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По-перше, виявляється, 
М. Шененко поняття не має, що
саме і як саме робить очолюване
ним комунальне підприємство.
По-друге, на його думку, ми, 
вишгородці, теж не маємо права
знати, як саме витрачаються наші
гроші, бо це, бачите, 
«конфіденційна 
інформація»! Ст. 4-5

...Обравши головою І. Тихана, всі
вони надали цій людині можливість
виступати і від імені кожного з них.
Виходить, що все, що публічно скаже
І. Тихан, вказавши, що він є головою
Громадської ради, куди входять 
і вони, він скаже і від їх імені теж. 
А, також, від імені тих 
організацій, які вони 
представляють...

Пример: серийные убийцы. Об 
их преступлении узнают чаще
всего в первый же день, но видя,
что убийца готов на «серию»,
его не трогают, ждут пока он
не состоится, как «серийник»,
при этом факт того, 
что погибнут
невинные люди, 
никого не интересует

Стор. 8

Якщо хтось ще думає, що у нас не йдуть 
реформи,  я поясню чому він помиляєть-
ся. Бо реформи у нас, якраз, ідуть. Що 
таке реформи? Це не просто зміни. Це — 
зміни на краще.

Чи відбулися вони в нашій країні? Тільки 
давайте не «вобще», «за всю Одесу», а 
конкретно. З прізвищами.

П. Порошенко за часи президентства 
покращив свої статки всемеро. Та й син 
Олексій став народним депутатом. Є по-
кращення? Є.

Не маю інформації наскільки покращи-
лись доходи А. Яценюка, але здогадуюся, 
що точно не погіршилися. Ким Арсеній Пе-
трович був ще вчора? Народним депута-
том і керівником фракції «Батьківщина» у 
ВР України. Іншими словами, фактично — 
ніким. А зараз — прем’єр-міністр країни, 
куди звідусіль (зі всього демократичного 
світу) стікаються повноводні ріки фінансо-
вої допомоги. І він їх, так би мовити, по-

Головне — щоб не було як завжди...

Точка зору
Про керівну меншість
і керовану більшість

(Закінчення на 2-й стор.)

Виявляється, половина нашої Громадської ради 
при РДА вже майже півроку бореться 
з корупцією. Однак, нікому про це не розповідає...

А от чому не розповідає — можна лише 
здогадуватись. Чи то ця, безумовно, 
специфічна діяльність не терпить розго-
лосу; чи то в нас в районі взагалі немає 
корупції; чи то корупція є, але немає про 
що звітувати; чи то є про що звітувати, 
але просто ліньки. Або немає часу. По-
пробуй, здогадайся... 

Скажу чесно, я цього так і не зрозумів, 
хоча 22 червня чесно відсидів на поза-
черговому засіданні Громадської ради 
півтори години. А питання щодо діяль-
ності комітету з питань взаємодії з пра-
воохоронними органами, оборонної та 
мобілізаційної роботи, захисту прав і 
свобод громадянина, правової експер-
тизи нормативно-правових актів,  питань 
боротьби з корупцією Громадської ради, 
як я зрозумів, було на цьому засіданні ос-
новним.   І мова йшла саме про ефектив-
ність діяльності цього комітету. 

Правда, як я зрозумів, голову Громад-
ської ради І. Тихана турбувала, в першу 
чергу, відсутність паперових показників 

діяльності комітету. На його думку, від-
сутність відповідних паперів (протоколів 
засідань) свідчила про відсутність роботи.

З іншого боку, член цього комітету Г. 
Демінський заперечував: мовляв, робота, 
якраз, проводилась, але просто не фіксу-
валась... 

На жаль, голова комітету Мирослав Мо-
гиль внести ясність не міг, оскільки якраз 
цього дня перебував у відрядженні в АТО 
і на засідання не потрапив. Отже, в чому 
головна проблема — у відсутності роботи 
чи у відсутності її фіксації, я так і не зро-
зумів.

Зате добре зрозумів інше: І. Тихан будь 
за що вирішив голову комітету поміняти. 
Причому, чомусь саме в той час, коли М. 
Могиль знаходився у відрядженні.

Втім, членам Громадської ради, звичай-
но, видніше... 

До слова: їх на позачергове засідання 
зібралося 13 із 20 чоловік. Ледве-ледве 
«нашкребли» на кворум. Та й з І. Тиханом 
не всі були згодні. В тому й числі й з пи-

тання порядку голосування щодо зміни го-
лови комітету. І. Тихан важав, що голосу-
вати повинні всі члени ради, які зібралися 
на позачергове засідання, а С. Шкільний, 
наприклад, що — лише члени комітету (О. 
Тимошенко, В. Балагута, Г. Демінський, 
Ю. Павловська, Т. Іванов, М. Могиль, А. 
Городницький, В. Лук’яненко, П. Берези-
нець).

Як би там не було, вже після засідан-
ня Громадської ради до нас надійшла 
інформація, що голову комітету з питань 
взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної та мобілізаційної роботи, захи-
сту прав і свобод громадянина, правової 
експертизи нормативно-правових актів, 
питань боротьби з корупцією, таки, пере-
обрали. Ним став В. Лук’яненко.

Як до цього поставиться М. Могиль? По-
бачимо. 

Головне, щоб корупціонерів у нас по-
меншало. Якщо, вони, звичайно, взагалі є 
у нас в районі...

   Наш кор.   

Дорогі земляки!
Прийміть мої найщиріші привітання з 

нагоди Дня Конституції України!
Прийняття Основного закону 1996 року 

стало найважливішим етапом на шляху 
забезпечення прав людини і громадяни-
на, а також сприяло подальшому підви-
щенню міжнародного авторитету України 
на світовій арені.

Конституція увійшла у суспільне життя 
як головний оберіг державності та демо-
кратії, гарант соборності. Розроблена на 
принципах загальнолюдських цінностей, 
вона закріпила правові основи незалеж-
ної України, її суверенітет і територіаль-
ну цілісність.

Головні цілі Основного закону — бла-
гополуччя і процвітання громадян, за-
безпечення стабільного розвитку дер-
жави. Їх досягнення можливі завдяки 
спільним діям органів влади та грома-
дян, які мають спиратися на почуття ви-
сокої відповідальності кожного з нас за 
долю країни перед нинішнім і майбутні-
ми поколіннями.

У цей день хочу побажати всім здо-
ров’я, щастя, невичерпної енергії і без-
межної духовної сили, наснаги та нових 
професійних досягнень! Хай ваші ро-
дини будуть щасливими і здоровими, а 
домівки — затишними і теплими!

Народний депутат України
Ярослав Москаленко

З Днем Конституції! 



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

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)
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троху корегує. Є покращення? Без-
умовно. 

О. Турчинова, який завжди був 
лише тінню Ю. Тимошенко, Револю-
ція гідності взагалі занесла спочатку 
в крісло голови ВР України, а потім, 
навіть, в президентське, хоч і не 
надовго. Та й зараз він не остання 
людина в державі — секретарює в 
РНБО. Покращення? Покращення.  

А. Аваков ще вчора ходив під 
кримінальною статтею і перехову-
вався від правосуддя за кордоном, 
а сьогодні сам кого хочеш «підведе 
під статтю». Та й газовий бізнес ці-
ною 1 мільярд гривен в Харківський 
області, кажуть, повернув. 26-літній 
син Сашко нещодавно 6-кімнатну 
квартиру в Києві придбав. Площею 
375 кв. м. І все таке інше... Маємо 
реальне покращення.

Так само під кримінальною стат-
тею (щодо зникнення 4 млн. дол-
ларів для виплати компенсації 
вкладникам Ощадбанку СРСР, яким 
виповнилося 80 років) ходив в свій 
час заступник голови Ощадбанку 
України С. Пашинський. Чи покра-
щилося його життя після Револю-
ції гідності? Авжеж. О. Турчинов 
призначив його в. о. керівника АП. 
Зараз С. Пашинський — голова 
спостережної ради Держконцерну 
Укроборонпром. А 24-річний  син 
Антон — начальник відділу Спец-
ТехноЕкспорту цього ж Держкон-
церну. Сімейне покращення. 

Так само цілими сім’ями покра-
щили своє життя Генпрокурор В. 
Шокін, міністр юстиції П. Петренко. 
І не лише вони.

Також покращилося життя ба-
гатьох чиновників, політологів та 
журналістів, які стали депутатами. 
Незважаючи на всі їх скарги щодо 
мізерної зарплатні. 

Отже, зміни на краще у багатьох 
наших співвітчизників відбулися і 
продовжують відбуватися. Саме 
тому числені крики, стенання та 
прокльони всіх інших, — щодо не-
обхідності ще якихось, тим паче, 
«корінних» реформ вони не зовсім 
розуміють і, практично, не чують.

Які реформи, шановні? Щоб нам 
жилося ще краще? Дякуємо, не по-
трібно. Нам і цього досить.  Майте 

Про керівну меншість
і керовану більшість 

совість. Все-таки, війна в країні. 
Вам що, немає куди гроші витра-
чати? То, може, ви взагалі агенти 
Кремля?!

Отака от ситуація.  
Реформи не йдуть в тому ви-

гляді, в якому їх хоче бачити керо-
вана більшість, бо керівна меншість 
вже й так непогано себе почуває. 
Оскільки головна реформа, — Ре-
волюція гідності, в результаті якої 
вона стала владою, — для неї вже 
відбулася. А всі інші реформи, — ті, 
про які криком кричить невдоволена 
більшість, — обов’язково призведе 
до значного погіршення рівня   іс-
нування керівної меншості. І — до 
зовсім незначного покращення існу-
вання керованої більшості. 

Тож, навіщо це нашим керівникам 
потрібно? Ні, вони інтуїтивно відчу-
вають, що щось потрібно робити, 
оскільки знизу дуже вже голосно 
кричать. І весь час говорять про 
гостру необхідність, кричущу акту-
альність і постійну направленість 
на реформи.  І, навіть, час від часу 
вживають заходи. То міністра обо-
рони поміняють, то генпрокурора, 
то голову СБУ. То спеціаліста закор-
донного в уряд запросять. Але суті 
справи це не міняє. Бо не міняєть-
ся система. Яка або випльовує чу-
жерідне іноземне тіло, або змушує 
його стати «як всі». 

Смішно чекати, що прокуратура, 
міліція, СБУ або суддівська спіль-
нота «самоочиститься». Бо це про-
тирічить всім законам природи, 
починаючи від законів фізики та ме-
ханіки і закінчуючи законами психо-
логії і філософії. 

Система може помінятися лише в 
одному випадку: якщо цього захоче 
її більша частина. В іншому випадку 
її потрібно ламати.

...Це, до речі, прямо стосуєть-
ся і системи влади, яка склалася 
в нашому місті. Або людина, яка її 
очолить, зламає цю систему і побу-
дує принципово нову, яка буде на-
правлена виключно на вирішення 
проблем керованої більшості, або 
збереже стару. З усім її цинізмом, 
нахабством та направленістю на са-
мозбагачення. І — повною глухотою 
до нагальних потреб вишгородців. 

Борзовець 

Систему навчання в області пла-
нують змінити з використанням 
досвіду Норвегії та Фінляндії

Перший заступник голови Київсь-
кої обласної державної адміністрації 
Лев Парцхаладзе ініціював створен-
ня Проектної офісу реформування 
освіти і науки в Київській області. 
Завдання новоствореної структури 
— зміна системи навчання у бік біль-
шої інтелектуальності, захопливості, 
користі та результативності. Рефор-
ма буде впроваджуватися у форматі 
пілотного проекту, як це свого часу 
зробили Норвегія, Фінляндія та інші 
країни, з якими вже ведуться пере-
говори про співпрацю. Проект змін 
розрахований на 3 роки і охопить усі 
види освіти — дошкільну, шкільну, 
позашкільну, професійну і бізнес-на-
вчання, а також науку. У перший рік 
реформа торкнеться однієї школи 
в кожному районі області. У дру-
гий рік до  проекту буде залучено 
20% загальноосвітніх закладів. На 
завершальному етапі зміни будуть 
впроваджуватися в більшості шкіл 
області.

Перший заступник голови Київсь-
кої обласної державної адміністрації 
Лев Парцхаладзе:

«Нинішньою системою освіти у нас 
в області незадоволені абсолютно всі 
— школярі, студенти, їхні батьки, ви-
хователі, педагоги та уряд. Численні 
спроби удосконалити цю систему не 
мали успіху, оскільки не відповіда-
ли викликам сучасності, вимогам 
до випускників шкіл і вишів, а також 
необхідності подолання системних 
криз. Подолати останні можна тіль-
ки з допомогою проривів, на які ми 
й націлені. На Київщині 740 шкіл, і 
зрозуміло, що всіх одразу не зміниш. 
Тому починаємо з малого, щоб потім 
перейти до великого масиву».

Очолив Проектний офіс радник 
Л.Парцхаладзе з питань рефор-

мування системи освіти Київської 
області Володимир Співаковський 
— кандидат економічних наук, за-
сновник і керівник першого в Україні 
приватного ліцею «Гранд». Заступ-
ником керівника Проектного офісу 
і його партнером стала Вероніка 
Верба — доктор економічних наук, 

директор Інституту управлінського 
консультування КНЕУ, член Всеу-
країнської асоціації консультантів з 
управління (СМС-Ukraine).

Керівник Проектного офісу рефор-
мування освіти і науки Володимир 
Співаковський:

«Вісімдесят відсотків нинішнього 
освітнього продукту, по суті, є про-
сто браком. Тому що ні школярі, ні 
студенти не отримують в навчальних 
закладах того, що потрібно для жит-
тя, для реалізації своїх здібностей 
і можливостей, для елементарно-
го людського щастя, нарешті. Та й 
викладачі, всіх рангів і рівнів, зовсім 
не мотивовані на творчу працю і на 
повну віддачу. Тобто, нинішня систе-
ма освіти не влаштовує жодну кате-
горію її учасників. І ми повинні або 
змиритися з цим, або намагатися 
системно все перетворити. Керівни-
цтво Київської області вирішило йти 
по другому шляху».

Заступник керівника Проектного 
офісу реформування освіти і науки 
Вероніка Верба:

«Найуспішнішими системами 
освіти визнані ті, які дозволяють ди-
тині, її батькам, вчителям і суспіль-
ству бути щасливими. Процес нав-
чання сьогодні має бути процесом 

Ярослав Москаленко провів зустріч 
з представниками Міжнародної організації 
«Парламентарії за глобальні дії»

Зокрема, із парламентаріями зустрі-
лись представник Європарламенту 
Хельмут Шольц, Генеральний Секре-
тар ПГД Девід Донат Каттін,  Головний 
менеджер Програми ПГД Лея Нікжоу, 
а також Посол Королівства Нідерлан-
дів, його представник в Міжнародному 
Кримінальному Суді Жан Лукас Інаят 
ван Хорн.

Сторони зійшлися на думці про важ-
ливість прискорення в Україні ратифіка-
ції Римського статуту, що дозволить 
Міжнародному кримінальному суду 
розглядати можливі злочини проти лю-
дяності, скоєні на території України.

Римський статут встановлює чотири 
основних міжнародних злочини: гено-
цид, злочини проти людяності, військові 
злочини і злочини агресії. 

Нагадаємо, у Верховній Раді за-
реєстровано проект закону про вне-
сення змін до статті 124 Конституції 
України (правосуддя) щодо визнання 
положень Римського статуту. Україна 
підписала Римський статут у 2000 році, 
але в 2001 році Конституційний Суд по-

Сьогодні, 18 червня, у стінах Верховної Ради відбулася зустріч народно-
го депутата Ярослава Москаленка та його колегами по депутатській групі 
«Воля народу» з представниками Міжнародної організації «Парламентарії 
за глобальні дії», на якій було обговорено ратифікацію та імплементацію 
Україною Римського Статуту.

становив, що документ не відповідає 
Основному Закону.

Як відомо, Парламентарії за глобаль-
ні дії є найбільшою транснаціональною 
мережею членів парламентів з усіх 
регіонів світу, які підтримують ефек-
тивне функціонування Міжнародного 
кримінального суду, подолання безкар-

ності, виступають за демократію, вер-
ховенство права та гендерну рівність. 
На сьогоднішній день Міжнародна ор-
ганізація Парламентарії за глобальні дії 
складається більш ніж 1100 законодав-

ців з більш ніж 140  парламентів  світу. 
До її складу входять відомі політики, у 
тому числі колишні і нинішні Прем’єр-
міністри та Міністри фінансів,закордон-
них справ, Міністри з питань охорони 
здоров’я, Міністри оборони тощо.

Галина Нагорна

Створено Проектний офіс 
реформування освіти і науки

усвідомленого пізнання, здобуття 
нових можливостей, необхідних для 
життя. Розглядаючи напрями рефор-
мування системи освіти в Київській 
області, ми виходимо з багатопро-
фільності запитів батьків, суспіль-
ства, бізнесу, держави і, нарешті, 
самих учнів, студентів, вчителів. По-

трібно зрозуміти, яку саме цінність 
освіти хоче отримати кожен з цих 
учасників процесу, виділити пріори-
тети і знайти найбільш результативні 
способи їх забезпечити».

Модель розвитку освіти і науки в 
Київській області, стратегічні вектори 
та пріоритетні проекти для реалізації 
будуть визначені під час стратегічної 
сесії «Зони розвитку освіти в Київсь-
кій області». Захід відбудеться в чет-
вер, 25 червня 2015 року, в Українсь-
кому домі.

Керівники Проектного офісу і спів-
робітники Департаменту освіти КОДА 
разом з представниками районної 
влади, освітніх установ всіх рівнів, 
консультантами, бізнесменами, бать-
ками, громадськими активістами 
будуть генерувати відповіді на зло-
боденні питання: Чого ми всі хочемо 
від системи освіти? Що перешкоджає 
досягненню бажаного? Що робити, 
щоб змінити наявний стан речей? На 
яких проектах слід зосередитися на-
самперед?

Взяти участь у стратсессіі можуть 
усі охочі. 

Щоб відправити заявку на участь, 
необхідно заповнити реєстраційну 
анкету (в тому числі й персонально 
запрошеним учасникам).

Точка зору Росію — під трибунал!

Приїхали...

«Батьківщина» Київської області 
закликає мешканців регіону об’єд-
нуватися для боротьби за встанов-
лення справедливих та економічно 
обґрунтованих тарифів на житло-
во-комунальні послуги.

Про це на прес-конференції в 
агентстві УНІАН заявила перший 
заступник голови Київської обласної 
парторганізації ВО «Батьківщина» 
Олена Бебешко.

«Нові тарифи, встановлені урядом, 
затягують зашморг на шиях українців. 
Цинізм, з яким сьогодні обкрадають 
народ, дуже схожий на кампанію зі зни-
щення українців», — наголосила вона.

Учасники медіа-заходу представили 
реальний аналіз розрахунку тарифів на 
тепло для різних типів будинків, обго-
ворили провальну урядову кампанію з 
надання субсидій громадянам, а також 
розповіли про спільні плани громад у 
боротьбі з «тарифним геноцидом».

Як зазначив депутат Вишнівської 
міської ради Києво-Святошинського 
району Київської області Сергій Нєфьо-
дов,  «...якщо взяти до уваги постанову 
НКРЕ №1171, де встановлений тариф 
для будинків без лічильників — 16, 96 
грн., і проаналізувати дані, то середня 
ціна тарифу для населення в будинках 
без лічильників — 12,20 грн. Різниця — 
майже 5 грн».

Зі свого боку О. Бебешко, зазначила, 
що так звані економічно обґрунтовані 
тарифи ніякого відношення до еко-
номіки не мають. «Таке враження, що ці 
тарифи — подивилися на стелю і нама-
лювали все, що хотіли уряд і монополі-
сти, і переклали на плечі українського 
народу. Тарифи завищені щонайменше 
вдвічі, норми теплопостачання при-
близно в 3,5 рази. За статистичними 
даними, на сьогодні майже 947 тисяч 
сімей подали заявки на отримання суб-
сидії, а ми отримали цифру — 345 тис. 
сімей, є випадки, коли люди отримують 
субсидії і вони становлять від 5 до 10 
гривень. Ми вважаємо, що необхідно 
відмовитись від субсидій, а закумульо-
вані кошти направити на теплоенергое-
фективні технології, на розвиток нашої 
газодобувної галузі», — сказала вона.

Тарифи 
мають бути 
справедливими

Президент Петро Порошенко на-
клав вето на зміни до законів, щодо 
«посилення ролі громадянського 
суспільства в боротьбі з корупцій-
ними злочинами».

Ініціатива має на меті запровад-
ження інституту громадського обвину-
вачення щодо корупційних злочинів. 
Зокрема, законопроект передбачає 
можливість запровадження криміналь-
них проваджень за ініціативи громадян 
або юридичних осіб, які постраждали 
від вимагання хабарів, або ж яким ста-
ло відомо про такі факти.

У зауваженнях президента вказуєть-
ся, що прописаний механізм громадсь-
кого обвинувачення може призвести до 
порушень конституції та прав людини.

Поміж іншого, критикується мож-
ливість використання у суді фото-, ау-
діо- і відеодоказів хабарництва, отри-
маних з порушеннями.

Президент пропонує відхилити за-
конопроект і «зосередити зусилля 
державних органів та інститутів грома-
дянського суспільства на забезпеченні 
ефективної та дієвої реалізації існую-
чих законодавчих норм щодо протидії і 
боротьби з корупцією та участі громад-
ськості у цьому процесі».

Парламент може подолати вето гла-
ви держави, якщо за це проголосують 
щонайменше 300 депутатів.

Президент ветував 
закон про громадське 
обвинувачення

Можливе створення трибуналу при ООН 
по справі збитого «Боїнгу»

«Трибунал при ООН — це най-
кращий вихід. Ми думаємо, що це 
дасть можливість для кооперації 
всіх країн, які залучені в цю спра-
ву», — сказав нідерландський чи-
новник на умовах анонімності.

Як повідомляє Meduza, про 
створення трибуналу оголосять 
не раніше, ніж у жовтні 2015 року, 

Як стало відомо виданню Reuters, юридичні та політичні склад-
нощі з цією справою змусили владу країни подумати про створен-
ня міжнародного трибуналу.

коли авіаційна служба Нідерландів 
представить результати свого роз-
слідування.

Нагадаємо, «Боїнг» Малайзійсь-
ких авіаліній був збитий 17 липня 
над районом України, який контро-
лювався проросійськими сепарати-
стами. Внаслідок катастрофи заги-
нуло майже 300 осіб.

В Київській ОДА
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ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. С.Петлюри, 16, тел. 239-72-81
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«28» травня 2015 р.                                        Справа № 911/1344/15  

Господарський суд Київської області у складі судді Лилака 
Т.Д., розглянувши справу за позовом прокурора Вишгородського 
району в інтересах держави до 1) Нижчедубечанської сільської 
ради, Київська обл., с. Нижча Дубечня 2) ТОВ «ОЛМИ»..,  3) Фон-
ду комунального майна Вишгородського району про визнання не-
законним та скасування рішення, визнання недійсним договору,  
зобов’язання повернути майно, за участю представників...

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
У березні 2015 року прокурор Вишгородського району (позивач) 

звернувся до господарського суду Київської області з позовом до 
Нижчедубечанської сільської ради (відповідач 1), ТОВ «ОЛМИ» 
(відповідач 2),  Фонду комунального майна Вишгородського райо-
ну (відповідач 3) про: 

— визнання незаконним та скасування рішення Нижчедубечан-
ської сільської ради №81-15-XXIV від 14.07.2004 року про вклю-
чення приміщення дошкільного навчального закладу «Золотий 
Півник»... до переліку об’єктів приватизації шляхом викупу орен-
дарем на 2004 рік; 

— визнання недійсним договору купівлі-продажу шляхом вику-
пу орендарем будівлі колишнього дитячого садочка №05-31 від 
03.11.2004 року, укладеного між Фондом комунального майна 
Вишгородського району та ТОВ «ОЛМИ»; 

— зобов’язання ТОВ «ОЛМИ» повернути до комунальної влас-
ності територіальної громади села Нижча Дубечня в особі Нижче-
дубечанської сільської ради нерухоме майно — будівлю колиш-
нього дитячого садочка... 

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.03.2015 
року порушено провадження у справі та призначено до розгляду 
на 16.04.2015 року.

Крім того, з метою забезпечення позову прокурор просить суд 
накласти арешт на нерухоме майно..., право власності на яке за-
реєстроване за ТОВ «ОЛМИ».

Розглянувши дану вимогу, суд прийшов до висновку про відсут-
ність підстав для вжиття заходів до забезпечення позову у даній 
справі виходячи з наступного...

Прокурором не було наведено суду жодних підстав, які б уне-
можливили захист прав, свобод та інтересів позивача без вжиття 
відповідних заходів, не наведено суду належних доказів, також з 
матеріалів справи судом не встановлено обставин, які б вказува-
ли на очевидну небезпеку заподіянню шкоди правам, свободам та 
інтересам позивача. Окрім того, прокурором не наведено доказів 
того, що невжиття заходів до забезпечення позову якимось чином 
може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Враховуючи вищевикладене, вимога прокурора про забезпе-
чення позову не підлягає задоволенню...

Заслухавши пояснення прокурора та представників сторін, до-
слідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з’я-
сувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об’єктивно 
оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирі-
шення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Вишгородського району Київської області про-

ведено перевірку щодо дотримання Нижчедубечанською сільсь-
кою радою вимог законодавства України, за наслідками якої, як 
зазначає прокурор, виявленні значні порушення в діяльності сіль-
ської ради, що грубо порушують державні інтереси з наступних 
підстав...

З матеріалів справи вбачається, що рішенням виконкому Виш-
городської районної Ради народних депутатів від 29.12.1990 р. 
№310 «Про затвердження актів державної приймальної комісії 
про прийняття в експлуатацію об’єктів соціального призначення, 
закінчених будівництвом» вирішено затвердити акт державної 
приймальної комісії від 30.11.1990 р. про прийняття в експлуата-
цію дитячого садку на 140 місць загальною площею 1262 кв. м. в 
селі Нижча Дубечня, кошторисною вартістю 482,08 тис. крб., збу-
дованого ПМК-43 тресту «Броварисільбуд», а також збудований 
дитячий садок вирішено передати на баланс радгоспу «Деснян-
ський».

Відповідно до статуту СВК «Деснянський», затвердженого уста-
новчими зборами від 24 березня 2000 р., згідно протоколу №01, 
кооператив є правонаступником КСП «Деснянське», яке у свою 
чергу створене на основі приватизації майна радгоспу «Деснян-
ський»... 

За даними управління статистики у Вишгородському районі 
від 05.03.2015 року №32 дитячий садок в селі Нижча Дубечня не 
знаходився на самостійному балансі та являв собою структурний 
підрозділ СВК «Деснянський» був залучений до статистичного 
спостереження за формою 85к «Звіт постійного дошкільного за-
кладу освіти».

Рішенням загальних зборів СВК «Деснянський»  від 12.05.2003 
р. приміщення дитячого садка виключено із статутного фонду СВК 
«Деснянський» та на безоплатній основі передано до комунальної 
власності Нижчедубечанської сільської ради. В даному рішенні 

зазначено, що дитячий садок був введений в дію у 1990 р., пра-
цював приблизно п’ять років, а потім, у зв’язку з розвалом Союзу, 
зупинив свою діяльність та в даний час закритий.

Рішенням Нижчедубечанської сільської ради від 14.07.2003 р. 
за №36-08-ХХІУ «Про передачу пустуючих будівель колишнього 
дитячого садка у комунальну власність територіальної громади», 
прийнято у власність територіальної громади села Нижча Дубеч-
ня пустуючу будівлю колишнього дитячого садка...  та поставлено 
на баланс сільської ради.

01.02.2004 р. між виконкомом  Нижчедубечанської сільради 
(орендодавець) та ТОВ «ОЛМИ» (орендар) укладено договір №1 
оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень).

При проведенні прокурорської перевірки встановлено, що рі-
шенням Нижчедубечанської сільради від 14.07.2004 р. за №81-
15-XXIV «Про перелік об’єктів приватизації комунальної власності 
територіальної громади на 2004 рік» включено в перелік об’єктів 
приватизації шляхом викупу орендарем на 2004 рік пустуючу бу-
дівлю колишнього дитячого садка.., а також делеговано фонду 
комунального майна Вишгородського району право провести при-
ватизацію пустуючої будівлі колишнього дитячого садочка...

Рішенням виконкому Нижчедубечанської сільради №80 від 
14.10.2004 р. «Про оформлення права власності» визнано право 
власності на пустуючу будівлю колишнього дитячого садка за те-
риторіальною громадою села Нижча Дубечня в особі Нижчедубе-
чанської сільської ради.

На підставі рішення №80 від 14.10.2004 року видано Свідоцтво 
про право власності на це нерухоме майно.

На виконання рішення Нижчедубечанської сільської ради від 
14.07.2004 року за №81-15-XXIV «Про перелік об’єктів привати-
зації комунальної власності територіальної громади на 2004 рік» 
між Фондом комунального майна Вишгородського району (прода-
вець) та ТОВ «ОЛМИ» (покупець)  03.11.2004 р. укладено договір 
№05-31 будівлі колишнього дитячого садочка, який зареєстро-
ваний розпорядженням Вишгородської районної ради №47 від 
03.11.2004 року.

На підставі укладеного договору купівлі-продажу, ТОВ «ОЛМИ» 
зареєстровано право власності на будівлю колишнього дитячого 
садочка в Вишгородському БТІ, отримано відповідне свідоцтво.

У позовній заяві прокурор зазначає, що вищезазначене рішення 
від 14.07.2004 року за №81-15-XXIV «Про перелік об’єктів прива-
тизації комунальної власності територіальної громади на 2004 
рік»  прийнято з порушенням вимог законодавства, а тому повин-
но бути визнано недійсним та скасовано.

Зокрема прокурор посилається на приписи Конституції Украї-
ни, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону ди-
тинства», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону Украї-
ни «Про освіту», Закону України «Про приватизацію державного 
майна».

...Як стверджує прокурор у позовній заяві, Нижчедубенська 
сільська рада без проведення місцевого референдуму чи загаль-
них зборів села, безпідставно прийняла незаконне рішення про 
відчуження спірного майна з комунальної власності громади у 
власність ТОВ «ОЛМИ», ти самим ліквідувала та змінила цільове 
призначення дошкільного навчального закладу.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту» (в 
редакції чинній на момент прийняття рішення від 14.07.2004 року 
за №81-15-XXIV), дошкільний навчальний заклад визнається юри-
дичною особою з дня реєстрації його статуту.

Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкуван-
ня, типу і форми власності на основі Положення про дошкільні 
навчальні заклади розробляє статут, який затверджується заснов-
ником (власником), погоджується з відповідним органом управлін-
ня освітою та реєструється місцевим органом виконавчої влади у 
порядку, встановленому законодавством України.

Згідно до п. 4 Положення про дошкільний навчальний за-
клад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.03.2013 року №305, дошкільний навчальний заклад є юридич-
ною особою і діє на підставі статуту, який затверджується заснов-
ником (власником) за погодженням з відповідним органом управ-
ління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади. 
Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановлено-
го зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок 
в органах Державного казначейства (для державних і комуналь-
них закладів), рахунки в банках (для приватних закладів).

Матеріали справи не містять доказів, що спірна будівля... від-
носиться до дошкільного навчального закладу, зареєстрованого, 
як окрема юридична особа, у встановленому законом порядку, 
а тому посилання прокурора на норми Закону України «Про до-
шкільну освіту», Закону України «Про освіту» є безпідставними.

Закон України «Про приватизацію державного майна» регулює 
правові, економічні та організаційні основи приватизації держав-
ного майна... з метою створення багатоукладної соціально орієн-
тованої ринкової економіки України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про приватизацію держав-
ного майна» (в редакції чинній на момент прийняття рішення від 
14.07.2004 року за №81-15-XXIV), приватизація державного май-
на (далі — приватизація) — це відчуження майна, що перебуває 
у державній власності..., на користь фізичних та юридичних осіб, 
які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою 
підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та 
залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

Як було встановлено, рішенням Нижчедубечанської сільської 
ради від 14.07.2003 року за №36-08-ХХІУ «Про передачу пусту-
ючої будівлі колишнього дитячого садка у комунальну власність 
територіальної громади», будівлю... було передано у комунальну 
власність, тому застосування Закону України «Про приватизацію 
державного майна» до правовідносин, щодо комунального майна 
є неправомірним.

Згідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію держав-
ного майна» (в редакції чинній на момент прийняття рішення від 
14.07.2004 року за №81-15-XXIV), приватизації не підлягають 
об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні 
підприємства. До об’єктів, що мають загальнодержавне значен-

«Прокуратурі у позові відмовити повністю...»
В №18 (261) нашої газети від 5.06.2015 р. ми надрукували 

матеріал «Політичні хороводи» навколо приватизованого 
приміщення колишнього дитсадка в Нижчій Дубечні. Кому 
і для чого це потрібно?». В ньому йшлося про намагання 
прокурора району Ю. Дмитруня з подачі голови райради І. 
Побідаш, без всяких на те законних підстав, через суд по-
вернути громаді с. Нижча Дубечня приміщення колишнього 
дитсадка, яке в 2003 р. фондом комунального майна було 
продане ТОВ «ОЛБИ» (І. Побідаш в річному звіті видала це 
за одне з найбільших своїх досягнень).  

Як і очікувалось, суд прокуратурі в позові відмовив повні-
стю. На яких саме підставах — ви, шановні читачі, можете 
дізнатися з рішення суду (в минулому номері ми помилково 
вказали «Апеляційного суду Київської області»), яке ми дру-
куємо із незначними скороченнями.

ня, відносяться майнові комплекси підприємств, їх структурних 
підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво то-
варів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення.  

Загальнодержавне значення мають: об’єкти, діяльність яких 
забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення 
культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей, зокрема: 
об’єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються 
з державного бюджету.

Відповідно до п. 6 ст. 63 Закону України «Про освіту» (в редак-
ції чинній на момент прийняття рішення від 14.07.2004 року за 
№81-15-XXIV), об’єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, 
а також підрозділи, технологічно пов’язані з навчальним та нау-
ковим процесом, не підлягають приватизації, перепрофілюванню 
або використанню не за призначенням.

В вересні 2003 року СПД Дробишевичем О.О. було виготовлено 
Звіт №99 про експертну оцінку ринкової вартості пустуючої будівлі 
колишнього дитячого садочку, що належить СВК «Деснянський».

У... звіті зазначено, що водопостачання — не функціонує, гаряче 
водопостачання — не функціонує, каналізація — не функціонує, 
газопостачання — не функціонує, електропостачання — не функ-
ціонує, опалення та телефонізація — не функціонують.

У цілому оцінюваний об’єкт знаходиться в задовільному стані, 
не використовується по прямому призначенню з 1993 року та по-
требує окремих видів ремонту і відновленню інженерних систем.

Тому Закон України «Про освіту» та Закону України «Про при-
ватизацію державного майна» забороняють приватизацію об’єк-
тів освіти, які фінансуються з державного бюджету та здійснюють 
діяльність пов’язану навчальним процесом, однак будівля колиш-
нього дитячого садочку «Золотий півник» під дані критерії не під-
падає.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України, суд визнає 
незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий 
органом державної влади... або органом місцевого самоврядуван-
ня, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і пору-
шує цивільні права або інтереси.

За таких обставин, враховуючи, що прокурором Вишгородсько-
го району за заявленими вимогами та їх правовими підставами не 
доведено наявність тих обставин, з якими закон пов’язує визнан-
ня незаконним акта індивідуальної дії, виданого органом держав-
ної влади... або органом місцевого самоврядування, суд прийшов 
до висновку, що вимоги прокурора Вишгородського району про 
визнання недійсним рішення Нижчедубечанської сільської ради 
від 14.07.2004 року за №81-15-XXIV «Про перелік об’єктів при-
ватизації комунальної власності територіальної громади на 2004 
рік» є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 202 Цивільного кодексу України правочином є 
дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивіль-
них прав та обов’язків.

Згідно зі ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину 
є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторо-
нами) вимог, які встановлені ч. 1-3, 5, 6 ст. 203 ЦК України. Якщо 
недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна 
із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність 
на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути 
визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Частиною 1 ст. 203 ЦК України визначено загальні вимоги, до-
держання яких є необхідним для дійсності правочину, зокрема: 
зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам 
цивільного законодавства, а також моральним засадам суспіль-
ства.

Відтак, вирішуючи спір про визнання недійсним договору не-
обхідно встановити наявність саме тих обставин, з якими закон 
пов’язує недійсність правочинів, та настання відповідних наслід-
ків.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Вищого го-
сподарського суду України №16/191 від 12.04.2010 р.

Приписами статей ст. 175, 173, 283 Господарського кодексу 
України встановлено, що майнові зобов’язання, які виникають між 
учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним ко-
дексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим 
Кодексом.

Згідно зі ст. 236 Цивільного кодексу України нікчемний правочин 
або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту 
його вчинення.

Відповідно до інформаційного листа Вищого господарського 
суду України від 07.04.2008р. № 01-8/211, оспорюваний правочин 
стає недійсним внаслідок прийняття судового рішення, яке має 
зворотну силу у часі.

Враховуючи вищевикладене та те, що позовна вимога про 
визнання недійсним договору купівлі-продажу шляхом вику-
пу орендарем будівлі колишнього дитячого садочка №05-31 від 
03.11.2004 року, укладеного між Фондом комунального майна 
Вишгородського району та товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «ОЛМИ» є похідною від позовної вимог про визнання неза-
конним та скасування рішення Нижчедубечанської сільської ради 
№81-15-XXIV від 14.07.2004 року про включення приміщення до-
шкільного навчального закладу «Золотий Півник»... до переліку 
об’єктів приватизації шляхом викупу орендарем на 2004 рік та 
відмови у задоволенні судом вказаної первісної позовної вимо-
ги, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовної ви-
моги про визнання недійсним договору купівлі-продажу шляхом 
викупу орендарем будівлі колишнього дитячого садочка №05-31 
від 03.11.2004 року, укладеного між Фондом комунального майна 
Вишгородського району та ТОВ  «ОЛМИ».

Відповідно до ст. 216 Цивільного кодексу України, недійсний 
правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, які пов’язані 
з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін 
зобов’язана повернути другій стороні все, що вона одержала на 
виконання цього правочину.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК 
України, суд

ВИРІШИВ:
У позові відмовити повністю...
Суддя                                                                                     Т.Д. Лилак         



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

Повний абзац!

Знаєте чому місцеві чиновники в нашій країні дуже люблять комунальні підприємства, які нада-
ють мешканцям різноманітні послуги? Тому, що такими послугами охоплена переважна більшість 
населення. І відмовитися від них неможливо. 

З одного боку, це дуже зручно тому, що кількість клієнтів величезна і завжди можна пояснити 
низьку якість послуг «величезними масштабами» робіт. 

З іншого боку, величезна кількість клієнтів і «величезні масштаби робіт» дозволяють, по-перше, 
«чесно» заробляти немалі гроші, по-друге, — легко красти з бюджету ще більші гроші.    

«Чесно» заробляти — це коли місцеві депутати піднімають тарифи на кілька копійок, а бюджет 
міста додатково отримує сотні тисяч. Для окремо взятої людини непомітно, а для збирачів коштів 
— дуже солідно. А потім ці сотні тисяч безконтрольно розкрадаються, бо якість послуг після 
цього ніяк не підвищується... Погодьтеся, дуже зручно.

Тож, чи потрібно пояснювати, чому саме керівники нашого міста та працівники міськвиконко-
му так перелякалися, коли на початку 44-ї сесії міськради 25 березня 2015 р. депутат О. Момот 
запропонував внести в порядок денний сесії розроблений ним проект рішення під назвою «Про 
затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів 
у вигляді відкритих даних»? Чи потрібно пояснювати, що більшість депутатів за нього проголо-
сували лише під тиском громадськості? Нарешті, чи  потрібно пояснювати чому міський голова 
його «заветував», а на позачергову сесію 10 квітня більшість депутатів просто не прийшли? 

Втім, поясню: тому, що якби наших місцевих керівників змусили б публічно звітуватися за кож-
ну витрачену копійку, їх робота на благо міста втратила б для них будь-який сенс. І до депутат-
ства, яким, як відомо, наші депутати займаються на громадських засадах, виключно у вільний від 
основної роботи час, вони теж втратили б будь-який інтерес... 

 Все це, в принципі, було давно всім відомо. І ми про це писали неодноразово. Однак, більшість 
наших громадян це, чомусь, влаштовувало. 

Ситуація почала мінятися після Революції гідності...
Жителі нашого міста (як, зреш-

тою, і більшість українців) поча-
ли звертати увагу на «дрібниці», 
повз які раніше проходили байду-
же, цікавитися рішеннями влади, 
звертати увагу на громадські слу-
хання, і, взагалі, намагатися якось 
відстоювати свої права. 

Прикладів безліч. Хоча б — 
замітки («пости») у Facebook та 
листи, які люди передають чи 
надсилають поштою до нашої ре-
дакції, і які ми друкуємо під рубри-
кою «Зворотній зв’язок». 

...Кілька днів тому нам переда-
ли ще декілька документів, цього 
разу — мешканці буд. №11-а по 
вул. Кургузова. Це — два звернен-
ня до комунального підприємства 
«КПЖ і КГ Вишгородської місь-
кради від  мешканців 6-го під’їзду 
цього будинку, за більш, ніж дво-
ма десятками підписів. 

ПЕРШЕ ЗВЕРНЕННЯ, 
ЕМОЦІЙНЕ

Процитуємо перше звернення, 
більш емоційне і коротке:

«Директору КПЖ і КГ... 
М. П. Шененку 

від мешканців 6-го парадного 
будинку 11-а по вул. Кургузова

Заява  
Наполягаємо зробити ремонт 

6-го парадного, так як проживає-
мо 9 років. За цей період парад-
ний прийшов в занедбаний стан.

Справно сплачуємо великі гро-
ші ЖЕКу за обслуговування бу-
динку в повному обсязі. Хотя 
отримуємо послуги тільки по 
прибиранню прилеглої території 
і вивезенню сміття.

Установіть по-новому тамбур, 
який розібрали в 2011 році. Обіця-
ли зробити кращим, більш надій-
ним в експлуатації. До цього часу 
стіни стоять обідрані і ніхто зі 
сторони ЖЕКу і пальцем не ше-
вельнув. Чекаємо на відповідь.

Підписи» (Всього —  23)
Начебто, все просто: 9 років у 

під’їзді не було ремонту, зі всіх по-
слуг, які повинні були б отримува-
ти мешканці, реально надаються 
лише дві: прибирання сміття та 
його вивезення. 

До речі, буд. №11-а по вул. Кур-
гузова знаходиться поряд із КП 
«КПЖ і КГ Вишгородської місь-
кради» — величезною триповер-
ховою будівлею з дуже нема-
ленькою територією. Де працює 
більше сотні різних спеціалістів. 
Які справно отримують і заробітну 

плату, і, мабуть, премії. До речі, з 
вікон половини квартир цього бу-
динку видно і саму цю будівлю, 
і територію комунального під-
приємства, на якій, між іншим, на-
віть працює мийка із магазином. 

Звичайно, у мешканців виникає 
питання: а чим займаються всі ці 
люди і наскільки ефективно вони 
працюють? Наскільки ефективно 
витрачають наші гроші?  

Окрім того, кожен з нас вміє 
непогано рахувати. От і мешкан-
ці під’їзду №6 будинку №11-А по 
вул. Кургузова, мабуть, порахува-
ли яку величезну суму здали КПЖ 
і КГ протягом 9-ти років. І виріши-
ла, що за ці кошти можна було 
відремонтувати їх під’їзд разів із 
десять. І вирішили вимагати, хоча 
б, одного... 

Уважно прочитайте, шанов-
ні читачі, що саме відповів цим 
мешканцям директор КП «КПЖ і 
КГ Вишгородської міськради М. 
Шененко. 

Що державні регульовані 
ціни повинні бути економічно 
обґрунтованими.

Що існують економічно об-
грунтовані тарифи.

Що існує перелік послуг КПЖ 
і КГ, встановлений міськрадою.

Що цей перелік — такий-то, і 
там не написано, що КПЖ і КГ 
має ремонтувати під’їзди. 

І — дав мешканцям сім днів, 
щоб вони прийшли й підписали 
з КПЖ і КГ договори на обслу-
говування. Ну, що вони згідні 
платити за півтора десятка по-
слуг, з яких реально отримують 

лише дві...
Ви все зрозуміли, шановні чи-

тачі? 
Нагадаю — це мешканцям 

Вишгорода відповів найнятий 
ними через мера на роботу «ме-
неджер», який отримує від них 
заробітну плату. І, фактично, 
живе за їх рахунок.  

ЗВЕРНЕННЯ, 
ДРУГЕ. ЗВАЖЕНЕ

Друге звернення різко відріз-
няється від першого, хоча і за-
реєстровано в КП «КПЖ і КГ 
Вишгородської міської ради» тим 
же 6-м квітня ц.р. Тут, практично, 
відсутні емоції. Однак, стільки ло-
гіки, що, підозрюю, М. П. Шененку 
разом з усіма жеківським юриста-
ми стало зле, коли вони ознайо-
мились вже з першою половиною 
висунутих мешканцями вимог. А 
коли дочитали це звернення  до 
кінця, впевнений, занурилися в 
глибоку депресію. Оскільки всі ви-
моги і питання мешканців в цьому 
зверненні абсолютно правомір-
ні і обгрунтовані.  

Вправі мешканці вимагати за 
9 років зробити хоч один ремонт 
під’їзду? Звичайно. А забезпечи-
ти належну якість житлово-кому-
нальних послуг? Ще б пак! Хоча, 
забезпечити таку якість — святий 
обов’язок КП «КПЖ і КГ Вишго-
родської міськради».

А чи мають мешканці право зна-
ти куди саме пішли гроші, які вони 
справно платять КПЖ і КГ?

Безумовно. Тому й попросили 
М. Шененка надати:

— копії кошторисів та актів ви-
конаних робіт з поточного ремон-
ту їх будинку за три останніх роки;

— інформацію про деталізо-

На Ваше колективне звернення (вх. № 99 від 06.04.2015 р.) щодо 
вирішення питання про усунення недоліків у наданні послуг з ремонту 
конструктивних елементів у Вашому під’їзді повідомляємо наступне.

Законом України «Про ціни і ціноутворення», який регулює відносини, 
що виникають у процесі формування, встановлення і застосування цін 
передбачено, що державні регульовані ціни повинні бути економічно 
обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам 
на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу 
(реалізації) (ч. 2 ст. 12).

Відповідно до ст. 13 цього закону, державне регулювання цін здій-
снюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень 
шляхом установлення обов’язкових для застосування суб’єктами го-
сподарювання граничних цін. Граничною ціною за визначенням цього 
Закону, є максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який 
може застосовуватися суб’єктом господарювання.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про житлово-комунальні послу-
ги», державне регулювання тарифів базується на принципі відповід-
ності оплати житлово-комунальних послуг їх наявності, кількості та 
якості.

У відповідності до ч. З ст. 31 цього закону, органи місцевого самовря-
дування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги, в 
розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання).

Відповідно до ч. З ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні по-
слуги», розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій встановлюється залежно від капітальності, рівня облашту-
вання та благоустрою.

Згідно ч. 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 р. «Про забезпе-
чення формування тарифів на житлово-комунальні послуги», послуги 

Афоніній Г.М
07300, м. Вишгород, вул.Кургузова, 11 А кв. 

надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого 
самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків на-
дання послуг,

Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 291 
від 15.11.2012 р. Комунальному підприємству житлового і комунального 
господарства Вишгородської міської ради встановлені тарифи на по-
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для 
населення по кожному будинку окремо, згідно з додатком 1. У цьому 
додатку 1 вказаний перелік послуг, які виконує наше підприємство. До 
переліку включені наступні послуги: прибирання прибудинкової тери-
торії; вивезення побутових відходів; технічне обслуговування ліфтів; 
технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем; дератизація 
та дезінсекція; обслуговування димовентиляційних каналів; освітлення 
місць загального користування; диспетчеризація. Тобто, у вказаному 
переліку послуг, виконання робіт з ремонту конструктивних елементів 
до складу тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій не включено, тобто, витрати на ці роботи в складі 
тарифів на послуги, Вишгородською міською радою не встановлені. А 
тому оплата послуг споживачами проводиться тільки за той перелік 
складових послуг, які відповідають розміру тарифів, встановлених рі-
шенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Витрати на 
роботи з ремонту конструктивних елементів будинків покладаються на 
власників квартир або фінансуються з місцевого бюджету.

Додатково інформуємо про таке.
Частиною першою статті 19 Закону України «Про житлово-комуналь-

ні послуги» передбачено, що відносини між учасниками договірних від-
носин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на 
договірних засадах.

Відповідно до ч. З ст. 20 цього закону споживач зобов’язаний укласти 
договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений вико-
навцем на основі типового договору.

Всупереч вимогам цього закону, Вами не виконуються передбачені 
законом зобов’язання у частині оформлення відносин на основі дого-
ворів.

В зв’язку з цим пропонуємо власникам (наймачам) квартир у семи-
денний термін з’явитись до будівлі виконавця послуг — КП ЖКГ за 
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9 А (каб. № 15) для укладення 
договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій. При собі мати паспорт і ідентифікаційний код (їх 
копії).

ваний перелік робіт з обслугову-
вання внутрішньо будинкових ме-
реж, які проводилися в будинку, 
з вказанням що це за роботи, їх 
вартість та які документи це під-
тверджують. З проханням надати 
копії цих документів за три остан-
ніх роки;

— інформацію про загальну 
житлову площу будинку та про 
суму сплачених коштів від будин-
ку, та їх під’їзду зокрема, за три 
останніх роки за житлово-кому-
нальні послуги;

—   скільки коштів з бюджету от-
римав ЖКП за 3 роки на їх буди-
нок, на які роботи і їх вартість, хто 
виконував ці роботи;

— інформацію про фактичні ви-
трати коштів на виконання робіт 
з надання житлово-комунальних 
послуг по будинку;

— обґрунтування тарифів на 
житлово-комунальних послуги по  
будинку.

Абсолютно правомірні питан-
ня. На які, здається, відповісти 
— простіше простішого. Але це 
— лише здається, що все так про-
сто...

Виявляється, КП «КПЖ і КГ 
Вишгородської міськради»;

— не знає чи ремонтувався 
цей будинок протягом останніх 
трьох років, отже, не має копій 
кошторисів та актів виконаних 
робіт з поточного ремонту; 

— не має  інформації про 
деталізований перелік робіт з 
обслуговування внутрішньобу-
динкових мереж, які проводи-
лися в будинку, і не може пояс-
нити, що це за роботи, не знає 
їх вартість і не має копій доку-
ментів щодо цього за три остан-
ніх роки; 

Мешканці запитали КПЖ і КГ куди ідуть їхні гроші. 
створити спеціальну службу.  А це призведе

Мой город...
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— не має і не може надати ін-
формацію про загальну житло-
ву площу будинку та про суму 
сплачених коштів від будинку 
та 6-го під’їзду зокрема, за три 
останніх роки за житлово-кому-
нальні послуги; 

— не знає   скільки коштів з 
бюджету отримав ЖКП за 3 роки 
на цей будинок, на які саме ро-
боти, вартість цих робіт та хто 
саме виконував ці роботи; 

— не має інформації про 
фактичні витрати коштів на 
виконання робіт з надання 
житлово-комунальних послуг 
по будинку №11-а по вул. Кур-
гузова; не може обґрунтувати 
тарифи на житлово-комунальні 
послуги по цьому будинку.

А для того, щоб все з’ясувати, 
М. Шененку і всім його підлеглим 
«необхідно створити відділ з ор-
ганізації доступу до публічної ін-
формації та по роботі із звернен-
нями громадян, або призначити 
відповідальну особу, поклавши 
на нього обов’язки з обліку, си-
стематизації, аналізу, організації 
опрацювання і контролю щодо 
задоволення запитів на інфор-
мацію та надання консультацій 
під час оформлення запитів». А 
це все призведе до підняття вар-
тості тарифів. А М. Шененко цього 
не хоче, бо турбується про наш з 
вами добробут.

Окрім цього, шляхом хитрому-
дрого юридичного словоблудства 
майже на сторінку, М. Шененко 
разом із своїми юристами прий-
шов до дивовижного висновку.

Що ними (цитую): «не вбачаєть-
ся право споживача на ознай-
омлення з документами, які 
містять характер фінансових 

М. Шененко відповів: щоб це з’ясувати, необхідно
до підняття тарифів. І, взагалі, це не їх справа...

доходів і витрат». А, також, 
що (цитую): «...інформація, яка 
стосується питань форму-
вання інформації про дохідну і 
витратну частини бюджету 
підприємства не підлягає до 
публічного розголошення, а 
тому не може бути надана».

Ви зрозуміли, шановні читачі?
По-перше, виявляється, М. Ше-

ненко поняття не має, що саме і 
як саме робить очолюване ним ко-
мунальне підприємство. По-дру-
ге, на його думку, ми, вишгород-
ці, теж не маємо права знати, як 
саме витрачаються наші гроші, 
бо це, бачите, «конфіденційна ін-
формація»!

Так от, на наш погляд, це — 
прекрасний приклад чиновниць-
кого цинізму, хамовитості, нахаб-
ства та презирства до людей. І 
не лише до людей — до Закону, 
на який плює М. Шененко разом 
зі всіма своїми юристами. Бо За-
кон каже: «...єдиним джерелом 
влади в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпосеред-
ньо і через органи державної 
влади та органи місцевого са-
моврядування (Ст. 5 Конституції 
України). А ще Закон каже, що 
(цитую): «Не може бути обме-
жено доступ до інформації про 
розпорядження бюджетними 
коштами, володіння, користу-
вання чи розпорядження дер-
жавним, комунальним майном, 
у тому числі до копій відповід-
них документів, умови отри-
мання цих коштів чи майна, 
прізвища, імена, по батькові 
фізичних осіб та найменуван-
ня юридичних осіб, які отри-
мали ці кошти або майно». (Ст. 
6 Закону України «Про доступ до 

Афоніній Г.М.
вул.Кургузова, 11-А...

На Ваше колективне звернення 
(вх. №/09 від 06.04.2015 р.) щодо 
надання публічної інформації про 
загальні витрати на обслугову-
вання та ремонт Вашого будинку 
та інші зазначені у зверненні відо-
мості повідомляємо наступне.

Закон України «Про доступ до 
публічної інформації» визначає по-
рядок здійснення та забезпечення 
права кожного на доступ до інфор-
мації, що знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної ін-
формації, визначених цим Зако-
ном, та інформації, що становить 
суспільний інтерес.

Визначення поняття «публічна 
інформація» наведено у статті 1 
Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації». Так, відповід-
но до частини першої цієї статті 
публічна інформація — це відобра-
жена та задокументована будь-яки-
ми засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана 
або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень 
своїх обов’язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єк-
тів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформа-
ції, визначених цим Законом.

За цим визначенням, публічною 
інформацією вважається готовий 
продукт інформації, який отрима-
ний або створений лише в процесі 
виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, пе-
редбачених чинним законодав-
ством.

Отже, визначальним для публіч-
ної інформації є те, щоб вона була 
заздалегідь готовим, зафіксованим 
продуктом, отриманим або ство-
реним лише суб’єктом владних 
повноважень у процесі виконання 
своїх обов’язків.

Тому, для того щоб сформувати і 
оформити відповідь на Ваш запит 
у частині складання інформації про 
розміри фінансових складових, які 
були направлені на витрати з на-
дання послуг з утримання будинку 
та прибудинкової території, ремон-
ту будинку по вул. Кургузова, 11-А, 
обсяги отриманих коштів з бюдже-
ту та інших відомостей необхідно 
утворити відділ з організації досту-
пу до публічної інформації та по 
роботі із зверненнями громадян, 
або призначити відповідальну осо-
бу, поклавши на нього обов’язки з 
обліку, систематизації, аналізу, ор-
ганізації опрацювання і контролю 
щодо задоволення запитів на ін-
формацію та надання консультацій 
під час оформлення запитів.

Впровадження у штатному роз-
кладі додаткового типу структур-
ного підрозділу або призначення 
відповідальних осіб, які займати-

муться питаннями формування та 
реалізації питань створення інфор-
мації про фінансові обсяги викори-
стання комунального майна, для 
забезпечення доступу запитувачів 
до публічної інформації призве-
де до додаткового навантаження 
витрат на створення цих посад, 
відповідно такий обсяг фінансо-
вих навантажень буде покладений 
в основу формування тарифів на 
послуги з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій. 
Внаслідок цього, КП ЖКГ змушене 
буде провести розрахунок тарифів 
та ініціювати питання перед Виш-
городською міською радою про не-
обхідність корегування тарифів, що 
призведе до їх зміни, як наслідок до 
внесення змін розміру вартості по-
слуг. На нашу думку, за наявної тяж-
кої економічної ситуації в країні та 
неплатоспроможності громадян, не 
кожний мешканець виявить подібну 
ініціативу і на таке погодиться.

Окрім зазначеного, звертаємо 
Вашу увагу на те, що згідно ст. 
13 цього Закону, термін «суб’єкти 
владних повноважень» вживається 
у ньому як органи державної влади, 
інші державні органи, органи місце-
вого самоврядування, органи вла-
ди Автономної Республіки Крим, 
інші суб’єкти, що здійснюють владні 
управлінські функції відповідно до 
законодавства та рішення яких є 
обов’язковими для виконання.

Щодо несуб’єктів владних повно-
важень, то вони можуть бути тільки 
розпорядниками такої інформації.

Відповідно до пунктів 2-4 части-
ни першої, частини другої статті 13 
Закону розпорядниками публічної 
інформації є:

юридичні особи, що фінансують-
ся з державного, місцевих бюд-
жетів, бюджету Автономної Респу-
бліки Крим, — стосовно інформації 
щодо використання бюджетних ко-
штів;

особи, якщо вони виконують де-
леговані повноваження суб’єктів 
владних повноважень згідно із за-
коном чи договором, включаючи 
надання освітніх, оздоровчих, со-
ціальних або інших державних по-
слуг, — стосовно інформації, пов’я-
заної з виконанням їхніх обов’язків; 
суб’єкти господарювання, які за-
ймають домінуюче становище на 
ринку або наділені спеціальними 
чи виключними правами, або є 
природними монополіями; суб’єк-
ти господарювання, які володіють: 
інформацією про стан довкілля; 
інформацією про якість харчових 
продуктів і предметів побуту; ін-
формацією про аварії, катастрофи, 
небезпечні природні явища та інші 
надзвичайні події, що сталися або 
можуть статися і загрожують здо-
ров’ю та безпеці громадян; іншою 
інформацією, що становить су-

спільний інтерес (суспільно необ-
хідною інформацією).

Перераховані розпорядники пу-
блічної інформації не є суб’єктами 
владних повноважень.

В свою чергу, необхідно зверну-
ти увагу на положення житлового 
законодавства, сфера дії якого 
охоплює правовий статус кому-
нальних підприємств. Так згідно 
ст. 24 Житлового кодексу України, 
житлово-експлуатаційні організа-
ції створюються для експлуатації 
державного і громадського житло-
вого фонду, діяльність яких здійс-
нюється на основі господарського 
розрахунку.

Житлово-експлуатаційні органі-
зації забезпечують схоронність 
житлового фонду і належне його 
використання, високий рівень об-
слуговування громадян, а також 
контролюють додержання грома-
дянами правил користування жи-
лими приміщеннями, утримання 
жилого будинку і придомової тери-
торії.

З аналізу наведених норм за-
кону випливає висновок, згідно з 
яким комунальне підприємство не 
відноситься до розпорядника ін-
формації або особи яка у розумінні 
цього закону визнається суб’єктом 
владних повноважень.

Правові відносини між спожи-
вачем та виконавцем житлово-ко-
мунальних послуг регулюються 
Законом України «Про житлово-ко-
мунальні послуги».

Згідно ст. 20 цього Закону, спо-
живач має право одержувати в 
установленому законодавством 
порядку необхідну інформацію про 
перелік житлово-комунальних по-
слуг, їх вартість, загальну вартість 
місячного платежу, структуру ціни/
тарифу, норми споживання, поря-
док надання житлово-комуналь-
них послуг, їх споживчі властивості 
тощо.

З наведеного положення закону 
не вбачається право споживача на 
ознайомлення з документами, які 
містять характер фінансових до-
ходів і витрат.

Особливої уваги заслуговує 
практика застосування інформації, 
належність якої підприємство від-
носить до конфіденційної.

Відповідно до частини першої 
статті 7 Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» кон-
фіденційна інформація — інфор-
мація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, 
крім суб’єктів владних повнова-
жень, та яка може поширюватися 
у визначеному ними порядку за їх-
нім бажанням відповідно до перед-
бачених ними умов.

Отже, встановлювати конфіден-
ційність публічної інформації та 
визначати порядок її поширення 
можуть лише юридичні особи.

З огляду на викладене вище, 
можна зробити висновок, що ін-
формація, яка стосується питань 
формування інформації про дохід-
ну з витратну частини бюджету 
підприємства не підлягає до пу-
блічного розголошення, а тому не 
може бути надана.

Директор КП ЖКГ М. П. Шененко

публічної інформації»).
Так, що тепер з М. Шененко і 

його юристами, на мій погляд, ма-
ють розбиратися зовсім не меш-
канці буд. №11-А по вул. Кургузо-
ва, а правоохоронці.

В той же час, звертаємося до 
всіх громадян м. Вишгорода, які 

мешкають в багатоквартирних бу-
динках: будь-ласка, направляйте 
подібні запити на ім’я М. Шенен-
ка від кожної квартири, кожного 
під’їзду і кожного будинку! 

Чим більше буде таких запитів 
— тим краще. Тим більше буде 
подібних відповідей М. Шененка, 

які будуть передані правоохорон-
цям. 

Ніяким іншим чином ми не зму-
симо М. Шененка і його підлеглих 
працювати та поважати нас.

В. Борзовець  
(Продовження теми — 
у наступному номері)

Мой город...
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Можливо, Громадська рада при РДА на чолі
частини громади. Однак, від цієї «мислі» тхне  
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Повний абзац!
Мой город...

Отже, автор матеріалу вико-
ристав всі, на його думку, вагомі 
і затребувані сьогодні суспіль-
ством аргументи, включаючи 
керівництво ним «Громадською 
радою». Нагадаю, мова йде про 
Громадську раду при Вишгород-
ській РДА, утворену 26.01.2015 р. 

Тепер, після виходу його ма-
теріалу, мабуть, на думку І. Тиха-
на, представники вишгородської 
громади взагалі і мешканці кіль-
кох будинків на вул. Кургузова зо-
крема, які на «громадських слу-
ханнях» в переважній більшості 
виступили проти ідеї знищення 
діброви, повинні різко поміняти 
свою думку. Бо так радить і під-
приємець, і активіст Майдану, і 
голова Громадської ради...   

Втім, давайте попробуємо про-
аналізувати не ці, чисто фор-
мальні «аргументи» автора стат-
ті, а реальні, які він наводить 
безпосередньо в тексті. 

Отже, вріз: «Традиційно у дусі 
прозорості та відкритості 
міська рада організовує та 
проводить громадські слу-
хання...». 

Про прагнення до «прозорості» 
та «відкритості» міської ради вза-
галі красномовно свідчить ситу-
ація з недавнім проектом Поло-
ження «Про порядок публічного 
звітування щодо видатків бюд-
жетних коштів у вигляді відкри-
тих даних» депутата міської ради 
О. Момота. Пам’ятаєте? Те саме 
Положення, за яке, під тиском 
громадськості, проголосувала 
депутатська більшість, але проти 
якого різко виступили працівники 
апарату міської ради на чолі з се-
кретарем М. Решетніковою. І яке 
«заветував» міський голова...

Щодо громадських слухань по 
земельним питанням, які, за сло-
вами І. Тихана, так полюбляє «у 
дусі прозорості та відкритості» 
проводити міська рада, то як 
тут не згадати хитромудрі обо-
рудки, наприклад, із численими 
виділеннями міськрадою земель-
них ділянок забудовникам через 
«свої» суди, маніпуляції з Ген-
планом,  земельні «нарізи» під 
індивідуальне будівництво, яке 
незабаром перетворювалося в 
багатоповерхове житлове, і т. ін., 
метою яких було лише одне — 
уникнення громадських обгово-
рень.    

Все це у І. Тихана називаєть-
ся «традиційно у дусі прозо-
рості та відкритості...».

А наведені ним же у врізі до 
статті приклади? Як вам це подо-
бається: 

«...На розгляд громади вже 
виносились питання будівни-
цтва комунального яхт-клу-
бу для дітей, реконструкції 
стадіону «Енергетик», де-

тального плану із захистом 
прибережної зони та зони 
відпочинку дачного маси-
ву «Дніпро», добровільного 
об’єднання громад району».

Отже, по порядку.
Питання будівництва кому-

нального яхт-клубу для дітей.
Хто з депутатів не пам’ятає 

виключно брудну історію з де-
рибаном на 32 земельні ділянки 
яхт-клубу «Енергетик»? Коли не 
те що громадськість — навіть 
більшість самих депутатів не 
знали за що вони проголосува-
ли? Потім — спробу міськвикон-
комівських юристів тишком-ниш-
ком визнати «безхазяйним» 
майно Київського Палацу дітей 
та юнацтва на протилежному бе-
резі затоки (по тій же схемі ті ж 
самі юристи до цих пір не втрати-
ли надію оголосити «безхазяйни-
ми» автомобільні гаражі у дворі 
адмінбудинку).

Питання реконструкції стадіону 
«Енергетик». 

Чи, може, хтось забувся «гро-
мадські слухання» по стадіону, 
що відбулися вже після того, як 
будівлі на стадіоні рішенням ви-
конкому передали на 49 років в 
оренду ФФУ? А людям на слухан-
нях після цього відверто «вішали 
локшину на вуха» щодо побудо-
ви ФФУ критого стадіону, на який 
вишгородських дітей, начебто, 
будуть пускати в будь-який час? 
До речі, і стадіон, і його майно 
до цих пір в оренді ФФУ (договір 
оренди ніхто не скасовував), 
а стадіону в 3-й школі  немає й 
близько.

Детальний план із захисту при-
бережної зони та зони відпочинку 
дачного масиву «Дніпро»,

А тепер нагадаю, як саме 17 
травня 2014 р. в уже згаданій 
малій залі для засідань адмінбу-
динку проходили слухання, про 
які йдеться. На них були присутні 
аж... 18 чоловік. Сам я потрапив 
на них теж абсолютно випад-
ково. Фактично, це були не від-
криті громадські слуханняння, а, 
швидше, навпаки, закриті. Хоча 
таке формулювання — «закриті 
громадські слухання» само по 
собі є абсурдним. 

Нагадаю, як ці «громадські слу-
хання» прокоментувала наша 
газета в матеріалі під красно-
мовною назвою «Кто сказал, что 
общественные слушанья по «зе-
мельным» вопросам в Вышгоро-
де не проводятся? Проводятся. 
Как правило, — скрытно от го-
родской общественности»:

«...Кроме тех, кто пришел на 
них по долгу службы, на слуша-
ниях присутствовало... 5 чело-
век.

Это те, кто на них специаль-
но приехал (см. стр.1).

Кроме заинтересованных лиц 
на слушаньях, кроме меня, как 
выяснилось, тоже совершенно 
случайно оказались: три со-
трудника Вышгородской РГА, 
два депутата горсовета, пред-
ставительница общественно-
сти г. Вышгорода.

И совсем не случайно, как я 
понимаю, в зале, где проходили 
слушанья, вместе с пьятью «со-
искателями» находились еще 

двое журналистов (сотрудни-
ков газеты «Вышгород»), депу-
тат горсовета и руководитель 
«газетного» КП горсовета В. 
Кутафьев, заместитель го-
родского головы А. Данчин, два 
представителя проектантов 
и начальник отдела градо-
строительства, архитекту-
ры, жилищно-коммунального 
хозяйства и развития  инфра-
структуры Вышгородской РГА 
Д. Лыков.

Всего — 18 человек...». 
Причому, зауважу: головні «ге-

рої» цих «громадських слухань» 
від дачного масиву «Дніпро», — 
керівник «Товариства сприяння 
розвитку інженерних мереж» В. 

Олещенко та сумнозвісна колиш-
ня керівниця СТ «Ветеран-3» А. 
Чечета, — клялися, що «повідо-
мили всіх без виключення голів 
садових товариств». А люди, 
які через кілька днів прийшли 
на 34-ту сесію Вишгородської 
міськради, де мало розглядати-
ся питання затвердження цього 
детального плану забудови, в 
тому числі керівники більшості 
садових товариств, стверджува-
ли прямо протилежне: що ніхто 
їх про ці слухання не попередив. 
Ще одна цікава деталь: обов’яз-
кове оголошення про ці слухання 
міськрада розмістила не в міській 
газеті «Вишгород», а, чомусь, в 
районній газеті «Слово»...

Результат: громадськість, — 
справжня громадськість, а не 
«кишенькова» в кількості кіль-
кох осіб, яка потрапила на «гро-
мадські слухання» з цього пи-
тання, — затвердити цей самий 
ДПЗ масиву «Дніпро» депутатам 
не дала. Нагадаю, чому саме: 
оскільки цей ДПЗ «автоматично» 
включав план дерибану намивної 
дамби на 90 земельних ділянок...  

Залишається нагадати, що всю 
цю оборудку керівники міста на-
магалися «провернути» не на 
«рівному місці», а після цілої 
низки кричущих земельних злов-
живань на тому самому масиві 
«Дніпро» — роздачі ділянок в 
захисній прибережній смузі «ли-
повим» членам садових това-
риств, яких деякі, знову ж, таки, 
«кишенькові» голови товариств 
одноосібно, «вольовими рішен-
нями» повключали до списків 

своїх товариств...
Нарешті, про громадські слу-

хання щодо добровільного об’єд-
нання громад району.  

Дійсно, були такі слухання. На 
яких був присутній весь апарат 
міськвиконкому і... кілька меш-
канців міста. А ще — лише один 
сільський голова з трьох керів-
ників сіл, які місто запросило 
об’єднатися, і — жодного меш-
канця цих сіл...

І ці всі хитромудрі «петляння 
між краплями» і намагання будь-
як обдурити вишгородців «гро-
мадський діяч» І. Тихан називає 
«традиціями у дусі прозорості 
та відкритості»? Цікава думка... 
Прямо, таки, в  дусі традицій 

всього радянського народу, який 
«весь, як один рішуче  засуджу-
вав підступи світового імперіаліз-
му» або «одностайно схвалював 
небувалі досягнення всього про-
гресивного людства, що зосе-
редилось в соціалістичному та-
борі».

Втім, повернемось до «аргу-
ментів» І. Тихана.     

 «З метою упорядкування за-
будови нашого міста...

«На жаль, на слухання прихо-
дять не тільки небайдужі виш-
городці, патріоти і фахівці, а й 
різноманітні політикани, шахраї 
та усілякі «пророки» та «гла-
шатаї». Вічно незадоволені, одні 
й ті ж самі громадські діячі, які 
кочують із одних громадських 
слухань на інші та спекулюють 
популярними гаслами...

На замовлення тих, хто 
рветься до влади, крикуни 
розпускають по місту чутки, 
розклеюють листівки, пишуть 
у «жовтій» пресі про те, що 
завтра будуть зносити гаражі, 
дачі, забиратимуть майно у лю-
дей.

Так, і 8 червня, позуючи на ка-
мери і перед кишеньковою пре-
сою, проплачені «диригенти» 
закликали захоплювати кабіне-
ти та зали адміністрації. Цирк 
— та й годі! Шкода, квітів не 
захопив для акторів та провока-
торів... 

Вже завтра ми побачимо в 
«безкоштовній» пресі опуси про 
те, як дехто «захищає інтере-
си вишгородців» і яка «погана 
міська влада та міський голо-

В минулому номері нашої газети ми надрукували матеріал під назвою «В понеділок громадсь-
кості «впарювали» детальний план забудови району біля вул. Кургузова. В умовах, які назвати 
«людськими» язик не повертається...»

Нагадаємо: мова йшла про «громадські  слухання» детального плану забудови території вище 
вул. Кургузова. Точніше — про пародію на такі слухання, оскільки переважна більшість мешкан-
ців Вишгорода, які на них прийшли, змушена була проводити їх в нестерпних умовах: в ней-
мовірній тісноті, духоті та ще й стоячи. На мою думку, це було зроблено навмисне, адже в таких 
нелюдських умовах людей легше всього запевнити, що альтернативи плану, запропонованому 
міськвиконкомом разом з ДП «НДПІ «Містобудування», не існує. 

Однак, «спеціалісти» з міськвиконкому прорахувалися: люди переважною більшістю голосів 
проголосували проти цього плану. Тому, що прекрасно розуміли: міських можновладців хви-
лює зовсім не дитячий садок, заради якого вони готові під корінь вирубати діброву вище вул. 
Кургузова, а кілька багатоповерхівок, які там дуже хочеться побудувати. А до дитсадка, на який 
потрібно десятки мільйонів гривень, справа, швидше за все, взагалі не дійде. 

...І от, на наступний день після виходу нашої газети вийшов черговий номер газети «Вишго-
род». Вся третя сторінка якого була присвячена проблемі того самого детального плану забу-
дови біля вул. Кургузова. Відкривалася сторінка матеріалом «підприємця, активіста Майдану, 
Голови Громадської ради» Ігоря Тихана під назвою «Територія на Кургузова: дитсадок, парк, 
школа, житлова забудова. Гаражі та дачі залишаються на місці».   



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

з І. Тиханом і відображає «мислю» 
«баблом», «совком» і нафталіном 
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Мой город...

№20(263), пятница, 26 июня 2015 г.

Прочел статью в газете Вышгород и оторопел. Написана статья @
Игорь Тихан. Т.к. мы, жители нашего комплекса, в основной своей 
массе, новые в этом городе, и скорее всего, многие не знают кто это, 
подскажу. Это парень в очках справа на фотографии.

Тут наверное, стоит поправиться или добавить, что не просто ото-
ропел, а стало обидно и не только за себя, но и за сотни жителей как 
нашего комплекса, так и всего Вышгорода.

Попробую объяснить.
Красиво звучит — «З метою упорядкування забудови нашого 

міста», «саме міська рада проводить ці слухання, щоб почути думки 
людей та врахувати їх при плануванні зонування міста». А что имеем 
по факту?

1. Зачем было наносить на детальный план многоэтажные паркин-
ги прямо на гаражи? Неужели власти города не понимали, что люди, 
имеющие там гаражи, никогда не согласятся с таким предложени-
ем? Это и есть «З метою упорядкування забудови нашого міста»?

2. Почему, если «міська рада проводить ці слухання, щоб почути 
думки людей та врахувати їх при плануванні зонування міста», ни-
кто не обращает внимание и не считается с желаниями нескольких 
сотен людей, живущих непосредственно возле дубового леса (дома 
Ярославичей, 3-А, 3-Б, 11, 11-А)? Ведь именно мы обращались и 
лично, и коллективно в администрацию, с просьбами разобраться 
с незаконной свалкой в лесу, сохранить дубовый лес и сделать там 
парковую зону, перенести строительство детского сада (именно пе-
ренести — требование большинства жителей), а не исключить из 
плана застройки города. Даже предложения, придти к нам в ЖК, про-
вести публичные встречи и услышать мнение всех жителей отвер-
гались фразами — «Вы все куплены и подписи ваши поддельные».

3. «На жаль, на слухання приходять не тільки небайдужі вишгород-
ці, патріоти і фахівці, а й різноманітні політикани, шахраї та усілякі 
«пророки» та «глашатаї»»

«позуючи на камери і перед кишеньковою пресою, проплачені 
«диригенти» закликали захоплювати кабінети та зали адміністрації. 
Цирк — та й годі! Шкода, квітів не захопив для акторів та провока-
торів …»

Здесь, для тех, у кого не получилось придти на слушанья (а та-
ких было много, не зря их специально назначают в будний день и 
рабочее время), поясню. Люди, настаивающие на беспредельной 
застройке улицы Кургузова, почти все сотрудники администрации 
(за исключением нескольких людей, но об их мотивах остается толь-
ко догадываться). Все остальные — жители домов, вокруг которых 
и планируется все это строительство. Никто не планировал захва-
тывать кабинеты и залы администрации (это чистое вранье). Было 
озвучено предложение, поменяться залами с районной администра-
цией. Т.к. слушанья проходили в малом зале, а людей была огром-
ная масса. Очень многие стояли (и даже с маленькими детьми). А 
районная администрация заседала в большом зале, с делегацией 
из Штатов, и зал для них был наоборот — большой. Потом прозву-
чало предложение — не позориться перед иностранными гостями 
и все продолжили «мариноваться как селедки» (Правдивость моих 
слов могут подтвердить десятки наших соседей, присутствовавших 
на слушаньях ). Так где цирк, где провокация?

4. А вот за аргументы и оправдания, которые звучали со стороны 
сотрудников администрации, действительно можно было вручать 
цветы за актерскую игру.

Сейчас начинается предвыборная компания и многие люди начи-
нают под нее активизироваться. Есть только одна просьба. Не забы-
вайте, что Вышгород — городок маленький, все друг друга знают (а 
кто еще новый, познакомится в скором будущем) и после выборов 
нам и вам смотреть друг другу в глаза.

ва». І там, безперечно, не буде 
написано, що саме міська рада 
проводить ці слухання, щоб по-
чути думки людей та врахува-
ти їх при плануванні зонування 
міста»...

Всі ці «аргументи», які дуже 
нагадують махрово-«ватне» об-
лизування «керівної дупи» і ць-
кування протилежної владній 
думки викладає в міській (яка 
виходить на гроші вишгородців) 
газеті голова Громадської ради 
при Вишгородській РДА. 

Нагадаємо, що входить в цю 
саму раду аж 20 представників 
громадских організацій: 

— Віктор Балагута (Вишго-
родське районне громадське 

формування з охорони громад-
ського порядку і державного кор-
дону);

— Петро Березинець (Міжна-
родна ГО «Міжнародна Академія 
Козацтва»);

— Андрій Ганапольський (КП 
«Редакція газети «Вишгород»);

— Андрій Городницький (Все-
українська громадсько-політична 
газета «Наша версія»);

— Олег Громовий (Всеукраїн-
ська благодійна організація «За 
право на життя»);

—  Генадій Демінський (ГО 
«Ассоціація рибалок-промислов-
ців»);

— Олександр Дзюба (ГО  «На-
родна рада міста Вишгорода та 
Вишгородського району»);

— Тарас Іванов (ГО «Правоза-
хисний центр «Ідея»);

— Микола Клименко (ГО «Де-
мальянс Допомога»;

— Віктор Лук’яненко (громад-
ська благодійна спілка інвалідів 
«Онкочорнобиль»);

 — Іван Магала (Вишгород-
ський районний осередок Всеу-
країнської спілки ліквідаторів-ін-
валідів «Чорнобиль-86»);

— Мирослав Могиль (громад-
ське формування «Самооборона 
Майдану в м. Вишгороді та Виш-
городському районі»);

— Василь Наливайко (Виш-
городське районне спортивне 
товариство «Футбольний клуб 
«Діназ»);

— Юлія Павловська (Бла-
годійний фрнд Олени Мінич);

— Ірина Правдива (Вишгород-
ська районна організація Товари-
ства Червоного Хреста України);

— Олександр Сакір (районна 
організація ветеранів війни, праці 
та Збройних Сил);

— Олександр Тимошенко (ГО 
«07300 — Люди для людей»);

— Ігор Тихан (ГО «Вишгород 

— наш дім»;
 — Сергій Шкільний (фізкуль-

турно-спортивна ГО «Вишгород-
ська районна федерація футбо-
лу»;

— Ірина Шугайло (Благодій-
ний фонд «З відкритим сердцем 
у майбутнє»);

Мені немає ніякого діла до осо-
бистого авторитета І. Тихана в 
очах більшості вишгородців: піс-
ля його статті тут просто відсутній 
предмет обговорення. Я, також, 
не збираюся оцінювати роботу 
кожної громадської організації, 
яка входить в Громадську раду.  
Просто скажу, що як людина, 
житель Вишгорода і журналіст,  
особисто знайомий з діяльні-
стю приблизно половини з них. 
Керівники чи представники іншої 
половини не те, що жодного разу 
не зверталися з розповіддю про 
себе до нашої газети, з тією чи 
іншою ініціативою чи пропозицію  
висвітлити свою діяльність, — я, 
навіть, не чув про їх існування. 

Хоча, справа, звичайно, не в 
цьому. А в тому, що 26 січня 2015 
р., обравши головою ради І. Ти-
хана, всі вони надали цій людині 

«Прочел статью в газете 
Вышгород и оторопел...»

можливість виступати і від імені 
кожного з них. Таким чином, ви-
ходить, що все, що публічно ска-
же І. Тихан, вказавши, що він є 
головою Громадської ради, куди  
входять і вони, він скаже і від їх 
імені теж. А, також, від імені гро-
мадських організацій, які вони 
очолюють чи представляють. 

Якщо така ситуація членів Гро-
мадської ради в нашому випадку 
влаштовує, і їм подобається ма-
ячня за його підписом, надруко-
вана в газеті «Вишгород» — не-
хай все так і залишається. Якщо 
ж ні — я радив би членам Гро-
мадської ради пояснити І. Тиха-
ну, у яких випадках він має право 
публічно висловлюватися від їх 

імені, а в яких — ні.
Те ж саме стосується і керів-

ництво Вишгородської райдер-
жадміністрації. Адже ця стаття І. 
Тихана ображає не просто окре-
мих, як він презирливо вислов-
люється, громадських діячів, «які 
кочують із одних громадських 
слухань на інші та спекулюють 
популярними гаслами», чи «жо-
вту пресу», а звичайних гро-
мадян Вишгорода, які, нарешті, 
насмілилися виступити проти 
багаторічного свавілля місцевих 
чиновників. 

Зрештою, в наступному номері 
нашої газети ми пояснимо при-
чину глибокого і всеохоплюючо-
го почуття вдячності до наших 
владних чиновників, яке не від-
пускає підприємця І. Тихана вже 
більше року. 

А поки що пропонуємо вашій 
увазі, шановні читачі, реакцію 
на замітку І. Тихана користувачів  
Facebook (спільнота «ЖК «Ярос-
лавичи») та, навіть, коментарі 
з цього приводу одного з членів 
Громадської ради при Вишгород-
ській РДА Юлії Павловської.

В. Борзовець        

ЖК «Ярославичи» г. Вышгород
17 Июнь в 18.10
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Зачем Украине страшное 
наследство режима: ОПГ МВД-СБУ?

Одесса это не просто порт 
огромного значения, но перева-
лочная база по поставкам наркоти-
ков в Европу!

Или вы думаете, их как-то иначе 
туда поставляют?

Ну да ладно, вернемся к нар-
котикам позже, а пока ответим на 
вопросы:

— почему после назначения Са-
акашвили и после его активных 
действий по чистке рядов спец-
служб к нему наведались предста-
вители СБУ из Киева?

— почему в ГПУ Наливайченко 
явился под прикрытием Альфы, 
мотивируя их присутствие мифи-
ческим расследованием?

Не было ли показушное бряца-
ние оружием в городе прямым вы-
зовом президенту?

Нет ответов?
Хорошо, вы пока подумайте, а 

я вернусь к наркотикам и другим 
«радостям»

Какие легальные прибыльные 
бизнесы вы знаете в Украине/Рос-
сии?

Ну, очень прибыльные? Ну ска-
жем с рентабельностью в 5 000 %?

Строительство? Оружие? Про-
ституция? Казино? Наркотики?

Именно — ну, конечно же, нарко-
тики! Только наркотики позволяют 
добиться невозможной, нереаль-
ной прибыли.

К слову, чтобы по легкой срубить 
миллион долларов, вам достаточ-
но привезти из Афганистана ге-
роина, купленного там на 20 000 
долларов!

Наркотики — это очень прибыль-
ный бизнес, настолько прибыль-
ный, что занимаются им только 
очень и очень серьезные люди.

Но опять же вопрос который ин-
тересует нас:

вы уверены, что в Украине, да 
и в России тоже, бизнесы вроде 
наркотиков, оружия и проституции, 
находятся вне закона?

Вы уверены, что курируют дея-
тельность, а, говоря открыто, «кры-
шуют» деятельность преступников 
не представители спецслужб?

Знаете? Знаете и молчите? Или 
это не важная, не животрепещу-
щая проблема?

Или, может, просто эта проблема 
не достаточно хорошо освещена 
в прессе, или информация о ней 
не пользуется особой популярно-
стью?

Все-таки: мы все знаем и мол-
чим?

Хорошо.
А вы хоть знаете, что как тако-

вого криминала в наших странах 
давно нет?

И что все без исключения сфе-
ры криминальной деятельности в 
Украине и в России подмяла под 
себя структура, которую мы попро-
сту именуем силовиками?

Да-да — именно те самые люди 
в погонах узурпировали власть в 
криминальном мире! И сейчас там 
пикнуть никто не может без согла-
сования с высшими милицейским/
полицейскими чинами!

«Позвольте! — скажите вы. — А 
как же группировки, «воры в за-
коне», просто воры и другие кри-
минальные элементы? Куда они 
делись — или все «должности» 
криминального мира сейчас нахо-
дятся под «слугами правопоряд-
ка»?

А я вам отвечу:

Да, именно так! Сегодня, все без 
исключения, криминальные биз-
несы контролируются нашими до-
блестными силовиками!

Все без исключения!
Мышь мимо них не проскочит!
Змея не проползет!
Все контролируют СБУ, МВД, 

ФСБ… Все они знают и всем заве-
дуют!

Но!
Понятно, что огромную крими-

нальную империю надо не только 
контролировать, но и обслуживать, 
грубо говоря: делать грязную рабо-
ту, убирать за силовиками.

Вот для этого и используется 
полностью контролируемая сеть 
«криминальных авторитетов», яв-
ляющихся на самом деле обык-
новенными исполнителями, и, 
конечно же, «стукачами», «бараба-
нами», «глазами и ушами», офици-
альными поставщиками информа-
ции для органов.

Именно официальными, потому 
как каждый из них приписан к сво-
ему оперативнику, и тот под него 
получает от государства офици-
альную плату за «стук».

«Стукачество»
Нельзя, говоря о наших «орга-

нах» не рассказать о «стукаче-
стве».

Вся система наших правоохра-
нительных органов построена на 
доносительстве.

Поверьте! Никогда, не при каких 
обстоятельствах, никаких рассле-
дований в стиле Шерлока Холмса, 
с собиранием доказательств, ана-
лизом, выводами экспертов наши 
органы отродясь не проводили!

Еще со времен Российской Им-
перии в правоохранительных ор-
ганах на службу интересов ее 
руководителей была поставлена 
огромная разветвленная армия 
«стукачей». Которые, кроме того, 
что занимались доносами,  всег-
да были весьма авторитетными 
преступниками! Это была часть 
уговора, прикрытие их настоящей 
деятельности — быть доносчиком.

Именно эти «барабаны» и по-
зволяли «органам» быть в курсе 
всех событий криминального мира, 
держать так сказать руку на пуль-
се, всегда иметь возможность под 
заказ начальства быстро склепать 
дело, сделать план, практически 
моментально раскрыть любое пре-
ступление.

Стукачество — это древнейший 
институт и благодаря ему наши си-
ловики сегодня в курсе всех гром-
ких дел, и они умышленно не дают 
им ход, так как это чаще всего не в 
их интересах.

Система делопроизводства 
в силовых структурах

Сама по себе система прибыли 
особой не приносит, но позволяет 
решать большинство задач стоя-
щих перед сотрудником правоох-
ранительных органов.

Почему?
Потому что делопроизводство — 

это огромный механизм, база дан-

ных, система влияния.
С первого же околокриминально-

го поступка вы попадаете под кол-
пак органов.

На вас заводят дело и начинают, 
как они говорят, «растить кабанчи-
ка».

При этом вам для дела даже не 
надо самому «засветиться», вас 
засветит любой представитель 

криминального мира, с которым вы 
можете по глупости столкнуться.

И как только он узнает о вашем 
приключении, он сразу же доложит 
о вас куратору, или же, что тоже 
бывает — «заначит» информацию 
и будет «растить кабанчика» сам.

Что значит 
«растить кабанчика»?

А это означает, что чаще всего 
«вес» вашего проступка — незна-
чителен, и сумма, на которую пред-
ставитель закона может претендо-
вать в случае закрытия дела, не 
интересна ему. Он вас ставит «на 
карандаш», то и есть, не трогает и 
ждет, когда вы раскроете свой кри-
минальный талант по-настоящему.

Вариант более частый, и более 
циничный — это случай, когда 
ваше преступление, хотя и пре-
тендует на раскрытие, не принесет 
достаточно дивидендов раскрыв-
шему. Тем более, что потенциал, 
который вы показали во время 
преступления, позволяет утвер-
ждать, что вы не остановитесь, и 
рано или поздно совершите более 
значительное преступление.

Тогда вас «откладывают», и ждут, 
пока вы совершите реально зна-
чимое преступление — которое, 
как минимум, потянет на лишнюю 
звезду, или же преступление кото-
рое позволит за ваш счет отлично 
поживиться.

Пример: серийные насильники и 
убийцы. Об их преступлении узна-
ют чаще всего в первый же день, 
но видя, что убийца готов идти на 
«серию» его не трогают, ждут пока 
он не состоится как «серийник», 
при этом факт того, что будут уби-
ты невинный люди никого не инте-
ресует.

Такая же ситуация складывается 
и в сфере нарушения финансовой 
дисциплины: вам дают достаточно 
заработать, перед тем как прийти 
за вами и предложить избавиться 
от «заработанного» за то, что вас 
не посадят.

Последняя схема наиболее по-
пулярна в органах.

Многие следователи годами 
растят «бизныков», которых потом 
без стеснения «доят» всю остав-
шуюся жизнь!

Именно всю оставшуюся жизнь.
Мало кого из представителей 

«органов» интересует разовое воз-
награждение. Тем более, если ваш 
криминальных талант заслуживает 
отдельного уважения.

В этом случае из вас, фактиче-

ски, делают «эффективного ме-
неджера», которому поручают ши-
рокий криминальный фронт работ.

Это крайне удобная схема.
Вы удобны потому, что «сотруд-

ником» «органов» не являетесь, 
и от вас можно в любой момент 
легко избавиться, и не просто «за-
крыть», а даже ликвидировать. При 
этом выбор метода «отстранения 

от дел» зависит от багажа знаний, 
который вы накопите в процессе 
сотрудничества.

Тем не менее, многие талант-
ливые «стукачи», «выращенные» 
и взнузданные «кабанчики», ста-
новятся элитой нашего бизнеса и 
ничем не отличаются по виду от 
настоящих трудяг.

Наркоборов
О том, что многие «кабанчики» 

разрастаются до нереальных раз-
меров и становятся непотопляе-
мыми, не так давно узнал и я.

Я лично был свидетелем исто-
рии по делу о наркопритоне в од-
ном из весьма элитных домов го-
рода Киева, который работал на 
одном месте более чем 15 лет!

О нем знали все!
Хозяйка притона чуть ли не в 

открытую торговала всеми вида-
ми запрещенных наркотических 
средств, и закрыть ее никто не мог!

НИКТО!
Дошло даже до того, что депутат 

ВРУ подключил все связи и прие-
хал паковать бабулю лично, и что 
вы думаете?

Вдруг, за «бабушку» вступились 
такие люди, о которых вслух го-
ворить нельзя! Депутату чуть «по 
башке» не настучали!

«Бабушка»-то, оказывается, за-
служенный стахановец-передовик 
городского сыска!

Благодаря бабушке, обеспечи-
валась раскрываемость 90% дел 
района в котором она проживала!

«Сажать» «бабушку», по словам 
ее защитников, было крайне не-
разумно, ибо найти ей замену воз-
можным не представлялось!

Я для себя представил о чем 
идет речь. В огромном мегаполисе, 
работает бабуля которая:

— обеспечивает под чуть-ли не 
легальной «крышей» сбыт огром-
ного количества наркотиков, ко-
торые поставляют ей сами же 
сотрудники органов (а так оно и 
было);

— обеспечивает скупку всего 
краденного на районе;

— обеспечивает информацией о 
всех преступлениях «на районе»;

— способствует как раскрывае-
мости так и развитию преступно-
сти «на районе».

И все чинно-порядно!
Что лишний раз доказывает — 

это и есть идеальный «ментов-
ский» бизнес: два в одном.

С одной стороны, легальный 
наркобизнес, с другой — гарантия 

того, что можно всегда сказать, что 
ситуация с преступностью под кон-
тролем!

Что мне еще понравилось, так 
это аргумент одного из высокопо-
ставленных лиц «органов», соглас-
но которого, закрывать бабушку 
никак нельзя:

«Вы понимаете, что тут у нас все 
как на ладони! Все мы про всех 
знаем, во всех их делах в курсе. А 
поменяй мы что-нибудь? «Закрой» 
эту бабусю — и что? Опять готовь 
новую агентурную работницу, со-
бирай клиентуру? Кредит доверия 
опять же наращивай. Придется к 
ней преступников по новому рас-
положить: реклама, пиар! Короче 
— годы работы! Так что, бабушка 
у нас целого отдела стоит — не да-
дим!». Понимаете?

«Органам» выгодно, что, с одной 
стороны, бабушка способствовала 
тому, чтобы преступность «на рай-
оне» процветала, а с другой сторо-
ны, им удобно, что все дела можно 
по наводке старушки раскрыть.

Надо тебе, к примеру, дело рас-
крыть по плану —  звонишь ста-
рушке:

«Глафира Павловна, а есть у 
вас «олень», ну лет на 10 какой, но 
не ворюга, и не домушник? Може, 
убивцу какого знаете — а то в от-
пуск охота, а начальник сказал, без 
громкого дела не пущу!»

А она тебе:
«Да, пожалуйста: Митька Терен-

тьев, убивца, живет там-то, тусу-
ется там-то, вот список дел, дата 
время и т.д. По доказательной базе 
цепочку с убиенной снятую, по-
догнать могу за копеечку неболь-
шую…». И все! Дело сделано!

Короче: «Фабрика Дел»! Безот-
ходное производство! Какая поль-
за для общества!

Говоря про структуру, дальше 
нельзя не рассказать про ее осно-
ву номер один, символ веры всея 
менты и комитетчики и Украины и 
России…

Круговая порука
Важно понимать, что КАЖДЫЙ, 

без исключения, сотрудник «орга-
нов», поступая на работу, фактиче-
ски, дает клятву верности своему 
непосредственному руководителю.

Он обязуется никогда, ни при 
каких обстоятельствах не дать 
пролиться свету на факт того, что 
именно его непосредственное ру-
ководство не просто в курсе всех 
его дел, а и в курсе всех его крими-
нальных дел! Как его личных, так 
переданных ему свыше.

Его руководство в  курсе всех со-
бытий его жизни, и все, что не про-
исходит в органах — происходит 
исключительно по их согласию, 
если не сказать по их приказу!

Да, да и еще раз да. Именно выс-
шее руководство МВД, КГБ, СБУ, 
ФСБ вменяет своим сотрудникам 
те самые преступные задачи, кото-
рые они впоследствии исполняют!

Именно высшее руководство 
контролирует все процессы в кри-
минальном мире!

Именно они, если не владеют 
криминальным бизнесом полно-
стью, то получают, как минимум, 
половину дохода любого прибыль-
ного и даже совсем не преступного 
бизнеса!

Поэтому, когда вдруг вокруг пер-
соны любого рядового «сотрудни-
ка» начинается скандал, в СМИ 
просачивается информация о том, 
что он проворовался, попался, за-
светился, его важнейшая задача— 
ни под какими пытками не признать 
факт того, что он действовал в ин-
тересах своего начальства, или как 
минимум с его согласия!

(Окончание — 
в следующем номере)

Николай Иванов

Читаю сейчас мнения различных аналитиков касательно отстав-
ки Наливайченко и думаю:

да конечно вы правы, рассмотрели в смещении, по сути, глав-
ного силовика страны угрозу безопасности самой страны и 
намек на узурпацию власти в руках Порошенко, но никто из вас 
не связал смещение Наливайченко с назначением Саакашвили — 
человеком, удушившим коррупцию в Грузии, человеком, которого 
Порошенко поставил «на ворота». А Одесса это именно ворота 
Украины — Одесса это огромный, колоссальных размеров пере-
валочный пункт.

Точка зору
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«ЛЮСТРАЦІЯ? НІ, НЕ ЧУВ»
Близько місяця тому активісти 

«Дорожнього контролю» побіж-
но згадали, що глава україн-
ської міліції тайком проводить 
«донецьких» до Департаменту 
МВС по боротьбі зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, 
розчищаючи їм місця за рахунок 
звільнень колишніх співробіт-
ників, які засвітилися в резонанс-
них скандалах. Ця інформація, 
безумовно, потребує перевірки. 
Проте, факт загравань Авако-
ва з Ахметовим і без того під-
тверджується повною мірою.

Мені стало відомо, що най-
ближчими днями радником 
міністра МВС стане екс-началь-
ник міліції Донецької області 
— Костянтин Пожидаєв. Наказу 
щодо його призначення ще не-
має, але всі матеріали для уз-
годження кандидатури Костян-
тина Миколайовича вже готові. 
Цікаво, що спеціально під По-
жидаєва була навіть вигадана 
нова посада — радника міністра 
МВС з питань морських портів. 
Лобістом же кандидатури По-
жидаєва є ніхто інший, як Рінат 
Ахметов. Це зовсім недивно, 
якщо врахувати левові апетити 
олігарха відносно портового біз-
несу. Вже зараз його фінансова 
група володіє Маріупольським 
та Бердянським торговельними 
портами. Як вважають експерти, 
незабаром держава за безцінь 
передасть в концесію ахметовсь-
кому «Портінвесту» Південний 
порт.

Не останню роль у бажанні 
Ахметова контролювати порти 
грають й інтереси угруповання 
«ДНР». Не так вже давно їх пу-
блічно озвучив колишній вата-
жок «уряду» терористичної «ре-
спубліки» Олександр Бородай. 
Він зізнався, що вся економіка 
сепаратистів істотною мірою за-
лежить від можливості експор-
тувати продукцію підприємств 
Ахметова, які працюють на оку-
пованих територіях, морським 
шляхом. Збіг же інтересів олі-
гарха зі сподіваннями терористів 
у свою чергу забезпечує повну 
безпеку його бізнесу.

Про тісний зв’язок Пожидаєва 
з Ахметовим і донецькими 
кримінальними авторитетами я 
пишу давно. 7 березня минулого 
року в статті для Радіо Свобода 
я висловив свої побоювання з 
приводу призначення Аваковим 
колишнього начальника служби 
безпеки ахметовського ДТЕК го-
ловою Донецької обласної мілі-
ції. І, як показали подальші події, 
мої прогнози перевершили самі 
себе. Команда Пожидаєва здала 
Донецьку область терористам 
«із потрохами». Причому, голов-

ний міліціонер Донеччини брав у 
цьому процесі найбезпосередні-
шу участь.

Наприклад, 22 квітня минулого 
року, відразу після переговорів 
Юрія Луценка з сепаратистами 
в донецькому готелі «Вікторія», 
який належить молодшому біз-
несу-партнерові Ахметова Ігорю 
Гуменюку, Пожидаєв спільно з 
екс-мером Донецька Лукьянчен-
ком інструктував підопічних «на-
родного губернатора» Губарєва 
відносно їхніх подальших дій. 

А двома тижнями раніше, у 
блокуванні однієї з українських 

Із моменту виникнення осередку тероризму на Донбасі та ма-
сового кровопролиття, яке розпочалося після цього, пройшло 
вже понад рік. На жаль, керівники силових відомств країни 
жодних позитивних висновків із цих драматичних подій так і не 
зробили. Найяскравіше це виявилося в тій кадровій політиці, 
яку весь цей час сповідує Міністерство внутрішніх справ, очо-
люване Арсеном Аваковим, а точніше — її відсутності як такої. 
Якщо, звичайно, не вважати нею оптовий продаж посад, який, 
відзначу, відбувається на тлі всюдисущого посилення переслі-
дувань українських патріотів.

Навряд чи народний депутат Тетяна Чорновол, яка зробила 
собі ім’я за рахунок боротьби з донецькою мафією, серйозно 
цікавилася тим, яких людей сьогодні призначають на ключові 
пости в МВС. Інакше вона, напевно, посоромилася б називати 
Міністерство внутрішніх справ «еталоном». Адже доки пан Ава-
ков старанно бореться зі злочинністю у Фейсбуці, найвидатні-
ший представник донецького клану та натхненник сепаратизму 
на сході країни Рінат Ахметов послідовно відновлює свою мо-
гутність в Україні, строго дотримуючись нетлінного сталінсько-
го принципу — «кадри вирішують все».

військових частин на Донеччині 
брали участь двоюрідний брат і 
племінник Пожидаєва — Олег та 
Сергій.

Костянтин Пожидаєв не може 
повернутися на службу в органи 
навіть чисто формально, оскіль-
ки підпадає під дію Закону «Про 

очищення влади». 
За часів президентства Януко-

вича він керував міліцією Кірово-
градської області, а під час Єв-
ромайдану його «орли» щосили 
пресували тамошніх активістів. 
Восени 2014 року Пожидаєв, 
який успішно здав Донецьку об-
ласть терористам, подав у від-
ставку та пішов на пенсію, не че-
каючи люстрації. 

Сьогодні все це аж ніяк не бен-
тежить Авакова, який знов по-
вертає супротивника Революції 
гідності та пособника терористів 
на керівну посаду в українську 
міліцію.

СТАНДАРТНІ 
РОКІРОВКИ АХМЕТОВА

Практично непоміченим широ-
кою громадськістю залишилося 
призначення виконувача обов’яз-
ків начальника УМВС України в 
Чернівецької області Сергія Пілі-
гріма. А даремно. Під час подій 

березня-квітня минулого року 
Сергій Вікторович був заступни-
ком глави ГУ УМВС в Донецької 
області, начальником криміналь-
ної міліції. Простіше кажучи, ке-
рував операми. До Пожидаєва 
в заступники Пілігрим попав з 
посади зама начальника по без-
пеці Маріупольського порту, який 
належить Ахметову.

Цікава також доля Едуарда 
Коміссарова — очільника карно-
го розшуку міліції Донецької об-
ласті навесні 2014-го. Ще раніше 
він очолював службу безпеки на 
Маріупольському меткомбінаті 

імені Ілліча, власником якого та-
кож є Ахметов. Із відходом Пожи-
даєва на пенсію Коміссаров знову 
повернувся з міліції на службу до 
свого великого боса. Сьогодні він 
очолює службу безпеки Дніпрод-
зержинського коксохімічного за-
воду, який є власністю СКМ. У 
свою чергу, Коміссаров підпоряд-
ковується ще одному екс-голові 
Донецької обласної міліції Миколі 
Куп’янському, який відповідає за 
охорону всієї фінансово-промис-
лової групи.

У чому-чому, а у виборі власно-
го силового менеджменту хазяї-
нові Донбасу не відмовиш. У цій 
справі він набив руку ще в розпал 
кримінальної війни епохи 90-х. 
Результатом його старань тоді 
стало абсолютне підпорядкуван-
ня керівників силових відомств 
регіону кримінально-бізнесовій 
владі, перетворення їх у вірних 
псів донецького клану.

ВІД ЗАХИСТУ ДО НАПАДУ?
Сьогодні ставленики Ахметова 

забезпечують йому безпеку по 
обидві сторони фронту.

Наприклад, резиденцію Ах-
метова «Люкс» у Донецьку охо-
роняють бойовики із організо-
ваного злочинного угруповання 
«Схід», очолюваного Олексан-
дром Ходаковським, який був до 
самого початку істерії в Донбасі 
начальником донецької «Аль-
фи». На охорону ж ахметовської 
«Азовсталі» в Маріуполі в грудні 
минулого року був направлений 
загін із бійців «Азова», підвідом-
чого МВС Авакова. Це подава-
лося як патріотизм під соусом 
забезпечення безпеки «градо-
утворювального» підприємства. 
За даними інсайдерских джерел, 
той же Едуард Коміссаров час від 
часу безперешкодно відвідує оку-
пований Донецьк, заходячи у го-
сті до свого старого друга Андрія 
Терещенка, який керував «Берку-
том» у Донецькій області до літа 
2014 р., а тепер очолює спецназ 
«поліції ДНР» та ще й відзначе-
ний винагородами керівництва 
терористичної так званої «респу-
бліки». В Коміссарова трикімнат-
на квартира в центрі Донецька на 
вулиці Університетській.

 За безпеку Макіївської філії 
ЄМЗ, якою володіє Ахметов, від-
повідає сьогодні полковник мілі-
ції у відставці Олександр Моска-
ленко. Якихось пару-трійку років 
назад він служив начальником 
відділу охорони громадського по-
рядку в Донецькій області. Зокре-
ма, Москаленкові підкорявся до-
нецький «Беркут». Сьогодні його 
охоронна фірма перереєстрова-
на в «ДНР», хоча співробітники 
підприємства як і раніше отриму-
ють зарплату в гривнях.

Їй Богу, даремно Аваков грає 
в піддавки із Ахметовим. Ще 
весною минулого року нинішня 
влада довела, що доля України 
їй глибоко байдужа. В такому 
разі нехай замисляться хоч би 
над своїм найближчим майбут-
нім. Адже нібито воювати з «до-
нецькими» вельми небезпечно. 
Авакову варто було б пригадати, 
чим закінчилися для екс-міністра 
МВС Луценка «чаювання» з Ах-
метовим, а Порошенку — про 
долю його кума, екс-президента 
Ющенка. Цього разу все може 
бути ще плачевніше — не треба 
скидати з рахунків і український 
народ.

Артем Фурманюк,
 журналіст

Небезпечний флірт 
Авакова з Ахметовим

Костянтин Пожидаєв

Заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Руденко представляє Сергія Пілігріма 
особовому складу УМВС України в Чернівецькій області

Олександр Москаленко
Андрій Терещенко

Сьогодні ставленики Ахметова забезпечують 
йому безпеку по обидві сторони фронту 
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Вівторок 30 червня 2015 року

 

06.05, 00.25 Від першої особи
06.45 Вертикаль влади
07.20 Ера будівництва
07.35, 00.05 На слуху
08.15  «Золотий гусак
09.20 Т/с «Таємниця старого мосту»
11.35 Утеодин з Майклом Щуром
12.10, 19.35 Перша студія
12.30 Ексклюзивне інтерв»ю Л.Плюща
12.50 Вікно в Америку
16.00 «Василь Симоненко. Тиша і грім»
16.35 Благодійний вечір Н.Матвієнко 
18.30 Перша шпальта
19.00 Дорогі депутати
20.00 Хто нас «розвів»?
21.00 Новини
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожні
23.00 День Янгола
 

06.00 Х/ф «Міміно» 
06.35 Х/ф «Мужики!» 
08.30 «ТСН-Тиждень»
10.00 Х/ф «Справжній Гарфілд» 

11.25 Х/ф «Гарфілд 2» 
13.00 Х/ф «Елвін і бурундуки - 3» 
14.40 «Ліга видатних джентльменів»
16.45 Х/ф «Скарби нації» 
19.30 ТСН
20.15 «Скарби нації: Книга таємниць»
22.30 Х/ф «Учень чаклуна»  

06.30 Мультфільм
07.00 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Погана сусідка»
11.20, 12.25 Д/с «Слідство вели»
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 «Новини»
12.40 «Судові справи»
13.50, 14.20 «Сімейний суд»
15.20, 16.15 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»
23.50 Т/с «Перше кохання» 

06.17 «Скубі Ду: Корпорація загадка»
07.52 М/с «Барбоскіни»
08.00 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»

08.20 М/с «Том і Джеррі»
10.52 Х/ф «Діти шпигунів»
15.45 Х/ф «Патріот»
19.00 Ревізор
21.35 Ревізор Чорнобиль
22.35 Страсті за Ревізором

06.10 «У пошуках істини»
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Зіркове життя.
10.55 Х/ф «Зимовий сон» 
13.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-3»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»
00.50 «Один за всіх»
 

06.05 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
07.15 Т/с «»Догори дригом»» 
11.00 Т/с «Зведена сестра» 
15.15 Т/с «Відбиток кохання» 
19.45 Токшоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Щасливий квиток» 
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Мачете вбиває» 
 

06.10, 19.25 Надзвичайні новини
06.55 Факти тижня
09.15 Х/ф «Мисливці за привидами»
11.25 Х/ф «Мисливці за привидами-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.20 Х/ф «Золото дурнів»
16.30 Х/ф «Сахара»
18.45, 21.05 Факти. 
20.20 Дістало!
21.30 Свобода слова
 

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» 
14.10 «Орел і Решка»
15.00, 20.00 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
19.10 «Орел і Решка. Шопінг»

21.00 «КВН на БІС»
22.00 Х/ф «План гри» 

06.00-13.00 Мультфільми
14.00 Казки У
18.00 Х/ф «Люди в чорному 2»
19.45 Х/ф «Правдива брехня» 
22.20 Х/ф «Не погрожуй Південному 
Центру» 

06.00, 04.15 «Цивілізація Incognita»
06.20 Х/ф «Біліє парус одинокий»
09.50 Водне життя
11.20 П’ятий вимір
12.50 «Азбука життя лікаря Сивого»
14.30 «МАН?»
15.15  «Людина року-2014»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00  «Мелодия двух сердец»
 

05.40 Х/ф «Собака на сіні» 
08.05 «Правда життя»
08.35 «Агенти впливу»
09.30 «Велика різниця по-українськи»

 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 
Новини
06.25, 08.25, 00.25 Від першої особи
07.20 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 Мультфільм
09.35 Хочу бути
10.00 Т/с «Таємниця старого мосту»
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами
12.30 Дорогі депутати
13.20, 17.20 Перша студія
13.45 Хто нас «розвів»?
16.10 Фольк-music
17.45 Ексклюзивне інтерв»ю Л.Плюща
18.05 Час-Ч
19.00 Європейські ігри. Післямова
19.30 Авторський проект. Вересень
20.00 Про головне
21.40 З перших вуст
21.50 Війна і мир 
 

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 

09.40 Х/ф «Скарби нації» 
12.20 «Скарби нації: Книга таємниць»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.15 Т/с «Чорна троянда» 
20.15 Т/с «Свати - 3» 
21.20, 22.15 Т/с «Скліфосовський 3» 
23.35 Х/ф «Розмова з вітром»
 

07.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.10 Д/с «Слідство вели»
12.30 «Судові справи»
13.40, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 7»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»
 

05.55 М/с «Скубі Ду»
07.32 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Моя прекрасна нянька»

15.55, 19.00 Т/с «Останній із Магікян»
18.15 Абзац!
20.55 Т/с «СашаТаня»
21.55 Х/ф «Дівчина із Джерсі»
00.00 Герої та коханці
 

05.45, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.05 «Зіркове життя»
09.05 Х/ф «Не підганяй кохання»
11.15, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
12.15 «МастерШеф - 4»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-3»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
 

06.05, 14.25, 15.30, 00.20 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 Токшоу «Говорить Україна»
12.25 Т/с «Країна 03»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Щасливий квиток» 
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика
 

 
 
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Чорний список»
11.50, 13.10 Стоп-10
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Паралельний світ
16.10 Т/с «1941»
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.30 Т/с «Розвідники»
23.20 Х/ф «Пункт призначення»
 

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» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
 

06.00-10.35 Мульфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 

12.50 Повне перевтілення.
13.40 Панянка-селянка
15.40, 19.55 Віталька
16.55, 21.00 Країна У
17.55, 18.55 Т/с «Кухня» 
18.25, 19.25 Т/с «Світлофор» 
20.30 Дамочки рулять
22.00 Т/с «Ангел або Демон» 
 

06.00, 09.50 «Цивілізація Incognita»
06.15 Водне життя
07.10 Teen-клуб
07.40, 13.10, 16.00 П’ятий вимір
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 22.10 Імена-легенди
12.10 «Секрети закулісся»
14.00 сім континентів
15.00, 18.30, 21.00  «Соціальний пульс»
15.40 «Модні історії»
17.45 «Соціальний статус»
18.20 «Безпечні підприємства»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
20.00 На лінії вогню
21.30 Відлуння
22.35 Всесвіт
23.35 Сім’ї тварин
00.00 «Латинський коханець»

 
06.10 Х/ф «Небесні ластівки» 

 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини
06.20, 06.50 АгроЕра
07.25, 23.35 На слуху
08.40 Паспортний сервіс
09.15 Казки Лірника Сашка
09.35 Хто в домі хазяїн?
10.00 Т/с «Таємниця старого мосту»
10.55 Як ваше здоров’я?
12.35 Нотатки на глобусі
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.45 Війна і мир
16.35 Луганськ. Полюс відчуження
17.10 «Рейх»
18.15 Новини. Світ
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40, 11.00 «Чотири весілля»
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 3» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»

15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.15 Т/с «Чорна троянда» 
21.20, 22.15 Т/с «Скліфосовський 3» 
 

05.30 «Доярка з Хацапетівки 2»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.10 Д/с «Слідство вели»
12.30 «Судові справи»
13.40, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 7»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»

07.32 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
15.55, 19.00 Т/с «Останній із Магікан»
18.15 Абзац!
20.55 Т/с «СашаТаня»
21.55 Х/ф «Наречена-втікачка»

 

06.00, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.35, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Кохана, ми вбиваємо дітей»
10.40, 20.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
11.35 «МастерШеф - 4»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-3»
22.35 «Давай поговоримо про секс»
 

06.05, 14.25, 15.30 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Події
07.10 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.00, 19.45 Токшоу «Говорить Україна»
12.25 Т/с «Країна 03»
 18.00 Т/с «Королева гри» 
21.00 Т/с «Щасливий квиток» 
 

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Чорний список»
11.50, 13.10, 16.20 Т/с «1941»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Паралельний світ

17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Розвідники» 
 

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» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
 

06.00-10.35 Мульфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. 
13.40 Панянка-селянка
15.40, 19.55 Віталька
16.55, 21.00 Країна У
17.55, 18.55 Т/с «Кухня» 
18.25, 19.25 Т/с «Світлофор» 
20.30 Дамочки рулять
22.00 Т/с «Ангел або Демон»
 

05.55, 07.30, 15.00 «Соціальний пульс»
06.15 На лінії вогню
07.10 «Кумири»
09.50, 12.30 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Відлуння
11.30 Імена-легенди
13.00 «Соціальний статус: ваша пенсія»
14.00, 22.00 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00 Сім’ї тварин
17.45 Кримінальні історії
18.10 «Мандруємо світом»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
20.00 Великі битви
 

06.30 Х/ф «На семи вітрах» 
08.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
09.00, 03.30 «Випадковий свідок»
09.15 «Кримінальні справи»
10.10 Т/с «Коломбо» 
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9»
13.15 Т/с «Копи-новобранці - 3»
15.15 Т/с «Я - охоронець»
17.00 «Детективи»
19.30 Т/с «Я - охоронець»
23.45 Т/с «Елементарно»

Телепрограмма
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    Оголошення 
                                           На багаточисленні прохання — 

відома знахарка та цілителька
Марія Адамівна

Запис за тел.:096-650-78-41
   Вичитує будь-які захворювання шкіри, звільняє від усіх видів 
порчі (навіть зробленої на смерть), вроків, переляку, чарування, 
родового прокляття, вінця безшлюбності, самотності, відкриє 
шлях до власного бізнесу, особистого життя.
   Марія старовинними молитвами безпомилково вичитує різні за-
хворювання. Бажаєте, щоб у вашому домі настали мир і спокій? 
Мрієте про матеріальне благополуччя? Приходьте до ясновидиці 
та знахарки Марії. Вона поставить вам захист від хвороб.
   Якщо хочете позбавитись алкогольної залежності — принось-
те натільну сорочку. Від безпліддя — три сирих яйця і чисту 
пелюшку. Нема ладу в господарстві, неврожаї на городі — сіль і 
жменю землі з двору. Нема порозуміння між чоловіком і дружи-
ною, батьками та дітьми — приносьте три свічки. Страждаєте від 
самотності — приносьте замок і ключ. Дітей із заїканням, енуре-
зом, нервовим тиском, приступами «чорної» хвороби необхідно 
приводити з дорослим.
   Чоловікам, які страждають від імпотенції, захворювань проста-
ти та інших хвороб, слід принести пачку солі. Хто потерпає від 
хворих суглобів — візьміть із собою 0,5 літра води.

11.20 Х/ф «Усе як слід!»
13.15 Х/ф «Кохання та інші обставини»
15.10 Т/с «Три товариші»
19.00, 21.30 «Свідок»
19.30 Т/с «Я - охоронець»

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
06.30 Мультфільм
07.10, 09.00 «Top shop»
10.35, 11.05 Криве дзеркало
11.30, 23.05 Бенефіс
13.00 Х/ф «Дівчина з гітарою»
14.30 Х/ф «Пісні моря»
15.55 Х/с «Чотири танкісти і собака»

 
06.00 Мультфільми 
06.35 «Шалене відео по-українськи»
07.05 Д/п «Автоентузіасти»
08.40 Х/ф «Навколо Світу за 80 днів»
14.25 «Вайпаут»
16.45 Х/ф «Подвійні неприємності»
18.35 Х/ф «Слідопит»
20.20 Т/с «Перевізник-2»
21.20 Т/с «Секта»

08.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
09.00 «Випадковий свідок»
09.15 «Кримінальні справи»
10.05 Т/с «Коломбо» (1)
11.45, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9»
13.15 Т/с «Копи-новобранці - 3»
15.15, 19.30 Т/с «Я - охоронець»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно»
 

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
07.10, 09.00 «Top shop»
11.25 Х/ф «Капітан Немо»
15.05, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.40, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.30 Х/ф «Остання реліквія»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»
 

06.30 «Шалене відео по-українськи»
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62»
09.20 Д/п «Зброя майбутнього»
10.20 Д/п «Знищені за мить»
12.10 Х/ф «Супертанкер»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00, 20.20 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.30, 19.00 «ДжеДАІ»
18.30, 23.30 Новини «Спецкор»
21.20 Х/ф «Спіймати і вбити»

07.10, 08.40 «Top shop»
10.30 Жарт за жартом
11.10 Х/ф «Пісні моря»
12.35 Х/ф «Остання реліквія»
13.55, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
15.35, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.25 Х/ф «Дерсу Узала»
23.20 Х/с «Суто англійські вбивства»
 

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10, 00.00 «ПАТРІОТ.UA»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.40 Д/п «Знищені за мить»
12.10 Х/ф «Жахливе виверження»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00, 20.20 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.20 «Секретні матеріали»
21.20 Х/ф «Слід смерті»

Enter-фильм
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2+2
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Державна охорона Київщини звітує
про закінчення акції «Квартира під охорону»

Добігла кінця Всеукраїнська соціальна акція „Квартира під охорону», умовами якої передбачалась 50 відсоткова знижка 
на встановлення системи сигналізації. Понад  370 мешканців пристоличного регіону довірили безпеку своїх осель Дер-
жавній службі охорони при ГУМВС України в Київській області.

— «У період проведення соціальної акції мешканці Київської області мали можливість встановити у своєму помешканні 
засоби охоронної сигналізації за зниженими цінами , — зазначив у своєму виступі начальник УДСО Київщини, Василь 
Клименко,- умови акції передбачали знижку на проведення монтажних робіт у розмірі 50 % від їх вартості».

Основною метою акції є профілактика квартирних крадіжок і надання можливості населенню області скористатись 
послугами охорони на вигідних умовах.

— «Найголовнішою метою нашої роботи — є захист майна громадян які довірили нам свої помешкання.  імідж  міліціо-
нерів охорони – це перш за все довіра населення, а вона у свою чергу залежить від ставлення правоохоронців до своїх 
обов’язків та їх виконання. Основним завданням держохоронців —  першими реагувати на людську біду і вчасно з’явля-
тися на місці правопорушення», зазначив очильник Управління.

Для тих громадян, хто з певних причин не встиг скористатися умовами акції, Управління Державної служби охорони при 
УМВС України в Київській області зможе запропонувати варіант, який фінансово буде найбільш вигідним.

Для отримання детальної інформації або консультації про послуги ДСО необхідно зателефонувати за номерами теле-
фонів:
097-050-222-0 – для абонентів оператора Київстар;
073-050-222-0 – для абонентів оператора Лайф;
0-990-502-220 – для абонентів оператора МТС.
Дзвінки здійснюються згідно тарифів оператора.

Номер «гарячої» лінії ДСО – 0-800-502-220  (безкоштовно).
Також звертайтеся безпосередньо до Управління Держав-
ної служби охорони при УМВС України в Київській області 
за адресою: м. Київ, вул. Гайдара,8.

2+2

НТН



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

  Четвер 2 липня 2015 року

 

  

  П’ятниця 3 липня 2015 року

Субота 4 липня 2015 року

УТ-1

ICTV Enter-фильм

Інтер

К-1

Новий НТН

СТБ

ТЕТ

ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

СТБ

ТЕТ ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

УТ-1

ICTV

Enter-фильм

Інтер

Новий

НТНСТБ

ТЕТ
ТОНІС

УКРАЇНА

1+1 

Неділя 5 липня 2015 року

2+2

2+2

2+2

13.20 Т/с «Копи-новобранці - 3»
15.15, 19.30 Т/с «Я - охоронець»
17.00 «Детективи»
23.45 Т/с «Елементарно»
 

05.45 Х/с «Комісар Мегре»
06.30 Мультфільм 
07.10, 08.50 «Top shop»
11.25 Жарт за жартом
12.10 Х/ф «Дерсу Узала»
14.35, 19.50 Х/с «Комісар Рекс»
16.15, 21.30 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
18.05 Х/ф «Гардемарини III»
23.25 Х/с «Суто англійські вбивства»
 

06.00 Мультфільми
06.40 «Шалене відео по-українськи»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10, 00.00 «ПАТРІОТ.UA»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.40 Д/п «Знищені за мить»
12.10 Х/ф «Спекотний день»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00, 20.20 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.20 Д/п «Страшне завтра»
21.20 Х/ф «Чорна долина»

13.40 «Сказочная Русь»
14.15 «Вечірній Київ»
16.10, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
23.10 Х/ф «Ніч у музеї»

05.20, 20.00 «Подробиці»
06.10 Х/ф «Той самий Мюнхгаузен»
08.40 «Школа доктора Комаровсь-
кого»
09.30 Х/ф «Гараж»
11.30 Т/с «Генеральська невістка»
15.15 Х/ф «Чоловік на годину»
18.30, 20.30 Т/с «Все повернеться» 
23.05 Т/с «Здрастуй, мамо!»

07.42 Файна Юкрайна
09.20 Ревізор
11.55 Ревізор Чорнобиль
12.55 Страсті за Ревізором
14.45 Х/ф «Наречена-втікачка»
16.55 Х/ф «Дівчина із Джерсі»
19.00 Х/ф «Двоє: Я та моя тінь»
21.00 Х/ф «Твої, мої й наші»
22.50 Х/ф «Молоді татусі»

06.30 Х/ф «Акселератка»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 Х/ф «Мужики!..»
12.00 Т/с «Коли ми вдома»
13.20 Х/ф «Моя старша сестра»
15.20 Х/ф «Жіноча інтуїція»
18.00 Х/ф «Час кохати»
21.45 Х/ф «Кольє для Снігової Баби»
23.35 «Давай поговоримо про секс»

06.15, 07.15 Т/с «Адвокат» 
07.00, 15.00, 19.00 Події
10.00, 04.00 Реальна містика
10.50 Х/ф «Смокінг по-рязанськи» 
12.45, 15.20 Т/с «Люба. Любов» 
16.50, 19.40 Т/с «Багаття на снігу» 
21.15 Х/ф «Там, де є щастя для мене» 
23.10 Таємний код зламано. 

05.45 Факти
06.10 М/с «Скубі-Ду»
06.50 Д/ф «Морські глибини»
07.30 Паралельний світ

08.25 Провокатор
10.15 Секретний фронт
11.10 Антизомбі
12.00 Дістало!
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська оборона
14.20 Інсайдер
15.15 Т/с «Розвідники»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Біла імла»
22.00 Х/ф «Червоний Капелюшок»

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Звана вечеря»
11.00 «Рецепти щастя. Нова історія»
11.50 М/ф «Імпі- Суперстар!» 
13.20 «Файна Юкрайна»
16.15 «Орел і Решка»
22.00 «КВН»

06.00 -12.15 Мультфільми
13.40 Х/ф «Злодій та його учитель» 
14.50 Х/ф «Шкільний мюзикл 2» 

10.15 ТСН
11.00, 12.15 «Світ навиворіт»
13.05 «Інспектор Фреймут»
14.45 «Територія обману»
15.45 «Поверніть мені красу»
16.50, 18.10 «Чотири весілля 4»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Другий шанс»

06.25 Х/ф «Гараж»
08.10 «Удачный проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка»
11.55 Т/с «Все повернеться» 
15.55 Х/ф «Тариф «Щаслива родина»
17.35, 21.30 Т/с «Гордіїв вузол» 
20.00 «Подробиці тижня»
23.05 Т/с «Здрастуй, мамо!»

05.35 Х/ф «Привид замка Кентервіль»
07.05 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
09.17 Х/ф «Щасливчик»
11.20 Х/ф «Клятва»
13.25 Х/ф «Молоді татусі»
15.10 Х/ф «Твої, мої й наші»
17.05 Х/ф «Двоє: Я та моя тінь»
19.05 Х/ф «Багатій Річчі»

21.00 Х/ф «Великий тато»
22.45 Х/ф «У джазі тільки дівчата»

05.45 Х/ф «Дайте книгу скарг»
07.10, 00.35 Х/ф «Висота»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 Х/ф «Час кохати»
15.10 «Містичні історії-3»
19.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла»

06.30 Події
07.10 Т/с «Багаття на снігу»
10.50 Т/с «Щасливий квиток» 
19.00 Події тижня з Олегом Панютою
20.00 Т/с «Життя розсудить» 
23.50 Зірковий шлях

05.45 Факти
06.15 М/с «Скубі-Ду»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
09.00 Зірка YouTube
11.25 Дивитись усім!
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Медальйон»

14.55 Х/ф «Червоний Капелюшок»
16.50 Х/ф «Біла імла»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф «Пароль «Риба-меч»
22.15 Х/ф «Каратель» 

06.00 «Богині ефіру»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Рецепти щастя. Нова історія»
09.15 М/ф «Імпі- Суперстар!» 
10.50 Х/ф «Бібі - маленька чарівниця» 
12.50 «Розсміши коміка»
13.50 «Орел і Решка»
18.25 «Вечірній квартал»
20.10 Х/ф «Волохатий тато» 
22.00 «КВН»

06.00-12.15 Мультфільми 
13.25 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
14.35 Х/ф «Мандри Гуллівера» 
16.00 Х/ф «Шкільний мюзикл 2» 
18.00 Х/ф «Лицар дня» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайошь молодьож

00.00 Х/ф «28 тижнів потому»

07.45 «Натхнення»
09.50 Дива Сонячної системи
11.00 Х/ф «Джинджер і Фред»
14.00 «Щоденник для батьків»
15.00 Новонароджені тварини
16.00  континентів
16.50 Концерт 
19.00 Водне життя
20.00 «Цивілізація Incognita»
20.15 «Кумири»
20.35 «Світські хроніки»
21.00 Імена-легенди
22.00 Х/ф «Мадам Боварі»

06.00 Х/ф «Живе такий хлопець» 
07.40 Т/с «Далекобійники»
11.30 «Легенди карного розшуку». 
12.00 «Агенти впливу»
12.55, 22.55 «Випадковий свідок»
13.40 Х/ф «Розумники» 
15.30 Х/ф «Королева бензоколонки 
- 2» 
17.15 «Велика різниця по-українськи»
19.00 Т/с «Сліди апостолів»
23.00 «Головний свідок»
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06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.20, 06.50 АгроЕра
06.25, 08.25 Від першої особи
07.20 Тепло.ua
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Новини звiдусiль
08.40 Паспортний сервіс
09.00 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.25 Мультфільм
09.35 Як це?
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10.50 Світло
12.00 Авторський проект. Вересень
12.20 Слідство. Інфо
13.20, 18.05 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.45 Надвечір»я
16.40 Волинянин
17.35 Український корт
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 «Схеми»
 

06.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40, 11.00 «Чотири весілля»

06.00, 07.30 Підсумки
07.55 У просторі буття
08.30 «Золотий гусак»
09.00 Казки Лірника Сашка
09.40 Нотатки на глобусі
10.00 Зроблено в Європі
10.30 Книга ua
11.00 Д/с «Китай на кінчику язика»
12.25 Д/ф «Індія та Європа»
13.00 Світло
13.55 Д/ф «Сага старовинної пущі»
15.20 Х/ф «Жахливий Генрі»
16.55 Музичні салони ARTE
18.00 Х/ф «Велетень»
19.40 Х/ф «Вечір на Івана Купала»
21.00 Новини
21.40 Утеодин з Майклом Щуром
22.15 Інша музика 
22.40 Мегалот

06.20, 20.15 «Українські сенсації»
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Ведмедикі Гаммі» 
09.00 «Світське життя»
10.00, 01.15 Х/ф «Салямі» 

06.35 Крок до зірок
07.30 Шеф-кухар країни
08.25 «Золотий гусак»
08.40 Тепло.ua
09.00 Як це?
09.25 Хто в домі хазяїн?
09.45 Школа Мері Поппінс
10.00 Хочу бути
10.40 Спогади
11.15 Х/ф «Вечір на Івана Купала»
12.45 Х/ф для дітей «Жахливий Генрі»
14.40 Фольк-music
15.45 Д/ф «Зірка у формі квадрата»
16.20 KIEV FASHION PARK
17.00 Театральні сезони
17.35 Т/с «Новели Мопассана»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика
23.00 День Янгола

06.30 М/ф «Долина папороті -2» 
08.00 М/с «Пригоди ведмедиків Гаммі» 
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Ескімоска - 2: Пригоди в 
Арктиці»
09.45 «Маша і ведмідь» 

12.20 Т/с «Свати - 3» 
13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.15 Т/с «Чорна троянда» 
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.20, 22.15 Т/с «Скліфосовський 3» 
23.35, 03.05 Х/ф «Волл-стріт. Гроші 
не сплять»
 

05.30 «Доярка з Хацапетівки 2»
07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.10 Д/с «Слідство вели»
12.30 «Судові справи»
13.40, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 8»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2»
23.50 Т/с «Перше кохання»
 

05.55 М/с «Скубі Ду: Корпорація 
загадка»
07.32 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»

08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15.55 Т/с «Останній із Магікян»
18.15 Абзац!
19.00 Х/ф «На море» 
21.00 Т/с «СашаТаня»
21.55 Х/ф «Щасливчик»
00.00 Герої та коханці
 

05.50, 18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10 «Вагітна у 16»
09.10 «Доньки-матері»
10.10, 20.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
11.05 «МастерШеф - 4»
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Містичні історії-3»
22.35 «Я соромлюсь свого тіла»
00.30 «Один за всіх»

06.05, 14.25, 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 Токшоу «Говорить 
Україна»
12.25 Т/с «Країна 03» 

18.00 Т/с «Королева гри» 
21.00 Т/с «Щасливий квиток» 
23.00 Події дня
23.30 Реальна містика
 

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 03.45 Т/с «Батл Крік»
11.50, 13.10, 16.20 Т/с «1941»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Паралельний світ
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Розвідники»
23.20 Х/ф «Пункт призначення-4»
 

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» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»/ 
 

06.00-10.35 Мульфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 

16.50 Х/ф «Мандри Гуллівера» 
18.15 Х/ф «Сам удома 5» 
20.00 Віталька
21.35 Країна У
23.00 Дайошь молодьож

05.50 Х/ф «Джинджер і Фред»
10.00 Великі битви
11.15 Х/ф «Пікнік біля Висячої скелі»
14.00 За сім морів
14.50 Всесвіт
16.00 «Мистецтво і час»
16.20 «Мандруємо світом»
16.40 «Ландшафтні ігри»
16.50 «Модні історії «
17.10 «Концерт «Мої роки - моє 
багатство»
18.50 Водне життя
19.50 Дива Сонячної системи
21.00 «Секрети закулісся»
21.40 Х/ф «Чорний тюльпан»
23.35 «Світські хроніки»

07.15 «Детективи»
11.30 «Речовий доказ». 
12.00 «Головний свідок»

12.50 Повне перевтілення.
13.40 Панянка-селянка
15.40, 19.55 Віталька
16.55, 21.00 Країна У
17.55, 18.55 Т/с «Кухня» 
18.25, 19.25 Т/с «Світлофор» 
20.30 Дамочки рулять
22.00 Т/с «Ангел або Демон» 
23.00 У ТЕТа в Інтернеті

05.55, 07.30 «Соціальний пульс»
06.15 «Глобал - 3000»
06.40 «Світські хроніки»
07.10 «Кумири»
09.50, 15.40 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00, 20.00 Великі битви
12.15 «Джаз-коло»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.40 Всесвіт
16.00, 23.35 Енімалія
18.20 «Ландшафтні ігри»
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 
21.30 Rock Time

06.20 Х/ф «Комісар» 
08.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
09.50 Т/с «Коломбо» (1)
11.35, 22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9»

12.50 «Випадковий свідок»
13.45 «Правда життя». Діти
14.15 Х/ф «Я не знаю, як вона робить 
це»
16.00 Т/с «Далекобійники»
19.30 Т/с «Грабуй награбоване»
21.15 Т/с «Удар у відповідь - 3» 
23.00 «Голі та смішні»

07.10, 09.00 «Top shop»
10.30, 11.00, 23.35 Криве дзеркало
11.30 Х/ф «Ось така музика...»
13.05 Х/ф «Опікун»
14.30 Х/с «Секретний фарватер»
19.25 Х/ф «Слухати у відсіках»
21.45 Х/ф «Хто є хто»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
09.40 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
13.00 «ДжеДАІ»
14.00 Т/с «Атлантида»
17.00 Х/ф «Втрачені скарби»
19.00 Х/ф «Природжений гонщик»
21.00 Х/ф «Під прицілом»

00.00 Х/ф «Мешканці підземелля»

05.45 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
10.30 Бенефіс
12.00, 12.25 Криве дзеркало
12.55 Х/ф «Кар’єра Дмитра Горіна»
14.35 Х/ф «Ключі від неба»
15.55 Х/ф «Слухати у відсіках»
18.20 Х/с «Секретний фарватер»
23.15 Х/ф «Хто є хто»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене»
09.00 «Бушидо»
09.50 «Легенди кікбоксингу»
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 Д/п «Страшне завтра»
13.00 «Секретні матеріали»
14.00 Т/с «Біблія. Шлях апостолів»
15.00 Т/с «Рекс»
17.00 Х/ф «Війна подружжя Роуз»
19.10 Х/ф «Тактична сила»
21.00 Х/ф «Хижаки»
23.00 Х/ф «Під прицілом»

К-1

К-1

НТН

06.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.25 Агровектор
07.20 Ера будівництва
09.00, 05.45 Вічне
09.15 Казки Лірника Сашка
09.35 Школа Мері Поппінс
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця старого 
мосту»
10.50, 04.00 Віра. Надія. Любов
12.00 KIEV FASHION PARK
12.25 «Схеми» 
13.20 Час-Ч
13.30, 20.00 Про головне
15.45 Театральні сезони
16.20 Світло
16.50 Д/с «Сага старовинної пущі»
17.55 Спорт. Євроігри. Післямова
18.15 Новини. Світ
18.50 Т/с «Новели Мопассана»
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки

06.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45 «Сніданок з 1+1»
07.35, 08.35 «Маша і ведмідь» 
09.40, 11.00 «Чотири весілля»
12.20 Т/с «Свати - 4» 

13.25 «Ворожка»
14.05 «Сліпа»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «Сімейні мелодрами - 5»
17.15 Т/с «Чорна троянда» 
20.20 «Мультибарбара 2015»
21.00 «Вечірній Київ «
23.10 «Світське життя»

07.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!»
11.10 Д/с «Слідство вели»
12.30 «Судові справи»
13.40, 14.20 «Сімейний суд»
15.35, 16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 8»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало»
23.30 Т/с «Генеральська невістка»

07.32 М/с «Барбоскіни»
07.37 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08.00, 18.00 Репортер
08.05 Єралаш
10.00 Т/с «Друзі»
11.55 Т/с «Татусеві дочки»
14.55, 20.55 Т/с «СашаТаня»

18.15, 04.00 Абзац!
19.00 Х/ф «Ось це любов» 
21.55 Х/ф «Клятва»

05.25 Х/ф «Пропажа свідка»
06.50 Х/ф «Кур»єр»
08.25 Х/ф «Мужики!..»
10.20 Х/ф «Катерина. Повернення 
кохання»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/ф «Моя старша сестра»
22.35 Х/ф «Жіноча інтуїція»

06.05, 14.25, 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 Токшоу «Говорить Україна»
12.25 Т/с «Країна 03» 
18.00, 04.45 Т/с «Королева гри» 
21.00, 23.30 Т/с «Люба. Любов» 
23.00 Події дня

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 03.45 Т/с «Батл Крік»

11.50, 13.10, 16.20 Т/с «1941»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Паралельний світ
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с «Розвідники»
23.20 Х/ф «Пункт призначення-4»

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» 
14.10, 19.10 «Орел і Решка»
17.10 «Звана вечеря»
21.00 «КВН на БІС»
22.00 «КВН»
00.15 «Розсміши коміка»

06.00-10.35 Мульфільми
11.00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12.50 Повне перевтілення. 
13.40 Панянка-селянка
15.40 Віталька
17.05 Країна У
18.10 Х/ф «Лицар дня» 
20.10 Х/ф «Сам удома 5: Святкове 

пограбування» 
22.00 Х/ф «Все про Стіва» 

05.55, 07.30, 15.00, 18.30, 21.00  «Со-
ціальний пульс»
06.15, 20.00 Великі битви
07.10 «Ландшафтні ігри»
09.50, 18.15 «Цивілізація Incognita»
10.00, 16.50 «Алло, лікарю!»
11.00 Rock Time 
11.30 Імена-легенди
12.15 «Світські хроніки»
13.10, 17.45 Кримінальні історії
14.00, 22.35 Всесвіт
15.40 «Модні історії»
16.00, 23.35 Енімалія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
21.35 «Заручниця кохання»

05.50 Х/ф «Русь споконвічна» 
08.30, 15.00, 19.00 «Свідок»
09.00, 03.10 «Випадковий свідок»
09.20 «Кримінальні справи»
10.15 Т/с «Коломбо» 
11.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9»
13.15 Т/с «Копи-новобранці - 3»
15.15 Т/с «Я - охоронець»
17.00 «Детективи»
19.30 Х/ф «Двоє»

21.20 Х/ф «В ім’я помсти» 
23.00 Х/ф «Розшукується герой»

06.30 Мультфільм 
07.10, 09.00 «Top shop»
09.30 Жарт за жартом
10.10 Х/ф «Опікун»
11.35 Х/ф «Гардемарини III»
13.25, 20.00 Х/с «Комісар Рекс»
15.05, 21.40 Х/с «Пуаро Агати Кристі»
17.00 Х/ф «Кар’єра Дмитра Горіна»
18.40 Х/ф «Ключі від неба»
23.35 Х/с «Суто англійські вбивства»

06.00 Мультфільми
06.40 «Нове Шалене відео»
08.10, 19.00 «ДжеДАІ»
08.30, 18.30 Новини «Спецкор»
09.00 «Люстратор 7.62»
09.10 «ПАТРІОТ.UA»
09.40 Д/п «Зброя майбутнього»
10.40 Д/п «Знищені за мить»
12.10 Х/ф «Останні години Землі»
14.00 Т/с «Інспектор Алекс»
16.00 Т/с «Перевізник-2»
17.00 «СуперОблом.UA-2»
17.35 «6 кадрів»
19.20 Х/ф «Чорна долина»
21.20 Т/с «Елітний загін»

ТЕТ
ТОНІС

НТН Enter-фильм

2+2

1+1 

УТ-1

Інтер

Новий

СТБ

УКРАЇНА

ICTV

К-1



 

Свидетельство о регистрации: серия КВ №10608 
от 14.11.2005 г., выдано Госкомитетом 
телевидения и радиовещания Украины
Учредитель: В. Борзовец

Издатель: ООО «Издательский дом «ВВВ». 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций. 
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публика-
ции, несет автор, за содержание рекламы — рекламодатель.

Редакция переписывается с читателями только на страницах газеты. 
Отпечатано в типографии: «Полипринт». 
Тираж: 20000 экз. 
Все права защищены 
Адрес для переписки: 07300, г. Вышгород, а/я №46.
Телефон для справок: 25-234, (098) 675-34-74

Наш р/с: 26007799995357 
в АКБ «Правекс-Банк», 
МФО 380838, код 33938472 
г. Вышгород. 
Редактор В. БОРЗОВЕЦ 

Обережно!
Всяко разно...
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Футбол
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• Молочне морозиво — 
найлегше натуральне ла-
соще. Воно може бути не-
жирним (1-2%), класичним 
(2,5-4%) і жирним (4,5-6%). 
Природно, чим нижче відсо-
ток, тим менше калорій. У 
середньому 100-грамовий 
брикет тягне на 133 ккал.

• Вершкове морозиво — 
жирність від 8 до 10%. Таке 
ласощі буває тільки класич-
ним. В середньому калорій-
ність однієї порції — 185-200 
ккал.

• Пломбір — найбільш 
жирне морозиво з молока і 
вершків. Класичний плом-
бір містить 12-15%, жирний 
— 15,5-20%. Якщо останній  
«нафарширувати» різними 
солодкими смаколиками, 
одна його порція може потяг-
нути на 400 ккал.

Якщо ж на упаковці є 
напис: «Вершкове з рос-
линними жирами», або 
«Рослинно-вершкове», або 
«Пломбір рослинно-молоч-
ний», то таке морозиво зро-
блено за технічними умова-
ми (ТУ). Що це означає? У 
цьому випадку частина мо-
лочних жирів в холодному 
десерті замінена на рослин-
ні: пальмова, соєва, рапсова 
або кокосова олії.

Найчастіше виробники 
йдуть на хитрість і пишуть 
на упаковці великими літе-
рами, наприклад, «пломбір», 
а дрібними, з тильного боку 
— «вершково-рослинний». 
За корисним властивостям 
таке морозиво поступається 
молочному і містить значно 
більше харчових добавок 
— їх доводиться використо-
вувати, щоб збити рослинне 
масло і перетворити його в 
однорідну масу, по конси-
стенції схожу на справжню 
молочну.

— У тебе вдома нічого соло-
денького ні?

— Є ... Я ...
*   *   *

— Я пристаю, коли п’яний ... 
— сказав він, ніяковіючи.

— Вона мовчки дістала 
пляшку і склянку.

*   *   *
— Ти готувати щось вмієш?
— Так, я дуже смачно ріжу 

ковбасу!
*   *   *

Середньовічний спам.
У 15-му столітті принц чекає 

листа від коханої. Три дні і три 
ночі чекає ... прилітає пошто-
вий голуб. Щасливий принц 
відкриває послання, а там — 
«кую мечі ... недорого».

*   *   *
У кабінет гінеколога несміли-

во зазирає дівчина:
— Лікарю, до вас можна?
— Ну, заходьте, раз залетіли.

*   *   *

Неділя, 21 червня.
Вихід на поле джокера 

Михайла Стельмаха до-
зволив нашій команді на 
останніх хвилинах здоб-
ути вольову перемогу на 
«Козак-Арені».

Гра з «Чайкою» була цен-
тральною у турі і багато хто 
віддавав перевагу саме го-
сподарям. І воно не дивно, 
оскільки вже дуже давно 
«діназівці» не могли пере-
могти у Петропавлівській 
Борщагівці, але нарешті  на-
шій команді вдалося зняти 
прокляття «Козак-Арени».

Гра розпочалася на рівних, 
як і господарі, так і наші грав-
ці багато боролися у центрі 
поля. Але якщо на перших 
хвилинах зустрічі більш 
активними були підопічні 
Стельмаха, то вже у другій 
половині тайму більш близь-
кими до взяття воріт були 
футболісти «Чайки».

У нашої команди виділя-
лись Терещенко та Костюк, 
дуже активним на флангах 
були Крохмаль та Черни-
шов, надійною була зв’язка 
центральних захисників По-
номаренко-Бондаренко.

Однак, ближче до середи-
ни першого тайму господарі 
змогли заволодіти ініціати-
вою та, все ж таки, досягти 
свого: після прострільної 
передачі з правого флангу 
здавалося, що все під кон-
тролем у нашого голкіпера 
Євгена Стрижа, однак на-
падник «Чайки» Зелді зміг 
вискочити з під захисників 
та проштовхнути м’яч у сітку 
воріт «Діназу».

Після пропущеного голу 
наші гравці не знітилися і 
продовжували грати у свій 
футбол. Саме це і призвело 
до, можливо, вирішального 
епізоду у поєдинку. Вже у до-
даний до першого тайму час 
гравець «Чайки» навмисно 
зіграв рукою у центрі поля і 
арбітр показав жовтку карт-
ку, яка для гравця господарів 
виявилась другою та пере-
творилась на вилучення. 
Одразу після цього моменту 
пролунав свисток на пере-
рву.

Звичайно, «Чайці» по-
трібно було перебудовува-
ти свою гру і здавалося, що 
«діназівці», граючи усю дру-
гу половину поєдинку у біль-
шості, зможуть з легкістю 
здобути перемогу. Проте, 
все виявилось не так просто 
для нашої команди. Грав-
ці «Чайки закрилися майже 
всією командою на своїй 
половині поля і зламати за-
хисні редути господарів було 
дуже нелегко.

— Сергію, в першому 
таймі «Чайка» переважала 
«Діназ», чому так трапи-
лось?

— Я б не сказав,  що вони 
мали велику перевагу. Ми та-
кож непогано контролювали 
м’яч і в нас дуже добре пра-
цювали фланги. Звичайно 
на правах господарів гравці 
«Чайки» більше володіли 
ініціативою, але скажу що їх 
перевага була колосальною.

— Момент із вилученням 
став ключовим у поєдин-
ку?

— Не знаю як склалися б 
події на футбольному полі 
без вилучення гравця «Чай-
ка», але була впевненість, 
що і без нього ми б змогли 
перемогти. Хоча безумовно 
видалення дуже позначилось 
на грі. Ви самі бачили, що у 
другому таймі суперник май-
же не переходив центр поля.

— Коли залишалося мен-

Зрозуміло, що «діназівці» 
повністю заволоділи ігровою 
ініціативою на полі, проте 
про безліч гольових моментів 
біля воріт голкіпера «Чайки» 
говорити не доводиться. Що-
правда, одного разу після 

подачі з кутового від вірного 
голу «Чайку» змогла вряту-
вати лише поперечина.

Господарі розраховували 
лише на контратаки і у дру-
гому таймі практично не пе-
реходили центр поля. Можна 
згадати лише декілька ви-
падів гравців «Чайки». В той 
же час, наша команда дуже 
багато грала через флан-
ги та виконала дуже багато 
навісних передач. Проте, 
високі захисники господарів 
фактично жодного разу не 
програли боротьбу у своєму 
штрафному майданчику.

Ближче до кінцівки зустрічі 
«діназівці» ще більше поси-
лили тиск на ворота супер-
ника, однак час збігав дуже 

Дубль Петрука приніс
діназівцям» перемогу 
над «Чайкою»

швидко. Вирішальною стала 
заміна від Михайла Стель-
маха, коли він випустив на 
поле Олександра Петрука.

Для початку, коли до закін-
чення гри залишались вже 
лічені хвилини, він замкнув 

подачу з кутового Олексія 
Чернишова, а справжнім ге-
роєм зустрічі став коли після 
сольного проходу Сергія Ко-
стюка та його прострілу зміг 
з розвороту пробити у даль-
ній кут голкіпера «Чайки». Це 
вже сталося у компенсова-
ний арбітром час.

Щоправда, коли здавало-
ся, що перемога вже у ки-
шені, «діназівцям» посміх-
нулась футбольна фортуна: 
після подачі з кутового і уда-
ру головою гравця госпо-
дарів, ворота Євгена Стрижа 
врятувала поперечина.

Вже незабаром фінальний 
свисток засвідчив вольову, 
важку, але таку важливу пе-
ремогу нашої команди.

ше п’яти хвилин до кінця 
основного часу, чи вірили, 
що вдасться перемогти ?

— Звичайно! Потрібно гра-
ти до фінального свистка і ми 
футбольну істину підтверди-
ли у грі з «Чайкою». Грали дві 
рівні команди і кожна з них 
розуміла, що перевага в один 
м’яч нічого не означає навіть 
за декілька хвилин до кінця 
поєдинку.

 — Саме після тво-
го проходу та прострілу 
Олександр Петрук забив 
переможний м’яч. Звідки 
взялися сил на спурт май-
же з центра поля ?

— Скажу чесно у тому мо-
менті я біг вже з останніх сил. 
Тим більше поле тут важке і 
специфічне і грати тут важко 
будь-якій команді. Дуже ра-
дий, що нам вдалося пере-
могти саме на «Козак-Арені», 
оскільки «Діназ» не перема-
гав тут дуже давно.

Нападник  «Діназу» Сергій Костюк: 
«До останнього вірили у перемогу...»

Морозиво: вся правда 
про ласощі...

Яке морозиво вибрати, щоб воно було не тільки 
смачним, але і корисним?

Найголовніше при виборі цих ласощів — це читати 
інформацію на етикетці, бо зрозуміти, яке перед вами 
морозиво, на око неможливо. Ознака якісного моро-
зива — це наявність  ДСТУ на упаковці. Згідно з ним, 
морозиво ділиться на три види.

Наявність рослинних ком-
понентів в морозиві загро-
жує тим, що і смак крижа-
ного ласощі постраждає, 
він стане менш насиченим і 
більш «синтетичним». Якщо 
ви розтопіть таке морозиво, 
то воно перетвориться не 
в повітряну піну, а в нудот-
но-солодку жирну рідину.

Без консервантів не обій-
тися

Втім, без емульгаторів, 
ароматизаторів та барвників 
сьогодні не обходиться жод-
не морозиво. У виготовлено-
му промисловим способом 
холодному десерті обов’яз-
ково присутні стабілізатори 
— без них десерт почне мит-
тєво танути, втрачати форму 
і швидко зіпсується. 

Другі за частотою вживан-
ня добавки — це ароматиза-
тори та підсилювачі смаку. 
Якщо не хочете нарватися 
на суцільну «хімію», знову 
ж читайте етикетку, краще, 
щоб там було написано: «З 
натуральних ягід і фруктів». 
До того ж вибирайте фрук-
тове морозиво з тих дарів 
природи, які ростуть у ваших 
регіонах — з полуниці, смо-
родини, журавлини, вишні, 
яблук... Коли у вітчизняно-
му ласощах з’являється 
смак ківі, манго, банана та 
інших екзотичних фруктів, 
зрозуміло, що без арома-
тизаторів тут не обійшлося 
(імпортний продукт — не в 

рахунок).
Занадто яскравий колір 

морозива теж говорить про 
те, що в десерт додали неа-
бияку кількість харчових до-
бавок — барвників. Виняток 
становить хіба що шоколад-
не ласощі, що виробляється 
з неабиякою часткою кака-
о-порошку. Тому добре, якщо 
в складі продукту значаться 
полуниця, горіхи, згущене 
молоко, а не «ароматизатор 
полуничний», «аромадобав-
ка — згущене молоко» і т.д.

Правда, є і натуральні бар-
вники, наприклад буряковий 
порошок (від нього морозиво 
набуває рожевий колір) і бе-
та-каротин (робить морозиво 
жовтим або оранжевим). Ці 
барвники містять вітамін А і, 
що найголовніше, абсолют-
но нешкідливі. Натуральний 
сік не морозять!

Якщо фруктовий лід зро-
били з водопровідної води, 
яку штучно підфарбували і 
надали їй запах ананаса, то 
такий десерт буде коштува-
ти небагато. Якщо в списку 
інгредієнтів значаться пюре, 
нектар або концентрат фрук-
тів, то такий щербет буде 
коштувати дорожче, зате ра-
зом з ним ви отримаєте не-
велику кількість вітамінів. На 
жаль, 100% -й свіжовіджатий 
сік  заморожують і продають 
тільки за кордоном, а наші 
виробники кажуть, що такий 
продукт вийде занадто до-
рогим. До того ж він швидко 
псується, в той час як основ-
на маса вітчизняного моро-
зива зберігається по півроку.

ПОРАДА
При покупці зверніть ува-

гу на умови зберігання про-
дукту. Якщо морозиво має 
дивну, не властиву йому 
форму або ознаки підтаван-
ня, краще від нього відмови-
тися.

 Морозиво повинно збері-
гатися при температурі 
не вище —18 ° С. Інакше 
порушуються структура 
продукту, його смак, погір-
шується якість.

Анекдоти
Стадії росту бороди:
1. Сексі.
2. Тиждень у запої.
3. Капітан далекого плаван-

ня.
4. Військовополонений.
5. Священик.
6. Бомж.
7. Чарівник.

*   *   *
Психіатр запитує свого па-

цієнта:
— Скажіть, чи буває з вами 

таке, що ви чуєте голоси, але 
не знаєте, хто говорить і звід-
ки?

— Звичайно.
— І коли це буває?
— Коли знімаю трубку теле-

фону.
*   *   *

— Дорогий! Прокидайся! 
Прокидайся!

— Що трапилося? Три годи-
ни ночі!

— Голова пройшла!..

Сидять зеки в камері. Тра-
пезняючут. Розклали на газеті 
ніхітрий закусь. Кружка чифіря, 
сир, ковбаса і т.п. Раптом повз 
пробігає щур, хапає шматок 
сиру і цокати. Один зек миттєво 
знімає з ноги черевик, кидає і 
вбиває пацюка.

Пахан:
— Послухай, Я — злодій, 

ВОНИ (обводить поглядом при-
сутніх) — злодії, ти — злодій, 
щур — теж злодій. За що ти 
вбив його? Вобщем, якщо до 
ранку відмазки не придумаєш 
— опустимо тебе ...

Нещасний зек перевертав-
ся всю ніч. Думав ... На ранок 
знову постелили газету і харчі. 
Пахан запитує:

— Ну що?
— А що? — Відповідає зек, 

— Ти ВОР, вони — злодії, я — 
злодій, щур теж — злодій, ну, 
що йому впадлу з нами поси-
діти було?


