районної ради VII скликання Скликання № 7

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
від 21.07.16 14:49:39

Про пропозицію Дзюби О.М. щодо проведення незалежної
аудиторської перевірки Процедурні питання  

ЗА = 14 ПРОТИ = 4 УТРИМАЛИСЬ = 9 Рішення НЕ Прийнято!

Кириченко Ростислав Миколайович 
Артеменко Микола Миколайович 
Бернадін Валерій Анатолійович 
Биховченко Ігор Петрович 
Ганіцька Марина Сергіївна 
Головаченко Володимир Віталійович 
Дерпак Віталій Михайлович 
Дзюба Олександр Миколайович 
Кисіль Владислав Володимирович 
Клованич Микола Йосипович 
Клюзко Іван В’ячеславович 
Кожанов Констянтин Станіславович 
Манія Рамаза Валерійович 
Мартиненко Василь Миколайович 
Мартиненко Олександр Миколайович 
Олексій Катерина Володимирівна 
Панамарчук Геннадій Володимирович 
Петльович Олег Іванович 
Побідаш Ірина Миколаївна 
Помаз Тетяна Василівна 
Потапенко Анатолій Іванович 
Савенок Вячеслав Володимирович 
Сапон Михайло Михайлович 
Стеценко Олександр Аркадійович 
Таран Олександр Володимирович
Якимчук Михайло Миколайович

Утримався
Утримався
Утримався
За
За
За
За
За
За
Утримався
Утримався
За
Не голосував
За
Утримався
За
За
Не голосував
Утримався
За
За
Не голосував
За
Утримався
Утримався
За

1   БПП
2   БПП
3   «Громад-ка позиція»
4   Радикальна партія
5   Радикальна партія
6   Партія «Воля»
7   Радикальна партія
8   ВО «Батьківщина»
9   Радикальна партія
10 ВО «Свобода»
11 БПП
12 ВО «Батьківщина»
13 «Громад-ка позиція»
14 БПП
15 ПП «Наш край»
16 ВО «Свобода»
17 ВО «Батьківщина»
18 БПП
19 «Громад-ка позиція»
20 ВО «Свобода»
21 ВО «Батьківщина»
22 ПП «Наш край»
23 ПП «Нові обличчя»
24 БПП
25 ПП «Наш край»
26 БПП

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сесія: Одинадцята сесія Вишгородської районної ради VII скликання Скликання № 7

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
від 21.07.16 14:49:39

Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 липня 2016 року в дію
підвищення цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги 

у Вишгородському районі (за основу) процедурні питання 
ЗА = 14 ПРОТИ = 4 УТРИМАЛИСЬ = 9 Рішення НЕ Прийнято!
№ п/п П. І. Б. депутата Результат

станем!». 
О. Дзюба (знову зачитує фор-

мулювання): «Ми звертаємося до 
відповідних структур...». 

О. Таран: «Есть еще одна про-
блема. По половине вопросов, 
что вы затрагиваете, наши кол-
леги принимают решения здесь, 
в миськраде... А вы спрашивали, 
они экономически вытянут такое 
ваше пожелание политическое? 

О. Дзюба: «А ви питали у лю-
дей чи люди витягнуть це еко-
номічно, чи вони зараз спромож-
ні сплачувати за тими тарифами, 
які встановила їм держава? Ми 
висловлюємо свою позицію і ця 
позиція повинна звучати, бо я, в 
данному випадку, представляю 
громаду. І до мене звертаються 
мої громадяни, і кажуть, що вони 
не здатні сплатити за такими та-
рифами. Тому я й виношу це пи-
тання і прошу його підтримати. 

Р. Кириченко: «Ставимо на 
голосування...». 18 — «за», 9 — 
«утрималося», питання не прой-
шло в порядок денний...».

Насправді проект рішення 
щодо встановлення мораторію 
на підвищення цін і тарифів для 
населення на житлово-кому-
нальні послуги, запропонований 
О. Дзюбою, було включено до 
порядку денного сесії. Це з’ясу-
валося ще через півгодини, коли 
депутати почали розбиратися з 
системою електронного голосу-
вання, яка, як завжди, давала 
збої. Однак, при голосуванні його 
підтримали лише 14 депутатів, 9 
— утрималися.

А от проект рішення щодо 
проведення незалежної ауди-
торської перевірки комунальних 
підприємств, запропонований О. 
Дзюбою першим, навпаки, навіть 
не було включено до порядку 

денного. 
З огляду на особливу важ-

ливість цих двох проектів, я 
навмисне навів депутатську 
дискусію навколо них для того, 
щоб ви, шановні читачі, мали 
можливість оцінити рівень депу-
татських аргументів проти цих 
проектів. От про це давайте й по-
говоримо.

«НА ПЕРЕВІРКИ 
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

НЕМАЄ КОШТІВ...»
Отже, хто у нас був  учасником 

дискусії по цьому питанню? Точ-
ніше, хто опонував О. Дзюбі? 

М. Артеменко, В. Дерпак, І. По-
бідаш та О. Таран.

М. Артеменко: безпартійний, 
пройшов у райраду від БПП, 
голова комісії з питань бюдже-
ту,фінансів, цінової політики, со-
ціально-економічного розвитку 

1    БПП
2    БПП
3   «Громад-ка позиція»
4    Радикальна партія
5    Радикальна партія
6    Партія «Воля»
7    Радикальна партія
8    ВО «Батьківщина»
9    Радикальна партія
10   ВО «Свобода»
11   БПП
12   ВО «Батьківщина»
13   «Громад-ка позиція»
14   БПП
15   ПП «Наш край»
16   ВО «Свобода»
17   ВО «Батьківщина»
18   БПП
19  «Громад-ка позиція»
20   ВО «Свобода»
21   ВО «Батьківщина»
22   ПП «Наш край»
23   ПП «Нові обличчя»
24   БПП
25   ПП «Наш край»
26   ПП «Наш край» 
27   БПП

Кириченко Ростислав Миколайович 
Артеменко Микола Миколайович 
Бернадін Валерій Анатолійович 
Биховченко Ігор Петрович 
Ганіцька Марина Сергіївна 
Головаченко Володимир Віталійович 
Дерпак Віталій Михайлович 
Дзюба Олександр Миколайович 
Кисіль Владислав Володимирович 
Клованич Микола Йосипович 
Клюзко Іван В’ячеславович 
Кожанов Констянтин Станіславович 
Манія Рамаза Валерійович 
Мартиненко Василь Миколайович 
Мартиненко Олександр Миколайович 
Олексій Катерина Володимирівна 
Панамарчук Геннадій Володимирович 
Петльович Олег Іванович 
Побідаш Ірина Миколаївна 
Помаз Тетяна Василівна 
Потапенко Анатолій Іванович 
Савенок Вячеслав Володимирович 
Сапон Михайло Михайлович 
Стеценко Олександр Аркадійович 
Таран Олександр Володимирович
Тарасенко ОксанаВолодимирівна
Якимчук Михайло Миколайович

За
Утримався
Утримався
За
Утримався
За
За
За
За
Проти
Утримався
За
Утримався 
За
Утримався
За
За
Утримався
Проти
За
За
Утримався
За
Проти
Проти
Утримався
За

№ п/п П. І. Б. депутата Результат

та інвестиційної діяльності.
В. Дерпак: представник «Ради-

кальної партії О. Ляшка (перший 
номер), пенсіонер, член комісії з 
питань регламенту, депутатської 
етики, забезпечення діяльності 
депутатів, законності, правопо-
рядку і боротьби з корупцією. 

І. Побідаш: перший номер 
«Громадянської позиції», на мо-
мент виборів — голова Вишго-
родської районної ради.

О. Таран: безпартійний, пр-
пойшов у райраду від ПП «Наш 
край», член комісії з питань 
освіти, культури, духовності, сво-
боди слова та засобів масової ін-
формації, директор ВРКП «Виш-
городтепломережа».

Першою з цього приводу висту-
пила І. Побідаш. Замість того, 
щоб підтримати бажання О. Дзю-
би, нарешті, розібратися із ро-
ботою комунальних підприємств 

(бо кому як не їй, колишній го-
лові райради відомо, наскільки 
неефективно працюють ці під-
приємства), почала «критику-
вати» О. Дзюбу за те, що нама-
гається хоть щось робити. 

Без коментарів. 
Зате О. Таран, який вступив 

в дискусію другим, одразу, як 
кажуть, «вхопив бика за роги». 
Суть виступу: справа потрібна, 
однак, на нашому підприємстві 
немає коштів. А їх потрібно, як 
мінімум, півсотні тисяч. Так що — 
«до побачення».

Потім в дискусію вступає М. 
Артеменко, який розвиває дум-
ку О. Тарана і підраховує, що на 
перевірки всіх підприємств «піде 
близько півмільйона».

Ну, і, нарешті, апофеозом аргу-
ментації М. Артеменка і його ро-
зуміння ситуації стало його запи-
тання, адресоване О. Дзюбі: «Ця 

деле есть проблемы, которые 
беспокоят наших граждан, и, 
естественно, мы имеем право 
иногда выносить и политиче-
ские решения... Но давайте, все 
таки, мы не будем спускаться в 
безграмотность. Поскольку все 
прекрасно понимают, что мы не 
только мало влияем, мы вообще 
не влияем на процедуру установ-
ления тарифов. Электроэнергия 
устанавливается сегодня в Кие-
ве, тепло устанавливается в Ки-
еве, поэтому, если мы хотим по 
этому поводу что-то сказать, то 
давайте полностью поменяем 
формулировку. Мы можем вы-
сказать озабоченность, все, что 
угодно. Но мораторий... Давайте 
наложим мораторий на то, что-
бы солнце всходило. Я прошу не 
поддерживать...».

О. Дзюба: «Це так рішення 
звучить, а формулювання буде 
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ні висловитися щодо невпинного зростання 
не погодились... Отже, у них — все добре?

перевірка, взагалі... Що вона нам 
дасть?».

Ну, як тут не зрадіти О. Тарану, 
який тут же вигукує: «И — ника-
ких рекомендаций!». 

З усієї цієї «дискусії» особисто 
я зробив два висновки.

Перший: ні М. Артеменко, ні В. 
Дерпак, швидше за все, не ро-
зуміють, з якою саме метою О. 
Дзюба підготував цей проект рі-
шення. Не розуміють, що так, як 
вже довгі роки працюють і про-
довжують працювати комуналь-
ні підприємства, далі працювати 
неможливо. Оскільки, в кращому 
випадку, вони не працюють, а 
лише імітують роботу, а в гіршому 
— працюють особисто на керів-
ника та невелике коло наближе-
них до нього осіб. Не розуміють, 
що цю систему потрібно злама-
ти. А першим кроком для цього 
може і повинен стати незалежний 

аудит. І ціна цього аудиту не має 
значення. Тому, що альтернативи 
не існує. Бо це — неначе хірургіч-
на операція, яку — або зробиш, 
або, взагалі, втратиш все.

Висновок другий: зате все це 
прекрасно розуміє О. Таран. Який 
дуже не хоче, щоб хтось, — почи-
наючи від незалежних аудиторів, 
до керівника комісії з питань ко-
мунальної власності, розвитку 
промисловості, підприємництва 
та інфраструктури, — розібрав-
ся що саме відбувається у нього 
на підприємстві. Чому? Не лише 
тому, що цього не хоче будь-який 
керівник державного (комуналь-
ного) підприємства в Україні (за 
незначним винятком), оскільки в 
нього є чимало приємних таєм-
ниць, які ні в якому разі не мож-
на оприлюднювати. А й тому, що 
його підприємство є невід’ємною 
частиною, гвинтиком величезної 
державно-мафіозної структури, 
яка наживається саме на тари-
фах, що надаються населенню.

Таким чином, виходить, що 
саме ВРКП «Вишгородтепломе-
режа» є тим підприємством, яке 
безпосереднім чином стосується 
і другий проект рішення, запро-
понований О. Дзюбою...

 
«ДАВАЙТЕ НАЛОЖИМ 

МОРАТОРИЙ НА ТО, ЧТОБЫ 
СОЛНЦЕ ВСХОДИЛО...»

Давайте згадаємо скільки 
разів і скільки політиків, — від 
колишнього голови Державного 
Комітету України з питань ЖКГ 

О. Кучеренка до колишнього 
Прем’єр-міністра України Ю. Ти-
мошенко, — вже після Революції 
гідності зверталися до вчораш-
нього Прем’єра А. Яценюка та до 
сьогоднішнього керівника уряду 
В. Гройсмана із вимогою або про-
ханням пояснити механізм фор-
мування тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги для населення. 
Виступали на телешоу, давали 
інтерв’ю, малювали в телестудіях 
графіки, «на пальцях» поясню-
ючи, скільки коштує український 
газ, а скільки імпортний, пояс-
нюючи всій країні, що тарифи — 
штучно завищені. Причому — в 
кілька разів. Причому, зверніть 
увагу: вони не закликали знизи-
ти тарифи, а лише пояснити всій 
країні — чому саме 6,88 грн за 
куб., а не, наприклад, 4 грн.

А тепер скажіть, будь ласка, 
шановні читачі: хоча б раз ви 

чули таке пояснення від когось із 
міністрів чи Прем’єра? Особисто 
я — не чув. Звинувачення жур-
налістів і політиків в «популізмі» 
— чув, в «політичних іграх» — 
чув, в тому, що вони «грають на 
руку Росії» — чув, згадки про 
МВФ, який, начебто, «зобов’я-
зав» уряд весь час піднімати 
тарифи на все підряд — чув. А 
от пояснення звідки саме взяли-
ся саме такі тарифи і чому вони 
весь час зростають — не чув. 
Так, що всі, хто здатний, хоча б, 
трішки думати і аналізувати цю, 
доволі дивну ситуацію, що про-
довжується вже третій рік, вже 
давно зрозуміли, що  уряду про-
сто немає що сказати людям. Він 
просто не може пояснити чому 
тарифи саме такі. Бо тоді по-
трібно буде пояснювати хто 
саме і як саме на цих захмар-
них тарифах наживається. 

В цій ситуації можливі дві мо-
делі поведінки. Перша: продов-
жити вимагати у Кабміна пояс-
нень і тиснути на нього усіма 
можливими методами для того, 
щоб добитися справедливості. 
Друга: махнути на це рукою і пла-
тити, беручи кредити в банку на 
оплату комунальних послуг, «бо 
від нас все одно нічого не зале-
жить». 

Депутат О. Дзюба запропону-
вав донести позицію депутатів 
Вишгородської районної ради з 
цього приводу до АП, Кабміну, ВР 
України.

Депутат О. Таран порадив О. 

Дзюбі і всім іншим депутатам 
сидіти і не рипатись, бо «мы все 
равно ни на что не влияем пото-
му, что все решается в Киеве». 

Я абсолютно не здивувався по-
зиції депутата О. Тарана, якого, 
мабуть, все влаштовує. У дирек-
тора КП «Вишгородтепломере-
жа» і не може бути іншої позиції, 
інакше він давно написав би за-
яву на звільнення в зв’язку з нез-
годою з державною тарифною 
політикою. 

Але мене до глибини душі обу-
рила позиція всіх інших депутатів, 
які або утрималися, або, взагалі, 
не проголосували за цей проект 
рішення. Шановні Р. Кириченко, 
М. Артеменко, В. Бернадін, М. 
Клованич, І. Клюзко, Р. Манія, 
О. Мартиненко, О. Петльович, 
І. Побідаш, В. Савенок, О. Сте-
ценко! Якщо вас влаштовує дер-
жавна тарифна політика, яку че-

рез Голову Національної комісії, 
що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, колишнього 
менеджера кондитерської ком-
панії Roshen Петра Порошенка 
в Москві Дмитра Вовка здійснює 
Президент та Кабмін за мовчаз-
ною згодою депутатів ВР Украї-
ни,  поясніть, будь ласка, своїм 
виборцям як саме формуються 
тарифи. Із задоволенням надам  
слово будь-кому із вас на сторін-
ках нашої газети. 

Якщо ж ця політика вас не 
влаштовує, але ви, як О. Таран, 

вважаєте, що ні на що не впли-
ваєте, і ваша позиція нікому не 
цікава, поясніть навіщо ви стали 
депутатами районної ради: щоб 
захищати інтереси виборців чи 
щоб допомогати їх безсовісно 
грабувати? 

ЩОДО РЕФОРМИ 
ГАЗЕТИ «СЛОВО»

...А ще перед початком роз-
гляду порядку денного до сесії із 
депутатським запитом щодо ре-
форми газети «Слово» звернула-
ся К. Олексій (цитую):

«Прошу... на сесії районної 
ради надати інформацію про хід 
реформування КП «Редакція га-
зети «Слово». Зокрема, чи увій-
шла газета «Слово» у зведений 
перелік учасників першого етапу 
реформування у 2016 році. А, 
також, чи вже затверджений зве-
дений перелік об’єктів реформу-

вання. Згідно ст. 6 Закону України 
«Про реформування державних 
і комунальних друкованих за-
собів масової інформації», за-
твердження має бути не пізніше 
1 липня 2016 р.».  

Для відповіді головуючий за-
просив до мікрофону присутню 
в сесійній залі в. о. директора 
КП «Редакція газети «Слово» 
І. Литовченко. З’ясувалося, що 
після прийнятого рішення щодо 
реформування редації газети і 
районна рада, і комунальне під-
приємство надіслали відповідні 
документи до Держкомітету те-

І. Литовченко скаржиться, що голова РДА О. Горган не відпу-
скає газету у «вільне плавання»... І. Побідаш задоволено по-
сміхається. Мабуть, щось знає... 

бачення і радіомовлення Украї-
ни. Однак, Вишгородська РДА 
відповідне розпорядження не 
надала, отже, перелік документів 
в Держтелерадіо виявився не-
повним. За словами І. Литовчен-
ко, в Держтелерадіо були дуже 
здивовані, оскільки «це є певний 
прецедент», але, незважаючи 
на те, що перелік вже поданий 
до Кабміну, пообіцяли строк, за 
згодою Кабміну, продовжити. На 
місяць. Що стосується РДА, то 
кілька днів тому, пояснила І. Ли-
товченко, ми направили туди ли-
ста, в якому попросили пояснити 
чому не підписане розпоряджен-
ня, про яке йдеться.    

Ні депутати, ні голова РДА О. 
Горган, що знаходився в цей час 
за столом президії, ніяк на цю си-
туацію не відреагували. 

РІШЕННЯ СЕСІЇ
Як я вже зауважив на початку 

цього матеріалу, ця сесія стала 
першою, рішення якої в повному 
обсязі можна знайти на офіційно-
му сайті Вишгородської районної 
ради vyshrada.gov.ua.

Однак, незважаючи на це, ска-
жу кілька слів про особливо важ-
ливі проекти рішень. 

Одразу після того, як депутати, 
нарешті, проголосували за поря-
док денний, проект рішення «Про 
здійснення Вишгородською рай-
онною державною адміністра-
цією у 2015 році делегованих 
Вишгородською районною ра-
дою VI скликання повноважень» 
представив голова РДА О. Гор-
ган.

Однак, на сайті районної ради, 
можливо, через великий об’єм 
документу (56 сторінок), його 
немає. До речі, голова РДА, вра-
ховуючи зауваження К. Олексій, 
зобов’язався особисто його ско-
ротити.

Однак, зауважу, що на запи-
тання І. Литовченко щодо розпо-
рядження на виконання рішення 
районної ради по реформуванню 
КП «Редакція газета «Слово» О. 
Горган у своїй доповіді не від-
повів. І, взагалі, про цю ситуацію 
не згадав жодним словом. А по-
яснення з цього приводу почути 
дуже хотілося б...

Щодо загального враження від 
виступу: все у нас добре, райдер-
жадміністрація із делегованими 
повноваженнями справляється 
«на відмінно».

...Матеріал про два проекти О. 
Дзюби в «Слові» О. Горган «зару-
бав». То, кажете, «на відмінно»?..

В. Борзовець  

Алина Маковская
1 августа в 19:10 Вышгород

Дізнавшись, що депутати Вишгородської районної ради не прийняли рішення 
щодо мораторію (заборони) на підвищення тарифів в районі, рядові члени 
партії «ВО «Батьківщина» та небайдужі громадяни, сьогодні, 1 серпня вийшли 
до Вишгородської адміністрації з мирною акцією протесту, обурило громадян і 
те, що районна газета «Слово», яка підпорядковується Вишгородській районній 
державній адміністрації відмовилась друкувати матеріал від партії «ВО «Бать-
ківщина» в якому йшлось про розгляд даного питання на сесії та результатів 
голосування по фракціям. Люди обурені тим, що народні обранці не захищають 
їх інтереси, а особливо болюче питання по тарифам, яке на сьогоднішній день є 
першочергове для кожного громадянина.

Від редакції
На наше глибоке переконання, два проекти рішень, запропоновані О. Дзюбою, стосуються 

двох найбільш серйозних проблем — нашого району зокрема, та держави взагалі. 
Робота комунальних підприємств є прямим відображенням роботи місцевої ради. Можна 

скільки завгодно приймати гарних програм, проголошувати із сесійної трибуни купу прекрасних 
лозунгів та закликів, щодня звертатися до підприємців «підвищувати», «посилювати» та «погли-
блювати», але якщо комунальні підприємства, засновниками яких є сама рада, і якими керують 
призначені нею менеджери, працюють через пень-колоду, — це означає, що так само працює 
сама рада. А те, що переважна більшість наших комунальних підприємств десятки років працю-
ють аби як, відомо всьому району. Тож, найгірше, що наші депутати не лише не бажають тут щось 
змінити, а, навіть, не спроможні цей факт визнати. 

Що стосується мораторію на підвищення тарифів, то питання, навіть, не в тому, що наші де-
путати його не підтримали: тут можна знайти різні «раціональні» пояснення на кшталт того, що 
навів О. Таран — «ми на це ніяк не впливаємо», «це не наша кометенція», «це все одно нічого не 
дасть» і т. ін. Можна піти ще далі і пояснити виборцям, що в такому випадку доведеться шукати 
в бюджеті району кошти на оформлення субсидій, що призведе до колапсу бюджетних виплат, і, 
взагалі, до вселенської катастрофи... Але ж, повторюємо, питання не в цьому. А в тому, що наші 
народні обранці не запропонували ніякої альтернативи проекту рішення О. Дзюби. Не зважились 
ні на яку заяву щодо катастрофічної ситуації з державною тарифною політикою, коли тарифи — 
в кілька разів вищі, ніж в Європі, а заробітні плати та пенсії — навпаки, в десятки разів менші. 
Щодо того, що середній річний дохід громадянина України становить менш як 5 тис. $, що у 10 
разів менше, ніж у середньому у світі. Щодо того, що причина цієї економічної катастрофи зовсім 
не у війні, яка називається АТО, а у тотальній корупції у вищих ешелонах влади. 

Корупції, яку наші депутати, виходить, мовчазно підтримують... 
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Вівторок 9 серпня 2016 року

06.00 Новини
09.05 Казки Лірника Сашка
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.35 Суспільний університет
10.20 Т/с «Таксі»
11.05 Перша шпальта
11.40 ХХХІ Олімпійські ігри. Стриб-
ки у воду. Спортивна гімнастика. 
Плавання
13.30, 20.00, 20.45 Студія. Ріо-2016
14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. Ве-
слування академічне. Фехтування. 
Стрільба з лука
15.50 ХХХІ Олімпійські ігри. Кінний 
спорт. Бокс. Фехтування
18.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Веслування академічне. Стрільба 
кульова. Плавання
21.15 ХХХІ Олімпійські ігри. Стріль-
ба з лука. Стрільба стендова
22.00 ХХХІ Олімпійські ігри. Спор-
тивна гімнастика. Стрибки у воду. 
Фехтування

06.05 «Битва салонів»
07.00, 08.00 «Найкращий ресто-
ран»
09.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весілля»
11.10 «Міняю жінку»
12.50, 13.25 «Сліпа»

13.50, 14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Т/с «Свати»
21.15 Т/с «Центральна лікарня»
23.10, 02.35 Х/ф «Три телепні»

05.55 Х/ф «Про нього» 
07.20, 13.00 Д/п «Слідство вели»
08.15 «Орел і Решка»
09.15 Т/с «Лабіринти долі» 
13.50 «Судові справи»
14.45 «Сімейний суд»
15.40 «Жди меня»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 01.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Дурна кров» 

06.02, 08.00 Kids Time
06.05 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.05 Х/ф «Аллан Куотермейн»
10.00 Х/ф «Маска Зорро»
12.50 Х/ф «Легенда Зорро»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Дешево і сердито
21.10 Суперінтуїція

07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Зіркове життя»

11.05 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців в Росії»
13.05, 19.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»

06.00 Громадянська оборона
07.00, 04.05 Факти
07.45, 19.20 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 
10.05 Без гальм
10.30 Дивитись усім!
11.25, 13.20 Х/ф «Володар бурі» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Х/ф «Врятування 
рядового Райана» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
22.20 Т/с «Відділ 44» 
23.20 Х/ф «Доктор Ноу»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.25, 00.35 «Моя правда»
12.15, 23.25 «Криве дзеркало»
13.25 Х/с «Будинок на дюнах»

14.30, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.20 Х/ф «Трембіта»
18.00 Х/ф «Висота»
21.30 Х/с «Мемуари Шерлока 
Холмса»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.40, 09.00 «Top Gear»
08.40, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
10.00 «Відеобімба»
11.00 «Реал-бодрит»
12.00 «Українські сенсації»
13.00 Д/п «Дембель»
14.00 «Люстратор»
15.50, 23.20 «Секретні матеріали»
18.30 «Спецкор»
19.20 «Цілком таємно»
20.00 Х/ф «Астероїд проти Землі» 
22.00 Т/с «Перевізник» 

05.00 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210» 
10.40 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»

18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 Х/ф «Бумеранг»

08.55 «Судіть самі»
09.40, 17.25 Т/с «Детективи» 
11.00 Х/ф «Кубанські козаки»
13.00, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.00 Т/с «Гаваї 5.0» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Банши - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультmix
09.50 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс»
11.00 Х/ф «Зоряні таляри»
12.10 Т/с «Якось у казці»
13.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.50, 23.00 Віталька
14.45 Т/с «Домашній арешт»
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50 Одного разу під Полтавою
20.15 Одного разу в Одесі
20.55 Т/с «Кухня»

06.00, 15.00, 19.00 Події

06.00, 07.00, 08.00, 20.30 Новини
06.35 Золотий гусак
07.30 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.05 Казки Лірника Сашка
09.20 Школа Мері Поппінс
09.35 Суспільний університет
10.20 Т/с «Таксі»
11.05 Уряд на зв’язку з громадянами
11.40 РЕ:ФОРМА
12.10 Спортивна гімнастика. Стрибки 
у воду. Фехтування
13.30, 20.00, 20.45 Студія. Ріо-2016
14.30. Веслування академічне. 
Фехтування. Стрільба з лука. Кінний 
спорт
16.55 Настільний теніс. Теніс. Бокс. 
Плавання
21.15 Стрільба з лука. Стрільба 
кульова. Фехтування. Кінний спорт

06.05, 04.35 «Битва салонів»
07.00, 08.00 «Найкращий ресторан»
09.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весілля»
11.10 «Міняю жінку»
12.50, 13.25 «Сліпа»
13.50, 14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 «Розсміши коміка 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Т/с «Свати»
21.15 Т/с «Центральна лікарня»
23.10 Х/ф «Помста пухнастих»

05.40, 20.00, 01.35 «Подробиці»
06.30, 11.15 Д/п «Слідство вели»
08.15 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
09.15, 21.00 Т/с «Дурна кров»
13.00 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
16.45 «Давай одружимося»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
23.00 Т/с «Територія краси»

07.12 Т/с «Друзі»
10.10 Т/с «Щасливі разом»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Супермодель по-українськи
22.00 Х/ф «Мачо і Ботан» 
23.55 Київ вдень і вночі

07.20, 16.00 «Все буде добре!»

09.20 «Зіркове життя»
10.15 «Вагітна у 16»
11.15 «Доньки-матері»
12.10 «Танцюють всі!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Врятуйте нашу сім’ю»

05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Патруль. Самооборона
10.30 Т/с «На безіменній висоті»
11.45, 13.20 Х/ф «Доктор Ноу»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20, 22.20 Т/с «Відділ 44» 
16.55, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
17.50 Т/с «Останній бій майора 
Пугачова» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.20 Х/ф «Із Росії з любов’ю» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.50, 00.35 «Моя правда»
11.40, 23.25 «Криве дзеркало»

12.50 Х/с «Весілля з посагом»
15.00, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.50 Х/ф «Альошчине кохання»
18.20 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
21.30 Х/с «Мемуари Шерлока 
Холмса»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 12.10, 01.15 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «101 зброя, що змінила 
світ»
11.10 «6 кадрів»
12.45 «Відеобімба»
13.45, 23.55 Т/с «МЕК 8» 
14.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
15.00 Т/с «Загублений світ»
15.55, 22.00 Т/с «Перевізник» 
16.50 Х/ф «Повстання андроїдів» 
19.20 «Люстратор. Спецпроект»
20.00 Х/ф «Безстрашний» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 Т/с «90210: Нове 
покоління» 
10.40 «Орел і Решка. Шопінг»

12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.40, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.10 Т/с «Доктор Блейк» 
19.30, 04.50 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Банши - 3»

06.00 -10.10 Мультфільми
11.00 Х/ф «Попелюшка»
12.10 Т/с «Якось у казці»
13.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.50, 23.00 Віталька
14.45 Т/с «Домашній арешт»
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50 Одного разу під Полтавою
20.15 Одного разу в Одесі
20.55 Т/с «Кухня»

06.00, 07.00, 08.00, 20.30 Новини
09.05 Казки Лірника Сашка
09.20 М/ф «Друзі янголів»
09.35 Суспільний університет
10.20 Т/с «Таксі»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 
України
13.30, 20.00, 20.45 Студія. Ріо-2016
14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. Веслуван-
ня академічне. Велоспорт. Стрільба з 
лука. Дзюдо. Кінний спорт
18.00 ХХХІ Олімпійські ігри. Теніс. 
Стрільба кульова. Плавання
21.15, 22.45 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Стрільба з лука. Спортивна гімнастика. 
Важка атлетика. Дзюдо. Бокс
22.40 Мегалот

06.05, 04.35 «Битва салонів»
07.00, 08.00 «Найкращий ресторан»
09.00, 16.45, 19.30, 00.55 ТСН
09.45 «Чотири весілля»
11.10 «Міняю жінку»
12.50, 13.25 «Сліпа»
13.50, 14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Розсміши коміка»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Т/с «Свати»

21.15 Т/с «Центральна лікарня» 
23.10 Х/ф «Зубна фея 2»

05.40, 20.00, 01.45 «Подробиці»
06.30, 11.15 Д/п «Слідство вели»
08.15 «Орел і Решка.»
09.15, 21.00 Т/с «Дурна кров» 
13.00 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
16.45 «Давай одружимося»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
23.00 Т/с «Територія краси»

06.05 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.22 Т/с «Друзі»
10.10 Т/с «Щасливі разом»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Супермодель по-українськи
21.45 Х/ф «Мачо і Ботан 2»
23.55 Київ вдень і вночі

07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Україна має талант!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 01.50 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21.00 «Містичні історії-5»
22.35 «Давай поговоримо про секс»

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Патруль. Самооборона
10.35, 17.50 Т/с «Останній бій майора 
Пугачова»
11.40, 13.20 Х/ф «Із Росії з любов’ю» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20, 22.20 Т/с «Відділ 44»
16.55, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Голдфінгер»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
10.30, 00.35 «Моя правда»
11.20, 23.25 «Криве дзеркало»
12.30 Х/с «Ось така музика...»
14.05, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
15.55 Х/с «Весілля з посагом»
18.05 Х/ф «Трембіта»
21.30 Х/с «Мемуари Шерлока Холмса»

06.00 Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 12.10, 01.15 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 23.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «101 предмет»
11.10 «6 кадрів»
12.45 «Відеобімба»
13.40, 23.55 Т/с «МЕК 8» 
14.05 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.55 Т/с «Загублений світ»
15.50, 22.00 Т/с «Перевізник» 
16.45 Х/ф «Пірати семи морів»
19.20 «Люстратор 7,62»
20.00 Х/ф «Школа бойових мистецтв»

05.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210: Нове покоління» 
10.40 «Орел і Решка. Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Украї-
ною
09.15, 04.35 Зірковий шлях
11.30 Т/с «Королева гри» 16+
14.40, 15.30 Т/с «Печалі-радості 
Надії» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Гроші на двох» 

06.00 «Таке спортивне життя»
06.35 «Відлуння»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
13.50, 17.45 По дорогах мистецтва
14.45 НЛО: секретні архіви
16.10, 21.00 Сироти дикої природи
18.15 «Іпостасі спорту»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.40 Мова тварин
22.05 Природа сьогодні
23.00 Коли природа завдає удару 
у відповідь

19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

06.55 Х/ф «Шереметьєво-2»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.35, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.15, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.10 Т/с «Доктор Блейк» 
19.30, 04.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Банши - 3» 

06.00 -10.10 Мультфільми
11.00 Х/ф «Біляночка та Розочка»
12.10 Т/с «Якось у казці»
13.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.50, 23.00 Віталька
14.45 Т/с «Домашній арешт»
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50 Одного разу під Полтавою
20.15 Одного разу в Одесі
20.55 Т/с «Кухня»

06.00, 11.30, 05.05 Реальна містика

Enter-фильм

2+2

2+2

НТН

07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
12.30, 21.00 Т/с «Однолюби»
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 «Відлуння»
07.00, 22.10 Природа сьогодні
08.00, 17.40, 18.35, 21.30 «Погода»
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.45 «Соціальний статус»
14.45, 23.10 Скарби і смертельні 
таємниці морів
16.15, 21.00 Сироти дикої природи
17.45 По дорогах мистецтва
18.15 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона.
21.40 Глобал - 3000

2+2

Оголошення

06.00, 11.30, 05.05 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
12.30, 21.30 Т/с «Однолюби»
14.40 Т/с «Жіночий лікар»
15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I»

06.00 «Таке спортивне життя»
06.30 Мова тварин
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни»
13.45 «Будьте здорові!»
13.55 По дорогах мистецтва
14.45 Коли природа завдає удару 
у відповідь
16.15, 21.05 Сироти дикої природи
17.45 «Соціальний статус»
18.20, 05.00 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона.
21.40 «Відлуння»

УКРАЇНА

ТОНІС

УКРАЇНА

ТОНІС

Enter-фильм

                                              Продаю 
земельну
 ділянку

 11,33 сот 
під будівництво 
в с.Хотянівка 
(масив Баштан)
Ціна договірна.

Тел.: 
(098)981-14-77

* * *

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

 Мармайт — пряная пищевая паста, 
изготовленная из концентрирован-
ных пивных дрожжей с добавлением 
трав и специй. К несомненным досто-
инствам Мармайта следует отнести 
высокое содержание пяти витаминов 
группы В (особенно В 12 и рибофла-
вина B2), а также фолиевой и никоти-
новой кислот при низком содержании 
сахара и жира.
   В Мармайте имеется практически 
полный набор витаминов, необходи-
мых для кожи, волос, ногтей и зубов.
   Производство: Англия.

(098)981-14-77

А й справді...
                                                                                      

6 Телепрограмма
№16(295), пятница, 5 августа 2016 г.



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

  Четвер 11 серпня 2016 року

 

  

  П’ятниця 12 серпня 2016 року

Субота 13 серпня 2016 року

УТ-1

ICTV

Інтер

К-1

Новий

СТБ

1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

НТН

СТБ
ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 14 серпня 2016 року
2+2

06.35 Золотий гусак
07.30 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.05 Казки Лірника Сашка
09.20 Як це?
09.35 Суспільний університет
10.20 Т/с «Таксі»
11.05 ХХХІ Олімпійські ігри. Спор-
тивна гімнастика. Дзюдо. Важка 
атлетика
13.30, 20.00, 20.45 Студія. Ріо-2016
14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. Веслу-
вання академічне. Фехтування. 
Стрільба з лука
17.30 ХХХІ Олімпійські ігри. Настіль-
ний теніс. Кінний спорт. Дзюдо. Бокс. 
Стрільба кульова
21.15 ХХХІ Олімпійські ігри. Стрільба 
з лука. Дзюдо. Велоспорт. Спортив-
на гімнастика. Фехтування

06.05 «Битва салонів»
07.00, 08.00 «Найкращий ресторан»
09.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весілля»
11.10 «Міняю жінку»
12.50, 13.25 «Сліпа»
13.50, 14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 «Розсміши коміка 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»

20.15 Т/с «Свати»
21.15 Т/с «Центральна лікарня» 

05.40, 20.00, 01.35 «Подробиці»
06.30, 11.15 Д/п «Слідство вели»
08.15 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
09.15 Т/с «Дурна кров» 
13.00 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
16.45 «Давай одружимося»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Х/ф «Будинок для двох»
23.00 Т/с «Територія краси»

06.05 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.22 Т/с «Друзі»
10.10 Т/с «Щасливі разом»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Супермодель по-українськи
22.20 Х/ф «Еверлі» 
00.15 Київ вдень і вночі

07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зіркове життя»
09.55 «Врятуйте нашу сім’ю»
12.45 «Україна має талант!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 02.20 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Містичні історії»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Патруль. Самооборона
10.35, 17.50 Т/с «Останній бій майора 
Пугачова» 
11.40, 13.20 Х/ф «Голдфінгер»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20, 22.20 Т/с «Відділ 44» 
16.55, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Куляста блискавка»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.20, 00.30 «Моя правда»
12.10, 23.20 «Криве дзеркало»
13.10 Х/ф «Альошчине кохання»
14.40, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.30 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
17.50 Х/ф «Доля людини»
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
чотирьох»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео по-україн-
ськи»
07.35, 12.10, 02.35 «Облом.UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20, 23.20 «Секретні ма-
теріали»
09.20 Д/п «101 гаджет, що змінив 
світ»
11.10 «6 кадрів»
12.45 «Відеобімба»
13.40, 23.55 Т/с «МЕК 8» 
14.05 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.55 Т/с «Загублений світ»
15.50, 22.00 Т/с «Перевізник» 
16.45 Х/ф «Пірати семи морів: Чорна 
борода»
20.00, 00.45 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв « 

05.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 00.45 Т/с «90210» 
10.40, 02.15 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»

07.55 Золотий гусак
08.35 Смакота
09.10 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Хочу бути
10.15 Школа Мері Поппінс
10.30 Казки Лірника Сашка
11.00 ХХХІ Олімпійські ігри. Легка атле-
тика. Важка атлетика. Дзюдо
13.30, 20.00, 20.45 Студія. Ріо-2016
14.45 ХХХІ Олімпійські ігри. Веслуван-
ня академічне. Фехтування
18.00 Легка атлетика. Теніс. Стрільба 
кульова
20.30 Новини
21.15, 22.45 Стрільба стендова. Стриб-
ки у воду
22.40 Мегалот
23.40 Велоспорт. Фехтування

06.00 «Шість кадрів»
06.50, 03.40 Х/ф «Міст у Терабітію»
08.40, 19.30 ТСН»
09.40 «Світське життя»
10.40 Т/с «Центральна лікарня» 

16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
23.15 Х/ф «Под солнцем Тоскані»

07.20 «Мультфільм»
08.00, 20.00 «Подробиці»
09.00 Х/ф «Скринька Марії Медічі»
10.50 Х/ф «Мільйон у шлюбному кошику»
12.45 Х/ф «Егоїст»
14.25 Х/ф «Я буду чекати тебе завжди»
18.10, 20.30 Т/с «Фродя»
22.25 Х/ф «Тариф «Щаслива родина»

06.05 Х/ф «Рок у літньому таборі»
07.57 Дешево і сердито
10.05 Хто зверху
14.05 Т/с «СашаТаня» 
16.25 Х/ф «Місія нездійсненна» 
23.20 Х/ф «Мисливці за розумом» 

05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 «Перевтілення»

07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
07.10, 05.30 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с «Тільки про любов»
17.15, 19.40 Т/с «Некохана»
21.50 Х/ф «Наречений»
23.40 Реальна містика

06.00 Д/ф «Кінофан. Здогадки Лі Мі»
07.55, 12.25, 20.55 «Погода»
09.50 «Шеф-кухар країни» 
11.00, 19.00 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.40 По дорогах мистецтва
14.30 «Зимою і літом мандруємо 
світом»
15.25 Скарби і смертельні таємниці 
морів
16.25 Природа сьогодні
17.00 Сольний концерт 
20.10 Біла планета
21.00 Зоопарки світу
22.05 Х/ф «Голод»

13.30 Т/с «Центральна лікарня» 
15.20 Т/с «Свати»
20.15, 02.30 Х/ф «Шукаю жінку з 
дитиною» 

06.45 «Мультфільм»
07.40, 20.00, 00.20 «Подробиці»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
13.00 Т/с «Фродя»
16.45 Х/ф «Тариф «Щаслива 
родина»
18.25, 20.30 Х/ф «Чоловік на 
годину»
22.30 Х/ф «Егоїст»

09.10 Х/ф «Мачо і Ботан 2» 
11.20 Х/ф «Місія нездійсненна»
21.00 Х/ф «Вторгнення» 
23.00 Х/ф «Аварія» 

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.00 Х/ф «Тато напрокат»

15.10 «Містичні історії»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла»

07.45 Провокатор
08.45 Зірка YouTube
09.50 Дивитись усім!
10.50 Без гальм
11.15, 13.00 Х/ф «Ягуар» 
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Час відплати» 
16.00 Х/ф «Золоте око»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф «Завтра не помре 
ніколи» 
21.45 Х/ф «Повітряний маршал» 
23.50 Х/ф «Без компромісів» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.40, 22.50 «Літній жарт з...»
11.05 «Невідома версія. Найчарівні-
ша та привабливіша»
11.50 Х/ф «Зупинка на вимогу»
19.40 Х/ф «Бережіть жінок»
22.00 «Невідома версія. Королева 
Бензоколонки»

00.25 Х/ф «У бору брусниця»

06.00 Мульты. Мультфильмы
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
09.00 Бушидо
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Люстратор. Спецпроект»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 «Цілком таємно»
15.00 Прем»єра! Д/п «Дембель»
16.00 «Хоробрі серця»
16.50 4 тур ЧУ з футболу «Чорно-
морець»- «Олімпік» 
19.00 Х/ф «Універсальний солдат» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.15 Х/ф «Викрадення» 

05.00 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.10 М/ф «Бунт пернатих»
11.50 М/с «Міа та я»
13.10 «Орел і Решка»

19.10, 01.15 «Вечірній квартал»
21.00 Х/ф «Домашній арешт»
23.10 «КВН»

05.30 «Правда життя. Професії»
06.00 Х/ф «34-й швидкий»
07.25 Х/ф «Будні карного розшуку»
09.00 Т/с «Походеньки нотаріуса 
Неглінцева»
13.00 «Розсміши коміка»
15.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки - 2»
16.40 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Втеча» 
23.00 Х/ф «Три години на втечу» 

06.00, 10.10 М/с «Дора-мандрів-
ниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультmix
09.50 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Дора і друзі»
11.35 М/ф «Барбі: Перлинна 
принцеса»
12.45 Х/ф «Король скейтборду»
14.15 Х/ф «Карибське золото»
16.00 Т/с «Домашній арешт»

07.55 Золотий гусак
08.20 Світ on line
08.35 Смакота
09.25 ХХХІ Олімпійські ігри. Важка 
атлетика. Легка атлетика
11.45 Фольк-music
12.50 Перша шпальта
13.30, 20.00, 20.45 Студія. Ріо-2016
14.30 Бадмінтон
15.00 ХХХІ Олімпійські ігри. Фехту-
вання. Легка атлетика. Синхронне 
плавання. Бокс. Теніс
19.00 Кінний спорт. Бокс. Теніс. 
Стрільба кульова. Вітрильний спорт
20.30 Новини
21.15 Спортивна гімнастика. Стриб-
ки у воду. Велоспорт
23.30 Велоспорт. Фехтування. Бокс. 
Важка атлетика

06.45 «Ювілейний коцерт гурту ВВ. 
30 років»
08.05 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05, 19.30 ТСН
11.00, 12.20 «Світ навиворіт»

18.00 Одного разу під Полтавою
20.00 Країна У
23.00 Віталька

06.50, 19.00, 01.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.50, 22.00 Х/ф «Віддам дружину в 
хороші руки» 
11.45 Т/с «Некохана»
15.20 Х/ф «Наречений»
17.10, 19.40 Т/с «Берег надії»
00.00 Реальна містика

06.10 Д/ф «Кінофан»
07.50 Натхнення
09.50, 21.35 Зоопарки світу
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.35 «Мандруємо світом»
14.10 «Шеф-кухар країни» 
15.20 Подорож в царство тварин
16.25 Природа сьогодні
17.00 «Орбіта» 
17.45 «Euro show» 
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.25 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Євромакс

К-1

УТ-1

18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

06.45 Х/ф «Чорта з два» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.40, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.10 Т/с «Доктор Блейк» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»
23.45 Т/с «Банши - 3» 

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Черепашки ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультmix
09.50 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину»
12.10 Т/с «Якось у казці»
13.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.50, 23.00 Віталька
14.45 Т/с «Домашній арешт»
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50 Одного разу під Полтавою

20.15 Одного разу в Одесі
20.55 Т/с «Кухня»

06.00, 11.30, 05.05 Реальна містика
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
12.30, 21.00 Т/с «Однолюби»
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C.S.I» 

06.00 «Таке спортивне життя»
06.35 Глобал - 3000
07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.50, 17.45 По дорогах мистецтва
14.40, 23.10 Скарби і смертельні 
таємниці морів
16.10, 21.00 Сироти дикої природи
18.20 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 «Відлуння»

13.05 Х/ф «Вам і не снилося»
15.00 Х/ф «Це мій собака»
17.00 Х/ф «Терміново, шукаю чоловіка»
19.00 Х/ф «Тато напрокат»
23.10 «Давай поговоримо про секс»

08.45 Більше ніж правда
09.45 Секретний фронт
10.40 Антизомбі
11.45 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.00 Інсайдер
14.00 Х/ф «Живеш тільки двічі»
16.15 Х/ф «Час відплати» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Золоте око»
22.50 Х/ф «Без компромісів» 

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
09.55, 22.45 «Літній жарт з...»
11.30 «Невідома версія. Королева Бен-
зоколонки»
12.10 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
14.50 Х/ф «Майор «Вихор»

18.55 Х/ф «У квадраті 45»
20.20 Х/ф «Мачуха»
22.00 «Невідома версія. Найчарівніша 
та привабливіша»

06.00 Мульты. Мультфильмы
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Нове Шалене відео»
08.25 «Облом.UA»
10.25 «Вайпаут»
12.10 «Top Gear»
14.00 «ДжеДАІ»
15.00 Х/ф «Кікбоксер - 2: Дорога назад» 
16.50 Футбол «Волинь» - «Зірка»
19.20 Футбол «Дніпро» - «Ворскла»
21.30 Х/ф «Сірі» 

05.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.10 М/с «Міа та я»
11.30 М/ф «Бунт пернатих»
13.15 «КВН»
15.10 «Розсміши коміка»

17.10 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Раптово вагітна» 

08.40 Х/ф «Слухати у відсіках»
11.30, 03.35 «Речовий доказ»
15.00 Т/с «Детективи» 
19.00, 03.05 «Свідок»
19.30 Т/с «Втеча» 
23.30 Х/ф «Заміна 4» 

06.00, 10.10 М/с «Дора-мандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультmix
09.50 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Дора і друзі. Пригоди в місті»
11.35 М/ф «Принц Єгипту»
13.25 М/ф «Барбі: Перлинна принце-
са»
14.50 Х/ф «Король скейтборду: Най-
більш вертикальний примат»
16.30 Х/ф «Карибське золото»
18.15 М/ф «Льодовиковий період 3. 
Ера динозаврів»
20.00 Х/ф «Ларго Вінч. Початок» 
22.00 Одного разу під Полтавою

ICTV

НТН
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06.00, 07.00, 08.00, 20.30 Новини
06.35 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
09.05 Казки Лірника Сашка
09.20 Хочу бути
09.35 Суспільний університет
10.20 Т/с «Таксі»
11.05 РЕ:ФОРМА
11.35 ХХХІ Олімпійські ігри. Теніс
13.30, 20.00, 20.45 Студія. Ріо-2016
14.30  Веслування академічне. 
Стрільба з лука. Легка атлетика. 
Дзюдо
17.00 Кінний спорт. Стрільба кульо-
ва. Бокс. Теніс. Плавання
21.15 Батут. Ходьба. Стрільба з 
лука. Важка атлетика
23.00 Дзюдо. Стрибки у воду. 
Велоспорт

06.05 «Битва салонів»
07.00, 08.00 «Найкращий ресто-
ранм»
09.00, 16.45, 19.30 ТСН»
09.45 «Чотири весілля 5»
11.10 «Міняю жінку - 3»
12.50, 13.25 «Сліпа»
13.50, 14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 «Розсміши коміка
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.20 «Сватики «
20.50 «Концерт гурту ТІК
22.00 «Світське життя»
23.00 «Ювілейний коцерт гурту ВВ. 
30 років»

05.40, 20.00, 02.45 «Подробиці»
06.30, 11.15 Д/п «Слідство вели»
08.15 «Орел і Решка»
09.15 Х/ф «Будинок для двох»
13.00 «Судові справи»
14.55 «Сімейний суд»
16.45 «Давай одружимося»
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Х/ф «Я буду чекати тебе 
завжди»

06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.22, 00.00 Київ вдень і вночі
11.00 Супермодель по-українськи
19.00 Т/с «СашаТаня» 
20.00 Х/ф «Янголи Чарлі»

06.25 «Зіркове життя»

08.20 Х/ф «Вам і не снилося»
10.15 Х/ф «П»ять років та один 
день»
12.10 Х/ф «Повернення в Едем»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 Х/ф «Це мій собака»
22.35 Х/ф «Терміново, шукаю 
чоловіка»

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Патруль. Самооборона
10.25, 17.55 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова» 
11.15, 13.20 Х/ф «Куляста блискав-
ка»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Т/с «Відділ 44»
17.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетчком «На трьох»

05.45, 08.00, 09.30 Мультфільми
07.30, 09.00 «Top Shop»
11.15 «Моя правда»

12.05 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
14.35, 19.40 Х/с «Комісар Рекс»
16.15 Х/ф «Доля людини»
18.05 Х/ф «Мачуха»
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака 
Баскервілів»
23.25 Х/с «Повторення пройденого»

06.00 Мульти. Мультфільми
06.35 «Нове Шалене відео»
07.35, 12.10, 02.05 «Облом.UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 «Спецкор»
09.00, 19.20 «Секретні матеріали»
09.20 Д/п «101 страва»
11.10 «6 кадрів»
12.45 «Відеобімба»
13.40 Т/с «МЕК 8» 
14.05 Т/с «Мисливці за реліквіями»»
14.55 Т/с «Загублений світ»
15.50 Т/с «Перевізник» 
16.45 Х/ф «Викрадення» 
19.50 Футбол «Карпати» - «Шахтар»
22.00 Х/ф «Універсальний солда» 

05.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
05.50 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.15 «Мультфільми»
09.10 «Топ-модель у Парижі»
10.40, 02.00 «Орел і Решка»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і Решка»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10, 01.00 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»

06.55 Х/ф «34-й швидкий»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Судіть самі»
09.35, 17.20 Т/с «Детективи» 
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI» 
14.00, 19.00, 23.15 «Свідок»
15.10 Т/с «Доктор Блейк» 
19.30 Т/с «Кулагін та партнери»

06.00 10-10 Мультфільми
 11.00 Х/ф «Нове вбрання короля»
12.10 Т/с «Якось у казці»
13.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.50 Віталька
14.45 Т/с «Домашній арешт»
16.10 Країна У
18.10 М/ф «Принц Єгипту»
20.00 М/ф «Льодовиковий період 3. 

Новий

Інтер

1+1 

СТБ
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Enter-фильм

2+2

К-1

НТН

Ера динозаврів»
21.45 Х/ф «Ларго Вінч. Початок» 

06.00, 11.30 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
04.15 Події
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.10 Зірковий шлях
12.30, 21.00, 23.30 Т/с «Однолюби»
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня

05.55 «Таке спортивне життя. Яна 
Шемякіна»
06.20 «Будьте здорові!»
06.30, 21.40 «Відлуння»
07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники Другої 
світової війни»
13.50, 17.45 По дорогах мистецтва
14.40, 23.10 Скарби і смертельні 
таємниці морів
16.10, 21.00 Сироти дикої природи
18.15 «Цивілізація Incognita»
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
00.10 «Побачення» 

ТЕТ

УКРАЇНА

ТОНІС

СТБ
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19 серпняГеноцид? Майже...

Тобто в результаті матимемо 
країну пільговиків. До чого це 
призведе? До значного зростан-
ня видатків державного бюджету 
і збільшення дефіциту. А це не 
сподобається нашому основному 
кредитору — МВФ, який і вимагав 
збільшення тарифів до ринково-
го рівня. За вимогами того ж са-
мого МВФ дефіцит державного 
бюджету не може перевищувати 
3,7% ВВП. Українському уря-
ду, щоб сплачувати субсидії і не 
збільшувати дефіцит, доведеться 
збільшувати доходи державного 
бюджету, або скорочувати якісь 
інші видатки, щоб спрямувати ці 
кошти на сплату субсидій.

Враховуючи потребу збільшен-
ня тарифів (вимога МВФ) і од-
ночасно зубожілість населення, 
надання фінансової підтримки 
домогосподарствам є немину-
чим. Можна дискутувати лише 
про форму цієї підтримки: чи то 
має бути субсидія, чи адресна 
допомога, чи електронна «енер-
гетична картка».

Сьогодні варто констатувати 
той факт, що існуючий механізм 
нарахування субсидій не моти-
вує населення до здійснення 
заходів з енергозбереження і не 
враховує фактично спожиті по-
слуги, що має наслідком виник-
нення переплат з бюджету, які 
формують «віртуальні» кошти 
на рахунках надавачів послуг. 
За окремими даними, обсяг пе-
реплат за субсидіями вже склав 
близько 7 млрд гривень.

За таких умов будь-яке підви-
щення тарифів лише перефор-
матовує механізм безпосеред-
нього дотування НАК «Нафтогаз 
України» (що існувало раніше) на 
дотування населення через ме-
ханізм субсидування. Тобто, про-
блема розрахунків залишається 
не вирішеною, а в умовах низької 
платоспроможності населення 
потребує все більших видатків 
з бюджету — лише у 2016 році 
на ці цілі передбачено в бюджеті 
40,3 млрд. гривень.

Найвірогідніше, Кабмін викро-
юватиме кошти звідусіль «по ко-
пійці». Але ж це дорога в нікуди. 
Тарифи мають зростати разом 
із доходами громадян. Однак, 
оскільки тарифи постійно збіль-
шуються, а доходи ростуть на-
віть повільніше, ніж інфляція, то, 
скоріше за все, при складанні 
бюджету на 2017 рік ми знову по-
чуємо про «затягування пасків».

«Ідеальним» шляхом для 
збільшення видатків держбюдже-
ту на субсидії було б зростання 
економіки і відповідне збільшен-
ня надходжень до державного 
бюджету та зменшення видатків. 
Адже таким чином менше домо-
господарств потребувало б під-
тримки з боку держави. Але, як 
засвідчує практика, доходи дер-
жавного бюджету збільшуються 

Війна на знищення: 
тарифи 
проти субсидій

На сьогодні 9 з 15 мільйонів домогосподарств неспроможні 
самостійно платити за житлово-комунальні послуги за новими 
тарифами. Але це ще не кінець. Тарифи, як відомо, й надалі 
зростатимуть. Зокрема, вартість електроенергії вчергове 
зросте з 1 вересня цього року, а згодом ще раз — з 1 березня 
2017-го р.

Зрозуміло, що зростання тарифів на електроенергію призве-
де до зростання тарифів на воду та опалення. Відтак, кіль-
кість домогосподарств, які будуть неспроможні платити за 
житлово-комунальні послуги і потребуватимуть субсидій на їх 
сплату, збільшиться.

за рахунок інфляції, розпродажу 
державного майна й скорочення 
соціальних видатків.

У 2016 р. уряд передбачив 35 
млрд грн на виплату субсидій. 
Але у Мінсоцполітики вважають, 
що цієї суми буде замало, й мо-
тивують свої розрахунки новою 
ціною на газ, яка з 1 липня 2016 
року стала єдиною для усіх кате-
горій споживачів. Тобто, за попе-
редніми розрахунками урядовців, 
на субсидії у 2016 році буде по-
трібно 43 млрд грн, у 2017 році — 
80 млрд грн.

Де брати ці гроші?
По-перше, владі доведеться 

звертатися до міжнародних кре-
диторів із проханням перегляну-
ти умови надання траншів. На-
дання субсидій для населення 
— це єдиний шлях якось знизи-
ти градус соціальної напруги та 
водночас зберегти гарне реноме 
перед основним кредитором — 
МВФ.

По-друге, джерелом надход-
жень можуть стати рентні пла-
тежі, які сплачують видобувні 
компанії до державного бюджету. 
Але, тут для більш привабливого 
та конкурентного ринку, уряду по-
трібно взяти на себе відповідаль-
ність та переглянути і встановити 
такі рентні платежі, щоб іноземні 
інвестори та державні компанії 
були зацікавлені працювати на 
нашому ринку. Такі різкі «стриб-
ки» зі зміною ренти з 29 до 70%, 
які відбулися за останній рік, на-
впаки відвернули іноземні ком-
панії. Рента повинна бути на рівні 
10-12%.

Такої «моделі» надання суб-
сидій як у нас, не існує в жодній 
країні світу. Енергетичні субсидії 

в Україні за задумом — це ці-
льові субсидії на житлово-кому-
нальні послуги для малозабезпе-
чених верств населення. Проте 
насправді, це є прямі бюджетні 
трансферти виробникам та спо-
живачам енергетичних ресурсів, 
як і податкові пільги, перехресне 
субсидування в електроенерге-
тиці, підтримка вугільної промис-
ловості та інші механізми дер-

на соціальні виплати — субси-
дії, пенсії, зарплати бюджетників 
тощо.

Як найоптимальніше 
організувати процес 

верифікації даних із надання
субсидій населенню?

По-перше, повинна бути Єди-
на база абонентів по Україні, а 
не окремо у кожній області, як це 
сьогодні.

По-друге, підрозділи Мінсоц-
політики, які отримують докумен-
ти від громадян на отримання 
субсидії, повинні мати доступ 
до всіх баз даних для перевірки 
даних про фінансово-майновий 
стан з офіційних реєстрів — про 
земельні ділянки, нерухомість, 
про корпоративні права, про 
банківські рахунки і кошти. У 
держави достатньо ресурсів для 
того, щоб це все запровадити.

Зрозуміло й інше. Україна по-
винна виконувати взяте на себе 
зобов’язання підписаного раніше 
меморандуму про співпрацю з 
МВФ, який передбачає до 1 квіт-
ня 2017 року доведення цін на 
газ для населення до ринкового 
рівня.

Варто згадати, що чергове 
підвищення тарифів планува-
лось з 1 квітня до 75% парите-
ту. Проте уряд прийняв рішення 
підвищити тарифи до 100% й ви-
конати зобов’язання навіть біль-
ше, ніж від нього вимагає МВФ. 
Згідно з ухваленим від 27 квітня 
рішенням Кабінету міністрів, по-
чинаючи з 1 травня 2016 року в 
країні діє єдина ціна на газ для 
населення та промисловості на 
рівні 6879 гривень.

Пояснення таких дій наступне 
— завдяки скасуванню заниже-
ної ціни на газ власного видоб-
утку закладені передумови для 
збільшення власного видобутку 
газу і забезпечення до 2020 року 
енергетичної незалежності Украї-
ни. Такий крок дозволить залучи-
ти значний інвестиційний ресурс 
у розвиток власного видобутку 
газу, а, також, зникнуть маніпуля-
ції з різними цінами для різних ка-
тегорій споживачів. Але тут слід 
зазначити, що уряд не зробив го-
ловного — не обґрунтував, чому 
саме така повинна бути ринково 
визначена ціна та не врахував 
соціально-економічні реалії жит-
тя в Україні.

Юрій Мироненко, 
«Новое Время»

жавної підтримки.
Торік було витрачено 19 млрд 

грн на цільові субсидії для до-
могосподарств, в той час як за-
гальна сума прямих і непрямих 
енергетичних субсидій сягнула 
153 млрд грн. Замість того щоб 
ці кошти спрямувати на школи, 
лікарні, енергоефективність та 
підвищувати рівень життя насе-
лення, ми витрачаємо на дотації 
«Нафтогазу», видобувні компанії 
та заходи з отримання субсидій.

Тому першочергові завдання 
для уряду: реформування ме-
ханізму надання субсидій для на-
селення потрібно провести таким 
чином, щоб ця система мотивува-
ла споживачів підвищувати енер-
гоефективність власного житла 
і знижувати обсяги споживання 
газу. Одним із ефективних ме-
ханізмів може стати монетизація 
субсидій. Додатковим чинником 
може бути те, щоб система суб-
сидій працювала таким чином, 
аби не тільки гарантований по-
стачальник (напр. «Нафтогаз»), 
отримував би з бюджету субсидії. 
Потрібно, щоб держава забезпе-
чила механізм покриття субсидії 
для кожного приватного поста-
чальника, який хоче постачати 
газ безпосередньо побутовому 
споживачу.

Нині уряд не повністю готовий 
до повної монетизації субсидій 
через відсутність «живих» гро-
шей у бюджеті та загрозу зро-
стання заборгованості населення 
за ЖКП. Зараз не існує єдиного 
бачення щодо впровадження мо-
нетизації. Це питання відкладено 
на 2017 рік. Але, якщо систему 
субсидій не реформувати вже 
зараз, то більшу частину бюдже-
ту 2017-го р. ми витратимо лише 

Чим загрожує Україні перетворення на країну пільговиків

Після бесіди про хрест і про славу 
царства Свого, Ісус Христос, під час 
перебування Свого в Галілеї, взяв з 
учнів Своїх трьох свідків воскресіння 
дочки Яіра, Петра й двох братів, Якова 
й Івана, і тільки з ними одними пішов 
на найвищу в тому місці гору - Фавор, 
щоб там помолитися. Зійшовши на 
вершину гори, Він став на молитву, а 
Його учні сіли відпочити й від втоми 
заснули. Під час цієї-то молитви від-
булося дивовижне преображення Ісуса 
Христа і дотикове Його учням відкри-
лася Його слава, як Єдинородного від 
Отця. Вид лиця Його змінився: воно 
просяяло як сонце. І стала одежа Його 
біла як сніг, заблищала як світло. І з 
іншого світу постали сюди два най-
більших пророки, законодавець Мойсей 
і Ілія. Вони з’явилися у славетному 
вигляді; але розмовляли з Ісусом Хри-
стом про останні дні земного життя 
Його, які Він повинен закінчити в 
Єрусалимі. Прокинулись апостоли: і 
побачили славу Його й обох мужів тих, 
що стояли з Ним. Серця їх наповни-
лися нез’ясовним захопленням: втім 
вони спостерігали і слухали мовчки. 
Але коли пророки відходили від Ісуса 
Христа, Петро не втримав пориву за-
хопленої душі, він вигукнув: «Учителю, 
Учителю, Господи, як добре бути нам 
тут! Якщо хочеш, поставимо тут три 
намети. Один Тебі. Один Мойсеєві і 
один Іллі.» Коли він це говорив, раптом 
стала світла хмара та осяяла їх, і зій-
шов із хмари голос: «Це Син Мій Улю-
блений, в якому все Моє благовоління, 
Його слухайте.» Почувши цей голос, 
учні попадали на обличчя свої від стра-
ху. Але Ісус Христос підійшов до них і 
сказав: «встаньте і не бійтеся.» Коли 
вони вийшли, то біля себе нікого вже 
не бачили крім одного Ісуса Христа. 
Коли вони сходили з гори, Ісус Христос 
наказав їм нікому не розповідати, що 
вони бачили, аж поки Син людський не 
воскресне з мертвих. (Мт 17:1-13, Лк 
9:28-36, Мк 9:2-12).

Преображення 
Господнє


