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Арсеній Петрович знає не лише
те, що знаємо ми з вами 
із засобів масової інформації,
засідань ВР, розповідей друзів 
і знайомих, Facebook, нарешті. 
Він знає набагато більше. І все 
прекрасно розуміє. Однак — вірить, 
що обійдеться. Вірить, 
що «проскочить», 
як В. Ющенко... Стор. 4

Хотіли як завжди, та люди не дали...

Таким чином, корінною реформою 
місцевого самоврядування тут, 
як кажуть, навіть, і «не пахне»... 
Знаючи це та відповідне ставлення 
до такої «реформи» громади, автори
«реформи від Яценюка» вирішили,
фактично, шантажувати людей 
обіцянкою віддати 60% 
ПДФО на місця в разі 
будь-якого(!) об’єднання

А тепер щодо участі народного
депутата у цій оборудці. 
Вказана схема власне 
підконтрольна п. Пашинському:
4 лютого 2015 р. через свої 
зв’язки в правоохоронних
органах нардеп пролобіював
закриття цього
кримінального
провадження...

Стор. 9

Якби громадські слухання щодо плану зонування 
території м. Вишгорода пройшли формально, далі 
місто забудовували б В. Решетняк з виконкомом...

Депутати міськради О. Семенов і О. 
Момот пояснили учасникам слухань, що 
все так і задумувалося: провести слу-
хання формально і «автоматом» отри-
мати право подальшу «забудовну» долю 
Вишгорода вирішувати на такому собі 
«міжсобойчику», який у нас називається 
«виконкомом».

«А раніше що, хіба не В. Решетняк 
вирішував що і де будувати?» — можли-
во, запитає хтось із читачів. — Тож, і далі 
буде все вирішувати, забудовуючи місто 
так, як йому заманеться... І яка різниця 
хто там буде руки піднімати — члени ви-
конкому чи депутати?».  

Це ж саме питання я задав депутату 
міськради О. Семенову після громадьких 
слухань, які відбулися 25 травня ц. р. в 
малому залі для засідань адмінбудинку.

— Будемо переконувати, — відповів 
О. Семенов. — Та й люди на сесії будуть 
приходити. Не те, що на виконком...

До речі, якби не мешканці міста, які 
попередили заступника В. Решетняка 
О. Рачинського, що не дадуть більше 
забудовувати місто як заманеться, та не 
вже згадані депутати О. Момот та О. Се-
менов, які почали задавати доповідачу 
(головному архітектору проекту Андрію 
Бучковському з ДП «НДПІ «Містобуду-
вання») абсолютно конкретні запитан-
ня,  вказуючи на недоліки та протиріччя 
плану зонування території, цей план вже 
міг би набути статусу такого, що благо-
получно пройшов громадські слухання. 
А так, його знову доведеться виносити 
на обговорення після виправлення не-
доліків...  

Про що ми вас, шановні читачі, пізніше 
повідомимо вже більш детально.

В. Борзовець 

Шановний Семене Ізраїльовичу!

Зі всією щирістю маю величезне задоволення привітати Вас із 
85-річним ювілеєм!

Своє життя Ви цілком і повністю поклали задля розвитку віт-
чизняної гідроенергетики. Вас знають як незамінного професіонала, 
порядну й чесну людину-патріота. 

Ви, як ніхто інший, знаєте, скільки зусиль і титанічної праці 
пішло на те, аби наш рідний район став таким, яким він є на сьогод-
ні.

Ви — мій Учитель і Наставник, який проторував дорогу по жит-
тю, надавав руку допомоги у складних ситуаціях, рятував слушною 
порадою і теплим словом. Дякую долі за те, що звела нас разом і ми 
працювали й працюємо над розбудовою нашої Вишгородщини та всієї 
України! Упевнений, що своїми діями я Вас ніколи не підведу.

Міцного Вам здоров’я, благополуччя, невичерпної енергії, бадьо-
рості, безмежного оптимізму, душевного спокою та радості!

З повагою,
Народний депутат України             Ярослав Москаленко
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Спочатку я хотів почати цю 
статтю так. «Якби я, раптом, зу-
стрів А. Яценюка (в метро, в черзі 
до каси в супермаркеті чи просто 
на вулиці), я відвів би його вбік і 
запитав: «Послухайте, Арсенію 
Петровичу! Хоча Майдан вас і не 
призначав прем’єром, а ви самі 
себе призначили, вашій політич-
ній силі, — «Народний фронт», 
— на виборах до ВР України 
люди повірили. Хоча, вірити, чес-
но кажучи, було непотрібно. Од-
нак, дуже вже хотілося. Вірити, 
що все змінилося. І всі ми зміни-
лися. І що змінилися ви з вашою 
політичною силою.  

Люди повірили вашій відносній 
молодості, вашим зовнішнім ін-
телігентності і інтелектуальності 
— знанню економіки і іноземних 
мов, вмінню переконливо висту-
пати та обіцяти гарні речі, вашій, 
так би мовити, «європейськості». 
Вам повірили настільки, що на 
виборах до парламенту ваш «На-
родний фронт» набрав більшість 
голосів і його фракція стала у ВР 
найбільшою.

Однак, дуже швидко всім стало 
зрозуміло, що за перші півроку 
роботи, — з березня по жовтень 
2014 р., — уряд під вашим керів-
ництвом так і не розпочав ре-
форми зовсім не тому, що йому 
спочатку заважали події в Кри-
му, війна на сході та відсутність 
президента, а ваші невміння та 
небажання проводити корінні 
реформи. Тому, що ви ці рефор-
ми так і не розпочали. Ні в листо-
паді та грудні 2014 р., ні в січні, ні 
в лютому, ні в березні, ні в квітні 
2015-го.   

Більше того: з кожним днем на-
род України продовжував впев-
нюватися в тому, що ви не лише 
не збираєтесь проводити ці ре-
форми, а, навпаки, «кришуєте» 
корупціонерів, зберігаючи старі 
корупційні схеми, та вдоскона-
люючи їх, підтримуєте олігархів, 
та, прикриваючись «вимогами 
МВФ», знищуйте середній клас, 
а простих людей доводите до 
жебрацького стану. І це — при 
постійній колосальній фінансовій 
допомозі Європи та міжнародних 
фінансових організацій! 

Так, ви показово, на телекаме-
ри «обурювались» нахабними чи-
новниками, які втратили будь-яке 
почуття страху. Наприклад, на 
засіданні Кабміну в січні 2015 р. 
«обурилися» вчинком заступни-
ка Мінрегіонбуду Д. Ісаєнка, який 
виставив в одній із соцмереж фо-
тографії свого відпочинку влітку 
2014 р. в Крибському морі, та 
ще й поставив дату — 27 серп-
ня 2014 р. Це були якраз ті дні, 
коли остаточно закривався іло-
вайський «котел», а пан Ісаєнко  
мав знаходитися в зоні АТО. Ви 
навіть на всю країну оголосили, 
що Д. Ісаєнко звільнений з поса-
ди. Більше того: ви, навіть, звер-
нулися до міністра Авакова, щоб 
МВС роззслідувало, яким чином 
Д. Ісаєнко отримав посвідчення 
учасника АТО. 

Однак, в мене виникає запи-
тання: а чи зацікавилися б ви 
діяльністю Д. Ісаєнка, якби де-
путати ВР України Б. Береза, Е. 
Соболєв, В. Парасюк, Б. Філатов 
та інші не змусили його написа-
ти заяву щодо відмови від цього 
статусу? Дуже сумніваюся. Знає-
те чому? Тому, що МВС на чолі 
з А. Аваковим і пальцем не по-
ворухнуло, щоб розслідувати, як 
Д. Ісаєнко опинився на Карибах 
серпні 2014 р. та як він отримав 

статус учасника АТО. А згодом 
депутат Д. Добродомов в ефірі 
«Шустер LIVE» на каналі «112 
Україна» оприлюднив документи, 
які свідчать, що заява Д. Ісаєнка, 
написана ним в стінах ВР Украї-
ни, так і не потрапила до Держ-
служби у справах ветеранів війни 
і учасників АТО, а якби й потра-
пила, то вони її не змогли б за-
довольнити, бо не мають такого 
права. І він залишається «учас-
ником АТО». 

Сьогодні, наскільки нам відомо, 
Д. Ісаєнко має статус... радника 

голови ВР України В. Гройсмана.
Незважаючи на те, що Інтернет, 
буквально, «забитий» журналіст-
ськими розслідуваннями щодо 
бурхливої діяльності Д. Ісаєнка, 
на якого були (і продовжують 
бути) замкнені сотні корупційних 
схем в сферах будівництва та 
архітектури по всій Україні. 

Знаєте, Арсенію Петровичу, 
одного цього факту вистачило 
б, щоб керівник уряду будь-якої 
цивілізованої країни пішов у від-
ставку. Більше того: щоб ним зай-
нялися правоохоронні органи. 

Однак, у нас — не цивилізова-
на країна. І правоохоронних ор-
ганів, які б захищали як інтереси 
народу загалом, так і інтереси 
окремої простої людини, не було 
і не існує. Наша міліція завжди 
закінчувалась і закінчується там, 
де починаються гроші і політика. 

Особисто мені це відомо кра-
ще, ніж будь-кому. Пояснити 
чому? Пояснюю: в свій час, мрію-
чи про видання незалежного ви-
дання, щоб заробити на нього 
гроші, я займався бізнесом. Ви-
тратив 6 років, щоб, нарешті, по-
будувати невеличкий павільйон 
в Оболонському районі м.Києва. 
І, таки, в 2005 р. заснував неза-
лежну газету, яка виходить вже 
біля 10 років. А влітку 2013 р. мій 
компаньон і співвласник павільй-
ону, підробивши документи і до-
мовившись із столичною архітек-
турно-будівельною інспекцією, 
отримав на моє майно право 
власності. «Генії»-слідчі із Обо-
лонського райвідділу м. Києва 
розслідують цю справу вже два 
роки. Незважаючи на те, що я 
написав з цього приводу десятки 
скарг, в тому числі і А. Авакову... 
Ви знаєте, Арсенію Петровичу, це 
ті самі слідчі, які «розслідували» 
справи майданівців. Вони нікуди 
не поділися.  Вони як були, так 
і залишилися бізнесменами від 
правоохоронних органів. І про-
довжують свою справу. Точнісінь-
ко так само, як і «беркутівці»,  які 
розганяли Майдан...

 А хіба історія з заступником А. 
Авакова Сергієм Чеботарем та 
побиттям його зятем журналістів 
телеканалу «Zik», які намагали-
ся зняти на телекамеру будинок 
доньки Чеботаря не є підтвердже-
ням того, що в нашому МВС нічо-
го не змінилося? Арсенію Петро-
вичу, ви, випадково, не дивилися 
розслідуваня програми «Наші 
гроші» телеканалу «Zik»за 16 
травня ц. р.? Якщо не дивилися 
— прошу, подивіться. Там є дуже 
багато цікавого. Про те, напри-
клад, як у 2006 р. Боярська лісо-

ва дослідна станція передала 10 
га мальовничого Чернечого лісу 
до сільради с. Лісників, а голова 
сільради вирішив зробити там за-
повідник. Як заступник Міністра 
Кабінету міністрів в уряді Ю. Ти-
мошенко С. Чеботар спеціаль-
ним листом просив Держкомзем 
дати дозвіл на забудову цих гек-
тарів, як сільський голова Ліс-
ників загинув у загадковому ДТП, 
а новий — Ольга Сагач, — двома 
траншами роздала цю землю ро-
дичам високопосадовців, серед 
яких були Володимир Крупко — 

син міністра Кабінету міністрів в 
уряді Ю. Тимошенко П. Крупка та 
донька його заступника С. Чебо-
таря Оксана... 

Там, також, йдеться про те, 
що будинок доньки С. Чеботаря 
знаходиться за високим парка-
ном, яким огороджено півтора 
гектара землі(!), що 75 соток (три 
ділянки) належить безпосеред-
ньо Чеботарям, а інші — такій 
собі А. Яворській, співзасновни-
ці ПП «А.Т.Н.». Що співзаснов-
ником цієї фірми-перевізника є 
той самий зять С. Чеботаря О. 
Поліщук, який, окрім того, ще є 
й співзасновником ПП «А.Т.Н.». 
Про діяльність ТОВ «А.Т.Н.» 
дуже цікаві речі («ліві» переве-
зення і не лише по Київській об-
ласті) розповів колишній керівник 
«Укртрансінспекції» В. Черненко. 

А ще з’ясувалося, що один із 
трьох будинків на обійсті Чебо-
тарів належить народному депу-
тату 7-го скликання Володимиру 
Продивусу. Діяльність якого пря-
мо пов’язують з незаконним ви-
добутком бурштину у Рівенській 
області і намаганням минулого 
року силою встановити контроль 
над копачами бурштину...  

Між іншим, міліціонери, таки, 
зацікавилися фактом побиття та 
пограбування журналістів. Але 
якось дуже своєрідно: виклика-
ють цих самих журналістів на 
допити через заяву доньки Чебо-
таря про втручання в її особисте 
життя. До речі, кілька днів тому 
стало відомо, що С. Чеботар піс-
ля пред’явлення йому підозри 
про вчинення злочину виїхав за 
межі країни... А через кілька днів 

ГПУ повідомила, що йому взагалі 
не пред’являлася підозра. І що 
він проходить свідком лише по 
тій справі із золотими злитками у 
власному кабінеті. Дивина — та 
й годі...

А історія з тільки що призна-
ченим в. о. начальником Де-
партаменту ДАІ МВС України О. 
Єршовим, який минулого року 
«забувся» задекларувати три-
поверховий маєток під Києвом, 
в якому давно проживає з роди-
ною, і який, тим не менше, успіш-
но пройшов люстрацію? А ще ба-

гато інших історій — від масових 
нарікань «даішників» на те, що 
начальники змушують їх брати 
хабарі до розповідей про торгівлі 
посадами в МВС?

От бачите, Арсенію Петро-
вичу: злитки золота і величезні 
суми грошей в робочому кабінеті, 
незрозумілі закордонні вояжі по 
підробним документам, знову ж, 
таки,  з великими сумами грошей, 
оборудки із землею, «кришуван-
ня» нелегальних перевезень, 
побиття журналістів (Чеботар і 
родичі), корупційні схеми в будів-
ництві та архітектурі (Ісаєнко і К°), 
а ще ж є газ, електроенергія, та-
рифи, дивовижна декларація чи 
то помічника, чи то не помічника 
А. Авакова Антона Геращенка та 
його істеричні стенання з трибуни 
ВР України про «агентів Кремля» 
у ВР, звинувачення колишнього 
голови Держфінінспекції Миколи 
Гордієнка, запитання нардепа Ю. 
Левченка щодо незаконної при-
ватизації «Укртелекому», на яке 
ви не звертаєте уваги...

До речі, щодо приватизації. Ви 
знаєте, Арсенію Петровичу, вра-
ховуючи «дику» приватизацію, в 
результаті якої, практично, все, 
зароблене українським наро-
дом, опинилося в руках окремих, 
часто не самих законослухня-
них громадян і компаній, я б на 
вашому місці почав би, якраз, із 
цього. Ні не з повальної реприва-
тизації на підставі «революційної 
доцільності», точніше, націоналі-
зації. Ні. Я почав би з перевірки 
законності приватизації. Створив 
би комітет чи міністерство (аген-
цію) з перевірки законності при-

Замість того, щоб ініціювати відставку 
А. Яценюка, депутати ВР України почали 
збирати підписи про відставку керівника 
МВС А. Авакова. Смішно? Швидше — сумно...

Місцеве самоврядування стосується всіх і кожного. Бо це — якість нашого з вами життя. 
Для того, щоб вказати на його недоліки, не потрібно бути професором політології чи права. По-

трібно, всього-навсього, лише жити в нашій країні. Бажано — не в закритому коттеджному містечку, 
мешканці якого керуються своїми законами, а в звичайному багатоквартирному будинку. 

Де в запльованому і обдертому під’їзді на половині сходових клітин ніколи немає світла, а на іншій 
половині є, але не тому, що про це потурбувались ЖЕКівські електрики, а тому, що лампочки вкру-
чуються самими мешканцями;  де на першому поверсі замість кількох десятків поштових скриньок 
цілими залишилися дві-три, а погнуті й розідрані останки інших теліпаються на іржавих цвяхах 
незрозуміло для чого; де в двох десятках метрів біля цього ж під’їзду навколо баків для сміття цього 
сміття, чомусь, завжди більше, ніж у самих баках; де мешканці першого поверху прославилися тим, 
що вже десять років судяться з ЖЕКом, бо не хотять платити за ліфт, яким вони не користуються, 
а жеківські юристи вперто доводять, що «платити повинні всі», бо «закон не робить виключення»; 
де вже не було поточного ремонту років сорок, однак, протягом всіх цих сорока років ЖЕК при всіх 
владах і керівниках держави, — від першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького до президента П. 
Порошенка, — справно списував на такі ремонти гроші, а разів із десять, на папері, навіть вдавався 
до «капітального  ремонту»; де мешканці ще з середини 90-х, наближуючись до власного під’їзду, 
намагаються заскочити в нього якнайшвидше з тієї причини, що бетонний навіс над ним може в 
будь-яку мить гепнутись їм на голову, та й під самим будинком намагаються не прогулюватись, щоб 
не отримати струс мозку від шматка штукатурки або облицювальної плитки; де... 

Втім, що там говорити. Самі знаєте. Як і про віртуальні таємничі «дератизації» і «дезінсекції», неба-
чені «техобслуговування систем протипожежної автоматики», нечувані «поливання клумб», «приби-
рання підвалів» та вже зовсім екзотичне «обслуговування димо-вентиляційних каналів», за що з нас 
із вами регулярно і систематично збирають  кровно зароблені. Як і про ледь теплі батареї взимку, за 
які доводиться платити, як за гарячі...  

ОТЖЕ, ЩО МИ ХОТІЛИ Б 
ВІД РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ?
А ще місцеве самоврядування 

— це розпорядження величезними 
матеріальними ресурсами, які теж 
віртуально, на папері належать 
жителям того чи іншого населено-
го пункту — землею та частиною 
житла, що будується приватними 
забудовниками. Однак, тут ситу-
ація ще гірша: міський (сільський) 
голова з місцевими депутатами, у 
відповідності з нашим чинним за-
конодавством, мають можливість 
розпоряджатися всім цим добром в 
міру своєї порядності. 

Іншими словами, закон дає мож-
ливість керівництву міста «на всіх 
фронтах», — через комунальні 
підприємства й без них, — вкрасти 
саме стільки, скільки воно забажає. 
Не більше і не менше. Такі вже в 
нас законодавці: приймають зако-
ни, сподіваючись, що виконувати 
їх будуть виключно законослухняні 
керівники.  Систематичне злодій-
ство й корупція ними, навіть, тео-
ретично не передбачаються...  

Отже, нам хотілося б, щоб ця 
реформа, в першу чергу, поста-
вила міських (сільських) голів 
та депутатів, які в перважній 
більшості є політиканами й бре-
хунами, та систематично розкра-
дали й продовжують розкрадати 
спільне майно територіальних 
громад,  під жорсткий контроль 
цих громад. 

Що мається на увазі? Абсолют-
но конкретні речі, конкретні схеми, 
за якими нас із вами обкрадають. 
Хто?

По-перше, житлово-комунальні 
підприємства, які отримують вели-
чезні кошти за послуги, які не нада-
ють, і через які (шляхом штучного 
завищення цін на послуги й това-
ри) «відмиваються» (розкрадають-
ся) величезні кошти.

По-друге, «теплові» комунальні 
підприємства, які так само дурять 
громадян по всій Україні, завищую-
чи ціни на теплоносії, «економля-
чи» на дахових котельнях, відсут-
ності лічильників і т. ін.

По-третє, житлове будівництво. 
Практично в кожному місті чи мі-
стечку України не існує будівель-
них компаній, які тим чи іншим чи-
ном не були б пов’язані з місцевою 
владою. Або це — власні компанії 
керівників міста, зареєстровані на 
родичів чи підставних осіб. Або це 
компанії друзів чи кумів керівника 
міста. Або це — компанії, де керів-
ники мають якусь частину влас-

«Реформа місцевого самоврядування» від А. Яценюка: 
«Зранку об’єднання — в обід гроші. Не буде об’єднання — 
не буде грошей». Все правильно: спочатку — «стільці»...

ності. Це, також, можуть бути  ком-
панії, керівники яких домовились 
з керівниками міста тим чи іншим 
способом «ділитися» не з містом, 
а особисто з ними прибутками від 
реалізації квартир. 

Результат: голова міста (села)
всіма можливими способами до-
помагає забудовнику. Можливості 
в нього величезні: від «можу дати 
земельну ділянку під забудову, а 
можу й не дати» до «можу дати 
там, де її взагалі неможливо отри-
мати, але я вирішу всі питання».

Якщо мова йде про державні кон-
тролюючі органи, то ясно, що в кор-
рупційному ланцюжку знаходяться 
і високі керівники цих органів. 

Місто Вишгород є прекрасним 
прикладом подібної «будівельної 
коррупції», «житлово-будівель-
ного» свавілля, коли будуються 
виключно високоприбуткові квар-
тири і не будуються неприбуткові 
соцсфера і інфракструктура. Зга-
дайте, хоча б, ТОВ «Ніка ЛТД», її 
фактичного власника колишнього 
заступника керівника Мінрегіонбу-
ду Д. Ісаєнка, та десятки багатопо-
верхівок, що з’явилися за остання 
роки в самих несподіваних місцях: 
на вул. Набережній, на місці кол-
госпного ринку і т. ін., І, повірте: 
це лише «квіточки». Якщо В. Ре-
шетняк і К° залишиться при владі, 
місто чекають набагато серйозніші 
проблеми. Фактично — колапс.  

По-четверте, земля. 
Найбільш серйозне питання. І та-

кого, як у нас, мабуть не відбувало-
ся ніде. Земельні ділянки виділяли:

— без адреси («на території 
міської ради»);

— людям, адреси проживання 
яких (навіть приблизні), не вказу-
валися;

— одним рішенням на цілі сім’ї 
(підставні особи);

— в заборонених місцях: в лісі та 
прибережній захисній смузі;

— під індивідуальну забудову, 
після чого на ній будувалися бага-
топоверхівки, іноді, навіть, без змі-
ни цільового призначення; 

— на «липових» членів садових 
товариств (за домовленістю з голо-
вами, щоб не виготовляти техдоку-
ментацію); 

— при такому виділенні викори-
стовувалися корупційні схеми за 
участю судів, що передавали орен-
довану землю у власність;

— для того, щоб проводити забу-
дову на тих ділянках, які для цього 
не призначалися, мінявся Генплан 
міста.

Причому — це ще не всі оборуд-

ки і хитрощі, за допомогою яких об-
крадаються територіальні громади.

Концепція була цілком пристойна 
і дійсно відображала реальні про-
блеми місцевого самоврядування. 
В нас немає можливості розказати 
про все, що пропонувалося з цього 
приводу. Зате ми можемо навести 
розділ Концепції під назвою «Ета-
пи реалізації Концепції».

Прочитайте уважно, що пропону-
валося в цьому напрямку зробити 
протягом 2014 р. Жодного пункту, 
по суті, виконано не було. Окрім, 
хіба що, пункту щодо визначеня 
Мінрегіону «головним централь-
ним органом виконавчої влади з 
проведення реформування місце-
вого самоврядування...».

ЗМІНИМО МЕЖІ — І ТУТ ЖЕ 
НАСТАНЕ «ПОКРАЩЕННЯ»?

І от тепер нам пропонується не-
гайно, терміново, в найстисліші 
строки об’єднати територіальні 
громади згідно тільки що прий-
нятого Закону «Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад», і це видається за «глибоку і 
всеосяжну реформу місцевого са-
моврядування»!

Хай мене вибачає шановний А. 
Яценюк, але те, що пропонується, 
не «тягне», навіть, на поганень-
ку  територіально-адміністративну 
реформу, точніше — на реформу 
територіально-адміністративного 
устрою.

Тому, що для того, щоб зміну 
меж територіально-адміністратив-
них одиниць в Україні, направлену 
на зменшення суб’єктів місцево-
го самоврядування, можна було 
назвати, хоча б, «реформою те-
риторіально-адміністративного 
устрою», потрібно було провести 
серйозний аналіз всіх таких суб’єк-
тів у кожному існуючому районі 
(області) та визначити й всебічно 
(в першу чергу — економічно) об-
грунтувати варіанти об’єднання 
територіальних громад. Післі чого 
— вибрати найкращі, а саме — 
найефективніші з них. Все це по-
трібно було робити відкрито й про-
зоро, з максимальним залученням 
громадськості і спеціалістів всіх 
напрямків. 

Однак, це не робилося. Швид-
ше за все тому, що це неможливо 
було зробити. З тієї причини, що 
такі формальні зміни повинні були 
на чомусь базуватися. А саме — на 
тих положеннях, які й зазначені в 
1-му (підготовчому) етапі реалізації 
Концепції реформування місцево-
го самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні (див. 
внизу).

Тому основною «заманухою» 
для місцевих громад й стала обі-
цянка у випадку самого факту 
об’єднання (будь-якого) повернути 
«об’єднавцям» 60 % ПДФО (подат-
ку на доходи фізичних осіб). Як ка-
жуть, просто і сердито.  

...На рівні нашого району, на-
приклад, зараз існують з десяток 
різних варіантів об’єднання тери-
торіальних громад. І ніхто — від 
голови Вишгородської РДА О. 
Гор гана до звичайного мешканця 
будь-якого села району, всі їх не 
знає, бо про деякі, навіть, не чув. 
І ніхто не знає, який з них — най-
кращий і чому саме. Найгірше те, 
що ніхто з людей не розуміє навіщо 
проводиться ця «реформа», яку, 
чомусь, називають «добровіль-
ною». 

В. Борзовець

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 квітня 2014 р. № 333-р 
Київ

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні

1. Схвалити Концепцію реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні, що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства разом із заінтересованими центральними та місцевими орга-
нами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та їх всеу-
країнських асоціацій у тримісячний строк розробити та подати в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Кон-
цепції, схваленої цим розпорядженням.

           Прем’єр-міністр України                                      А.ЯЦЕНЮК
Інд. 71

КОНЦЕПЦІЯ 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні

Етапи реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється двома етапами.
На першому підготовчому етапі (2014 рік) передбачається:
у першочерговому порядку внести до Конституції України зміни щодо утво-

рення виконавчих органів обласних і районних рад та розподілу повноважень 
між ними;

розробити проекти та прийняти акти законодавства щодо запроваджен-
ня механізму прямого народовладдя, удосконалення правового регулювання 
процедур проведення загальних зборів громадян за місцем їх проживання та 
встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населен-
ня, створити сприятливі правові умови для широкого залучення населення до 
прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування;

створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на 
добровільне об’єднання, передбачивши при цьому надання державної підтрим-
ки об’єднаним громадам протягом п’яти років після утворення для поліпшення 
інфраструктури надання послуг та транспортної доступності;

створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на 
співробітництво на засадах ресурсно-організаційної кооперації та отримання 
державної підтримки для реалізації проектів такого співробітництва;

законодавчо врегулювати нову систему адміністративно-територіального 
устрою;

здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць у регіонах 
та розробити проекти нормативних актів, необхідних для завершення форму-
вання нової системи адміністративно-територіального устрою;

визначити Мінрегіон головним центральним органом виконавчої влади з про-
ведення реформування місцевого самоврядування та територіальної організа-
ції влади і розробити на рівні Кабінету Міністрів України механізм координації 
проведення зазначеного реформування;

провести широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань реформу-
вання місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

завершити формування законодавчої бази з питань діяльності органів міс-
цевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній 
основі з визначенням їх повноважень та ресурсного забезпечення відповідно 
до вимог цієї Концепції.

На другому етапі реалізації Концепції (2015-2017 роки) передбачається:
уніфікувати і стандартизувати публічні послуги, що надаються населенню орга-
нами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з урахуванням 
принципів максимальної доступності послуг для споживачів та визначити на за-
конодавчому рівні умови для їх належного фінансування;
провести інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування та міс-
цевих органів виконавчої влади на новій територіальній основі;

провести місцеві вибори з урахуванням реформованої системи органів міс-
цевого самоврядування;

удосконалити систему планування території громад, вирішити питання забез-
печення новостворених громад схемами планування території та генеральними 
планами.

(Продовження теми — 
на стор. 6-7)

Давайте поговоримо про здо-
ров’я наших дітей. Так, всі діти 
хворіють, в них існує як період 
звикання до дитсадка, так і 
період адаптації. Кожна дитина 
має індивідуально емоційно при-
стосовуватись до нового колек-
тиву (дітки в групі), дорослих 
(вихователі, няні).

Але, все ж таки, в першу чер-
гу за здоров’я своєї дитини від-
повідальність несуть батьки. 
Якщо у вашої дитини є перші 
ознаки застуди, чи не ліпше з 
дитиною 2-3 років побути вдо-
ма та підтримати її здоров’я? 
Також і після виписки/довідки від 
педіатра ще тиждень акліма-
тизуватись вдома — і це не від-
криття, а факт про який знає 
кожен педіатр та відповідальні 
дбайливі батьки. 

Медсестра садочку в групі 
моєї дитини (як і в усіх групах) 
відмічає кожний ранок дітей, 
контролює здоров’я малюків у 
дошкільному закладі. Як вона, 
так і вихователі попереджають 
батьків про недоліковані хворо-
би та їх наслідки, на що бать-
ки повинні звертати увагу і не 
ігнорувати поради. Хто, як не 
батьки, знають краще індивіду-
альні особливості здоров’я та 
фізіології своєї дитини.

А тепер про фінансові витра-
ти в групах. Я вважаю, кожна 
мама і тато бажають дитині 
найкращого, не зважаючи на 
сімейний бюджет, добробут та 
особистий час. Я і багато бать-
ків також приймаємо активну 
участь в житті групи і дит-
садка в цілому. Разом з бать-
ками ми теж придбали в групу 
методичні посібники, іграшки, 
канцелярію, все для прибиран-
ня та інше. Батьки нашої гру-
пи творчо приймають участь 
у виставках робіт дитсадка, 
ремонті, прибиранні після нього, 
облаштуванні дитячого май-

ватизації. Перевірив би кожне 
підприємство чи об’єкт.  І, якщо 
вони були приватизовані з пору-
шенням закону, повернув би їх 
державі. Або змусив власника за-
платити повну ціну. А ще настояв 
би на перевірці всіх рішень судів 
і виявив би незаконні. Судей, які 
їх приймали, посадив би. Іншим 
— заборонив би займатися цією 
діяльністю. А ще виявив би всі 
замовні справи, сфабриковані та 
«спущені на гальмах» міліціоне-
рами та прокурорами. Щоб поно-
вити справедливість. А ще...

Я розумію, що все це зробити, 
майже, неможливо. Але я, хоча 
б, ініціював би цю роботу.  Хоча 
б зробив перший крок. Хоча б 
почав... Ви знаєте, Арсенію Пе-
тровичу, я вже давно, коли бачу 
В. Ющенка на телеекрані, виклю-
чаю телевізор. Або переключаю 
телеканал, на якому він з’явився. 
Я, взагалі, не розумію, чому ця 
людина ніяк не покарана за те, 
що нахабно й цинічно обдурила 
український народ, просто зра-
дила його, наплювавши на його 
найкращі устремління. 

Так от, я вам скажу чесно: з де-
яких пір я так само роблю, коли 
бачу вас на телеекрані... Мені 
здається, ви йдете шляхом Вікто-
ра Андрійовича.  І я не розумію 
чому. 

Мабуть, ви вважаєте, що «про-
скочите», як і він? Ну, скажіть чес-
но: ви так важаєте? Ви думаєте, 
що між 2005-2006-м і 2013-2014-
м роками немає ніякої різниці? 
Немає жодної різниці між Пома-
ранчевою революцією і Револю-
цією гідності?..».

Отак я хотів почати цей ма-
теріал, шановні читачі. 

Однак, поки я формулював все 
вище викладене, то зрозумів, що 
в такій розмові з А. Яценюком не-
має жодного сенсу.  

Арсеній Петрович знає не 
лише те, що знаємо ми з вами 
із засобів масової інформації, 
засідань ВР, розповідей друзів і 
знайомих, Facebook, нарешті. Він 
знає набагато більше. І все пре-
красно розуміє. Однак — вірить, 
що обійдеться. Вірить, що «про-
скочить», як В. Ющенко. Що все 
«спишеться». Чи то війна все 
«спише», чи то рідна партія до-
поможе, чи то найбільша фрак-
ція в парламенті врятує у випад-
ку чого... А, можливо, вірить в те, 
що врятують міліцейські батальй-
они А. Авакова...

Він вірить в це тому, що, по 
великому рахунку, є абсолютно 
бездарним, як керівник уряду ре-
форматорів. Все, на що він здіб-
ний — це на імітацію реформ та 
міф про власну незамінимість.

...А, взагалі-то, я дивуюся на-
шим депутатам-демократам. Ні, 
не Т. Чорновол та А. Тетеруку з 
А. Геращенком, які невтомно за-
хищають А. Авакова. З цими все 
ясно. Я дивуюся Є. Соболєву, Б. 
Березі, О. Барні, Д. Добродомову, 
С. Лещенку та іншим, які підписа-
ли Постанову про звільнення А. 
Авакова.

Тому, що вже давно потрібно 
було підготувати та підписати По-
станову про звільнення А. Яце-
нюка. Оскільки шкода, яку завдає 
його Кабмін Україні набагато пе-
ревищує ту шкоду, яка може бути 
завдана «розвалом коаліції» 
яким А. Яценюк вже давно шан-
тажує країну. 

Ці дві шкоди просто непорівнян-
ні. 

В. Борзовець, агент Кремля

«Шановна редакціє, доброго 
Вам здоров’я!
   Серце кров’ю обливається ба-
чити, що патріоти гинуть, а у жит-
ті країни не міняється нічогісінь-
ко.
   Те, що скрутно жити, зрозуміло. 
Треба це потерпіти. Багато країн 
світу прийшли через це, але нам 
треба міняти заскорузлий дер-
жавний лад.

Наші державні синулі зчепи-
лися одне з одним та не дають 
розірвати це ганебне ярмо. Отож, 
треба.

— По перше, зліквідувати дер-
жадміністрації усіх рівнів, як па-
ралельну владу. Для контролю 
за дотриманням вимог Конститу-
ції досить одного Представника 
Президента із числа виконкомів 
відповідних Рад. Надати йому 
кабінет, секретаря, водія з авто-
мобілем і ніяких відділів.  Досить!

— По-друге, зменшити кількість 
нардепів до 250 чоловік. Має 
бути один депутат на виборчий 
округ. Скоротити кількість комі-

данчика… І хто, як не ми (а не 
найманий працівник), зробить 
якнайкраще для наших дівчаток 
та хлопчаків. Нам приємно спі-
впрацювати з нашими вихова-
телями разом — однією сім’єю. 

Питання про кількісну норму 
дітей в групі та в садку вза-
галі — це питання не до ад-
міністрації (директора) садка, а 
до адміністрації та мерії міста 
Вишгород. Але ж очевидно — всі 
бачать скільки будується жит-
ла, а нові садочки, школи для ді-
тей що, не потрібні? Де вони? 
Скільки ще потрібно супермар-
кетів?

Щодо фінансового питання 
хочу доповнити, що у школі на 
вашу дитину витрати збіль-
шаться в декілька разів. І до 
цього потрібно бути готовими.

Завідуюча ДНЗ «Ластівка» — 
Галина Петрівна — низький їй 
уклін. Вона має більше, ніж 30 
років трудового стажу з дітка-
ми — це вже говорить про бага-
то в автобіографії людини. Ми ж 
з вами не знаємо, яку боротьбу 
вона веде кожен день за садочок  
в різних питаннях (харчування, 
опалення, ремонт, благоустрій, 
укомплектовування груп мебля-
ми, постіллю, посудом) та в ін-
ших організаційних питаннях. 
Також велика подяка тим бать-
кам, хто це розуміє та допома-
гає в життєдіяльності садочка.

Тож, давайте кожен почне 
з себе, з піклування про своїх 
дітей, з поваги до людей,які 
відповідають за них, коли ми 
зайняті в пошуку до кращого 
життя.

Діти — це не стаття економії 
сімейного бюджету, а вклад в 
майбутнє. Як до цього віднести-
ся — таким і буде результат.

Бажаю всім хороших резуль-
татів у цій нелегкій праці.

З повагою, мама 
Катерина Середа

Запит на отримання публічної інформації

Керуючись Законом України «Про порядок висвітлення діяль-
ності органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування в Україні засобами масової інформації», п. 1 ч. 1 ст 15 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», просимо 
повідомити:

— скільки саме колишніх учасників АТО проживають на тери-
торії с. Нові Петрівці;

— скільки з учасників АТО звернулося до сільської ради з про-
ханням виділити земельну ділянку;

— скільки всього земельних ділянок було виділено учасникам 
АТО в межах Новопетрівської сільської ради. 

25.05.2015 р.          Редактор газети 
                                «На самом деле»                 В. А. Борзовець

Новопетрівському сільскому  голові 
Старенькому Р. М. 
редактора ТОВ «Видавничий дім 
«ВВВ» Борзовець В. А.

Заява
14 квітня 2015 року, о 8 год 25 хв. я прийшов на кінцеву зупинку автобуса 

398 сполученням Вишгород-Київ (пл.Т. Шевченка). В черзі стояли декілька 
громадян. Коли під’їхав автобус 238 (№АА 03-60 АІ), громадяни зайшли в 
середину автобуса, після них зайшов я і показав водію посвідчення ветера-
на органів ВС, на що водій відповів: «Я вже взяв двоє пасажирів». На моє 
запитання до пасажирів чи є в автобусі ветерани, ніхно не відповів. Я дав 
посвідчення водію він подивився і сказав: «Це ментівська мулька»! Дальше 
його мова: «Раніше у п’яних по кишенях забирав гроші, а щас став ветера-
ном!» і  пожбурив посвідчення до кабіни автобуса. Подальша його мова: 
«Плати гроші або виходь з автобуса». 

Від цих слів мені стало зле, я ледь втримався на ногах і пішов в салон 
автобуса. Коли автобус почав рухатися, водій через весь автобус крикнув: 
«Ветеран, передай гроші за проїзд!» Я йому нічого не відповів. Доїхавши 
до зупинки «Фонтан», де знаходиться поліклініка УВС в Київській області, 
я ледь вийшов з автобуса, при цьому мені допомогла жінка по імені Вален-
тина, до речі працівниця поліклініки.В реєстратурі поліклініки мені надали 
необхідну допомогу, цей факт можуть підтвердити працівники поліклініки.

1. Прошу копію моєї заяви надати начальнику міліції.
2. Розібрати мою заяву та притягнути до відповідальності. Про прийняте 

рішення прошу мене повідомити. 

                                                                                           М. Пироженко

Голові Вишгородської райдержадміністрації
Горгану О.Л.
ветерана МВС України
Пироженко М.Я.
Вишгород, вул. Шевченко 7...

тетів (деякі об’єднати) та число 
членів у комітетах: (з 15 до 13-ти, 
з 11-ти до 9-ти і т. д.)

Скоротивши кількість депу-
татів, можна, дещо підвищити 
оплату.

А зараз, що ми маємо? Гидко 
дивитися. Одна третина їх скла-
ду, майже завжди відсутня у залі 
засідання Верховної Ради, а ті, 
що є присутніми, поводяться бру-
тально-некеровано. Взагалі не 
зрозуміло, куди вони прийшли. 
Вештаються по залу спиною до 
доповідача, збираються купками, 
сміються і про щось розповіда-
ють собі під ніс, не звертаючи 
уваги на головуючого. Ви знаєте, 
люди добрі, навіть перед дітьми 
нашими соромно!

Звертаюсь  до журналістів. До-
поможіть нашому м’якому, ласка-
вому, невимогливому Голові Вер-
ховної Ради, заганяти депутатів 
до залу засідань, виловлюючи їх 
та запитуючи у них, чого вони не 
на робочому місті, та показуючи 
їхні фейси на огляд народу.

— По третє. Зліквідувати Кон-
ституційний суд, як непотрібну 
структуру, де за рік розглядають 
два-три папірці, а решту часу 
грають у шахи за високу оплату.

Контроль за дотриманням ви-
мог Конституції має взяти на 
себе Конституційна Колегія Вер-
ховного Суду України із числа 
його штатного складу, і, досить!

Пишуть, що Швеція протягом 
чотирьохсот років не змінює Кон-
ституцію, а як живуть! Усім всього 
вистачає.

У нас під кожного Президента 
змінюють Конституцію, тріпають 
її, як «Сірко» ганчірку, толку нія-
кого. Простим людям це не допо-
магає, а олігархи, як крали, так і 
крадуть, і навіть ще більше.

Виконувати треба добросовіс-
но положення Основного Закону 
— Конституції всім нам, тоді всім 
буде добре.

А, зараз, якщо не вносити ці 
зміни до Конституції, та не при-
брати від державної комори на-
ших жирних грошососів, це буде 
означати, що марно гинуть кращі 
співвітчизники. «Верхівку» треба 
міняти на більш патріотичну.

Іван Омецинський, 77 років» 

«В мене — інша думка...»

Кожному «АТОшнику» — земельну ділянку!
В №7(250) нашої газети від 6 бе-

резня ц. р. ми надрукували листа 
мешканки с. Нові Петрівці, в якому 
вона запитує (цитуємо):

«...Чому нашим героям, які прий-
шли із АТО, 25 чоловік, ще в серпні 
місяці, так до цих пір не надали ні 
жодної земельної ділянки, які так 
обіцяв президент Порошенко?». 

В інтерв’ю, підготовленому Но-
вопетрівським сільським головою 
Р. Стареньким, і надрукованому в 
минулому номері нашої газети, ми 
попросили Р. Старенького відпові-
сти на всі запитання автора цьо-
го листа, включаючи і запитання 
щодо виділення земельних ділянок 
учасникам АТО. Однак, Р. Старень-
кий на ці запитання не відповів. 

Саме тому ми змушені зверну-
тися з цим питанням до Новопе-
трівської сільської ради вже офі-
ційно, із запитом на отримання 
публічної інформації. Оскільки 
вважаємо, що, по-перше, учасни-
ки АТО більше, ніж хто інший ма-
ють право на отримання земель-
ної ділянки, по-друге, Президента 
країни, який це пообіцяв, підводи-
ти чи «підставляти» не можна ні в 
якому разі.

Редакція газети
«На самом деле»  

Зайві дармоїди?

Періодично прочитую вашу газету, і все начебто цікаво 
але… Коли мені на очі потрапила стаття/лист від пані О. 
Савченко про ДНЗ «Ластівка»(№ 15 (258) від 08.05.15 р.), то 
вирішила розповісти своє враження, так як і моя дитина пер-
ший рік  ходить у цей садочок.«Транспорт та пальне — це те, 

чого постійно не вистачає на пе-
редовій, — розповідає Олег Коро-
таш, — адже мобільні групи весь 
час пересуваються, тож машини 
ламаються, підриваються або, як 
ми кажемо, гинуть… 

Цей автомобіль — подарунок 
істинного патріота Ярослава Мико-
лайовича Москаленка. У нас з ним 
давня співпраця — він допомагає 
нашій організації у придбані авто-
запчастин. А якось я звернувся до 
нього, як до народного депутата, 
посприяти у придбанні автомобіля. 
І от сьогодні отримали цього зеле-

Днями автопарк Добровольчого українського корпусу «Право-
го сектору» поповнився ще одним таким необхідним на фронті 
джипом — «Хюндаєм-галлопером». Приймали «залізного коня» у 
Димері Олег Короташ, керівник Департаменту матеріально-техніч-
ного забезпечення, та Костянтин Ковальов, директор СТО «ПС».

ного красеня. Від імені всіх наших 
бійців передаю йому величезне 
«Дя-ку-є-мо!».

Поки ми розмовляли, Костянтин 
Ковальов швиденько провів тест-
драйв, зазирнув під капот, повісив 
номерні знаки і вирішив: «Ще кон-
трольний огляд на нашій власній 
станції і відправимо машину хлоп-
цям». А потім мрійливо додав: 
«Нам би ще фуру… Навіщо? Знає-
те, скільки металобрухту можна і 
потрібно забрати звідти!».

До речі, на фронт підходять не 
всі авто — лише пікапи і рамні джи-
пи, що працюють на дизельному 

пальному. Тому що, чим швидше 
їде автомобіль по бездоріжжю, тим 
більше шансів у його пасажирів ви-
жити. Тривалість життя машини в 
умовах війни непередбачувана — 

від кількох днів до кількох місяців... 
Ольга Авраменко

На фото (автора): за кермом 
джипа К. Ковальов, біля нього  
О. Короташ

З подорожчанням вартості 
житлово-комунальних послуг ак-
туальним питанням для україн-
ців стають житлові субсидії, 
зручність та швидкість їх отри-
мання. 

Постановою Кабінету Міністрів 
від 28 лютого 2015 року №106 «Про 
удосконалення порядку надання 
житлових субсидій» механізм ви-
дачі субсидій спрощено. Призна-
чення субсидій здійснюватиметься 
лише на основі двох документів 
— заяви та декларації про доходи 
і витрати осіб, які звернулися за 
призначенням житлової субсидії. 

За субсидією має звернутися 
член сім’ї, на якого відкрито особо-
вий рахунок на сплату житлово-ко-
мунальних послуг. 

Також на субсидію можуть пре-
тендувати громадяни, котрі орен-
дують житло і сплачують за ко-
мунальні послуги. Однак, вони 
повинні мати офіційний договір 
оренди і кошти вносити не госпо-
дарю готівкою, а на рахунок.     

Для призначення житлової суб-
сидії громадянин має звернутися 
за місцем реєстрації до управління 
праці та соціального захисту насе-
лення. З метою комфортного от-
римання субсидій українцями, до-
кументи для призначення субсидії 
можуть бути направлені поштою.  

Завітавши до найближчого по-
штового відділення, працівники 
Укрпошти нададуть Вам консуль-
тацію щодо порядку направлення 
всіх необхідних документів на от-
римання субсидії. 

Спрощеною процедурою отри-
мання субсидій передбачено, що 
до 15 квітня 2015 року українцям 
разом із платіжками на житлово-ко-
мунальні послуги будуть надіслані 
документи, необхідні для призна-
чення житлової субсидії. Разом 
із бланками українці додатково 
отримають у поштову скриньку ін-
струкцію про те, як правильно за-
повнювати заяву та декларацію. 
Це допоможе кожному охочому са-
мостійно заповнити документи та 
надіслати їх поштою. 

«Національний оператор пошто-
вого зв’язку України є надійним 
партнером для українців при отри-
манні житлових субсидій, — відзна-
чає в.о. генерального директора 
Укрпошти Ігор Ткачук. — Відтепер 
не потрібно витрачати зайвий час 
на поїздки до управління соціаль-
ного захисту населення. Докумен-
ти для отримання субсидії можна 
направити поштою. Звернувшись 
до одного з 12 тис. поштових від-
ділень по всій Україні. Розгалужена 
мережа відділень національного 
оператора поштового зв’язку є од-
нією з головних переваг при отри-
манні субсидій через Укрпошту». 

Ознайомитися з усіма необхід-
ними зразками бланків для оформ-
лення житлових субсидій можна 
на сайті Укрпошти у розділі «Ад-
міністративні послуги: спрощений 
доступ через пошту».

Оформлення 
субсидій через
Укрпошту: 
комфортний 
механізм 
отримання

 По всій Україні розпочата 
операція під умовною назвою 
«МАК». Операція триватиме  з 
травня по вереснь 2015 року.

Повідомляємо та попереджаємо 
жителів району про недопущення 
нелегального посіву нарковмісних 
рослин на територіях присадибних 
ділянок, дач та в інших місцях. За 
незаконний посів  або незаконне 
вирощування снотворного маку в 
кількості від 100 до 500 рослин чи 
конопель у кількості від 10 до 50 
рослин передбачена кримінальна 
відповідальність за ч.1 ст. 310 КК 
України та карається штрафом від 
ста до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести міся-
ців, або обмеженням волі на строк 
до трьох років. 

Ч. 2  ст. 310  КК України перед-
бачає що за  ці ж злочини, вчинені 
особою,  яка була засуджена за 
цією статтею чи яка раніше вчини-
ла один із злочинів, передбачених 
ст. ст. 307, 309, 311, 317 цього Ко-
дексу, або вчинені за попередньою 
змовою групою осіб з метою збуту, 
а також незаконний посів або не-
законне вирощування снотворного 
маку в кількості 500 і більше рослин 
чи конопель у кількості 50 і більше 
рослин — карається позбавленням 
волі на строк від  3 до 7 років.

Крім цього, стаття 106-1 КУАП  
також передбачає  адміністратив-
ну відповідальність за невжиття 
заходів щодо забезпечення вста-
новленого режиму охорони посівів 
снотворного маку чи конопель, міс-
ць зберігання і переробки врожаю 
цих культур, а так само невжиття 
заходів щодо знищення післяж-
нивних залишків чи відходів ви-
робництва, що містять наркотичні 
речовини, — тягне за собою накла-
дення штрафу на посадових осіб 
від 18-ти до 45-ти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
та невжиття землекористувачами 
або землевласниками на закрі-
плених за ними земельних ділян-
ках заходів щодо знищення дико-
рослих конопель чи снотворного 
маку — тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від 9-ти до 
18-ти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, а на посадових 
осіб — від 18-ти до 45-ти таких до-
ходів.

Ми робимо все можливе, але й 
ви, громадяни, будьте пильним та 
повідомляйте за телефоном «102» 
(не обов’язково вказувати свої 
дані) про вказані  випадки.  

Начальник 
Вишгородського РВ

            П.І. Панфьоров 

Моя міліція...
Розпочата 
операція «МАК»!

«Многостаночник» Порошенко так 
и не понял, что с ним сделали в Риге

Точка зору

Порошенко, чувствуя себя удачливым продавцом «воздуха 
Майдана» и неким восточноевропейским Талейраном, успешно 
вальсирующим между Европой, США и Россией, явно не понял, 
что с ним сделали в Риге. Участники Рижского саммита — поли-
тики высшей пробы и легко раскусили слова и позы шустрого 
провинциального бизнес-переговорщика, «торгующего» пер-
спективами и проблемами Украины. Порошенко так и не понял, 
что это была не встреча равных, а экзамен европейской поли-
тической элиты, с которым он не справился.

Все попытки Порошенко вы-
дать невыполнение своих обя-
зательств перед ЕС за сложный 
«сексуальный акт», требующий 
«стратегического терпения» от 
ЕС, потерпели провал. Европа — 
не Украина. Она не любит, когда 
политики публично врут или не 
выполняют своих обещаний пе-
ред другими политиками или из-
бирателями. Порошенко это не 
понял. То, что легко сходит с рук 
в Украине, не проходит в Европе.

Европа вообще, после Риги, 
засомневалась в наличии в Укра-
ине политиков общенациональ-
ного масштаба с европейской 
ориентацией, а не олигархов 
в роли президента, бизнесме-
нов-депутатов и демагогов, ми-
нистров-коррупционеров, назой-
ливых посетителей украинских 
телешоу, ворующих безбожно по 
старому и живущих хорошо, во 
время войны, «по-новому». Лю-
дей много, а выбрать Европе не 
из кого.

Опасность для Порошенко в 
том, что год президентства при-
нес ему, как олигарху, огромные 
прибыли, но и серьезную критику 
общества. Попытка одновремен-
но заработать деньги, управлять 

страной, внешней политикой и 
выигрывать войну с Россией явно 
не удалась. Он — «человек–ор-
кестр». Но, совпадение негатив-
ных внутриполитических и внеш-
неполитических оценок — это 
плохой признак.

Президенту Порошенко надо 
что-то делать. Либо начинать ре-
формы, рискуя потерять власть и 
собственность, но обрести уваже-
ние народа за мужество и госу-
дарственность.

Либо найти громоотвод для 

своих бед: кадровые измене-
ния, местные выборы, кассетные 
скандалы, развал Кабмина или 
переформатирование парламент-
ского большинства, конституци-
онные судороги, замена Ложкина 
Ковальчуком, шумные аресты, 
боевые победы на фронте, ин-
формационные истерики, подста-

Податковий контроль

ва ГПУ, попытка бегства от Фир-
таша, «грязные танцы» (танго с 
Путиным) в Минске, или, в конце 
концов, покраска здания админи-
страции Президента в Киеве, и т. 
д., и т. п.

Так, между прочим, поступал 
легендарный Лазаренко, когда 
не знал, что делать со страной. 
Тогда он начинал перекрашивать 
фасад здания Кабмина, наивно 
думая, что занимается реформа-
ми экономики.

Виктор Небоженко

«Плати гроші, або виходь!»
Отакого листа нещодавно передали до нас у редакцію.
Про неповагу, точніше, хамське ставлення до ветеранів та 

пенсіонерів вже писано-переписано. Може, пора переходити до 
конкретних дій відносно хамів-водіїв? Втім, ми обов’язково пові-
домимо вас, шановні читачі, чим ця істрія закінчиться. 

26.05.2015 по ул. Шолу-
денко, в районе 13:00-13:30 
от жары загорелась клум-
ба. 

В считанные минуты все за-
волокло дымом. Люди бежа-
ли с ведрами тушить пожар. 
Вызванная пожарная брига-
да приехала ликвидировать 
остатки возгорания, спасибо 
большое, что среагировали. 
Хочу сказать спасибо тем, 
кто не остался равнодушным 
и не наблюдал в сторонке, а 
помогал тушить.

Уважаемые жители и гости 
города, помните что безот-
ветственно брошенный оку-
рок может привести в беде, 
сегодня это клумба, а завтра 
это наш лес.

Автор: Ольга Улянченко
(сайт ГО «Рідне місто — 

Вишгород»)

Підпалити — легко. Важко погасити...

В Україні обмежили перевірки підприємців

При цьoму, зазначене oбмежен-
ня не пoширюється:

— з 1 січня 2015 рoку на пе-
ревірки суб’єктів гoспoдарювання, 
щo ввoзять на митну теритoрію 
України та/абo вирoбляють та/

Державна фіскальна служ-
ба України нагадує, щo у 2015 
та 2016 рoках перевірки під-
приємств, устанoв та oрганізацій, 
фізичних oсіб-підприємців з 
oбсягoм дoхoду дo 20 мільйoнів 
гривень за пoпередній календар-
ний рік кoнтрoлюючими oрга-
нами здійснюються виключнo 
з дoзвoлу Кабінету Міністрів 
України, за заявкoю суб’єкта гoспoдарювання щoдo йoгo перевір-
ки, згіднo з рішенням суду абo згіднo з вимoгами Кримінальнoгo 
прoцесуальнoгo кoдексу України.

абo реалізують підакцизні тoвари, 
на перевірки дoтримання нoрм 
закoнoдавства з питань наявнoсті 
ліцензій, пoвнoти нарахування 
та сплати пoдатку на дoхoди фі-
зичних oсіб, єдинoгo сoціальнoгo 

внеску, відшкoдування пoдатку на 
дoдану вартість;

— з 1 липня 2015 рoку на пе-
ревірки платників єдинoгo пoдат-
ку другoї і третьoї груп (фізичних 
oсіб-підприємців).

Окрім тих, які здійснюють діяль-
ність на ринках, на прoдаж тoварів 
у дрібнoрoздрібній тoргoвельній 
мережі через засoби пересувнoї 
мережі, за виняткoм платників 
єдинoгo пoдатку, визначених пун-
ктoм 27 підрoзділу 10 рoзділу ХХ 
«Перехідні пoлoження» Пoдат-
кoвoгo кoдексу України, з питань 
дoтримання пoрядку застoсуван-
ня реєстратoрів рoзрахункoвих 
oперацій.

Андрій Запорожець

Зичайно, для того, щоб унемож-
ливити всі ці речі, дійсно потрібна 
корінна реформа самоврядування. 

Отже, справа далеко не лише в 
коштах, бо скільки коштів на місця 
не передавай, скільки не залишай 
«внизу», а без жорсткого контролю 
громади за їх витрачанням, їх буде 
не вистачати. Тому, що вони будуть 
елементарно розкрадатися керів-
ником органу самоврядування за 
підтримки зацікавлених депутатів. 
Точніше — депутатської більшості.

Що ж нам запропонував Кабмін, 
точніше — Мінрегіонбуд? 

ПЛАНИ БУЛИ ГРАНДІОЗНІ.
І ДУЖЕ «ЄВРОПЕЙСЬКІ»

Починалось все дуже добре: 1 
квітня 2014 р. Кабмін під керівни-
цтвом А. Яценюка схвалив Кон-
цепцію реформування місцевого 
самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, з приво-
ду чого видав відповідне розпоряд-
ження №333-р.
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В результаті такого об’єднання
більше, ніж удвічі. А бюджет, наприклад,

бюджет м. Вишгород збільшиться 
Хотянівки, майже, не зміниться...

6 №17(260), пятница, 28 мая 2015 г.

45-та, 46-та сесії міськради та громадске обговорення
Вышгородщина
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Місцеві вибори
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Кому війна, а кому — «мать родна»...
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Війна — прибутковий 
бізнес для наших
для можновладців

КЛИЧКО МНЕ ДРУГ, НО ВЫБОРЫ ДОРОЖЕ? 

В минулому номері ми звер-
нулися до до вишгородських 
міських, сільських депутатів Хо-
тянівки, Новосілок та Лебедівки, 
а, також до сільских голів цих 
сіл з проханням ні в якому разі 
не підтримувати ініціативу В. 
Решетняка щодо об’єднання 
Вишгородської громади з гро-
мадами сіл Хотянівка, Осещина, 
Новосілки та Лебедівка. Оскіль-
ки, на наш погляд, висуваючи 
таку ініціативу, В. Решетняк з 
М. Решетніковою турбуються 
зовсім не про долю та добробут 
вишгородців і жителів цих сіл, а 
про можливість ропоряджатися 
земельними, лісними та водни-
ми ресурсами сіл Хотянівка, 
Осещина, Новосілки та Лебедів-
ка.   І, навіть, звернулися до 
депутатів і голів сіл з відкритим 
листом з цього приводу.

18 травня 2015 р. відбулися 
зразу дві сесії Вишгородської 
міськради, на яких більшість 
депутатів підтримали ініціативу 
В. Решетняка. А між сесіями, 
навіть, було проведено її «гро-
мадське обговорення». Тепер 
залишається очікувати рішень 
сільрад цих трьох сіл. Які або 
підтримають ініціативу, або ні.

Нагадаємо, що згідно Зако-
ну України «Про добровільне 
об’єднання територіальних 
громад», для такого об’єднання, 
в принципі, достатньо рішення 
двох рад, які вирішили об’єдна-
тися. Тому, що все інше — обго-
ворення, робота спільних робо-
чих груп і т. ін. є нічим іншим, як 
формальністю.   

45-ТА СЕСІЯ МІСЬКРАДИ
Спочатку головуючий В. Решет-

няк відкрив 45-ту сесію міської 
ради, в порядку денному якої стояв 
всього один проект рішення: «Про 
затвердження Порядку проведення 
громадських обговорень з питань 
добровільного об’єднання тери-
торіальних громад».

На сесію зібралося 23 депута-
ти: В. ВИГОВСЬКИЙ, М. КОВАЛЬ, 
Л.  КОЛЄВА, Ю. ЛИННИК, О. МО-
МОТ, Д. НОВИЦЬКИЙ, Ю. ПОПОВ, 
О. СЕМЕНОВ, С. СВИСТУН, А. 
ШОКА, Ю. КОЛОДЗЯН, Д. КОРНІЙ-
ЧУК, В. КУТАФ’ЄВ, В. ЛІСОГОР, О. 
МЕЛЬНИК, Б. РУДЕНОК, О. СКО-
РОБОГАТИЙ, О. СЛИВА, Ю. ТКА-
ЛИЧ, М. РЕШЕТНІКОВА, М. КРАВ-
ЧЕНКО, О. ПОЛІЩУК і В. ШЕЛЕСТ.

У вступному слові В. Решетняк 
повідомив, що (цитую): «Деякі 
люди будуть запрошені в 10.30, 
щоб почути думку громади...». По-
тім поставив присутніх до відома, 
що (цитую): «Над цим питанням ми 
багато працювали... Тому давайте 
по-державницькому до цього і від-
носитись... Я бачу особисто, як лю-
дина і мер, мабуть, три напрямки, 
які ми виграємо. Це, в першу чергу, 
фінансування. Бюджет, так нази-
ваємий. Раз. Україна завжди об’єд-
нувалась, коли були трудні часи… 
Об’єднувались громади, вибирали 
гетьмана… Ішли разом… Це два. 
І третє: я склонєн думати, що… 
вже громадське йде обговорення… 

Старі Петрівці і Нові Петрівці… 
Там потужні села і були уже за-
пити… І я почув думку селищного 
голови Нових Петрівець і Старих 
Петрівець, які не хочуть об’єдну-
ватися… З Києвом тоже, скажу 
зразу… ми не маємо законодавчої 
бази… Тому вам було запропоно-
вано декілька питань, які уже про-
раховані. І ми сьогодні запросили, 
це питання було доручено в першу 
чергу Марії Степанівні (секретар 
ради М. Решетнікова — авт.), 
вона вам доповість... Також Юрій 
Михайлович (Ю. Ткалич, депутат, 
зав. оргвідділом міськвиконкому 
— авт.) проведе громадське об-
говорення, також я просив Леоніда 
Григоровича (Димерський селищ-
ний голова Л. Кучерявий — авт.) 
приїхати сьогодні і виступити пе-
ред громадою… А то, що буде об-
говорення… люба людина може 
сказать, що вона хоче, як вона 
баче, і що за цим буде далі». 

Порядк денний депутатами був 
проголосований одноголосно.

Питання не стільки до Порядку 
обговорення, скільки до порядку 
проведення заходу в цілому (дві 
сесії і обговорення між ними) ви-
никло лише у Д. Новицького і О. 
Семенова. 

Д. Новицький поцікавився на-
скільки доцільно, затвердивши 
порядок обговорення, тут же про-
водити саме обговорення і запро-
понував провести його на наступ-
ному тижні, запросивши на нього 
представників громад. 

Однак, М. Решетнікова пояс-
нила, що (цитую) «...процес до-
бровільного обєднання громад 
має свій алгоритм. Тобто, чимось 
починається і чимось закінчується. 
Отже, ця процедура, якщо брати 
максимальні терміни, які прописані 
в Законі... буде займати більше 
175 днів. Це півроку. Разом з цим 
ці процедури можна скоротити, і 
якщо їх скоротити, але не порушу-
вати при цьому Закон, то можна 
вкластися в 62 дні. Чому нам це 
важливо? Тому, що у разі об’єднан-
ня, такі громади будуть мати прямі 

бюджетні відносини з урядом, і та-
кий бюджетний процес має бути за-
вершений до 15-го липня...». 

Щодо запрошення людей, то 
М. Решетнікова наголосила, що 
(цитую): «...ми в одній газеті на-
друкували розпорядження місько-
го голови про його ініціативу, два 
розпорядження про скликання 
сесій, і в тій же газеті була приміт-
ка із запрошенням людей про це 
громадське обговорення. Мало 
того: ми адресно визначали ауди-
торію і кожному з таких колективів 
чи людей направляли, чи це було 
в телефонному режимі, чи елек-
тронною поштою, чи нарочним, чи 
по пошті… Тому на півдесятого ми 
очікуємо, сподіваюся, більшу ау-
диторію і будемо проводити ці гро-
мадські обговорення…».

А. Семенов звернув увагу депу-
татів, що в другому розділі Закону 
України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад є п. 
7 де вказано: «В разі прийняття 
рішення… в разі підтримки… на 
місцевому референдумі…» «То-
бто, — запитав депутат, — якщо 
референдум буде, то те, про що 
говорить Новицький…».

«Це — лише одна із можливих 
форм», — відповіла М. Решетніко-
ва.    

«Тобто, референдуму не буде? 
— не зрозумів О. Семенов.

«Якщо ви не будете приймати та-
ких рішень, то його не буде, — від-
повіла М. Решетнікова.

Коротко поясню: в розділі 2 
(«Порядок добровільного об’єд-
нання територіальних громад») 
Закону, про який йдеться, дійсно є 
ст. 7 «Вимоги до проектів рішень 
щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад»), в п. 5 
якої зазначено:

«5. У разі відповідності проек-
ту рішення щодо добровільно-
го об’єднання територіальних 
громад Конституції та законам 
України сільські, селищні, міські 
ради приймають рішення про 
добровільне об’єднання тери-
торіальних громад або про про-

ведення місцевого референду-
му щодо підтримки об’єднання 
територіальних громад».

Іншими словами, міські депутати 
могли прийняти рішення щодо міс-
цевого референдуму по питанню 
об’єднання. Але — не прийняли. А 
просто проголосувавши, затверди-
ли запропонований «Порядок про-
ведення громадських обговорень з 
питань добровільного об’єднання 
територіальних громад».

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
Ю. Ткалич почав громадське об-

говорення ініціативи В. Решетняка 
з того, що пояснив присутнім: «Гро-
мадське обговорення — це публіч-
ний захід, що покликаний залучити 
якнайбільшу кількість представ-
ників громадськості до розгляду 
ініціативи міського голови. На гро-
мадське обговорення запрошені 
посадові особи Вишгородської 
районної державної адміністрації, 
районної ради, громадських органі-
зацій міста, активісти, керівники ко-
мунальних установ та організацій, 
засоби масової інформації. Жод-
них обмежень щодо участі осіб в 
даному обговоренні немає… Ста-
ном на 9.30 не надійшло жодної 
письмової пропозиції, зауважен-
ня…».

Поясню, хто саме знаходився 
в сесійній залі під час обговорен-
ня: 23 депутати міськради, голова 
Вишгородської РДА О. Горган та 
депутат Київської обласної ради О. 
Приходько, з десяток працівників  
апарату міськвиконкому, троє жур-
налістів (включаючи головного 
редактора газети «Вишгород» М. 
Кочелісову) та кілька представ-
ників громадськості, які приходять 
на кожну сесію міськради. З пред-
ставників трьох сільських громад 
що мали прийти о 10.30, прийшов 
лише Хотянівський сільський голо-
ва В. Грищенко.  

З вступного слова В. Решетняка: 
«...Від цього виграє і місто Вишго-
род, і села, які ми об’єднуємо…  
Тому..., що бюджет буде порівну 
на кожного мешканця ділитися, то 

виграє громада. І міста Вишгорода, 
і цих сіл, які будуть працювати…».

Із виступу Л. Кучерявого.
«...На що я хочу звернути увагу? 

Перше. Це — не тільки один закон. 
Треба іще до цього закону долучити 
ряд нормативних документів. Осо-
бливо — це Закон «Про місцеве са-
моврядування в Україні» потребує 
змін, зміни до Конституції, тому, 
що змінюється сам адміністратив-
но-територіальний устрій... Крім 
того, є бюджетне законодавство і 
податкове законодавство, яке вже 
має певні зміни, отже до 15 липня 
ми повинні прийнять якесь рішен-
ня... Тут говорили щодо місцевого 
референдуму… Закону про міс-
цевий референдум не існує… Він 
записаний як перспектива… Але 
зараз не про це… Тому, що на Вер-
ховній Раді на сьогоднішній день 
буде 20 нормативних актів, які 
повинні допомогти в цьому. Якщо 
дивитися на принципи об’єднання 
територіальних громад, законності 
і відповідності до Конституції. 

Це — основні принципи. Закон 
прийнятий і ми повинні його вико-
нувати... Один із основних прин-
ципів це — добровільність...»

Далі Л. Кучерявий  спробував по-
яснити присутнім, що саме автори 
Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад» розуміли під терміном «до-
бровільне». Однак, повів мову 
не про те, наприклад, чи можна 
назвати «добровільним» рішення 
громади, прийняте за неї кількома 
депутатами, а зовсім про інше. Про 
те, що поняття «добровільність» 
в контексті закону тісно зв’язане 
з поняттями «спроможності» те-
риторіальної громади і ним обме-
жується. Іншими словами, об’єдну-
ватися потрібно так, щоб об’єднана 
територіальна громада могла на-
давати людям повний комплекс 
адміністративно-публічних послуг.  
А якщо з кимось громада об’єдну-
ватись не хоче, то повинна обгрун-
тувати чому саме. І чому саме хоче 
об’єднуватись саме так, а не інак-
ше. Не об’єднуватись не можна. 

Точніше, можна, але тоді не отри-
маєш 60 % ПДФО.

Окрім того, Л. Кучерявий пояс-
нив принципи територіально-ад-
міністративного устрою, що пропо-
нується (цитую): 

«...Територіальна громада — це 
база. Основа — місто обласного 
підпорядкування. Друге буде — 
повіт. Третє буде — район. Область 
незмінна. Райони будуть об’єднані 
в повіти...». А, також, — що «...на 
сьогоднішній день спроможна те-
риторіальна громада передбачає 
конкретно: що на кожного грома-
дянина об’єднаної територіальної 
громади буде вирівнюваний бюд-
жет. Субсидіарна система. Якщо 
у вас в територіальній громаді 
проживає 50 тисяч, то на кожного 
члена однаково буде. І не може 
буть, що Вишгород ми розширяємо 
далі, а сільську раду ми забули…
Державна підтримка. Що мається 
на увазі? Це — міжбюджетні прямі 
урядові стосунки, але перспекти-
ви… Міжнародна хартія передба-
чає… Європа виділила 50 млн. 
євро, але вони їх виділили лише 
для перспективних планів, для 
того, щоб стимулювати… Дуже 
такий цікавий механізм старост. Я 
боровся з цим механізмом… я пи-
сав кілька статей… щоб був округ, 
воно б краще звучало… щоб голів 
сільрад залишити, але, на жаль, 
староста з правами буде обраний 
по мажоритарній системі, і він буде 
членом виконкому». 
 Наостанок Л. Кучерявий заува-
жив, що коли в Димері проводи-
лось таке обговорення, то були 
запрошені всі зацікавлені особи, а, 
також, що ініціатива В. Решетняка 
«не позбавляє інші сільські ради 
теж проявити ініціативу».

О. Горган нагадав присутнім, 
що «саме міська рада особисто 
для мене — це відправна точка, 
яка дала мені можливість сьогодні 
вже в іншій якості до вас зверта-
тись...», після чого підкреслив, що 
«...сьогодні — без перебільшен-
ня обговорюються доленосні для 
громади рішення. Взагалі рефор-
ма органів місцевого самовряду-
вання, я звертаю увагу: йде мова 
не про реформу адміністративно-
терито рі ального устрою, ні. Йде в 
першу чергу мова про організацію 
місцевого самоврядування...»

Далі О. Горган попросив стави-
тися до слова «добровільне» в За-
коні, про який йдеться, «з розумін-
ням усієї глибини його значення. 
Це об’єднання, воно сьогодні вже 
є як виклик часу, як певна невбла-
ганність. І методика стимулювання 
громад до обєднання, вона укладе-
на в такий ефективний спосіб, що 
сьогодні складно собі уявити насе-
лений пункт, який ця реформа не 

торкнеться... На минулому тижні, і 
ця інформація вже оприлюднена, 
колегія Київської обласної держав-
ної адміністрації вже затвердила 
перспективний план територій по 
Київській області. Він доведений до 
відома… З приводу Вишгородсько-
го району теж є пропозиції, однак, 
повинен сказати, що цей план до-
волі несподіваним був навіть для 
мене як для керівника райдержад-
міністрації, оприлюднений в само-
му засіданні колегії. В залі зараз 
присутній керівник нашого відділу 
містобудування, ми разом з ним 
готували по чіткій методиці пропо-
зиції, однак, ті пропозиції, які зараз 
враховані, вони були несподівані. 
Хто знайомий з цим планом знає, 
що Вишгородська громада, згідно 
цього плану, вона представлена 
4-ма населеними пунктами: місто 
Вишгород, Старі Петрівці, Нові 
Петрівці і с. Лютіж. І по методиці, 
яка рахує і бере за базу економічні 
показники,  це доволі несправед-
ливий спосіб соціальної інженерії. 
Самі спроможні громади усього 
району — вони об’єднані в один 
кластер. І, по суті справи, це поз-
бавляє для конфігурації інші гро-
мади. Будь-який ресурс пропадає. 
Тому на даний момент нами опра-
цьовується звернення до обласної 
вже ради, поскільки м’яч перейшов 
на поле обласної ради, депутат 
наш зараз з нами присутній, ми 
пишемо не те що заперечення, а 
наполегливі пропозиції врахувати 
ті реалії, які склалися в районі з 
приводу спроможних громад...».

В той же час, О. Горган, заува-
живши, що «державна влада не 
має права ставити під сумнів... 
ваше право планувати громаду 
саме таким чином», прямо свого 
ставлення до ініціативи В. Решет-
няка не висловив. 

Начальник фінансово-бухгалтер-
ського відділу міськвиконкому Н. 
Сакевич зауважила, що якщо, за-
раз бюджет міста дорівнює 45 млн. 
грн., то при об’єднанні, про яке 
йдеться, він виросте до 115 млн. 
грн.   

«Доходи будуть розділятися про-
порційно, — сказала Н. Сакевич. — 
Тому нам дуже цікаво об’єднатися 
саме з цими селами. Оскільки насе-
лення в них складає 2700 чоловік. 
В місті Вишгороді 27 тис. чоловік. 
Тобто ми їм будемо віддавати 10% 
бюджету. 90% залишиться в м. 
Вишгороді... Що стосується шкіл, 
які є в кожному селі та медамбула-
торії в Новосілках, то вони будуть 
фінансуватися за рахунок субвен-
цій із бюджету на охорону здоров’я 
та на освіту. Незалежно від того, до 
кого вони приєднаються. Тобто, від 
цього наш бюджет не постраждає. 
Нам ще буде йти додаток на прибу-

ток — це  10% від підприємств, які 
не належать до державної форми 
власності». 

На запитання В. Виговського 
щодо бюджетів сіл, яким В. Ре-
шетняк запропонував об’єднатися, 
доповідачка відповіла, що «це всі 
громади самодостатні, всі викону-
ють свій бюджет. У нас немає всіх 
цифр, нам їх не надали…».

В. Грищенко зауважив, що 
дізнався про сесію міськради за 
15 хвилин і повідомив, що «...ми 
— самодостатня самозабезпечена 
сільська рада. Я не знаю наскіль-
ки ви допомагали учасникам АТО, 
але ми 150 тис. грн. на амуніцію і 
обмундирування виділили атошни-
кам своїм... На кожну народжену 
дитину виділяємо 1000 грн. протя-
гом вже 10 років». Ще В. Грищенко 
повідомив, що в селі є ФАП, клуб, 
де на 15 тис. доларів закуплено 
музичного обладнання, побудова-
но дві церкви. Отже, їм «сам Бог 
велів» приєднатися до Вишгоро-
да, бо багато людей тут працюють, 
вчаться, водять в дитсадки дітей.

О. Приходько пояснив, що не 
хотів би допустити помилку при го-
лосуванні цього питання в Київсь-
кій обласній раді, тому потрібно 
прийняти виважене рішення. 

«...Економічно для Вишгорода 
вигідно приєднати хотя би одну із 
сільських рад, — зауважив О. При-
ходько. — ...Сьогодні ідуть наради 
про об’єднання у всіх громадах. І 
сьогодні один Володимир Петрович 
із Хотянівки під’їхав, а думка всього 
лівобережжя, що вони хочуть бути 
однією об’єднаною громадою. Це 
Пірнівською. Нелегко проходять всі 
ці зустрічі, бо всі хочуть керувати. 
І на сьогоднішній день, я думаю, 
правильно ви зробили, що прово-
дите і сесію, і громадські слухання, 
бо ні одна країна світу і Європи 
добровільно не об’єднувалася. Я 
вже почув думку і міського голови, 
і думаю, що ви вже почули думку 
депутатського корпусу... Прислуха-
юсь до ваших думок, думаю, що ви, 
вишгородська громада, маєте бути 
«впереді паровоза», щоб 50 млн. 
євро було надано в першу чергу 
в м. Вишгород і у Вишгородський 
район, а міського голову чи голо-
ву об’єднаної громади ви вибере-
те...».

О. Рачинський звернув увагу 
на історичний зв’язок населених 
пунтів між собою. Наприклад, Ниж-
ня Дубечня і Новосілки — колиш-
ній один радгосп. І в деяких людей  
один пай — в Новосілках, інший — 
в Н. Дубечні. Старі й Нові Петрівці 
тоже були одним радгоспом. Так 
само Демидів і Лютіж. Окрім того, 
виступаючий зазначив, що немає 
сенсу робити «мегагромади» (Виш-
город + Нові та Старі Петрівці), а 

потрібно дати можливість розвива-
тися малим селам.  

О. Слива нагадав, що з 28-ми 
сільрад району більша частина є 
дотаційні, і лише близько 10 — са-
модостатні... «З 2015 р., — заува-
жив депутат, — ПДФО на місцях не 
отримують. Після об’єднання 60% 
цього податку піде громадам. А 
зарплата буде рости... Щодо утри-
мання соцсфери. Держава — це не 

безмірний гаманець. Міжбюджетні 
трансферти будуть зменшувати-
ся.  Або ми як самостійна одиниця 
матимемо те саме, або отримаємо 
подвійний бюджет... І не потріб-
но прив’язувати це до конкретних 
прізвищ...

Д. Новицький, зауваживши, що 
об’єднуватися потрібно, підкрес-
лив, що «треба добре розуміти хто 
з ким об’єднується і за для чого». 
І запропонував Вишгороду об’єд-
натися з Києвом, оскільки з ним у 
Вишгорода багато спільних інте-
ресів, включаючи спільну інфра-
структуру та створення агломера-
ції. «Агломерація існує, — сказав 
Д. Новицький, — її просто потріб-
но узаконити. Я пропонував, і інші 
фахівці пропонували об’єднання 
на договірних засадах. Але, на 
жаль, така схема не працює…. 
Тобто, мова йде про вирішення 
спільних проблем на певній тери-
торії… Я б пропонував звернутися 
до Верховної ради, щоб була нада-
на можливість об’єднання громад, 
прилеглих до м. Києва з м. Києвом. 
Щоб створити Київський округ. Для 
того, щоб ми мали перспективу...». 

46-ТА СЕСІЯ МІСЬКРАДИ
Депутати підтримали ініціативу 

В. Решетняка. І розійшлися задо-
волені. 

В. Борзовець

Ю. Ткалич: «Станом на 9.30 
не надійшло жодної письмової 
пропозиції, зауваження…»

О. Горган: «Йде мова не про 
реформу адміністративно-те-
рито рі ального устрою, ні...»

Л. Кучерявий: «На кожного 
гро мадянина такої громади 
буде вирівнюваний бюджет» 

Н. Сакевич: «Ми їм будемо 
віддавати 10% бюджету. 90% 
залишиться в м. Вишгороді...» 

О. Приходько: «Думка всього 
лівобережжя, що вони хочуть 
бути однією громадою…»

В. Грищенко: «Ми 150 тис. 
грн. на амуніцію і обмундиру-
вання виділили атошникам...»

О. Слива: «Або ми матимемо 
той самий, або отримаємо под-
війний бюджет...»

Д. Новицький: «Агломерація 
існує, її просто потрібно узако-
нити...»

Від редакції
І обидві сесії, і «громадське обговорення» (якщо його так можна 

назвати, оскільки жодного представника громад трьох сіл, окрім 
В. Грищенка на них не було), підтвердили, що практична реаліза-
ція Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад»  не має ніякого відношення до корінної реформи місцево-
го самоврядування. Отже, не дивно, що підчас цих трьох заходів 
жодного слова не було сказано про посилення контролю громад 
над місцевими головою та депутатами. Власне, цей Закон, швид-
ше, нагадує технічну інструкцію щодо механічного об’єднання між 
собою територіальних громад. Та й це об’єднання віддано на від-
куп чинним міським (сільським) головам і депутатам. І, практично, 
виключає з цього процесу самі громади.

Таким чином, корінною реформою місцевого самоврядування 
тут, як кажуть, навіть, і «не пахне». Це — справжнісінька імітація чи 
профанація реформи місцевого самоврядування. Знаючи це та від-
повідне ставлення до такої «реформи» громади, автори «реформи 
від Яценюка» вирішили, фактично, шантажувати людей обіцянкою 
віддати 60% ПДФО на місця в разі будь-якого(!) об’єднання. Іншими 
словами — самого факту об’єднання. Таким чином, мова, по суті, 
йде лише про гроші. Що ж, давайте лише про гроші.   

Що  виходить на прикладі вище змальованого дійства? 
...У вступному слові перед відкриттям 45-сесії міськради В. Ре-

шетняк закликав: «Давайте віднесемося до цього питання по-дер-
жавницьки». Давайте.  

Отже, якщо Вишгород об’єднається з Хотянівкою, Новосілками та 
Лебедівкою, він із 115 млн. грн 1,5 млн. (10%) віддасть цим трьом 
селам. А собі залишить 113,5 млн. грн. Вигідно? Вигідно. А ще вигід-
ніше, якщо до Вишгорода приєднається лише одна Хотянівка. Знає-
те, чому? Тому, що в Хотянівці приблизно біля 700 жителів. Отже, 
в цьому випадку Хотянівці з Осещиною потрібно буде віддати із 
загального бюджету, який складе, наприклад, не 115, а 110 млн. грн., 
всього тисяч 400... Втім, справа, навіть, не в тому, скільки коштів за-
лишиться в Вишгороді. В будь-якому випадку його бюджет виросте 
удвічі. Справа в тому, що зараз бюджет Хотянівки — більше 1 млн. 
750 тис. грн. То хто виграє більше?

Отже, я розумію, чому керівництво Київської ОДА вирішило об’єд-
нати з Вишгородом Нові Петрівці, Старі Петрівці та Лютеж. Тому, що 
загальна кількість мешканців цих сіл складає, приблизно 20 тисяч 
людей. Отже, в цьому випадку вони отримають майже половину 
подвоєного бюджету Вишгорода. Звичайно, це справедливіше, ніж 
100 млн. залишити одному Вишгороду... 

Однак, тут виникає питання: а кому потрібніші ці гроші: цим і так 
далеко не бідним селам, чи тим маленьким і бідним, які знаходять-
ся на окраїнах району? Адже заради таких сіл, в принципі, й заду-
мувалася ця реформа? Однак, цим селам гроші, про які йдеться, не 
бачити, як А. Яценюку своїх вух. Бо вони знаходяться від Вишгоро-
да на відстані більше, ніж 20 км...  

З іншого боку, що отримає лівий берег після об’єднання з Пір-
новом? Що отримають 20 сіл, які об’єднаються навколо Димера, 
який, звичайно ж, не можна зрівняти з Вишгородом? Як зміняться 
їх бюджети? Ми обіцяємо розповісти про це в наступному номері. 
Однак, вже те, що нам стало відомо, свідчить про абсолютну не-
продуманість цієї «реформи від Яценюка» її нерівність відносно 
суб’єктів місцевого самоврядування. Складається враження, що 
вона потрібна лише для того, щоб терміново знищити існуючі тери-
торіально-адміністративні межі. Може для того, щоб тому, хто вирі-
шив повернути розікрадену місцевими депутатами землю, не було 
на кого подавати до суду, щоб цю землю повернути?

Р. S. Як стало відомо, депутати Хотянівської сільради проголосу-
вали проти об’єднання. І правильно зробили.Зліва — президія під час обговорення ініціативи В. Решетняка. Справа — обговорення та 46-та сесія міськради, яка продовжувалася 5 хвилин, закінчилися...

Новая Конституция и местные выборы — главные политические тренды 
сезона весна-осень 2015. Процессы эти взаимосвязаны. Планировалось: 
кампанию проведут уже по новому Основному закону. Но вовремя его 
принять не успевают. Власть пока молчит, но сегодня это уже неоспори-
мый факт.

Новое избирательное законодательство и пакет по децентрализа-
ции принимать все же придется. Для Банковой это скорее «плюс», чем 
«минус», ведь в «переходные положения» можно записать: следующие 
местные выборы проводятся не по истечению срока полномочий ныне 
избранных советов, но после вступления в силу новой Конституции. То 
есть, через год-полтора.

Предметной реализацией данного сценария сейчас занимаются на Бан-
ковой. Тем временем, ключевые игроки сосредоточились на подготовке к 
ближайшей гонке. Наиболее интригующим элементом которой станет бит-
ва за киевский престол. В которой не факт, что победит Виталий Кличко.

Без Конституции
Процедура принятия новой Консти-

туции известна: 226 на одной сессии 
Рады, одобрение Конституционного 
суда и 300 «за» на следующей. Ны-
нешняя заканчивается в середине 
июля. Конституционная комиссия, на-
рабатывающая профильный документ, 
«драфт» до сих пор не представила. А 
ведь над ним еще должны потрудиться 
народные депутаты.

В теории, если сильно «поднажать», 
до середины июля первое чтение про-
вести можно. Вот только смысла это 
не имеет. Поскольку очередная сессия 
Рады начнется второго сентября. Дата 
выборов — 25 октября. Ныне действу-
ющее избирательное законодатель-
ство отводит на проведение местной 
гонки 50 дней. Если собирать триста го-
лосов уже в первый или во второй дни 
сессии — все успевается. Впритык, но 
успевается. Вот только избирательное 
законодательство к тому моменту уже 
изменят и срок кампании увеличится 
до 60, а то и до 90 дней.

Новое избирательное законодатель-
ство, пакет законов по децентрализа-
ции — аксиома, без которой местные 
выборы, прежде всего — на оккупи-
рованной территории — провести не-
возможно в принципе. А сделать это 
необходимо — требование западных 
партнеров в целом и Минских соглаше-
ний в частности.

Напрочь отменить октябрьские могут 
только два обстоятельства.

Первое — новая Конституция.
Второе — введение военного поло-

жения.
Конституция, как мы выяснили, не-

возможна ввиду дефицита времени 
и голосов. «Даже если случится чудо 
(курсив мой, — С.К.) и мы ее примем 
до выборов, посчитали, что придется 
вносить правки в полтысячи законов 
— приводить их в соответствие», — 
разводят руками на Банковой. Проще, 
мол, менять Конституцию блоками: се-
годня — одна ее часть, завтра – другая 
и т.д. Сегодня голоса «собираются» 
здесь, завтра — «там». Вариант, как 
для власти, оптимальный. Без риска 
повторить позор одиннадцатилетней 
давности, когда в апреле 2004-го для 
Конституционной реформы не хватило 
шесть голосов.

Что до военного положения, пытать-
ся предсказывать вероятность его вве-
дения – абсолютное шарлатанство.

Так что плановая подготовка к 25-
му октября сегодня продолжается. 
От того, как ключевые игроки проявят 
себя на местных, напрямую зависит 
будущность украинского политикума в 
ближайшие несколько лет. В том числе 
— возможность досрочных парламент-
ских и президентских выборов.

После Вены
О том, как лихорадит «Народный 

фронт» — провалах партийного стро-
ительствах, сложностях взаимоотно-
шений Яценюка и Турчинова, LB.ua 
уже рассказывал. Сегодня поговорим о 
другом некогда крупном игроке, партии 
«Удар» Виталия Кличко. Точнее о том, 
что от нее осталось.

Краткая предыстория крутого пике 
такова. Начало событий Революции 
Достоинства застали Виталия Кличко 
в статусе лидера одной из трех фрак-
ций парламентской оппозиции. Косно-
язычного, зато с харизмой; не слишком 
опытного в политических интригах, 
зато искреннего и открытого. Да, на 
парламентских 2012-го его «Удар» не 
побрезговал поддержкой пресловутой 
«группы РУЭ» (это – данность. Счи-
тайте — математическая аксиома. 
Эффект которой смягчает лишь то, что 
на проект Натальи Королевской тог-
дашняя власть денег потратила в два 
с половиной раза больше). Ну, с кем не 
бывает — списали «на боевые». Осе-
нью 2013-го, если помните, между оп-

позиционерами шла негласная борьба 
за звание «единого кандидата» в 2015-
м, и Виталий Владимирович искренне 
полагал, что таким кандидатом должен 
стать он. Коллеги по политическому 
террариуму над ним посмеивались. 
За глаза, разумеется. Но Майдан внес 
свои коррективы. К концу зимы 2014-го 
Виталий Кличко превратился в одного 
из самых рейтинговых политиков — са-
мостоятельного кандидата в президен-
ты.

Вот только у Петра Порошенко рей-
тинг тоже рос. Стало очевидно: этим 
двоим нужно как-то договариваться. 
Вновь не обошлось без «группы РУЭ». 
При посредничестве господина Левоч-
кина состоялась знаменитая встреча 
Порошенко, Кличко и Фирташа в Вене. 
Кроме нюансов президентской и мэр-
ской гонки, обсудили также пропорции 
распределения мест в избирательном 
списке на парламентских. Это — важ-
ный момент. Потому что договоренно-
сти исчерпались парламентскими вы-
борами. Точка была поставлена 25-го 
октября 2014-го. Сегодня участники 
венской встречи друг-другу ничего уже 
не должны.

Учитывая, что их сотрудничество 
было продуктивным (канал «Интер» 
— свидетель), гипотетически, его мож-
но было бы повторить. Но этого точно 
не случится. Потому что выступление 
Дмитрия Фирташа в венском суде пре-
зидент Порошенко — по словам людей 
знающих — воспринял довольно резко. 
Отнюдь не в пользу Фирташа. Не удив-
люсь, если в скором времени в войну 
правительства против Дмитрия Фирта-
ша вступит Банковая. По логике: давно 
пора.

«Удар» и «Солидарность». 
Брак по расчету

Но мы не много отвлеклись. В се-
редине сентября 2014-го «Блок Петра 
Порошенко» выдвинул кандидатов в 
нардепы. Изначально предполагалось: 
и места в списке, и мажоритарку, поде-
лят по-братски. То есть, пятьдесят на 
пятьдесят. На съезде выяснилось, де-
лили по-принципу: «это — мне, это — 
тоже мне, и опять мне». Президентской 
«Солидарности» досталось 70 процен-
тов списка, «Удару» — 30%. Мажори-
тарку и вовсе пришлось согласовывать 
с НФ и «Свободой». Согласовывали, 
преимущественно, «за счет» квот «Уда-
ра».

Тогда-то впервые меж рядовых 
«ударовцев» зародилось глухое недо-
вольство. Многие полагали, что фак-
тическое слияние с «Солидарностью» 
поставит крест на самостоятельном 
партийном проекте; что своей части 
властного пирога кличковцы не полу-
чат; кто из них пошустрее — просто 
переберется в фактическую команду 
Президента и т.д.

В принципе, опасения эти оправда-
лись. Но не потому, что сторона главы 
государства ведет себя не по-партнер-
ски. Вовсе нет. Просто закон политиче-
ских джунглей таков, что считаться с 
тобой будут только в том случае, если 
ты — носитель электорального рейтин-
га. А любовь избирателей — не грибы, 
после дождя, на ровном месте не ра-
стут, ее заслужить надо.

Киев. Земля и люди
Предполагалось, завоевывать лю-

бовь избирателя Виталий Кличко ста-
нет на посту мэра Киева. Избран он 
был ровно год тому — 25-го мая — го-
лосами 765 тысяч избирателей.

С тех пор открытая социология отно-
сительно предпочтений киевлян, рей-
тингов политических сил в городе, не 
проводилась. Насколько LB.ua извест-

но, сейчас ее как раз заказали — скоро 
появится. Однако, внутренние замеры 
(проводимые партиями, не предназна-
ченные для обнародования) фикси-
ровали стремительную девальвацию 
акций мэра и его партии. При чем тут, 
спросите, партия? При том, что «Удар» 
— главная фракция Киевсовета. На ее 
счету — 77 депутатов. Разумеется, сре-
ди них — немаленькая президентская 
квота. Тем не менее, именно «Удар» 
— основной представитель власти в 
Киеве. Следовательно, именно «Уда-
ру» достаются все «шишки» — хоть за 
собственные промахи, хоть за огрехи 

правительства, хоть за политику Пре-
зидента. Их рейтинг, просто по опреде-
лению, не может быть высоким. Да, в 
команде Кличко вам запросто назовут 
несколько пунктов, которыми — по их 
мнению — городская власть может 
гордиться. Публичное обсуждение 
проекта бюджета с общественностью, 
открытие развязки на Почтовой площа-
ди, новые троллейбусы на Куреневке, 
препирательства с правительством на-
счет тарифов, починка забора в старом 
Ботсаду наконец...

Список «добрых дел» можно про-
должить. Вопрос в том, насколько не/
прочувствовали его киевляне. Ответ на 
него  даст официальная социология. 
А покамест упоминавшаяся неофици-
альная указывает на рост популярно-
сти в столице «Самопомощи». Как и 
на общестрановом уровне, кстати. Что 
объяснимо: «Самопомощь» хоть и в ко-
алиции, от власти старательно дистан-
цируется. Классическая «третья сила». 
В 2012-м «Удар», кстати, занимал те же 
позиции. Что дало свои плоды. Вновь 
сыграть в ту же игру не получится — 
придется предъявлять нечто новое, 
борьба за избирателя предстоит нешу-
точная. И если Виталий Кличко со това-
рищи намерены одержать в ней победу 
– начинать гонку нужно немедленно. 
Наличествующий админресурс ему, как 
градоначальнику, в помощь.

Соратники Виталия Владимировича 
это, вроде как, осознают. Но именно, 
что «вроде как» — май уже на исходе, 
а «веселых стартов» все не происхо-
дит. Более того, вопрос повторного 
выдвижения Кличко на мэрский пост 
до сих пор не согласован. Не потому, 
что у Кличко с Президентом отношения 
испортились — коммуникация есть, и 
весьма позитивная. Вот только толку 
от нее не ахти. К тому же, необходимо 
дождаться принятия нового избира-
тельного закона. Чтобы понимать, по 
каким правилам игра. Потому что если 
выборы мэров крупных городов — как 
предполагается поданными законопро-
ектами — пройдут в два тура, шансы на 
победу Виталия Владимировича стре-
мительно минимизируются.

Единственно, пожалуй, что может 
ему пособить — отсутствие (по край-
ней мере, пока) других реальных пре-
тендентов на столичный престол.

Спросите, допустим, у НФ — есть ли 
у них свой кандидат на Киев? Пятеро из 
пяти лидеров партии пожмут плечами, 
шестой неуверенно назовет имя мажо-
ритарщика Леонида Емца. Блестящий 
юрист, эффективный парламентарий, 
но кандидат в мэры — не самый пер-
спективный. Аналогично — у «Ради-
калов», «Самопомощи» (в последней, 
возможно, намекнут на фигуру мэра 
Львова Андрея Садового), даже у «Оп-

поблока».
Вступая в тематическую беседу, они, 

безусловно, проанонсируют вам вы-
движение «опытного профессионала с 
незапятнанной репутацией», но это бу-
дут просто слова. И это поражает. Вот 
уже много лет — со времен, пожалуй, 
Александра Омельченко — ключевые 
игроки украинской политики не забо-
тятся о том, чтобы делегировать на 
столичный престол достойного канди-
дата. Их у него просто нет. Что, очевид-
но, характеризует качество украинской 
политики в принципе.

Существует, конечно, еще опция са-

мовыдвиженцев. Борислав Береза, на-
пример. Бывший спикер «Правого сек-
тора», получивший депутатский мандат 
на столичной Троещине.

В беседе с LB.ua, Береза вероят-
ность баллотирования отрицать не 
стал. «Как мажоритарщик, я постоянно 
работаю со своими избирателями на 
Троещине. В случае, если будет обра-
щение от киевлян (насчет выдвижения, 
— С.К.)…я его рассмотрю. Людям отка-
зывать нельзя», — отметил Береза.

Ответ более, чем однозначный.
Или ... Владимир Гройсман. Грой-

сман — версия Банковой. Точнее, не 
версия даже, так — запасной вариант. 
Если рейтинги Кличко просядут оконча-
тельно.

В любом случае, если действующая 
власть намерена сохранить столицу за 
собой — решение требуется принимать 
безотлагательно.

Новые лица
Теперь вернемся к «Удару» в обще-

страновом масштабе.
Еще два месяца тому кадровые пар-

тийцы рассматривали для себя вари-
ант сепаратного — от президентской 
«Солидарности» — участия в местных 
выборах. Сегодня он уже не обсуждает-
ся. Потому что базы нет — партийным 
строительством полноценно все это 
время никто не занимался. Наиболее 
подготовленные активисты на местах 
давно переметнулись к БПП (их можно 
понять). Де-факто, «Удар» растворился 
в «Солидарности». Можете начинать о 
нем забывать. Партия, дважды пропу-
стившая выборы, сперва — президент-
ские, потом — парламентские — вряд 
ли может рассчитывать на что-то зна-
чительное.

В отличие от БПП и «Самопомощи».
Первая — партия власти. Вторая 

— типа «альтернатива молодых про-
фессионалов». «Типа» — потому, что 
у «Самопомощи» с партийным строи-
тельством тоже не ахти.

Зато для всех, желающих войти в 
большую политику, сегодня существует 
простой и эффективный способ капита-
лизации собственных акций. Именно: 
«под ключ» создавать/укреплять на ме-
стах ячейки «Удара» и/или «Самопомо-
щи» с тем, чтобы по их квоте завести в 
местные советы «нужных людей».

Ничего необычного: зачастую в реги-
онах так и происходит. Ячейки «прини-
мает на обеспечение» кто-то из мест-
ных политиков/предпринимателей, 
пла ни рующий таким образом продви-
нуться наверх. С «хозяином ключей» 
местной парторганизации киевские 
боссы не считаться не могут. Вариант, 
кстати сказать, приемлем для амбици-
озных мажоритарщиков от БПП, даже 
от «Батькивщины».

По ряду областей такие схемы уже 

разрабатываются. Подробнее LB.ua 
расскажет в следующем тексте.

При всем этом, местные выборы 
имеют определенную специфику. Пока-
мест мы анализировали стартовые по-
зиции лишь ключевых игроков, а есть 
еще региональные. Громко заявить о 
себе им только предстоит.

Так, в Днепропетровской области 
веское слово, вне всяких сомнений, 
скажет команда экс-губернатора Игоря 
Коломойского. Голосом партии Святос-
лава Олийныка «Украина майбутнього» 
например.

Выразителем ее интересов в парла-
менте станет группа «Укроп». Которая 
де-факто существует еще с конца про-
шлого года (состав: Борислав Береза, 
Дмитрий Ярош, Владимир Парасюк и 
другие). Официальный статус группа, 
по словам Березы, может получить 
уже в ближайшее время. «Конечно, мы 
ждем принятия избирательного нового 
закона. Если он вообще будет принят», 
— отметил нардеп. Береза уточнил так-
же, что — по его подсчетам — присо-
единиться к группе намерены 19 депу-
татов. Это — как минимум, причем все 
— внефракционные.

Самостоятельное плавание ожидает 
и Дмитрия Добродомова. Львовский 
мажоритарщик, в последнее время 
он стал частым гостем всевозможных 
телеэфиров. Настолько частым, что 
это вызывает подозрения — «абоне-
мент» у Шустера просто так не выда-
ют. Отгадка проста. Лидер обществен-
ной организации, а теперь уже партии 
«Народный контроль», Добродомов 
— идеальный, как для Банковой, про-
ект «антиСадовой». Не все же Андрею 
Ивановичу у БПП голоса отбирать, 
надо же и его кому-то «потроллить». 
Элементарно — на западе страны. 
Добродомов для этого подходит иде-
ально. Так рассуждают на Банковой. 
Наивно полагая, что смогут удержать 
«Народный контроль» в узде. Ученики, 
как показывает практика, учителей об-
ставляют. Причем очень быстро

«Я пошел на парламентские выборы 
именно как самовыдвиженец, посколь-
ку предполагал, что наш «Народный 
контроль», рано или поздно, станет 
партией», — признается Добродомов, 
обосновывая, почему изначально от-
казался от партийной «привязки». По 
информации LB.ua его активности на 
сегодня курирует замглавы АП Виталий 
Ковальчук. Финансовую подпитку, по 
сведениям отдельных источников, яко-
бы осуществляет легендарный «Пупс», 
патрон «Свободы» Игорь Кривецкий.

Насчет Ковальчука Добродомов 
связку фактически подтвердил — «да, 
это — мой друг и мы часто общаемся». 
Насчет Кривецкого — категорически 
возразил: «Я уже не первый раз слышу 
эту сплетню, но настаиваю на том, что 
это — именно сплетня, ничего общего с 
действительностью не имеющая».

Съезд «Народного контроля» состо-
ится в конце июня. Ждут, снова-таки, 
нового закона о выборах. Очевидно, к 
тому времени Добродомов уже покинет 
ряды фракции БПП. По моим данным, 
он сделал это еще в позапрошлую пят-
ницу — написал заявление. Нардеп па-
рирует: заявление не писал, более того 
— даже с Юрием Луценко на эту тему 
еще не беседовал, зато перечисляет 
претензии, накопившиеся к действу-
ющей власти — от правил приватиза-
ции до поддержки господина Билоуса 
на пост главы АМКУ. Из перечисления 
следует — демарш из фракции все же 
не за горами. Ожидается, «компанию» 
ему составят еще как минимум двое 
депутатов-мажоритарщиков.

«Мы не строим партию лидерского 
типа. Важно, чтобы инициатива шла из 
регионов. Сегодня у нас уже 13 мест-
ных ячеек, я пока объехал только во-
семь»,— делится нардеп.

*   *   *
До выборов остается еще целых пять 

месяцев. Достаточно, чтобы на поли-
тическом небосклоне успели взойти 
новые «звезды», старые — погаснуть. 
Даже если рассматривать октябрьскую 
кампанию как промежуточную — в 
преддверии той, «настоящей», кото-
рую «освятит» уже новая Конституция 
— важно, чтобы она прошла в макси-
мально конкурентных условиях. Чем 
больше рейтинговых участников — тем 
лучше. Чем острее борьба — тем луч-
ше. Полнейшую монополизацию вла-
сти в одних руках мы уже проходили. И 
мы знаем, чем это заканчивается.

Соня Кошкина

В Маріуполі було встановле-
но подібний пункт виробництва 
фірми «Азовстальстрой» бра-
та екс-губернатора Донеччини 
Олексія Тарути. Щоб зрозуміти 
здивування журналістів, вар-
то зазначити, що аналогічний  
блок-пост з конструкцій фірми 
«Hesco» вартує $6 тис. Це всьо-
го 120 тисяч гривень на наші гро-
ші, тобто у 20 разів дешевше від 
бетонної споруди Тарути. Деше-
визна забезпечується за рахунок 
простоти конструкції: це мішки у 
металевій сітці, які засипаються 
землею або щебнем. 

Але цю «дешевку» від аме-
риканців українська влада не-
щодавно фактично викинула з 
країни під неймовірним приво-
дом — це задорого. Пояснюю-
чи відмову прийняти конструк-
ції «Hesco», МВС заявило, що 
«подібна продукція виробництва 
Hesco Defensisve Barriers (США) 
має дещо кращі характеристики, 
однак істотно дорожче».

На жаль, із прес-релізу МВС 
незрозуміло «дорожчими від 
чого» є американські конструкції. 
Звісно, що після такого прийому 
американці розвернули свій то-
вар і відправили його Саудівській 
Аравії, яка саме зараз веде війсь-
кову операцію проти терористів у 
Йемені. І тепер там з них будуть 
зводити подібні конструкції.

Можна було б дорікнути, що 
журналісти порівнюють бетонну 
споруду з мішечно-арматурною 
конструкцією, яку наповнюють 
землею та від куль і гранат захи-
щає однаково, а захист від Hesco 
можна розгорнути за кілька хви-
лин навіть без спецтехніки, а по-
тім згорнути і перевезти на нове 
місце встановлення, тоді як блок-
пост Тарути важить десятки тонн 
і його так запросто не виготовиш, 
не встановиш і не перевезеш. 
Саме тому, було знайдено роз-
рахунки вартості виготовлення 
бетонних виробів. Виходить 120-
200 тисяч гривень. Тобто у 10-20 
разів дешевше від тарутинського 
виробу.

Журналісти просять читачів, 
які мають відношення до будів-
ництва, самостійно прикинути 
вартість виготовлення маріу-
польського блок-посту.

За $100 тисяч можна купити 
шикарний дизайнерський бу-
динок, або навіть літак.  Отже 
питання питання щодо вартості 
блок-постів адресується не тіль-
ки їх виробнику, але й голові уря-

Будівництво, транспортування та встановлення одного опор-
ного пункту у вигляді чотири- або восьмигранного блок-посту 
на кордоні з так званими «ДНР» та «ЛНР» становить 2,5 мільй-
они гривень.

Такі дані начальника групи оперативного забезпечення 
сектору «М» полковника Мамеліна щодо вартості оборонних 
споруд навів маріупольський сайт «0629». Про це пише журна-
лист сайту «Наші гроші».

ду Арсенію Яценюку. Оскільки 
мова йде про окремий випадок.

Річ у тім, що Кабінет міністрів 
нещодавно виділив 850 млн грн. 
на будівництво укріплених спо-
руд на кордоні з ДНР і ЛНР. Знач-
на частина цих коштів виділена 
саме на будівництво блок-постів, 
подібних до маріупольського. На 
жаль, у «Віснику державних за-
купівель» відображено ще не всі 
тендери, але очевидно, що для 
різних куточків Луганської і До-
нецької областей купуються кон-

струкції в однакову ціну: від 2,4 
до 2,5 млн грн. (різниця цін може 
пояснюватись вартістю транс-
портування від місця виготов-
лення бетонних споруд на заводі 
Тарути у Маріуполі до місця вста-
новлення). Є надія, що урядов-
ці зможуть пояснити кошторис 
блок-посту у розмірі 2,5 мільйони 
гривень. Відразу пропонуються 
варіанти пояснень:

— Полковник Мамелін поми-
лився — 2,5 млн грн. виділяється 
на блок-пост не з однієї, а кількох 
бетонних та інших конструкцій 
(перелік і вартість додається);

— Сайт «0629» помилився на 
один нуль — полковник говорив 
про вартість блок-посту у розмірі 

250 тисяч гривень;
— У «Віснику державних за-

купівель» взагалі йдеться не за 
блок-пости від Тарути, а геть інші 
речі (перелік і вартість додаєть-
ся);

— Усе це брехня. Кошториси 
і бухгалтерія це така складна 
річ, що фахово і безпомилко-
во розібратись у цьому можуть 
тільки уповноважені урядом екс-
перти з засекреченого списку, а 
всі порівняння та гуглорозшуки 
ллють воду на мельницю росій-
ської пропаганди.

Після опублікування цієї інфор-
мації прес-служба Міністерства 
оборони повідомила, що «2,5 
мільйонів гривень коштує будів-
ництво вогневого опорного пун-
кту, зосередженого на ділянці 40 
га». Як вказано у повідомленні, 

для спорудження такого пункту 
«необхідно 42 тонни арматури 
різного розміру, десятки тонн 
бетону, 35 кубометрів кругляка, 
450 кубометрів дошки, 90 готових 
залізобетонних конструкцій та 
ін.» Відтак у Міноборони вважа-
ють, що інформація, яку цитува-
ли «Наші Гроші» з сайту «0629», 
не відповідає дійсності.

«На представленому зобра-
женні журналіст презентує об-
лаштовану вогневу точку як ці-
лий вогневий опорний пункт та 
приписує лише одному елементу 
вартість усієї будівлі в цілому», – 
вказує прес-служба МО.

http://www.bagnet.org/news/
economics/255991

Добродомов стверджує, 
що має докази корупційних 
оборудок С. Пашинського

Що ж, це правильно — відсто-
ювати свою позицію в суді. Тим 
паче, що відкритий судовий процес 
дозволить громадськості пролити 
світло на одну дуже ганебну та 
брудну корупційну оборудку пред-
ставників вже теперішньої влади! 
Сподіваюся, що пан Пашинський 
не залишить свою обіцянку черго-
вим голослівним випадом, а таки 
реально подасть до суду. З не-
терпінням чекаю виклик туди для 
дачі свідчень та пояснень. Щоб 
не затягувати процес, відповідні 
документи передав прямо під час 
програми керівнику Антикорупцій-
ного управління Генпрокуратури 
Павлові Жебрівському. А для ро-
зуміння процесу, викладаю публіч-
но факти щодо першої оборудки з 
нафтопродуктами.

Отож, усе розпочиналося дуже 
оптимістично. МВС у ході опера-
тивного супроводу використання 
державних коштів та недопущен-
ня їх розкрадання викрило органі-
зовану групу осіб, що здійснює 
розкрадання державних коштів 
шляхом оформлення закупівель 
бензину від фіктивних суб’єктів го-
сподарювання.

Було встановлено, що ДП «Укр-
транснафтопродукт» (ЄДРПОУ 
34355770), яке належить до сфери 
управління Міністерства палива 
та енергетики України, та у період 
жовтня-листопада 2014 року здій-
снило закупівлю нафтопродуктів 
(бензину А-92) у товариства з озна-
ками фіктивності «Ітанікс стронг» 
(ЄДРПОУ 39373286) на суму по-
над 100 млн. грн. та «Трейд Інвест 
Компані» (ЄДРПОУ 39378216) на 
суму понад 74 млн. грн...

За вказаними фактами у 
СВ Оболонського РУ ГУ МВС 
України у м. Києві зареєстрова-
но кримінальне провадження 
N120141000500010518 за озна-
ками вчинення злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 358 КК України 
(Підроблення посвідчення або ін-
шого офіційного документа, який 
видається чи посвідчується під-
приємством, установою, організа-
цією, громадянином-підприємцем, 
приватним нотаріусом, аудитором 
чи іншою особою, яка має право 
видавати чи посвідчувати такі до-
кументи, і який надає права або 
звільняє від обов’язків, з метою 
використання його підроблювачем 
чи іншою особою або збут такого 
документа, а також виготовлення 
підроблених печаток, штампів чи 
бланків підприємств, установ чи 
організацій незалежно від форми 
власності, інших офіційних печа-
ток, штампів чи бланків з тією са-
мою метою або їх збут - караються 
штрафом до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на 
строк до двох років).

У подальшому перекваліфікова-
но за ст. 205 (Фіктивне підприєм-

Народний депу-
тат від «Народного 
фронту» Сергій 
Пашинський заявив, 
що подасть до суду 
на мене та нардепа 
С.Соболєва за «без-
підставні звинувачен-
ня щодо оборудок із 
нафтопродуктами», 
про що було заявлено 
у прямому ефірі на 
ток-шоу Шустер-LIVE.

ництво, тобто створення або 
придбання суб’єктів підприємни-
цької діяльності (юридичних осіб) 
з метою прикриття незаконної 
діяльності або здійснення видів 
діяльності, щодо яких є заборона, 
— карається штрафом від п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян до двох тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян).

Слідством встановлено, що ди-
ректором ТОВ «Ітанікс стронг» з 
14.10.2014 року є ніде не працю-
юча особа О.М. Продан, який у 
ході допиту повідомив, що дане 
підприємство останній особисто 
не реєстрував та жодні документи 
щодо його створення не підпису-
вав, а підпис який знаходиться у 
реєстраційних документах товари-
ства йому не належить.

На виконання рішення КМУ ДП 
«Укртранснафтопродукт» уповно-
важено на закупівля за ухвала-
ми суду бензину марки А-95, яке 
належить групі компаній підкон-
трольних бізнесмену С. Курченку. 
Вказане пальне закуповувалось 
державним підприємством із ме-
тою подальшої реалізації у дохід 
держави.

Однак керівництвом ДП «Укр-
транснафтопродукт» разом із 
бензином марки А-95 було не-
правомірно оприбутковано також 
бензин марки А-92 та дизельне 
паливо, яке не має відношення до 
групи компаній С. Курченка та ле-
галізувало його через фіктивні під-
приємства ТОВ «Ітанікс стронг» та 
«Трейд Інвест Компані».

У рамках кримінального провад-
ження встановлено, що службо-
вими особами держпідприємства 
за період жовтень-листопад 2014 
року за вказаною неправомірною 
схемою розкрадено та виведено у 
тіньовий обіг 174 млн. грн. держав-
них коштів. Ось так просто...

А тепер щодо участі народного 
депутата у цій оборудці. Вказана 
схема власне підконтрольна п. Па-
шинському: 4 лютого 2015 р. через 
свої зв’язки в правоохоронних ор-
ганах без будь-яких правових під-
став нардеп пролобіював закрит-
тя кримінального провадження 
N120141000500010518.

Це узагальнена канва — до-
кументи та факти перевірить 
Генпрокуратура. Заздалегідь хочу 
запросити громадськість та жур-
налістів на засідання обіцяного 
п. Пашинським суду, де будуть 
представлені всі підтверджувальні 
документи та свідчення. А також 
факти щодо інших оборудок, до 
яких мають причетність народні 
обранці та урядовці. 

Та про ці «справи» дещо пізні-
ше...

Народний депутат України,
Секретар Комітету 

з питань запобігання 
і протидії корупції

Дмитро Добродомов

Опорний пункт-блокпост від Олексія Тарути за 2,5 млн. грн.

Відмовляючись прийняти конструкції «Hesco», МВС заявило, що «подібна продукція виробни-
цтва Hesco Defensisve Barriers (США) має дещо кращі характеристики, однак істотно дорожче»
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Enter-фильм

06.05 Вертикаль влади
06.35 На слуху
07.20 Ера будівництва
07.25 У просторі буття
08.20  «Золотий гусак»
09.25 Спецпроект «Хай завжди буде 
сонце!»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.35 Казки Лірника Сашка
10.50 Школа Мері Поппінс
11.05 Хочу бути
11.55 Д/ф «Шість ярдів грації»
12.30 Утеодин з Майклом Щуром
13.00 Вікно в Америку
13.40 Український корт
14.20 Книга ua
15.00 Х/ф «Марія з Назарета» 
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогі депутати
20.00 Д/ф «Золотий вересень»
21.00 Новини
21.50 Подорожні
23.00 День Янгола
00.25 Від першої особи

06.00 Х/ф «Мері Поппінс, до поба-
чення» 
07.40 «ТСН-Тиждень»
09.10 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців у Росії» 
11.10 Х/ф «У вас буде дитина»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Залізна людина 3» 
22.30 «Скрябін. Концерт пам’яті»

06.30 Мультфільм

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.10, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 «Новини»
13.15, 14.20 «Судові справи»
14.40 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Жди меня»
18.10, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Дурна кров» 
23.00 Т/с «Завжди говори «Завжди» 

05.55 Х/ф «Моя нянька - вампір»
07.20 Х/ф «Я - четвертий»
09.25 Х/ф «Щоденники принцеси»
11.40 Х/ф «Щоденники принцеси - 2»
13.50 Х/ф «Тіні незабутих предків»
16.00 Х/ф «Дивергент»
19.00 Т/с «Мажор» 
23.15 Т/с «Молодіжка 2»

06.15, 16.00 «Все буде добре!»
07.55, 18.35 «За живе!»
09.15 «Зіркове життя. Випробування 
смертю»
10.15 Х/ф «Довгоочікуване кохання» 
12.10 Х/ф «Домробітниця»
14.05, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
21.00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.35 «Доньки-матері»

06.10, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15 Т/с «Красуні» 
11.00 Т/с «Провидиця» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Практика» 
23.00 Події дня

05.30 М/с «Муча Луча»
06.10 Надзвичайні новини. 
06.55 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф «Майкл»
11.05 Х/ф «Джампер»
12.45, 15.45 Факти. День
13.05 Х/ф «Ейс Вентура»
16.55 Х/ф «Брьс Всемогутній»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини
20.20 Дістало!
21.25 Х/ф «Маска» 
23.30 Х/ф «STARперці» 

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
12.20 Т/с «Дикий ангел» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»

22.00 Х/ф «Наречена з того світу» 

06.00-12.15 Мультфільми
12.15 М/ф «Як козаки... « 
13.35 Одного разу під Полтавою
17.35 Т/с «Сімейний бізнес» 
19.30, 23.00 Т/с «Два батька і два 
сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Х/ф «Полтергейст 2: Інший 

05.55 Х/ф «Дубровський»
07.10, 15.00 Дика природа
10.00, 16.00 Дива блакитної планети
11.15, 19.00 Таємниці Біблії розкрито
12.50, 20.00 Відомий всесвіт
13.50 За сім морів
16.40 «Цивілізація Incognita»
16.50 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
17.20 Алла Пугачова: «Я - руда, я - 
інша!»
21.00 Замальовки: коротко про 
головне
22.00 «Тарапунька: аншлаг довжи-
ною в життя»
23.00 «Мішель Мерсьє. Заручниця 
кохання»
00.00 «Вихідний, після опівночі»

04.50 Т/с «Слід саламандри»
08.10 «Правда життя». Останній 
дзвоник
08.40 Т/с «Таємниці слідства - 10» 
12.15 Т/с «Капітан Гордєєв»
19.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів 

- 13»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»
00.40 Т/с «Мертва зона» 

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм
07.10, 09.00 «Top shop»
10.10, 11.00 Жарт за жартом
11.50 Криве дзеркало
12.35 Невідома версія
13.25 Х/ф «Забута мелодія для 
флейти»
15.40 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
21.10 Х/с «Успіх за будь-яку ціну / 
Столиця гріха»

06.00 Мультфільми
06.20 «Нове Шалене відео»
07.30 Х/ф «Поводир»
09.30 Т/с «Ментівські війни-6»
17.30 «Люстратор 7.62»
18.30 «Секретні матеріали»
19.15 Х/ф «В облозі»
21.20 Х/ф «Найманець»
23.30 Х/ф «Море смерті»

06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25, 20.00 Про головне
10.20 Подорожні
11.30 Д/ф «Індія та Європа: 
палімпсест»
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.25 Дорогі депутати
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.20 Дитячі історії
14.45 Хочу бути
15.05 Нотатки на глобусі
15.50 Фольк-music
16.55 Д/ф «Гваделупа, найкращий 
ром у світі»
18.15 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
21.50 Війна і мир
23.00 Підсумки
23.15 Вертикаль влади

06.15, 16.45, 19.30, 23.25 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь «
09.40, 10.55 «Чотири весілля - 2»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
21.00 Т/с «Хороші руки»

22.10 «Чотири весілля 4»
23.45 Т/с «Розвідка» 
00.40 Х/ф «Термінатор»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з 
ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15, 23.00 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 
18.10, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Дурна кров»

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.27 М/с «Барбоскіни»
07.32 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07.57 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 23.15 Т/с «Молодіжка 2»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
19.00 Т/с «Мажор

05.50, 16.00 «Все буде добре!»
07.30, 18.35 «За живе!»
08.40 Х/ф «Службовий роман»
11.45 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-2»

22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.000 
Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Т/с «Провидиця» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти»
21.00, 23.30 Т/с «Практика» 
23.00 Події дня

06.05 Факти
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
09.55, 03.15 Т/с «Перетинаючи межу»
11.40, 13.20 Т/с «Три дні лейтенанта 
Кравцова»
12.45, 15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Втеча»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
23.00 Т/с «Лягавий»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
12.20 Т/с «Дикий ангел» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка»

21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00 Т/с «Сімейний бізнес» 
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30, 23.00 Т/с «Два батька і 
два сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Х/ф «Полтергейст 3»

05.55 Х/ф «Шкурник»
07.10 «Teen-клуб»
07.30, 22.00 Замальовки
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Відомий всесвіт
12.10 «Секрети закулісся»
13.10, 16.00 Дика природа
14.00 Таємниці Біблії розкрито
15.00, 18.30, 21.00 «Служба новин»
15.40 «Модні історії
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Мистецтво і час»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 Великі битви
21.30 «Відлуння»
22.35 Всесвіт
23.35 Енімалія
00.00 «Латинський коханець»

08.30 «Випадковий свідок»

09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
13.10, 19.30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Я йому вірю»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
11.00 Жарт за жартом
11.50 Невідома версія
12.35 Х/ф «Лялечка»
14.50, 21.25 Х/с «Пуаро Агати 
Кристі»
16.40 Х/ф «Забута мелодія для 
флейти»
18.55 Х/с «Вічний поклик»
23.15 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.30 «Нове Шалене відео»
08.30 Т/с «Професіонал»
18.30, 21.00 Новини «Спецкор»
19.00 Т/с «Дев’ять життів Нестора 
Махно»
21.30 «ДжеДАІ»
22.00 Х/ф «В облозі»
00.05 Х/ф «Пазуристий»

06.30, 18.30, 21.00, 02.30, 05.00 
Новини
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.35 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.25, 00.25 Від першої особи
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.25 Про головне
10.20 Д/с «Сага старовинної пущі»
11.30 Д/ф «Ігор Шамо. Києве мій!»
12.35 Зроблено в Європі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30 Війна і мир
14.35 Казки Лірника Сашка
14.50 Дитячі історії
15.05 Хто в домі хазяїн?
15.45 Як ваше здоров’я?
16.20 Інша музика з Олексієм 
Коганом
16.45 Чоловічий клуб
17.15 Світло
18.15 Новини. Світ
19.00 Перша студія
19.30 ДебатиPRO
22.40 Мегалот

06.00,16.45, 19.30, 23.25 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь «
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.10, 03.25 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»

22.10 «Інспектор Фреймут 2»
23.45 Т/с «Розвідка» 
00.40 Х/ф «Потяг на Юму»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським 2»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15, 23.00 Т/с «Завжди гово-
ри «Завжди» 4»
18.10, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Т/с «Дурна кров» 
01.45 Т/с «Зцілення любов’ю»

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15.55, 23.15 Т/с «Молодіжка 2»
18.20 Абзац!
19.00 Т/с «Мажор»

05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.25, 18.35 «За живе!»
08.50 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
10.20, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
11.15 «МастерШеф - 3»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
21.00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо про секс 2»

06.15, 15.30, 17.10 Т/с «Слід» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.05 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
11.10 Т/с «Провидиця» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти» 
21.00 Т/с «Практика» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Дружина Штірліца»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Перетинаючи межу»
11.55 Паралельний світ
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Провокатор
15.30, 16.20 Х/ф «Гірко-2!»
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
00.00 Т/с «Ганнібал»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»

10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
12.20 Т/с «Дикий ангел» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Панянка-селянка
15.50 Віталька
17.00 Т/с «Сімейний бізнес» 
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
19.30, 20.30, 23.00 Т/с «Два батька і 
два сина» 
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Х/ф «Хелоуін 6:»

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15, 20.00 Великі битви
07.10, 15.40 «Модні історії з Оксаною 
Новицькою»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 «Відлуння»
11.30 Замальовки: коротко про 
головне
12.10 «Джаз-коло»
13.00 «Соціальний статус
14.00, 22.00 Всесвіт
16.00, 23.00 Енімалія
17.45 Кримінальні історії
18.10 «Зимою і літом мандруємо 
світом»

19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.35 «Глобал - 3000»
23.30 «Натхнення»
23.50 «Ландшафтні ігри»

05.05 Т/с «Слід саламандри»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства»
11.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
13.10, 19.30 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів - 13»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»
15.15 Т/с «Я йому вірю»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

06.30, 07.40, 09.10 Мультфільм 
07.10, 08.40 «Top shop»
10.55 Жарт за жартом
11.45 Невідома версія
12.35, 19.10 Х/с «Вічний поклик»
15.05, 21.40 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
16.55 Х/ф «Лялечка»
23.30 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00  «Спецкор»
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40, 19.00 Т/с «Дев’ять життів 
Нестора Махно»
12.05 Т/с «Професіонал»
22.00 Х/ф «Патріот»
00.00 Х/ф «Акула-вбивця»
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Народні прикмети

Червень — 
первісток літа 

 
Перший літній місяць 

в народі називають полу-
день, рум’янець, різноцвіть, 
сінокісник, перволіть, кресник, 
світозар, сонцекрес, червень 
та інші. Всі ці назви черв-
ня підкреслюють природні 
явища, ознакою яких є буяння 
молодості людини, тварини та 
рослини.

За іншою версією, місяць 
називається червень, бо 
у цьому місяці ягоди чер-
воніють. Ще одна версія - най-
красивіший місяць року — все 
цвіте, яскраве, сочне, краси-
ве, «червоне». Звідси й назва 
«найкрасивішого» - «червоно-
го» місяця — Червень.

Співзвучна нашій мові назви 
червня деяких слов’янських 
народів: у білорусів - «чер-
вень», у поляків «червець», 
чехів - «чєрвєв». В Україні та-
кож побутувала й назва іюнь, 
походження якої науковці 
пов’язують з іменем давньо-
римської богині Юнони — 
покровительки дівчат, шлюбів, 
сім’ї та породіль, богині успіху 
та перемоги. Та в українсь-
кій мові цій назві відповідає 
слово — юність, юнак, юний, 
що характеризує молодість 
людини, тварини та рослини.

Народні прикмети 
на червень:

Цвіркун цвіркоче — на гожу 
днину.

Перед дощем жаби ви-
лазять на берег.

Якщо хрущі, літаючи, гудуть 
— на ясну, тиху і теплу погоду.

Багато оводів — врожай на 
огірки.

Комарі літають роєм — та-
кож на погоду.

Комарі та мошки стовпом — 
на гарну погоду.

Багато комарів — врожай 
на ягоди, а мошки — на гриби.

Якщо мурашки лазять по 
землі, а мурашника поблизу 
немає — через добу збереть-
ся на дощ.

Якщо корови, йдучи на во-
допій, брикаються й фуркають 
— на негоду.

Павуки швидко снують па-
вутину — на зміну погоди.

Перед негодою, десь за 
добу, риба перестає клювати.

Ластівки ввечері літають 
високо — завтра буде ясна 
погода, а якщо низько — 
хмарно.

Горобці зранку купаються у 
пилюці — по обіді буде дощ.

Якщо сонце при сході яскра-
во-червоне, але незабаром 
заховається за хмару — не-
вдовзі занегодить.

Зацвіли калина, шипшина 
і суниці -скоро з’являться 
сироїжки.

Якщо сильно пахнуть квіти 
жовтої акації, а довкола них 
густо в’ються комахи - на дощ 
і негоду.

Рясно зацвіла акація - на 
врожайний рік.

Поникли квітки картоплі - 
бути негоді.

Під час сходу сонця стоїть 
задуха — до негоди.

Туман вранці стелиться по 
воді — буде сонячна погода.

Сильні роси — до родю-
чості, а часті тумани обіцяють 
врожай грибів.

    Все-таки є на світі 
справедливість. До сусіда, 
який півроку робив ремонт 
і щодня будив нас споза-
ранку гуркотом перфо-
ратора, після закінчення 
ремонту переїхала теща. 
Назавжди!

   — За що тебе посадили?
   — Уявляєш, виявилося, 
Америка друкує, прямо 
один в один, такі ж долари,
як і я!

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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15.15 Т/с «Далекобійники. Десять 
років по тому»
17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «Квартал»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес - 3»

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
06.30, 07.40, 09.20 Мультфільм 
07.10, 08.50 «Top shop»
10.05 Жарт за жартом
10.50 Невідома версія
11.40, 19.05 Х/с «Вічний поклик»
14.15, 21.35 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
16.05 Х/ф «Дорослий син»
17.30 Х/ф «Молоді»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40, 19.00 Т/с «Дев’ять життів 
Нестора Махно»
12.05 «Відеобімба»
16.40 «6 кадрів»
22.00 Х/ф «Міцний захист»
00.15 Х/ф «День вторгнення»

18.30 «Розсміши коміка»
21.00 «Ліга сміху»

05.20, 20.00 «Подробиці»
06.10 М/ф «Ну, постривай!»
06.40 Х/ф «Айболить-66»
08.40 «Школа доктора Комаровсь-
кого»
09.30 Новини
10.00 Х/ф «Принцеса на бобах»
12.10 Т/с «Серафима Прекрасна»
18.10, 20.30 Т/с «Брати за обміном» 
23.20 Х/ф «Підміна в одну

07.57 Уральські пельмені
10.00 Ревізор
12.25 Страсті за Ревізором
14.30 Х/ф «Все або нічого»
16.55 Х/ф «Блондинка в ефірі» 
18.55 Х/ф «Білі ципоньки» 
21.00 Х/ф «Хенкок» 
22.55 Х/ф «Район №9»

08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»

11.20 Х/ф «Будьте моїм чоловіком...»
13.10 Т/с «Коли ми вдома»
14.45 «Холостяк - 5»
18.00 Х/ф «Бабине літо»
21.45 Х/ф «Дівчата»
23.45 «Давай поговоримо про секс 2»

06.20 Таємний код зламано. Сон
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15 Т/с «Адвокат» 
10.00 Реальна містика
11.00 Х/ф «Коханець для Люсі» 
12.50, 15.20 Т/с «Причал любові» 
17.00, 19.40 Т/с «Печалі-радості 
Надії» 
21.30 Футбол. «Ювентус» (Італія) - 
«Барселона» (Іспанія)

07.20 Паралельний світ
09.10 Секретний фронт
10.10 Антизомбі
11.05 Дістало!
12.10 Громадянська оборона
12.45,18.45 Факти. День
13.25 Інсайдер
14.25 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»

19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Лузери»
22.00 Х/ф «Хлопчаки-нальотчики»

06.00 «Богині ефіру»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми»
10.00 М/ф «Софія Перша» 
11.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
11.50 Х/ф «Підкорювачі часу» 
13.40 «Файна Юкрайна»
14.40 «Орел і Решка»
18.20 М/ф «Курча Ціпа» 
20.00 Х/ф «Хлопці та дівчата» 
21.50 Х/ф «Холостяцька вечірка у 
Лас-Вегасі» 
23.20 Х/ф «Секс за обміном»

06.20 Х/ф «У пошуках капітана 
Гранта» 
07.30 Байдиківка
08.30 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Даша-дослідниця» 
10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
10.35 М/с «Мікі Маус» 

09.45 «Маша і ведмідь»
10.15 ТСН
11.00 «Світ навиворіт
12.00 «Інспектор Фреймут 2»
13.20 «Чотири весілля 4»
14.30 «Ліга сміху»
17.40 Х/ф «Спортлото 82» 
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 5»

07.00 «Подробиці»
07.45 «Удачний проект»
08.30 «Готуємо разом»
09.30 «Новини»
10.00 «Орел і Решка»
12.00 Т/с «Серафима Прекрасна»
18.10, 21.30 Т/с «Брати за обміном» 
20.00, 04.00 «Подробиці тижня»

06.05 М/с «Губка Боб»
08.00 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
09.50 М/с «Том і Джеррі»
11.10 М/ф «Король Сафарі»
13.00 Х/ф «Білі ципоньки»
15.05 Х/ф «Патруль часу»
17.10 Х/ф «Хенкок»
19.00 Х/ф «Чорний лицар»

21.00 Х/ф «Жива сталь»
23.40 Х/ф «Похмурі небеса»

06.05 Х/ф «Дванадцять стільців»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 «Містичні історії-2»
15.10 Х/ф «Бабине літо»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
20.55 Х/ф «Здрастуйте Вам!»

07.00 Події
07.40 Т/с «Причал любові і надії»
15.20 Х/ф «Коли не вистачає кохання» 
17.15, 20.00 Т/с «А сніг кружляє...» 
19.00 Події тижня 
22.00 Х/ф «Ця жінка до мене» 

06.20 Факти
06.50 М/с «Муча Луча»
07.15 Провокатор
09.05 Зірка YouTube
11.45, 13.00 Дивитись усім!
12.45 Факти. День
13.35 Дизель-шоу
14.50 Х/ф «Лузери»

16.40 Х/ф «Хлопчаки-нальотчики»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Снайпер-3» 
23.55 Х/ф «Мисливиця»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.15 М/ф «Жила собі принцеса» 
10.10 Х/ф «Підкорювачі часу» 
12.00 «Розсміши коміка»
12.50 «Орел і Решка»
16.45 М/ф «Курча Ціпа»
18.10 «Вечірній квартал»
20.00 Х/ф «Принцеса спецій» 
21.50 Х/ф «Прикинься моїм» 
23.40 Х/ф «Раптово вагітна»

06.00 М/с «Смурфіки» 
06.20 М/ф «У павутині тіней» 
07.30 Байдиківка
08.30 М/с «Смішарики» 
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с «Даша-дослідниця» 
10.05 М/с «Вперед, Дієґо, вперед!» 
10.35 М/с «Ескімоска» 
10.45 М/с «Мікі Маус» 
10.55 М/ф «Павутина Шарлотти 2: 

Велика пригода Вілбора» 
12.20 М/ф «Барбі» 
14.00 Х/ф «Дівчинка з сірниками» 
15.10 Х/ф «Щурячі перегони» 
17.15 М/ф «Червона Шапка 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайошь молодьож

07.45 «Натхнення»
10.00, 19.00 Апокаліпсис
11.15 Х/ф «Наше божевільне життя»
14.00 «Щоденник для батьків»
15.00 Дика природа
16.00 Дива блакитної планети
17.00 Концерт «Я люблю тебе, 
Україно!»
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.40 «Світські хроніки»
21.35 Імена-легенди
22.00 Х/ф «Кохання живе три роки»

07.45 Т/с «Далекобійники»
11.30 «Легенди карного розшуку»
12.00 «Агенти впливу»
12.55, 22.45 «Випадковий свідок»
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06.30, 18.30, 21.00 Новини
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.10 ДебатиPRO
10.40 Перша студія
11.30 Д/ф «Повернення на мапу»
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.50 Казки Лірника Сашка
14.00 Мультфільм
14.20 Музична академія Junior
15.55 Надвечір»я
18.15 Новини. Світ
18.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
20.00 Про головне
22.00 «Схеми» 
23.00, 00.00 Підсумки

06.00,  16.45, 19.30, 00.25 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь «
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.00, 21.00 Т/с «Хороші руки»
12.25, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

08.30  «Золотий гусак»
09.15 Перша студія
10.15 Нотатки на глобусі
11.00 Книга ua
11.30 Д/ф «Секрети довголіття»
12.30 Д/ф «Ляльки та іграшки»
13.00 Світло
13.55 Д/с «Сага старовинної пущі»
15.20 Чоловічий клуб. 
16.45 Музичні салони ARTE
18.00 Х/ф «Нога Бога» 
19.55 Д/ф «Волинянин»
21.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.10 Інша музика 
22.40 Мегалот

06.30, 20.15 «Українські сенсації»
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качині історії» 
08.55 «Маша і ведмідь» 
09.30 «Світське життя»
10.35 Х/ф «Вагітна бабуся»
14.25 «Вечірній Київ 2015»
16.30 «Вечірній квартал»

06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.20 «Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Мультфільм
10.00 Школа Мері Поппінс
10.20 Хочу бути
10.45 «Хай завжди буде сонце!»
11.50 Х/ф «Нога Бога» 
13.50 Д/ф «Секрети довголіття»
14.50 Фольк-music
16.15 Х/с «Вікендові історії»
18.15 Театральні сезони
18.50 Х/ф «Партія в шахи» 
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика. 
23.00 День Янгола

07.40 Мультфільм
08.05, 08.35 М/с «Качині історії» 
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска » 

17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.30 «Чистоnews»
22.10 «Сказочная Русь 2015»
22.40 «Право на владу - 2»
00.45 Х/ф «Талановитий містер 
Ріплі»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини
07.15,  «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 4»
18.10, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
21.00 Х/ф «Підміна в одну мить»

06.12 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55 Т/с «Вороніни»
18.20 Абзац!

19.00 Х/ф «Все або нічого» 
21.10 Х/ф «Патруль часу» 
23.15 Х/ф «Хатина в лісі»

06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.15, 18.35 «За живе!»
09.30, 20.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
11.15 «МастерШеф - 3»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
21.00 «Містичні історії-2»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.25 «Один за всіх»

06.05, 14.15, 15.30 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
12.20 Х/ф «Дружина Штірліца» 
18.00 Т/с «Безсмертник. Рай там, 
де ти» 
20.55 Футбол. «Динамо» (Київ) - 
«Шахтар» (Донецьк)
23.20 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Перетинаючи межу»
12.25, 13.20 Паралельний світ
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Провокатор
14.50, 16.20 Х/ф «Нічний дозор»
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
00.00 Т/с «Ганнібал»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
12.20 Т/с «Дикий ангел» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13.00 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Панянка-селянка

10.45 М/ф «Біонікл» 
12.05 М/ф «Павутина Шарлотти 2: 
Велика пригода Вілбора» 
13.30 Х/ф «Щоденник слабака» 
15.15 М/ф «Червона Шапка проти» 
18.00 Х/ф «Сам удома» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайошь молодьож

06.25 Х/ф «Наше божевільне життя»
10.00 Замальовки
11.10 Х/ф «Джинджер і Фред»
14.10 За сім морів!
15.00 Всесвіт
16.15 «Мистецтво і час»
16.40 «Мандруємо світом»
17.00 Концерт «Світязь»
19.00 Апокаліпсис: друга світова війна
20.00 Відомий всесвіт
21.00 «Секрети закулісся»
21.30 Х/ф «Розлучення по-італійськи»

06.05 Х/ф «Без особливого ризику» 
07.20 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». 

15.50 Віталька
17.35, 20.30 Країна У
18.35 Одного разу під Полтавою
19.30 Т/с «Кухня» 
22.00 Т/с «Світлофор» 
00.00 Х/ф «Хелоуін: 20 років потому»

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Служба новин»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 «Світські хроніки»
07.10, 15.40 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Великі битви
12.15 «Щоденник для батьків»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.35 Всесвіт
16.00 Енімалія
18.15 «Ландшафтні ігри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Rock Time 22.10 Замальовки
23.35 Сім’ї тварин

06.45 Х/ф «Атака» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.15 Т/с «Копи-новобранці»
15.00, 19.00, 21.40 «Свідок»

12.00 «Головний свідок»
13.30 «Правда життя»
14.00 Х/ф «Банда Келлі»
16.00 Т/с «Далекобійники»
19.30 Т/с «Грабуй награбоване»
21.15 Т/с «Удар у відповідь - 3» 
23.00 «Голі та смішні»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
10.30 Смішні люди
11.55, 12.25 Криве дзеркало
12.55 Х/ф «Добре сидимо»
14.10 Х/ф «Білий ворон»
15.50 Х/ф «Молоді»
17.25 Х/с «Вогнем і мечем»
21.10 Х/с «Успіх за будь-яку ціну»

09.40 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 Х/ф «Останній легіон»
16.00 Х/ф «Конан-руйнівник»
18.00 Х/ф «В ім’я короля»
00.10 Т/с «Біблія. Шлях апостолів»

13.25 Х/ф «Колишніх агентів не буває»
15.20 Х/ф «Навіть не думай - 2»
17.10 «Уральські пельмені »
19.00 Т/с «Повернення додому»
23.00 «Головний свідок»
00.00 Х/ф «У надрах кошмару»

05.45, 07.40, 09.30 Мультфільм 
11.15 Смішні люди
12.40 Криве дзеркало
13.10 Х/с «Вогнем і мечем»
16.55 Х/с «Варварина земля»
21.05 Х/с «Успіх за будь-яку ціну»

06.20, 07.30 «Нове Шалене»
07.00 «Журнал ЛЧ УЄФА 2014-2015»
09.00 «Бушидо»
10.00 «Легенди кікбоксінгу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 Д/п «Страшне завтра. Донбас: 
люди»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 Т/с «Біблія. Шлях апостолів»
17.00 Х/ф «В ім’я короля-3»
19.00 Х/ф «Некерований»
21.00 Х/ф «Професіонал»
23.15 Х/ф «Механік»

К-1
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НТН

06.30,18.30, 21.00 Новини
07.25, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
09.10, 20.00 Про головне
10.05 Х/ф «Конфуцій» 
12.25 «Схеми» 
13.20 Час-Ч
14.00 Школа Мері Поппінс
14.15 Мультфільм
14.50 Як це?
15.30 Віра. Надія. Любов
16.30 Музичне турне
17.40 Театральні сезони
18.15 Новини. Світ
18.55 Х/с «Вікендові історії»
22.00 Перша студія

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35 «Маша і ведмідь»
09.40 «Чотири весілля - 2»
11.00 Т/с «Хороші руки»
12.20, 13.00 «Ворожка»
13.35, 14.10 «Сліпа»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ 2015»
23.00 «Світське життя»

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.25 Мультфільм
07.00, 14.00, 16.00, 17.50 Новини
07.15»Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11.15 Д/с «Слідство вели»
12.30 «Щастя із пробірки»
13.30, 14.20 «Судові справи»
14.50 «Сімейний суд»
15.40, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 
18.10 Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Моя Русалка»

07.30 М/с «Барбоскіни»
07.35 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
12.00 Т/с «Татусеві дочки»
15.55 Т/с «Вороніни»

18.20 Абзац!
19.00 Х/ф «Блондинка в ефірі» 
21.00 Х/ф «Сурогати» 

06.40 Х/ф «Вас викликає Таймир»
08.15 Х/ф «Мандрівка у закоханість»
10.25 Х/ф «Особисте життя лікаря 
Селіванової»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.45 «Холостяк - 5»

06.15, 14.15, 15.30 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10, 08.10 Ранок з Україною
09.15, 04.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45  «Говорить Україна»
12.20  Як працює неправда 
18.00 Т/с «Безсмертник» 
21.00 Співай як зірка

06.30 Ранок у великому місті
08.45,12.45,15,45,21.05 Факти
09.15, 19.15 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Перетинаючи межу»

11.55, 13.20 Паралельний світ
13.35 Провокатор
14.30, 16.20 Х/ф «Денний дозор»
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий»
20.20 Антизомбі
21.55 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»

06.00 «Богині ефіру»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Мультфільми» 
09.40, 16.00 «Файна Юкрайна»
10.40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
12.20 Т/с «Дикий ангел» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
18.10 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решкаа»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 «Розсміши коміка»

06.00-10.35 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.45 Повне перевтілення. 
13.35 Панянка-селянка
15.30 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Х/ф «Щурячі перегони» 

20.00 Х/ф «Сам удома» 
22.00 Х/ф «Запасний план» 

07.30, 15.00, 18.30 «Служба новин»
06.15, 20.00 Великі битви
07.10 «Ландшафтні ігри»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Rock Time 
11.30, 21.35 Замальовки
12.15 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.35 Сім’ї тварин
18.15 «Цивілізація Incognita»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.

05.25 «Легенди бандитської Одеси»
06.10 Х/ф «Сищик» 
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 «Випадковий свідок»
09.50 Т/с «Суто англійські вбивства» 
11.40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
13.15 Т/с «Копи-новобранці»
15.15 Т/с «Далекобійники»
17.00 «Детективи»

19.30 Х/ф «Навіть не думай - 2»
21.20 Х/ф «База»
23.10 Х/ф «Банда Келлі»

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
06.30, 07.40, 09.30 Мультфільм 
10.05 Жарт за жартом
10.50 Невідома версія
11.40, 19.05 Х/с «Вічний поклик»
14.15, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
16.05 Х/ф «Білий ворон»
17.45 Х/ф «Добре сидимо»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.40, 21.30 «ДжеДАІ»
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
09.30 «Люстратор 7.62»
09.40 Т/с «Дев’ять життів Нестора 
Махно»
12.05 Х/ф «Фанат»
16.00 Х/ф «Америкен-бой»
19.00 Х/ф «Міцний захист»
22.00 Х/ф «В ім’я короля»
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У світі тварин
Всяко разно...

№17(260), пятница, 28 мая 2015 г.

21 травня — наше свято!

12

Вдягни, дитино, 
рідну вишиванку
І українцем йди 
у білий світ,
Дивуйся світу 
в росянім світанку
Й люби цю землю 
вже з дитячих літ.
А щире й рідне 
українське слово
Ти гордо через 
все життя неси. 

Вишиванка — національ-
на  святиня, бо символізує 
собою  і несе в собі духов-
не багатство народу, високу 
мудрість і традиційний зв’ 
язок багатьох поколінь — 
зв’язок, що не перериваєть-
ся віками.

Вишиванку передають з 
роду, в рід, зберігають як 
безцінну реліквію.

Вона — символ здоров’я   
і краси, щасливої долі і ро-
динної пам’яті, любові і вір-
ності, чистоти  і єдності з 
душею своїх предків, свого 
народу.

У наші дні вишиванка 
впевнено повертає собі 
популярність не тільки як  
святковий, але і як повсяк-
денний одяг.

Це свято є самобутнім і самодостатнім. В цей день 
кожен українець одягає вишиванку і виходить в ній 
на роботу, в університет, школу, дитсадок. У такий 
спосіб українці намагаються зберегти споконвічні 
традиції носіння етнічного вишитого одягу. 

В цей урочистий день наш 
колектив, вихованці та їх 
батьки прийшли у яскравих 
та різнобарвних  вишиван-
ках. Діти залюбки роздив-
лялися один одного та хизу-
валися своїм вбранням. 
Навіть у повітрі відчувала-
ся піднесеність настрою та 
гордість за власний народ, 
за свою країну, за те, що всі 
ми українці.

Упродовж дня педаго-
ги підготували та провели 
цікаві тематичні заходи: 
нетрадиційні заняття по 
ознайомленню дітей із ми-
стецтвом вишиванки, за-
няття по декоративному 
малюванню українського 
народного одягу, музичні 
керівники організовували 

прослуховування та спів  
українських народних 
пісень, проводили години 
спілкування, водили хоро-
води, співали гаївки, читали 
вірші, слухали казки та ле-
генди.

Науковці вважають, що 
у національному вбранні 
народ кодує свої «щастя 
і долю життя і волю», як 
йдеться в обрядових піснях.

Тож носімо на долю і 
щастя вишиванку, це наш 
український космос і наш 
національний оберіг…

І. Самойленко, 
методист д.н.з.

 «Сонечко», 
м. Вишгород

На фото: зверху та 
нижче — старша група 
«Барвінок», вихователь І. 
Виговська; внизу —  2 мо-
лодша група «Соняшник», 
вихователь Л. Федорів

16 травня, у с. Демидів 
відкрився приватний зоо-
парк «12 місяців». Ми по-
бували там напередодні.

Отже, поки що від заяв-
лених більше сотні тварин 
є не всі — деякі з майбутніх 
мешканців зоопарку ще в 
дорозі, деякі на карантині 
чи адаптації. За словами 
робітників зоопарку, чим 
розумніша тварина, тим 
складніше процес звикан-
ня. Найлегше адаптувати-
ся, приміром, павичам та 
єнотам. Зараз, прогулюю-
чись територією, можна по-
бачити білого лева, білого 
тигра, чорного ягуара, кіль-
ка видів вовків та гризунів, 
а ще — гієн, ведмедів, па-
вичів, пеліканів, лебедів, 
різних парнокопитних, но-
сорога, багато смішнючих 
мавп та ін. Наглядають за 
усіма тваринами біля 50-ти 
співробітників зоопарку. 

Крім того, для дітей тут 
працює так званий кон-
тактний зоопарк, де можна 
погладити віслюка, баран-
чиків та інших невеликих за 
розмірами, доброзичливих 
тваринок. У визначений 
час можна погодувати усіх 
тварин. Для цього треба 
лише придбати порцію їжі 
і покласти її до спеціальної 
годівнички. Є, звісно, ди-
тячі ігрові майданчики.

Підкрипітися відвідува-
чам можна або солодкими 
ласощами та швидким пе-
рекусом у кіосках у центрі 
парка, або завітавши до 
ресторану, приміщення 
якого є точною копією ба-
варського замку Нойшван-
штайн (він став візиткою 
зоопарку). Ціни у ресторані 
орієнтовані на середній га-
манець: салати 15–45 грн, 
перші страви 25–30 грн, 
«цвях» меню, різоманітні 
смажені ковбаски 35–75 
грн, кренделя власного ви-
робництва 12–40 грн, піцца 
— 95 грн., кава 15 грн. 

Вхідний квиток для до-
рослого — 150 грн. Так 
само для дитини вище 120 
см. Дітям, меншим за зро-
стом — 50 грн. Малечі до 
3-х років — безкоштовно. 

Зоопарк працює щоден-
но з 10.00 до 20.00. Дої-
хати можна на власному 
автотранспорті: у самому 
селі Демидів повернути 
біля знака, що вказує на 
Литвинівку (незабаром 
встановлять і вказівники). 
Або маршрутками, що їдуть 
від станцій метро «Свято-
шино» та «Героїв Дніпра» 
до Демидова (кінцева зу-
пинка і буде зоопарк).

P. S. Варто відзначити 
— зоопарк знаходиться на 
відкритій місцевості, тут по-
стійно гуляє сильний вітер! 
А сама територія досить 
сонячна, бо деревця по-
саджені ще молоді, затінку 
немає. Тож слід подбати 
про відповідний одяг. 

Ольга Авраменко
Фото автора

В «Сонечку» — 
День вишиванки

У Демидові 
відкрили 

зоопарк


