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Я верю, что г-жа Тищенко быстро
«найдет активы» (с). А вот дальше 
что? Кто-то верит, что эти активы
вернутся в Украину? Ага, щас-с-с.
Курченко, Тищенко, Пашинский,
Аваков — вся страна понимает
прекрасно, что это одна компания. 
В лучшем случае, между 
собой перераспределят 
найденное... Стор. 2

В мене питання: а чого чекали
майже  до середини літа всі інші 
депутати? Чому не зверталися
з подібними закликами з сесійної
трибуни ще навесні? Чому не 
пояснили голові, яку обрали, що 
її споглядально-бездіяльна позиція,
яку вона нав’язала всім — 
фактично, антинародна 
і антигромадська?

Отже, зрозуміло: проведення 
децентралізації  в Україні дуже
необхідне! Однак, потрібно діяти
за принципом — спочатку 
самовизначення громад, їхнє
зміцнення, а вже потім —
впровадження повноцінного 
і дієвого 
самоврядування 
на місцевому рівні... 

Стор. 8
Увечері. В центрі міста...

(Закінчення на 2-й стор.)

Просто їхав вулицею...
24 года назад в Украине были заложены осно-

вы псевдодемократической политической системы, 
внешне очень напоминающей демократическую. 
Которая все эти годы развивалась и самосовер-
шенствовалась. В которой, на самом деле, не 
работает ни один демократический институт. Кроме 
свободы слова, но очень специфической. Послед-
няя необходима и, в основном, используется для 
поддерживания в общественном сознании иллюзии 
демократии. 

Эта система не поддается реформированию. Ее 
можно только сломать. Но ломать ее никто не хо-
чет: ни Президент, ни Кабмин, ни большинство ВР 
Украины.  

По сути, наша насквозь коррумпированная 
власть на протяжение 24-х лет издевается над 
нами, цинично играя с нами в «демократию». При 
этом использует словесные демократические кли-
ше лишь для того, чтобы ограждать коррупционе-
ров, — самое себя, — от наказания за совершенные 
и продолжающие совершаться преступления. 

На этом «демократия» заканчивается.  

Точка зору

Циничные игры 
в «демократию»

...А я вот мучался несколько дней. Размышлял — как 
именно разрешится ситуация с классическим служеб-
но-профессиональным треугольником «Саакашви-
ли-Горностаева-Шокин». Все пытался угадать кто здесь 
слабое звено. И не мог — слишком уж лихо был закру-
чен сюжет. 

А тут вчера захожу на свою страницу в  Facebook и 
глазам не верю: «Падчерица Шокина, раскритикованная 
Саакашвили, уходит из прокуратуры». Читаю — и не 
верю. Потому, что, ну, не может такого быть. Не родная 
же, вроде, — падчерица... Чего ей уходить-то? С другой 
стороны, думаю: так ведь и того, что Порошенко назна-
чит Саакашвили губернатором Одессы тоже не могло 
быть. Но случилось ведь! Может это не Порошенко, а 
его двойник был? Или действительно Госдеп нашему 
Президенту руки выкрутил? ...Или, все-таки, родная?

 А заметку дочитал — и успокоился душой. Потому, что 
нашел то, чего именно мне в этом загадочном треуголь-
нике недоставало: любви. А тут, раз — и нашлась она, 
любовь-то! Горностаева, оказывается, не из прокурату-
ры ушла, а в декрет. Точнее — в декрет, но из прокура-
туры. То есть, из прокуратуры не ушла. Потому, что — в 
декрет. А, наоборот, в прокуратуре осталась. Потому, что 
— в декрет. И не надо, ребята, глупо шутить, что, мол, не-
исповедимы пути Господни и неповторимы чудеса твои, 
Господи — Саакашвили даже грозных и занятых проку-
рорш заставляет вспомнить, что они беременны. Может, 
она не по беременности ушла, а по уходу за ребенком? 
И, вообще, какое наше собачье дело, чего ушла? Глав-
ное — что ушла, оставшись. Или: осталась, уходя...

...Не знаю, кто эту спасительную «фишку» с декрет-

Біда до автомобіліста завжди при-
ходить тоді, коли її не чекаєш. Напри-
клад, їдеш по трасі, нікого не чіпаєш, 
з усіх сил намагаєшся їхати обереж-
но, дотримуючись дистанції і т. ін. 
Аж раптом, зненацька, тобі назустріч 
вилітає чи то п’яний, чи то просто дур-
ний, який дуже поспішає, і якому дуже 
хочеться обігнати когось, використову-
ючи для цього зустрічну смугу. 

Або на перехресті спокійно рушаєш 
на зелене світло, і, раптом, бачиш, що 
якийсь скажений недоумок летить збо-
ку прямо на тебе,  бо чи то не помітив, 
що в нього «червоне», чи то в такому 
стані, що вже взагалі не звертає ніякої 
уваги на кольори світлофору.

І тоді вже як складеться доля...
Максиму Амбарову пощастило біль-

ше. Увечері 6-го липня, біля 20.00 він 
на невеликій швидкості їхав центром 
Вишгорода по пр. Мазепи в бік ДК 
«Енергетик» і нічого не віщувало не-
щастя. Раптом припаркований біля ав-
тобусної зупинки (що навпроти вул. Б. 
Хмельницького) «Фольксваген», повз 
якого він якраз проїздив,  ні з того, ні з 
сього різко рвонув з місця, вирішивши 
розвернутися. І з такою силою упері-
щив його в правий бік, що його «Хон-
да», перелетівши пішохідний перехід, 
опинилася метрів за десять від місця 
аварії. Причому, — прямо посеред 
дороги. А горе-водій, скоївши ДТП, 
замість того, щоб залишатися на міс-
ці, ще й різко здав назад, штовхнувши 
заднім бампером «Фіат», який там сто-
яв... Добре, що в цю мить на переході 

не було пішоходів... 
Як і слід було очікувати, молодик за 

кермом виявився добряче напідпитку. 
Нічого дивного: якби водій був тве-
резим, він, перед тим, як виїздити на 
проїжджу частину з місця паркування, 
а, тим паче, розвертатися, подивився 
б у дзеркало заднього виду.  А після 
скоєння ДТП не узявся б доводити 
Максиму, що це саме він винний у 
аварії, бо, бачите, не  пригальмував, 
здогадавшись, що водію легковика, 
повз який він якраз проїздить, заману-
лося розвернутися... 

Працівники ДАІ, які, як відомо, у нас 
ніколи нікуди не поспішають, на місце 
ДТП приїхали аж... через півтори годи-

ни. Мова, навіть, не про трьох водіїв, 
що постраждали, а про сотні тих, хто 
проїздив  протягом цього часу через 
центр міста: адже всім їм довелося 
об‘їздити  автомобіль, що стояв посе-
ред дороги, наражаючись на небезпе-
ку нового ДТП самим, та створюючи 
аналогічні загрози та незручності ін-
шим учасникам дорожного руху...   

Кажуть, що винуватець безглуздого 
ДТП «на рівному місці» — працівник 
солідної державної установи, яка зна-
ходиться поряд. Втім, ця інформація 
— не підтверджена. 

Більше про це ДТП та його наслідки  
читайте в наступному номері.

Наш кор.
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Страшно...

Моя міліція...

В Київській ОДА

Повний абзац!

Розпорядженням голови 
Київської облдержадміністра-
ції В. М. Шандри від 30 червня 
2015 року №239 при облдержад-
міністрації створено комісію з 
перевірки стану дотримання зе-
мельного законодавства. 

Очолив комісію перший за-
ступник голови Київської обл-
держадміністрації Л. Р. Парцха-
ладзе.

Завданням комісії є організа-
ція та проведення перевірки від-
повідності чинному законодавству 
розпоряджень голів, виконуючих 
обов’язки голів районних держав-
них адміністрацій Київської об-
ласті, наказів Головного управлін-
ня Держземагентства у Київській 
області, його територіальних ор-
ганів та здійснення виконавчими 
органами сільських, селищних, 
міських рад Київської області де-
легованих повноважень органів 
виконавчої влади у сфері ре-
гулювання земельних відносин за 
період з 01.01.08 р.по 01.06.15 р.

Протягом тижня зареєстрова-
но 19 крадіжок майна громадян, 4 
повідомленя про нанесення  тілес-
них ушкоджень, що призвели до 
короткочасного розладу здоров’я  
громадян, 14 дорожньо-транспорт-
них пригод, в результаті яких  5 
громадян  було травмовано, 4 пові-
домлення про пошкодження май-
на, 4 повідомлення  про вчинення 
насильства в сім’ї, 4 повідомлення 
про шахрайські дії.

04.07.2015 року з приміщення 
теплиці, яка розташована в с. Ка-
тюжанка гр. Ф. шляхом вільного 
доступу викрав бензопилу фірми 
«Штіль» та електродриль. В той же 
день було порушено кримінальне 
провадження за ст. 185 КК  Украї-
ни. Триває слідство.

04.07.2015 року близько 22:30  
в с. Козаровичі водій автомобіля 
«ВАЗ-21115», перебуваючи в стані 
алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд 
на жительку м. Києва гр. П., 1979 
р.н. Внаслідок ДТП гр. П. із пере-
ломом тазобедреної кістки та ноги 
доставлено до Вишгородської 
ЦРЛ.  По даному факту порушено 
кримінальне провадження за ст. 
286 КК  України. 

06.07.2015 року у гр. К. за місцем 
проживання в с. Нові Петрівці було 
скоєно крадіжку з його квартири 
гітари, фотоапарата та грошей в 
сумі 260 доларів США.  На місце 
події виїхала слідчо-оперативна 
група. В той же день розпочато  до-
судове слідство. 

Працівниками Вишгородського 
РВ ГУМВС України в Київській об-
ласті  постійно вживаються заходи 
спрямовані на попередження та 
розкриття злочинів. 

Під час проведення масових за-
ходів працівники міліції здійснюють 
охорону громадського порядку, для 
недопущення будь-яких порушень 
правопорядку.

В. О. Привалов, підполковник
міліції, т.в.о. начальника 

Вишгородського 
РВ ГУМВС України 

в Київській області                    

Створено комісію 
по перевірці 
дотримання 
земельного 
законодавства

«Соьгодні увечері в місті Бро-
вари в кіоску, що розташований в 
парку Шевченка по вулиці Київсь-
кій стався вибух, в результаті якого 
одна члюдина загинула. За попе-
редньою інформацією, в кіоску від 
перегріву вибухнув вогнегасник», 
— говориться в повідомленні. 

Відзначається, що на автобусній 
зупинці, біля якої розташований  
кіоск, знаходились двоє співробіт-
ників Броварського міськвідділу 
міліції, які очікували маршрутне 
таксі. Вони викликали «швидку» і 
кинулись витягувати з кіоску пора-
нену 59-річну жінку. Однак, лікарі  
не змогли врятувати жінку, вона по-
мерла в лікарні.

На місце вибуху прибули право-
охорнці. З’ясовуються обставини  
трагічної події». 

Стався вибух безпосередньо в 

Скандал дня: Аваков назначил известную аферистку 
Елену Тищенко главой ЧК по возврату активов

Конкретный пример — переат-
тестация гаишников. Под шумок 
создания полиции (которая, кстати 
сказать, находится вне правового 
поля — закона-то о полиции нет) 
Аваков срочно расформировал 
(якобы расформировал) ГАИ не-
скольких областей, объявив о «пе-
реаттестации». Т. е. народу сказа-
но о расформировании, а личному 
составу доведена информация о 
срочной переаттестации. Хотя рас-
формированные подразделения 
будут исполнять обязанности по 
поддержанию порядка на дорогах 
до 1 сентября.

Т. е. гаишников как бы нет (так 
народу объявили), но они работа-
ют. А кто хочет работать и после 1 
сентбря — должен пройти переат-
тестацию.

Что надо для переаттестации? 
Ну, как минимум подготовиться, 
правда? Какой там! Уже СЕГОДНЯ, 
в день расформирования, пред-
ставители министра разъехались 
по областям «переаттестовывать».

И тут самое время вспомнить так 
называемую «люстрацию» в ГАИ. 
Я общался со многими гаишника-
ми, и они открыто называли сумму 
— 2 тысячи долларов. И всё, лю-
страция пройдена. Кто-то сомне-
вается, что «переаттестация» — 
это всего лишь очередной отъем 
«относительно честно заработан-
ных денег» у гаишников? Которые 
потом будут сшибать отданное с 
«клиентов».

А полиция? А полиция с краси-
выми мальчиками и девочками так 
и останется витриной — вот, мол, 
идут реформы. А в конечном итоге 
старые проверенные кадры съе-
дят новых полицейских, которые 
искренне верят в свое предназна-
чение...

Не последним «пожирателем» 
полицейских станет новоназначен-
ный главмент Киева генерал Те-
рещук, которого запретил люстри-
ровать своим Указом президент 
Порошенко. С формулировкой «в 
целях обеспечения обороноспо-

Такого я даже от коррупционера 
Авакова не ожидал. Хотя понят-
но — очень немного осталось 
ему возглавлять ведомство, а 
потому старается ухватить как 
можно больше, уже и не особо 
таясь.

собности государства». То, что на 
генерале клейма ставить негде, ни 
президента, ни министра не особо 
интересует. Главное — за долж-
ность заплачено.

Но и это еще не всё. Цитирую 
тов. Авакова:

«Нечто техническое, но очень 
важное.

Приказом по министерству со-
здал — Управление по обеспече-
нию возврата активов, получен-
ных преступным путем

Начальником Управления назна-
чена Елена Тищенко.

Яркая незаурядная личность — 
пропорционально задачам, кото-

рые стоят. Таких специалистов 
единицы. Этот человек будет 
эффективен и поможет нам в 
возврате активов, которые были 
незаконно вывезены за пределы 
Украины».

По поводу «незаурядной лич-
ности» — целиком и полностью 
согласен. Кто может лучше афе-
ристов раскрутить паутины других 
аферистов? Тем более, что имен-
но Сергей Тищенко, экс-муж Елены 
Тищенко, тесно связан с Сергеем 
Курченко, которого пытается «раз-
деть» Аваков (тут, правда, может 
возникнуть конфликт интересов 
— Курченко на местных выборах 
обязался немножко подфинанси-
ровать Батькивщину, поэтому не 
удивлюсь очередной войне между 
Тимошенко и ее бывшими возды-
хателями).

Я писал о Елене Тищенко еще 
в апреле 2014-го, когда тов. Па-
шинский вытащил в Украину меж-
дународную аферистку, чтобы она 
возглавила Межведомственную 
рабочую группу по вопросам анти-
коррупционного законодательства.

А кто порекомендовал Елену Ти-
щенко господину Пашинскому? Не 
поверите — «враг Украины» Сер-
гей Тищенко, у которого с Пашин-
ским общий бизнес )))). А Пашин-
ский передал грамотную девушку 
Авакову — но, уверяю вас, не для 
того, чтобы «противодействовать 
коррупции», а чтобы делать то, что 
она умеет делать лучше всего — 
«вымывать» бабло.

Ибо Елена — действительно ге-
ниальная тетка, до которой многим 
нашим хитросделанным бизнесю-
кам еще расти и расти.

Рекомендую — здесь описаны 
лишь немногие из ее удачных опе-

раций.
Процитирую фрагмент:
«По материалам следствия, 

Елена Тищенко считается одним 
из ключевых руководителей ор-
ганизованной преступной группи-
ровки, созданной бывшим главой 
крупнейшего в свое время част-
ного казахского БТА-банка Мухта-
ром Аблязовым. Познакомившись 
с ним в 2010 году, гражданка Укра-
ины Тищенко сначала работала 
на банкира как обычный юрист, 
а вскоре, став его доверенным 
лицом, начала координировать в 
России действия «обвиняемого 
Аблязова по легализации имуще-
ства, похищенного преступным 
путем, в целях придания види-
мости правомерного владения», 
а также «с целью недопущения 
изъятия и наложения обеспечи-
тельных мер на эти активы со 
стороны кредиторов, в том чис-
ле Агентства по страхованию 
вкладов».

Среди этих активов, по дан-
ным следствия, расположенный в 
Санкт-Петербурге логистический 

парк Колпино, незавершенный 
торговый центр на площади Паве-
лецкого вокзала в Москве, крупные 
земельные участки в столице и 
Домодедовском районе Подмоско-
вья, участки и недостроенные ло-
гопарки в Свердловской, Новоси-
бирской, Волгоградской областях и 
т. д. — всего на сумму более $3,3 
млрд.

Масштаб деятельности Елены 
Тищенко поражал. По собственно-
му её выражению, она контролиро-
вала «84 процесса, а с Домодедов-
ской землей — больше ста».

В деле множество свидетельств 
о подкупе (да что там подкупе — 
просто покупке) судей для выне-
сения «правильных» решений. 
Доказательная база такая, что в 
Штатах, например, девушка пошла 
бы лет на 200.

Но это Россия. Всё решают 
деньги (привет Сердюкову). И по 
какой-то непонятной причине огра-
бленный банк отзывает граждан-
ский иск на 439 миллионов дол-
ларов и заявляет, что «не имеет 
претензий».

И тут — о,  чудо! — Елена Ти-
щенко буквально в последний день 
т. н. «экономической амнистии» 
умудряется попасть под нее и 
освобождается. После чего срочно 
улетает в Лондон.

Пикантность ситуации еще и в 
том, что Аваков сделал из мошен-
ницы.... узницу режима Путина, за-
явив, что она «провела 4 месяца в 
той же камере следственного изо-
лятора, где после держали Наде-
жду Савченко, из них 2 недели на 
голодовке».

Это ли не цинизм — сравнивать 
Савченко с аферисткой, пусть и ге-
ниальной?

Я верю, что г-жа Тищенко быстро 
«найдет активы» (с). А вот дальше 
что? Кто-то верит, что эти активы 
вернутся в Украину? Ага. щас-с-с.

Курченко, Тищенко, Пашинский, 
Аваков — вся страна понимает 
прекрасно, что это одна гоп-ком-
пания. Так что, в лучшем случае 
между собой перераспределят 
найденное. Не забыв, конечно же, 
в «общак» передать — чтобы «ци-
ничный барыга» не особо возму-
щался...

Так и живем...
Сергей Петровский

У Вишгородському 
районі і м.Вишгород 
з 01.07.2015 
по 07.07.2015 р.

На Київщині на зупинці вибухнув кіоск: загинула жінка.
В Броварах (Київська область) в кіоску в парку Шевченка на вул. 

Київській стався вибух, в результаті чого загинула жінка-прода-
вець. Про це в вівторок, 7 липня, повідомила прес-служба ГУ МВС 
в Київській області.

самому кіоску, який продає там 
воду мінеральну та інші продукти. 
За попередніми даними, дійсно ви-
бухнув вогнегасник. 

«Але зараз на місці працює слід-

чо-оперативна група і експерти. 
Вони з’ясовують дійсні причини за-
гибелі жінки, яка працювала у цьо-
му кіоску. 

Ще одна жінка отримала не знач-

Вибухнув вогнегасник?

ні осколкові поранення від скла. 
Але вибух був без послідуючого 
горіння», —- повідомив речник 
МВС Київської області Микола Жу-
кович.

Москва вважає контрпродук-
тивною ідею про резолюцію РБ 
ООН по створення трибуналу по 
краху малайзійського «Боїнга» 
на Донбасі. Про це заявив за-
ступник глави МЗС РФ Геннадій 
Гатілов, повідомляє ТАСС.

«Зараз необхідно дочекатися 
закінчення розслідування, а не 
приймати якихось поспішних резо-
люцій про створення трибуналу»,  
– підкреслив Г. Гатілов. Він повідо-
мив, що російська сторона поки не 
отримувала «ніяких текстів на цей 
рахунок».

Нагадаємо п’ять країн, серед них 
і Україна, хочуть створити міжна-
родний трибунал для покарання 
винних у знищенні на Донбасі паса-
жирського «Боїнга» малайзійських 
авіаліній. Ініціатори створення три-
буналу вважають, що якщо Росія 
накладе на це вето у Радбезі ООН, 
його можна обійти, проголосував-
ши рішення на Генасамблеї ООН, 
де права вето не існує.

Росія боїться 
трибуналу 
по збитому «Боїнгу»



 (а, хоча б)

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

ным отпуском придумал — сама 
Т. Горностаева или папа (не 
папа?) Шокин. Но без нее, реаль-
но, было бы сложно. Прямо, ту-
пик какой-то. А так: все нормаль-
но. Как в песне поется: подождем 
твою мать... В смысле — подож-
дем, пока родит (если родит), а 
там видно будет. 

Потому, что треугольничек 
этот, согласитесь, не простой. В 
каждом его градусе и в каждом 
миллиметре, так сказать, все 
наше прошлое, и настоящее, и 
будущее... 

Но я, собственно, не за всю 
Одессу. Я — за одну маленькую 
ее часть. За вербальную реак-
цию папы (не папы) В. Шокина на 
«наезд» на его дочку (не дочку) 
со стороны М. Саакашвили. По-
скольку в этой реакции, опять 
же, как в капле морской одес-
ской воды отразилась вся наша 
правоохранительная система. 
Точнее — то, что такой системой 
всегда считалось, считается, и, к 
сожалению, продолжает считать-
ся. 

Напомню: генпрокурор Шокин 
сказал журналистам, что дея-
тельность его падчерицы — про-
курора Горностаевой, которую 
критиковал Саакашвили, не про-
веряют.

«Она не может проверять-
ся, так как для проверки нужны 
конкретные факты незаконной 
деятельности. Саакашвили не 
предоставлял мне никаких до-
казательств против нее. Ка-
сательно Горностаевой я могу 
сказать следующее: по ее искам 
государству возвращено более 
160 миллионов гривен. А сумма, 
на которую она заявила исков, 
составляет более 400 миллио-
нов гривен. Фактически все иски 
были удовлетворены, а значит 
и обоснованы». 

Вспоминаете? Ну, конечно же, 
я уверен! Сколько раз каждый из 
нас это слышал, от самых раз-
ных чиновников и в самых раз-
ных вариантах: «А ты его за руку 
поймал»? «А у вас решение суда 
есть, что он украл?». «А у вас 
факты есть? Есть?! Ну, так беги-
те с ними в милицию! Или в про-
куратуру!». «А чего вы мне это го-
ворите? Какое вы имеете право 
человека грязью обливать? Мы 
на вас в суд подадим!».  

«ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ» 
ОБЩЕСТВО!

...Каждый чиновник прекрасно 
знает, что мы живем в «развитом 
демократическом» обществе. 
Где преступником человека мо-
жет назвать только суд, да и то — 
второй инстанции. И каждый из 
них, если, не дай Бог, кто его оби-
дит или назовет плохим словом, 
готов в этот самый суд бежать и 
до последней капли крови отста-
ивать свои честь и достоинство. 
А уж если кто, хотя бы, намекнет 
на то, что он, государственный 
человек, ворует, берет «на лапу» 
или что-то где-то «мутит», ис-
пользуя служебное положение!.. 
Тут — все. Трупом ляжет, воюя 
за «честное» имя. Журналисты 
знают. Многие не раз платили за 
свой длинный язык...

Так вот, самое обидное, что 
факты есть. Куча фактов. А как 
их может не быть, если воруют, 
дерибанят, пилят и мутят, практи-
чески все «начальники». Причем, 
не в Америке и не на Марсе, а в 
наших городах и весях. На наших 

глазах. И берут у нас. Практиче-
ски, у каждого. И на «сараях» по 
100 тысяч долларов тоже у нас 
на глазах ездят, и хоромы перед 
нашими халупами и «хрущевка-
ми» строят... Но мы с этими фак-
тами ни в милицию, ни в прокура-
туру, ни в СБУ, почему-то, бежать 
не спешим.

Нет, побежать с заявлением 
туда, конечно, можно. И  даже 
найти в милиции, прокуратуре 
или СБУ тех сотрудников, кото-
рые из чисто карьерных сооб-
ражений заявление с радостью 
примут и зарегистрируют. Если 
речь идет о какой-нибудь чинов-
ничьей мелочевке. Можно даже 
записать на диктофон вымога-

тельство взятки (обязательное 
условие), и даже наскрести де-
нег на саму взятку (у правоохра-
нителей их всегда нет). 

Только, во-первых: вряд ли эти 
«взяточные» деньги вам вернут 
(осядут где-нибудь в прокуратуре 
в качестве вещдока и не видать 
их вам, как свох ушей); во-вто-
рых: вряд ли клиент «сядет» (это 
не интересно ни правоохраните-
лям, ни судьям); в-третьих: вряд 
ли вам от всего этого станет луч-
ше, потому, что у «клиента» есть 
коллеги и друзья, которые вам 
такой «подлой подставы» долго 
не забудут...

Поэтому не бежим. 
А если попробовать копнуть 

поглубже и задаться целью «упа-
ковать» не какую-нибудь мелкую 
сошку, а рыбку покрупнее... Ну, 
из тех, что ездят на «сараях» 
по 100 штук «зеленых» и строят 
дворцы на «честно» заработан-
ных гектарах в нацзаповедниках 
или на общественных пляжах... 
Здесь сразу возникнут вопро-
сы. Много вопросов. Почему вы 
вдруг... Откуда у вас информа-
ция... Не предпринимали ли 
вы самостоятельно каких-либо 
шагов... Да, у вас обязательно 
примут заявление. И, широко 
улыбаясь, и, даже, дружески 
подмигивая, объяснят, что очень 
заинтересовались... И даже не 
они — руководство, которому 
они еще вчера доложили... И что 
это самое руководство уже даже 
взяло на личный контроль... И 
тоже немедленно доложило куда 
следует... И там тоже взяли на 
личный... Причем Сам!..

После этого дело будет долго, 
очень долго (надо же все, тща-
тельнейшим образом!) тянуться 
и, в конце-концов, умрет на ста-
дии досудебного расследования.  
А если по каким-то причинам не 
умрет, — вы найдете знакомых 
на центральном телеканале, 
привлечете народного депутата, 
позвоните знакомому помощнику 
министра, напишите Президенту, 
пригрозите самосожжением пе-
ред ВР Украины, — и дойдет до 
суда... То умрет в суде. 

Потому, что, сами понимаете: с 
одной стороны наш самый чест-
ный и справедливый в мире суд, 
в котором работают живые люди 
со своими немалыми потребно-
стями, с другой — чиновник, у 
которого все есть и которому ни-
чего не жалко когда ему грозит... 

Впрочем, все — и милиционеры 
с прокурорами, и судьи, и сам 
он, тем более, — прекрасно по-
нимают, что ничего ему не грозит. 
Кроме, конечно же, расставания 
с частью честно украденного 
имущества (помните экс-судью 
Львовского Апеляционного ад-
минсуда Игоря Зварича или 
председателя Апеляционного 
суда г. Киева Антона Чернушен-
ко?). 

Да, вот такая вот странная шту-
ка. Живет себе чиновник. Рабо-
тает на зарплату в 2 тыс. гривен. 
Но ездит на «Лексусе», имеет не-
сколько квартир и загородный за-
мок с бассейном, каждый отпуск 
проводит на дорогих зарубежных 

курортах. Это может быть очень 
высокопоставленный чиновник. 
Например, тот же бывший заме-
ститель А. Авакова Сергей Че-
ботарь. Или недавний главный 
«гаишник» страны Олег Ершов. 
Или чиновник рангом пониже: ка-
кой-нибудь председатель област-
ной экологической инспекции, 
начальник милиции, прокурор, 
судья или сотрудник райгосадми-
нистрации. Или, в конце концов, 
мэр города. Неважно.  

Коню понятно, что этот чинов-
ник заработал большое «бабло», 
торгуя своим служебным поло-
жением. Но «привлечь» его не-
возможно. Нету фактов. То есть, 
они есть, но, в то же время, их, 
как бы, нету. То есть, их так мно-
го, что... совсем не видно. 

Вот такой парадокс.  
Нет, на милиции, прокуратуре 

и СБУ, которые или сами руко-
водят коррупционными схемами, 
организовав их, или включены в 
такие схемы, или их «крышуют», 
свет клином, конечно, не сошел-
ся. Граждане, если что, и сами с 
усами: могут и факты собрать, 
и вымогательства на диктофон 
и даже камеру записать, и соб-
ственное расследование прове-
сти, и в суд обратиться. 

Я к тому, что совсем недавно 
(22 мая) наша ВР Украины при-
няла закон, включающий инсти-
тут общественного обвинения в 
уголовно-процессуальное за ко н-
о дательство Украины. В СМИ по 
этому поводу было страшно мно-
го шума и поздравлений. Мол, 
наконец-то! Свершилось!

Однако, вскоре выяснилось, 
что радоваться рано (о чем СМИ 
как-то скромно промолчали): наш 
осторожный и чрезвычайно де-
мократичный Президент возвра-
тил Закон Раде, заметив, что (ци-
тирую): «...права, що надаються 
Законом, …спричиняють ризики 
порушень Конституції і законів 
України, погіршення ситуації із 
дотриманням прав і свобод лю-
дини в державі, створюють за-
грози національній безпеці, чим 
нівелюється потенційний пози-
тивний ефект від прийняття 
Закону... Також необхідно вра-
ховувати, що надання Законом 
приватним особам права вико-
ристовувати технічні засоби 
несе суттєві загрози національ-
ній безпеці України. Зокрема, це 
сприятиме більш вільному ви-
користанню відповідних техза-

Циничные игры 
в «демократию» 

собів іноземними розвідками...»..
По словам Порошенко, нормы 

законопроекта нарушают кучу 
законов, статей Конституции и 
международных документов в 
сфере прав человека. 

Так что, ребята, не тут то было. 
Не с нашим недемократическим 
народным рылом, по мнению П. 
Порошенко, в демократический 
украинский правоохранительный  
ряд. 

То есть, все как и раньше: си-
стема у нас о-о-о-чень демокра-
тическая. А мы своими диктофо-
нами, микрофонами, камерами и 
прочими широко распространен-
ными гаджетами и прибамбаса-
ми может ее поколебать, нару-

шить и расстроить... Вот так вот. 
И вообще, в тяжелое военное 
время мы, тем самым, можем 
облегчить работу шпиенов. Их 
мать. Так, что пусть уж будет все, 
как и раньше, «демократически». 
Милиция с прокуратурой и СБУ 
пусть ловят, а вы, граждане, пи-
шите заявления...  

Нет, я, конечно, могу и оши-
баться. Поскольку Президенту 
виднее. Но если я в чем-то оши-
баюсь, то объясните мне, дураку, 
почему в нашей «демократиче-
ской», тотально коррумпирован-
ной  стране невозможно вспом-
нить хотя бы одного матерого 
«посаженного» коррупционера? 
Кроме какого-нибудь головы 
села, землемера и полурядового 
налоговика? Даже — после Рево-
люции достоинства? Даже, если 
он — бывший «регионал»,  всю 
весну 2014-го не снимавший с 
шеи, петлицы или околышка фу-
ражки  колорадской ленточки?

...С другой стороны, проблема 
совсем не исчерпывается тем, 
что с коррупцией, взяточниче-
ством и казнокрадством у нас 
никто не борется. Нам даже те-
оретически, морочат голову по 
поводу того, что такое коррупция.

ВЗЯТКИ — ЭТО 
НЕ КОРРУПЦИЯ. 

ЭТО — ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ...
Дело в том, что наши чинов-

ники, в том числе и правоохра-
нители, изо всех сил пытаются 
внушить нам, что коррупция 
— это примитивное взяточниче-
ство. Потому время от времени 
и вылавливают исключительно 
взяточников низшего звена — от 
землемеров до судей райсудов.  
И кричат на каждом углу: «Мы 
боремся с коррупцией!»

В действительности взяточни-
ка назвать коррупционером мож-
но лишь с большой натяжкой. Да, 
взяточник является коррупцио-
нером постольку, поскольку он 
получает незаконное денежное 
вознаграждение за злоупотре-
бление властными полномочия-
ми. Но взяточничество — самая 
простая и примитивная форма 
коррупции. При этом — проще 
всего доказуемая. Скажем так, 
это — первый и самый низший 
уровень коррупции.

Но существует второй, более 
высокий уровень. Когда деньги 
за ту или иную услугу не переда-
ются, а оказывается услуга вза-
мен. К примеру, судья получает 

от мэра квартиру или земельный 
участок. А потом, когда мэру не-
обходимо, выносит решение в 
его пользу. Или в пользу стороны, 
в которой мэр заинтересован. Но 
это — самый простой вариант. 
Более сложные раскрываются 
журналистами, занимающимися 
специальными расследования-
ми — Натальей Седлецкой, Дми-
трием Гнапом, Денисом Бигусом, 
Сергеем Лещенко, Мустафой 
Найемом и др. Как правило, они 
связаны с хитроумными схемами 
по воровству бюджетных денег 
— через тендерные закупки, про-
дажу товаров и оборудования че-
рез коммунальные и госпредпри-
ятия и т. д. Сюда же относится 
бесплатное получения земель-
ных участков на подставных лиц.

Такие преступления доказать 
гораздо сложнее, чем получе-
ние взятки. Но — можно. Другое 
дело, что, несмотря на многочис-
ленные журналистские рассле-
дования, ни Генпрокуратура, ни 
МВД, ни СБУ просто не обраща-
ют на них внимания. 

Наконец, существует «высший 
пилотаж» коррупции. Это — ког-
да должностное лицо в право-
охранительных органах, якобы 
выполняя свои должностные 
обязанности, на самом деле за-
нимается «выбиванием денег» с 
бизнесменов или, вообще, «от-
жатием» бизнеса.  Вспомните, в 
чем М. Саакашвили на совеща-
нии с прокурорами упрекал Т. 
Горностаеву. В том, что предпри-
нимателю, который в Ренийском 
районе делает паромную пере-
праву, она направила письмо с 
требованием документов «с це-
лью последующего возможного 
иска к нему». А что ответил ему 
прокурор?

Что «конкретно в ситуации я 
не в курсе, именно по этой пе-
реправе, но хочу сказать, что 
это вписывается в принципе в 
функциональные обязанности 
прокуратуры». Именно поэтому 
так возмутился М. Саакашвили. 
Именно поэтому папа (не папа?)  
Шокин так спокойно заявил, что 
«Саакашвили не предоставлял 
мне никаких доказательств 
против нее». 

Действительно, какие могут 
быть доказательства против 
прокурорши, которая добросо-
вестно выполняет свои функци-
ональные обязанности? Пробле-
ма в том, что остановить такую 
прокуроршу не может никто: нет 
формальных оснований. 

Кроме, разве что, Саакашвили, 
получившего особые полномо-
чия от Президента. И которому, 
как раз, формальные основания 
не нужны потому, что его инте-
ресует суть дела. Не форма, а 
содержание.

Но, во-первых, за Саакашви-
ли — только одна область, хотя 
и Одесская. Даже если он и смо-
жет сломать корупционые схе-
мы, контролируемые из столицы, 
они останутся во всей стране. 
Во-вторых, удастся ли это сде-
лать — большой вопрос. Потому, 
что в такой ситуации Саакашви-
ли с Порошенко должны двигать-
ся в одном направлении: в том, 
куда идет Саакашвили. Но прак-
тические шаги, предпринимае-
мые Порошенко, свидетельству-
ют, как раз, об обратном.

Почему так происходит?.. 
    В. Борзовец

(Продовження 
в наступному номері)
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…В 2004 р., коли Арсеній Петрович був уже керівни-
ком… виконуючим обов’язки голови  Нацбанку… от тоді 
реальними постановами було запроваджено для всіх 
банків без виключення право надавати валютні кредити. 
А в кризу 2009 року за поданням уряду, під дуже великим 
тиском кризи, було скасоване це право... через прийнят-
тя Закону у ВР України. І тоді припинився цей безлад, і  це 
ошукування людей. Тільки в 2009 році ми змогли на фоні 
кризи це зупинити… Вчора вночі, сьогодні почався про-
сто колосальний інформаційний фронт… від влади, від 
частини банків… які закидали всі засоби масової інфор-
мації, інтернет повідомленнями про те, що цей закон... є 
недопустимим… Але цей закон, можливо, перший в цій 
Верховній раді вирішує нагальні проблеми людей. 

В чому, взагалі, проблема? В тому, що в 2004-му році 
дали право банківській системі України видавати креди-
ти в валюті людям. До того не було такого дозволу. Щоб 
ви розуміли що це таке. Цим дозволом всі ризики видачі 
валютних кредитів з банків переклали на людей. Чому 
це не дозволялося? Тому, що всі знали: валюта україн-
ська,  вона не є стабільною… Що зробили? Враховуючи, 
що банки залучають гроші в валюті, і щоб вони не давали 
в гривнях і не брали на себе ризики падіння курсу грив-
ні, вони цей ризик переклали на людей. І це освятили 
Національним банком. Люди можуть не знати, що бра-
ти кредити в валюті  — просто дуже небезпечно. Тому, 
що воно все може в одну мить обвалитися. Але держава 
це знає. Національний банк це знає. Вся банківська си-
стема це знає. І приватні банки багато років тиснули на 
Національний банк, давали хабарі, умовляли прийняти 
постанову, щоб взяв комерційний банк в валюті ресурс, і 
віддав людям в валюті. І щоб потім падіння курсу гривні 
компенсовували люди із своєї кишені. Це був реальний 
злочин проти людей. 

Люди, коли подивилися: є в гривні можливість кредит 
взяти — там відсотків 25-30 річних, а в валюті — 14-15%. 
І вони подумали, що це — дешевший кредит і його більш 
вигідно взяти. А насправді-то в житті зовсім по-іншому. 
Набагато дорожчий кредит в валюті. Тому, що коли падає 
курс гривні, вони платять вдвічі-втричі більше… Тобто, 
людей просто вели в оману. Але винна в цьому не лю-
дина, вона — не фінансист, не банкір, а винна в цьому 
держава, яка не захистила інтереси людей глобально. 
І пішла, врешті-решт, на оці всі манівці, які комерційні 
банки пропонували Нацбанку, і прийняли рішення не в 
інтересах людей, а в інтересах приватних комерційних 
банків. Сьогодні ми маємо наслідки.

Наслідки в тому, що гривня абсолютно на штучних опе-
раціях обвалилася. Це — не природнє падіння гривні. 
Це — спекуляціі, махінації, які призвели до вимивання 
золотовалютного резерву, і збагачення, десь, приблизно, 
5-6 банків в Україні. Які наближені до влади. А люди — 
заручники. І їм зразу всі ці кредити в валюті перераху-
вали  в 2,6, в 3 рази дорожче, і вони, ці люди стали бан-
крутами. Кожна родина! І сьогодні держава говорить: це 
— не наша справа. Хай тепер люди платять що у них є, 
віддають свої, оці маленькі  квартири одно- двокімнатні, 
віддають все, що у них є, але хай повертають приватним 
банкам кредити. Я хочу вам сказати, що це — абсолют-
но недержавницька, несправедлива, нелюдська позиція. 
І скільки би зараз по всій країні не пускали інформацію 
про те, що це — страшний закон, що людей треба кинути 
і нехай вони самі з цим розбираються, у нас вистачить 
сил пояснити це аналітично, цифрами, фактами, і прий-
няти правильне рішення. І мені дуже шкода, що сьогод-
ні заслабкі депутати, на яких почався тиск — приватних 
банків, в тому числі частини влади, і сьогодні депутати 
почали здаватися і писати свої певні заяви. А тепер я 
хочу, щоб ми з вами дійсно подивилися на цифри. 

Що ще сьогодні роблять? Сьогодні  для того, щоб зняти 

відповідальність з влади, натравлюють одних людей на 
інших. Вони говорять тим, у кого заморожені депозити, 
що вони їх не отримають, якщо дозволять перерахувати  
валютні кредити. Потім кажуть частині людей: якщо цих 
людей захистять, то ви з своїх кишень заплатите за це 
щастя. Це — неправда. Для того, щоб владі уникнути від-
повідальності, вона зіштовхує різні частини нашого наро-
ду між собою, щоб люди один одного, вибачте, нищили, 
зчепилися в такій боротьбі, проти один одного, а влада в 
цей час нормально собі почиває на лаврах…

А тепер про цифри. Суть в тому, що є певна забор-
гованість людей перед приватними банками за валютні 
кредити, які вони взяли. Гривня знецінилась, їм потрібно, 
практично, втричі більше грошей, щоб покрити ці креди-
ти. У них цих грошей немає. Що це за люди? Це люди, 
по-перше, які представляють самий малий бізнес. Вони 
закладали свої квартири, закладали все, що у них є, щоб 
в період кризи взяти якусь копійку, почати маленький біз-
нес, і самозабезпечити свою родину, і забезпечити, хоча 
б, себе, роботою. Друге. Це — молодіжні іпотечні креди-
ти. Які давалися молоді через банки, в валюті, і вони ку-
пували одно- двокімнатні квартири. І більше там особли-
во ніхто не брав ці кредити. І, безумовно, сьогодні вони 
виплатили частину цих кредитів. Деякі половину, деякі 
— трохи більше. А у них зараз все це забирають. Яка 
вартість питання? Оце саме головне. Покажіть слайд 
№7.

Ситуація з прийняттям Закону України
за кредитами в іноземній валюті»

Я погоджуюся тут з пані Яресько, що реальна сума, 
яку потрібно мати, щоби закрити цей Закон 1558-1, який 
дозволяє заплатити кредити по курсу Нацбанку грив-
ня-долар, який був на той момент, коли кредити брали-
ся. Сума точно порахована до копійки. 94 млрд. 400 млн. 
грн. Це різниця в курсах. Зрозуміло, що її треба покрива-
ти. А тепер давайте подивимося, чи потрібно тут задія-
ти хоч одну копійку державних грошей, і хоч одну зайву 
копійку, яку можуть витратити банки. В першу чергу, про 
що я хочу сказати: це про те, як банки сьогодні поводять-
ся з цією абсолютно «мертвою» заборгованістю людей. 
Тобто, люди їх погасити не можуть. Це вважаються вже 
«мертві» кредити, які не погашаються. Що роблять бан-
ки? Вони наймають колекторські компанії. А тепер питан-
ня: за скільки вони продають цей борг? З якою скидкою? 
Вони продають його зі скидкою від 50 до 90%, тобто, по 
суті, іноді за 10% суми. Колекторська фірма приходить, 
платить 10% з суми заборгованості, забирає боржни-
ка, банк закриває цей кредит, потім з цього боржника, з 
його друзів, з родичів, з дітей, з батьків забирають все, і 
потім колекторська фірма в тіні ділиться з банком тими 
прибутками, які вони отримали. А оці 90% дисконту вони 
покривають за рахунок резервних фондів. Тобто, фонд 
резервування вкладів, який є в кожному банку. А тепер 

питання: а чим можливо це покрити і правильно прове-
сти реструктуризацію цієї заборгованості?

Покажіть слайд 8, будь-ласка. 

На слайді 8 ви бачите, що Національний банк видав 
тім проблемним банкам, яким заборгували ці люди, дер-
жавні гроші. В кредит. Для того, щоб вони розрахувалися 
з людьми по депозитам. Вони з людьми не розрахували-
ся. Люди сьогодні стоять на інших майданах, оскільки не 
отримують своїх депозитів з банків. Але подивіться на 
цифру: 107 млрд. 247 млн. Це точна бухгалтерська циф-
ра, яка є в Національному банку на 1.06.15 року. Це — 
мертва заборгованість всіх оцих банків, які перераховані, 
перед Нацбанком, борги, яка ніколи не будуть погашені. 
Розумієте? А з цієї суми 46 млрд. грн., які вже самим На-
цбанком визнані неліквідними. Що це означає? Що перед 
цими банками є заборгованість людей в валюті. А ці бан-
ки заборгували Нацбанку суму, яка значно перевищує те, 
що заборгували люди. Тобто, це, практично, реструкту-
ризація взаємної заборгованості, яка не потребує жодної 
копійки грошей. Розумієте? І що вони сьогодні роблять? 
Вони заплющують очі на оцей борг приватних банків пе-
ред державою, роблять вигляд, що його не існує, вони 
його пролонговують щомісячно чи кожні три місяці. Інши-
ми словами, держава вже за це заплатила. А з людей 
тягнуть останні копійки, хоча з них вже взяти немає чого. 
Тому запам’ятайте цю цифру 107 млрд. 147 млн. 

А тепер покажіть слайд  №9. 

Кожен комерційний банк, — приватний, не приват-
ний, — не має значення, зобов’язаний на кожну гривню, 
на кожен долар виданого кредиту створювати резерви 
за активними операціями банків. Тобто, іншими слова-
ми, видали кредиту, наприклад, на 100 тисяч, і тут же 
зарезервували певну суму грошей і вони зберігаються 
в тому числі на коррахунках в Нацбанку. А якщо про-
блемний кредит, — а всі валютні кредити проблемні до 
єдиного, — там іде резервування 1 грн. до 1 грн. Тобто, 
іншими словами: рівно стільки, скільки люди заборгува-
ли, зарезервовано в усіх комерційних банках, і це обігові 

2 липня ц. р. ВР України з другого разу прийняла 
Закон «Про реструктуризацію зобов’язань за кре-
дитами в іноземній валюті». З першого разу за цей 
Закон (в третьому читані) проголосувало 225 депу-
татів. Вдруге — 229 з усіх, без виключення, фракцій.

Одразу після цього у Facebok просто збурило. Не-
щасних «валютопозичальників» звинуватили у всіх 
смертних гріхах, починаючи з бажання «попаразиту-
вати» за рахунок всього іншого народу, і закінчуючи 
розвалом держави.

Обурився Президент України П. Порошенко, 
обізвавши учасників фінансового Майдану, які 
заблокували цього дня ВР України, «проплаченими 
тітушками».  Впала в істерику міністр фінансів Н. 
Яресько.  Розродився «заупокійним» прес-релізом 
Нацбанк. 

Купа депутатів раптом «отямилася» (неначе їх 
перед цим зазомбували) і кинулася шукати привід 
«відкликати голос», скасувати рішення через пору-
шення регламенту і т. ін. 

А наступного дня в прямому ефірі «Шустер LIVE» 
на 112-му виступила Ю. Тимошенко.

Заради цікавості, уважно прочитайте її виступ, 
який ми друкуємо, практично, без скорочень...

«Я побачив популістів-політиків, які, намагаючись 
сподобатися тій чи іншій частині суспільства, став-
лять під загрозу існування фінансово-банківської 
системи країни, стабільність економіки, і роздачу 
нездійсненних обіцянок, чітко розуміючи, що неспра-
ведливо за рахунок коштів всіх платників податків за-
довольняти інтереси 65 тисяч тих, які не хочуть або 
іноді не можуть обслуговувати кредити...». 

«Я частково відповів на це питання (щодо валютних 
кредитів — авт.). Сьогодні цей курс є продуктом спе-
куляцій. Немає на сьогоднішній день жодних підстав, 
щоби українська валюта так була знецінена. Я обіцяю, 
що негайно будуть ініційовані речі в двох напрямках. 
Перша річ: що ми маємо сьогодні проконвертувати всі 
валютні кредити в гривню по фіксованому минулому 
курсу...».

Кандидат в Президенти:
13 квітня 2014 р.

Президент:
3 липня 2015 р.
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«Про реструктуризацію зобов’язань
як дзеркало українського суспільства
кошти, якими користується Нацбанк. Подивіться на цю 
суму: 290 млрд. 500 млн. Це — резерв, який створений 
по закону в усій банківській системі України для покриття 
таких проблемних кредитів. Тобто, резерви передбачені, 
і коли банки продають колекторським компаніям за 10% 
ці кредити, то вони з цього резервного фонду і так га-
сять це, але потім просто в тіні ділять ці гроші. А чи не 
чесніше сьогодні взяти резерви за активними операціями 
банків, взяти заборгованість банків перед Нацбанком, і 
нормально реструктуризувати ці кредити, безболісно — 
для держави, для банківської системи, і для людей. І тоді 
можна знайти консенсус. Закон 1558-1 і дає цей консен-
сус для країни. Тому,що відповідальність за те, що такі 
валютні кредити призвели до банкрутства молодих ро-
дин, найменших бізнесменів, які щось роблять на само 
зайнятості для себе, лежить на державі, які дала пра-
во давати валютні кредити, розуміючи, що ризики бан-
ки переклали на людей, банки, які складають, до речі, з 
людьми такі контракти, які, насправді людину вже зразу в 
кабалу садять. От у мене в руках одна з кредитних угод. 
Я хочу вам сказати: це не просто кабала. Це людину пе-
ретворюють назавжди, практично, в раба. Наприклад, 
якщо взяли кредит під кофе варку, і тут же у у цих людей 
є квартира, то в банку так виписують контракт, що якщо 
90% відсотків заплатили за кофеварку, а 10 не покри-
ли, то вони мають право забрати квартиру. Це ж просто 
повна правова вакханалія! Причому, вони примушують 
людей страхувати те майно, яке в іпотеці. І, причому, в 
своїх страхових компаніях. А де тоді страховки, які люди 
вже оплатили своїми грішми? Проти людей працює вся 
система повністю! І інтереси людей не враховуються ні 
в законах, ні в інструкціях, ні в таких угодах. Я хочу вам 
сказати, що зараз нацьковують всю країну на цих людей, 
які в силу певних обставин взяли ці валютні кредити. То-
бто, копійчані кредити. Там людей просто дуже багато. 
Тому така сума. Але кредити копійчані. Але чому не гово-
рять? Покажіть, будь-ласка, слайд №11. 

Це треба знати, розумієте? Людей тримають абсолют-
но із заплющеними очима. Подивіться! Це – порівняння 
відсоткових ставок при іпотечному кредитуванні в різних 
країнах. Поясніть мені, будь-ласка, що, ці банки приват-
ні не заробили? Якщо вони віддають під 13, 14, 15, 17 
відсотків річних людям валютні кредити? Віддавали? І 
подивіться на інші країни. І тому, якщо ми говоримо про 
оці валютні кредити, люди за них сплачують відсотки 8 
років, це теж розрахунок дуже простий: подивіться на 
10-й слайд і вам стане зрозуміло, що банки ні в чому не 
постраждали. 

За 8 років люди лише відсотковими ставками сплатили 
112% від суми кредиту, яку вони взяли. Тобто, вони ре-
ально покрили вже цей кредит.  А вони продовжують пла-
тити відсотки тому, що не врегулювали проблему. Про-
блему треба було врегулювати давним-давно. Але це не 
робилося абсолютно невипадково. І тому: якщо почали 
вже цькувати цих людей, то треба один раз зібратися 
всім разом, подивитися на ці цифри, і чесно абсолютно 
сказати, що без втрат для держави, без будь-якого ущер-
бу для людей, у яких сьогодні заморожені депозити, без 
будь-яких втрат для банківської системи, сьогодні можна 
взаємно списати всі ці борги, там де є абсолютно непла-
тоспроможні люди.  І ще додатково конвертувати це в 
гривню, то вони почнуть платити ці кредити, і банк може 
отримати потрійну вигоду. 

По-перше, ним буде списана частина неліквідної за-
боргованості банків перед Нацбанком, які в іншому разі 
ніколи не будуть погашені, і це означає покращення ба-
лансу банку.

По-друге, оці фонди резервування, які нараховуються 
на «мертві» кредити, якщо провести взаємозалік, то такі 
резервні фонди банку не треба буде тримати і не треба 
заморожувати гроші.

По-третє, почнуть поступати від людей кредитні кошти, 
вони будуть платити те, що вони здатні заплатити. Але 
головне, що ми отримаємо від цього: це повернення до 
життя сотень тисяч родин. Які сьогодні не живуть, не 
сплять, вони покінчують життя самогубством, вони сьо-
годні, практично, ідуть на вулицю, коли у них забирають 
отой останній куточок, в якому вони живуть… Це — не 
заможні люди! Це — люди, які живуть з останніх копій-
ок! Це — люди, які вже не мають життя. Повернути їх 
до життя — це свята справа держави. Але держава цьо-
го не робить. І тепер, коли вчора був прийнятий цей за-
кон… Тому, що колекторські компанії діляться з полови-
ною країни! Це — потужна тіньова хабарницька система. 
Причому, побудована на насиллі. На тих компаніях, які 
колись вишибалами працювали в 90-х роках… Сьогод-
ні вони собі роботу знайшли. Вишибати оцих нещасних 
людей… І вони діляться. Тому, що це є загальна вигода, 
сьогодні піднявся такий ґвалт... 

А що стосується пані Яресько, міністра фінансів, я з ве-
ликою повагою ставлюсь до пані Наталі… Але коли вона 
говорить слово «справедливість», то хотілось би, щоб 
уряд починав з себе. Сьогодні всі, практично, урядовці, 
ну, не всі, скажемо, більшість, включаючи пані Наталю, в 
своїх деклараціях пишуть доходи, від розподілу дивіден-
дів. Що це означає? Вони десь власники в компаніях, по-
тім компанія закінчує рік, розподіляє дивіденди, і вони їх 
отримують. Мені хочеться задати пані Наталі лише одне 

питання: чому сьогодні на пенсії працюючих пенсіонерів 
податок 32%, а на дивіденди приватних компаній — 5%? 
Де справедливість? І якщо ми будемо говорити про нашу 
«європейськість», про шлях в Європу, про Європейські 
реформи, то треба з себе починати, тому, що в європей-
ських країнах податок на дивіденди — від 20 до 25%. 
Тому, що всі розуміють, що це — не бідні люди, і що вони 
мають заплатити податок, а коли у нас реформи поляга-
ють в тому, що 32% беруть з пенсіонерів, які в нас скоро 
вже траву їсти будуть, розумієте, вони скоро вже в ма-
газин зайти не зможуть, в аптеки вони вже не ходять, їм 
там в аптеках вже немає що робити, і коли з них знімають 
32%, а дивіденди залишають 5%, то в такій країні міністр 
фінансів не має права вголос говорити слово «справед-
ливість». Я з повагою ставлюся до її професіоналізму. 
Але чому така нерівність? І чому такі підходи? І чому так 
ставляться сьогодні до людей? Треба, мені здається, оці-
нювати роботу влади виключно по одному критерію: що 
в цій країні відчувають люди? Оце і є оцінка влади. І коли 
сьогодні найкращі міжнародні інститути проводять до-
слідження в Україні і в Україні лише 3% людей вважають, 
що економічна ситуація в країні стабільна, і я думаю, що 
ці 3% людей можна поіменно назвати, ну, тому, що вони 
всім відомі, то тоді це не нормальні реформи. І це абсо-
лютно помилкова стратегія. Сьогодні обрана стратегія, 
яка робить людей не просто такими, що не сприймають 
реформи, а агресивно налаштованими проти самого 
поняття реформ. В такій країні дуже важко буде робити 
будь-які зміни. Коли суспільство, влада, парламент, де-
путати не є однією командою. Тому, що одні живуть по 
однім правилам, а другі живуть по принципово іншим 
правилам. І їм нічого не горить, і нічого не болить. 

І тому я вважаю, що ті депутати, які проголосували за 
закон, який реструктуризує валютні кредити, ці депутати 
мусять цей закон утримати. І ми мусимо захистити цих 
людей. І не дати нацькувати одну частину суспільства на 
іншу. 

Від редакції:
Завжди дуже корисно прислухатися до опозиції: ін-

коли її представники розказують таке, чого ніколи не 
почуєш від представників влади — максимум прав-
ди про владу. (Всю правду не почуєш, навіть, від 
опозиціонерів, особливо — українських). 

Як би ми з вами, шановні читачі, не ставилися до 
Ю. Тимошенко, в її виступі набагато більше правди і 
про нашу державу, і про наші банки, і про наших ва-
лютних позичальників, і про наших депутатів, і про 
наше суспільство, і, нарешті, про Закон України «Про 
реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іно-
земній валюті».

Втім, про державу, банки і депутатів ми і так знали 
немало.  А от про суспільство...

Теоретично, начебто, і так розумієш, що яке су-
спільство — така й влада. Але, врешті-решт, ми ж не  
«ватніки-росіяни», щоб так легко вірити сьогодніш-
нім міністрам на чолі з А. Яценюком та Нацбанку, ке-
рованому п. Гонтарєвою. Щоб так легко «вестися» на 
абсолютно ідіотську (вибачте на слові) казочку про 
«нещасних» банкірів та «жадібних» позичальників, 
які, бачте, винуваті, що зазіхнули на «дешеві» валют-
ні кредити. Чесно скажемо: от кого-кого, а банкірів 
нам не жаль. Аніскілечки. Вони своє вже отримали 
на багато років наперед. Між іншим — за наш з вами 
рахунок. 

...А народному депутату від нашого округу Я. Мо-
скаленку — щира подяка за те, що, по-перше, прого-
лосував за цей Закон, по-друге, — за те, що не став 
вибачатися ні перед ким за «помилку» і «затміння», 
яке на нього, начебто, найшло. І не побіг  «відклика-
ти» свій голос. 

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила проект закону 
1558-1. що зобов’язує банки реструктуризувати усі споживчі 
кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без 
обмеження суми заборгованості, за курсом на дату укладан-
ня такого договору (тобто, в більшості випадків, по курсу 5 
гривень за доллар).
Прийняття цього закону — це виклик справедливості в 
Україні. Сьогодні весь Уряд працює над тим. аби підвищи-
ти рівень справедливості у нашому суспільстві. Проте цей 
закон аж ніяк не допомагає в цьому.
Сьогодні одні громадяни України, що взяли позики в банках, 
незважаючи на кризу, справно платять по своїм кредитам. 
Інші громадяни взагалі не беруть кредити, аби не брати на 
себе ризики, що асоціюються з ними. Треті взяли валютні 
позики, але домовилися з банками про добровільну реструк-
туризацію цих кредитів і продовжують сплачувати їх. Але чо-
мусь депутати вирішили подбати про інтереси лише зовсім 
невеликої частини позичальників, що взяли валютні кредити.
Потенціальні втрати цілої банківської системи від такого кро-
ку складуть 95 млрд гривень — це більше, ніж буде витраче-
но на оборону та правоохоронну діяльність у 2015 році. І ці 
кошти платитимуть всі громадяни, в формі погіршення стану 
нашої банківської системи, нових банкрутств банків, втрат 
депозитів громадянами, що ні в чому не винні.
Це — популізм, який не має нічого спільного зі справедливі-
стю.

Національний банк України рішуче наполягає на відхиленні про-
екту Закону України 1558-1 «Про реструктуризацію зобов’язань 
за кредитами в іноземній валюті»...

...Прийняття законопроекту 1558-1 матиме руйнівний харак-
тер для фінансової та банківської системи... Під загрозу буде 
поставлено не тільки стабільність банківської системи, а й до-
бробут усіх громадян.

Так, якщо всі кредити, надані фізичним особам-резидентам в 
іноземній валюті конвертувати в гривню за курсом 5,05 грн./дол. 
США, то банківська система понесе збитки в сумі близько 100 
млрд. грн.

Реалізація зазначених положень спричинить те, що банківська 
система втратить здатність дотримуватися обов’язкових нор-
мативів капіталу, що призведе до необхідності негайної капіталі-
зації банківської системи, у тому числі державою через рефінан-
сування, — а це додаткове суттєве навантаження на державний 
бюджет. Такі нововведення призведуть до масового віднесення 
банків до категорії неплатоспроможних, збільшення витрат Фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, передбачені законопроектом заходи суттєво по-
рушують баланс прав сторін кредитного договору - кредиторів 
та позичальників у бік споживача, покладаючи весь тягар збитків 
виключно на банківську систему. Це не лише суперечить перед-
баченим Цивільним кодексом України принципам справедливості 

Примусова конвертація валютних кредитів згідно з законопроектом 1558-1 
зруйнує фінансову систему України, — Національний банк України

                                              02.07.2015                         прес-реліз
та вільного врегулювання сторонами договірних стосунків, але 
й створює підґрунтя для порушення прав інших клієнтів банків - 
їх вкладників.

Згідно з чинним законодавством питання щодо реструктури-
зації заборгованості за кредитними договорами (погашення кре-
диту за спеціальним курсом або продовження дії договору), уне-
сення змін до кредитних договорів стосовно порядку погашення 
кредиту, пені, штрафу вирішуються безпосередньо кредитним 
договором між кредитором і позичальником.

А згідно з частиною 12 статті 11 Закону України «Про захист 
прав споживачів» кредитодавець має право проводити за погод-
женням із споживачем реструктуризацію заборгованості за до-
говором про надання споживчого кредиту.

Звертаємо також увагу, що статтями 5 та 47 Закону Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність» визначена економічна не-
залежність банків і самостійність у проведенні ними кредитної 
політики, яку вони мають здійснювати, гарантуючи беззбит-
кову діяльність та враховуючи ризики неповернення кредитів. 
Банки визначають порядок залучення і розміщення коштів на 
власних умовах та на власний ризик, самостійно встановлюють 
рівень відсоткових ставок та комісійних винагород.

Національний банк України вважає, що врегульовувати вище-
зазначене питання необхідно виключно на добровільних та до-
говірних засадах.
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44-та сесія райради
Вышгородщина

За пропозицією головуючої Іри-
ни Побідаш присутні хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять 
Вишгородського міського голови 
Віктора Решетняка, який раптово 
помер 14 червня 2015 р. 

Потім І. Побідаш довела до 
відома присутніх, що Т. Попо-
ва вийшла з депутатської групи 
«Вишгород» і вступила в депу-
татську групу «Соціальна спра-
ведливість». 

Також, головуюча повідомила, 
що в районній раді створена де-
путатська група «Солідарність» 
під керівництвом Л. Шморгуна 
(ще один уповноважений пред-
ставник — О. Опімах), в яку, окрім 
них увійшли ще А. Корзаченко, 
О. Мороз, Г. Панамарчук, А. Ру-
тян, В. Стукач, В. Степанечко. 
Мета групи — обє’днання зусиль 
громади на реалізацію в рай-
раді стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020» та Закону Украї-
ни «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад».

З цього приводу, правда, по-
трібно зауважити наступне. 
Перше: І. Побідаш зачитала не 
8 прізвищ, а значно більше. Дру-
ге: Г. Панамарчук, наскільки ми 
пам’ятаємо,  є членом депутат-
ської групи «Вишгород», а, отже, 
не може одночасно знаходитися 
ще в якійсь депутатській групі. 
Оскільки про вихід його з депу-
татської групи «Вишгород» мені, 
наприклад, нічого не відомо. 

...Після цього І. Побідаш вже го-
това була запросити до доповіді 
по 1 питанню порядку денного 
О. Горгана, однак до мікрофону 
вийшов представник депутатсь-
кої групи «Соціальна справед-
ливість» В. Куляєв. 

Депутат від імені цієї групи під-
креслив, що є кілька нагальних 
питань, яких немає в порядку 
денному, але які необхідно термі-
ново заслухати на сесії:

— щодо добровільного об’єд-
нання територіальних громад та 
позицію голови райради з цього 
питання;

— щодо планування роботи з 
проведення профілактичних за-
ходів запобігання злочинності у 
літній період (заслухати началь-
ника міліції П. Панфьорова);

А також:
— доручити постійній комісії 

районної ради з питань охорони 
здоров’я провести моніторинг 
цін на лікарські засоби в аптеках 
району. Визначитися з переліком 
аптек, які доцільно залучити до 
участі в соціальних проектах;

— ініціювати звіти депутатів об-
ласної ради  Приходька О.О. та 
Шубко І.В. на сесії районної ради 
щодо роботи по захисту інтересів 
громади району, ініціювання пи-
тань життєзабезпечення району, 
результативність  роботи тощо;

— Вишгородській районній 
раді звернутися до Вишгород-

Перший раз керівництво Вишгородської районної ради 
попробувало зібрати 44-ту сесію ради 11 червня ц. р., однак, 
до кворуму, — 30-ти депутатів із 60-ти, — не вистачило кілька 
чоловік. Отже, посиділи хвилин із па’ятнадцять, почекали — і 
розійшлися. Звичайно, жаль було, що не розглянули цілий 
ряд важливих для району питань, жаль було депутатів та 
сільських голів, які витратили немало часу, щоб добратися до 
райцентру, в тому числі й із самих найвіддаленіших куточків 
району. Однак, нічого не поробиш: закон є закон, і якщо, хоча б, 
половина депутатів на сесію не прийшла, сесію проводити не 
можна. Інша справа, звичайно, — чому не прийшла. Але це вже 
потрібно запитувати у І. Побідаш та самих депутатів...

25-го червня кворум був, навіть із запасом у кілька депутатів. 
Отже, 44-та сесія районної ради, в якій взяли участь голова 
Вишгородської РДА О. Горган та депутати Київської обласної 
ради І. Шубко та О. Приходько, розпочалася вчасно.  

ської міської ради з питанням 
про надання інформації щодо 
поліпшення житлових умов ма-
тері загиблого афганця Л. П. Ма-
ковецької та учасника бойових 
дій в Афганістані В. С. Медвед-
чука.

Окрім того, винести на роз-
гляд чергової сесії питання «Про 
внесення змін до Вишгородської 
районної комплексної програми 
«Турбота» на 2011-2015 роки» 
та «Про затвердження Порядку 
надання одноразової матеріаль-
ної допомоги  малозабезпече-
ним громадянам Вишгородського 
району за Вишгородською рай-
онною комплексною програмою 
«Турбота» на 2011-2015 роки» (з 
метою забезпечення соціального 
захисту осіб із сімей, які переб-
увають у складних життєвих об-
ставинах, учасників АТО, важко 
хворих та інших вразливих кате-
горій населення району). 

В. Куляєв у своєму виступі вис-
ловив немало претензій до пра-
воохоронних органів (із території 
району вивезено тисячі тонн річ-
кового піску, вирубуються ліси, 
наркомани обкрадають села, ма-
лолітнім в магазинах продають 
спиртні напої та цигарки), однак, 
міліція діє не дуже оперативно. З 
іншого боку, цілі «групи захвату» 
із собаками розганяють торговців 
сільгосппродукцією на вул. Гру-
шевського. «Саме тому, — під-
креслив В. Куляєв, — я  звертався 
до голови райдержадміністрації 
із пропозицією провести круглий 
стіл з проблем роботи правоох-
оронних органів... А ми, замість 
того, щоб займатися всіма цими 
проблемами, об’єднуємося... Да-

вайте! Але ж нас жодного разу не 
зібрали і не вислухали нашу дум-
ку з приводу цього об’єднання.  
Однак, для того, щоб об’єднати-
ся, потрібно  розробити якийсь 
план, все прорахувати, пояснити 
людям і т. ін.»  

І. Побідаш запропонувала роз-
глянути ці питання в «різному».

...Доповідач по 1-му питанню 
— голова Вишгородської РДА 
О. Горган не став зачитувати з 
трибуни Програму соціально-е-
кономічного та культурного ро-
звитку Вишгородського району 
на 2015 рік. Та це й неможливо 

було зробити, оскільки вона має 
більше 100 сторінок. Натомість, 
О. Горган підкреслив, що прий-
мається вона занадто пізно, а, 
також, що ця Прогорама  має ці-
лий ряд недоліків, зокрема, в ній 
не відображені проблеми учас-
ників АТО, ситуація, яка склалася 
з добровільним об’єднанням те-
риторіальних громад і т. ін.

У відповідь на зауваження В. 
Куляєва з приводу роботи пра-
воохоронців О. Горган підтвер-
див, що місцеві правоохоронці 
не ведуть боротьбу з корупцією, 
неначе її на території району вза-
галі не існує. А з’ясувавши, що на 
сесії відсутні керівник Вишгород-
ського райвідділу міліції П. Пан-
фьоров та прокурор району Ю. 
Дмитрунь, голова Вишгородської 
РДА зауважив, що обоє повин-
ні поспішати не на засідання до 
своїх безпосередніх керівників, а 
на сесію; що, навіть, якщо вони, 
наприклад, захворіли, то, все 
одно повинні сидіти на сесії, на-
віть у бинтах та перев’язках; на-
решті, попросив передати обом, 
що якщо ще раз вони проігнору-
ють сесію райради, то він осо-
бисто звернеться до президента 
України з представленням про 
звільнення обох з посад. 

Що стосується об’єднання гро-
мад, то О. Горган зауважив, що 
воно, все одно, невідворотнє. 
Однак, він як голова РДА, тим не 
менше, ні на кого «не давить», як  
неправильно проінформували 
голову уряду А. Яценюка, який 
з цього приводу недавно зробив 
привселюдне зауваження голові 
ОДА В. Шандрі.

Співдоповідач, голова комісії з 

питань бюджету, фінансів, ціно-
вої політики, соціально-економіч-
ного та культурного розвитку Л. 
Кордон зауважила, що згідно рі-
шення райради, яке було прий-
нято ще у 2009 р., така програ-
ма має бути подана не пізніше 
грудня місяця року, який передує 
тому,  якого вона стосується. На 
законодавчому рівні це було за-
кріплено в 2011 р., оскільки без 
такої програми не може бути 
прийнятий бюджет.  

Перше і головне, на що має 
бути направлена така програ-
ма — це дотримання законності. 

Однак, закон порушується вже 
навіть при передачі документів 
на розгляд ради. «Сподіваюся, 
що, хоча б у другому півріччі, на-
прикінці нашої каденції ми буде-
мо отримувати документи вчасно 
і розглядати їх належним чином», 
— зауважила депутат. «Що сто-
сується економіки району, то це 
— відзеркалення економіки краї-
ни: величезна інфляція, знижен-
ня доходів населення, ріст цін, 
зменшення платоспроможності 
населення і т. ін. Все що ми мо-
жемо — індексувати заробітну 
плату та оформлювати субсидії. 
У нас відкриваються підприєм-
ства, але не збільшуються при 
цьому доходи бюджету. Точніше, 
збільшуються, але дуже мало, 
за рахунок появи нових робо-
чих місць. Причина — зарплати 
продовжують виплачуватися в 
конвертах... На це потрібно звер-
нути увагу...», — підкреслила Л. 
Кордон. 

Інформація щодо Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку Вишго-
родського району на 2015 рік 
була взята депутатами до ві-
дома. 

Сесія затвердила звіт про ви-
конання райбюджету за І квар-
тал 2015 року.

Доходи райбюджету з ураху-
ванням офіційних трансфертів 
за цей період склали 79 млн. 765 
тис. 952 грн (25,7% від заплано-
ваних на рік). Власні доходи — 29 
млн. 819 тис. 661 грн. (28,7% від 
запланованих на рік). 

Доходи загального фонду скла-
ли 74 млн. 119 тис. 182 грн., до-
ходи спец фонду — 5 млн. 646 

тис. 770 грн. 
Сесія затвердила звіт про 

витрачання коштів резервного 
фонду районного бюджету за 
березень, квітень 2015 року (не 
витрачався).

Депутати взяли до відома 
звіт головних розпорядників 
коштів про використання бюд-
жетних коштів райбюджету за 
2014 рік.

Сесія взяла до відома звіт 
про виконання фінпланів ко-
мунальних підприємств спіль-
ної комунальної власності 
територіальних громад Вишго-

родського району за 2014 р., а 
саме:

— КП «Вишгородське бюро 
технічної інвентаризації”;

— КП «Вишгородська цен-
тральна районна аптека №23”;

— КП «Комунальник»;
— КП «Вишгородтепломере-

жа»;
— КП «Вишгородське район-

не госпрозрахункове відділення 
профілактичної дезінфекції Виш-
городської районної ради»;

— КП «Редакція газети «Сло-
во»”;

— КП «Управління капітально-
го будівництва “Вишгродрайбуд».

Депутати внесли зміни до 
Програми підтримки діяль-
ності Вишгородського рай-
військкомісаріату на 2015 
р., затвердженої рішенням 
Вишгородської райради від 
30.12.2014 р. №545-41-VІ, а 
саме (цитуємо):

«1.1. Замінити назву «Про-
грама підтримки діяльності 
Вишгородського районного вій-
ськового комісаріату на 2015 
рік» на «Районна програма з 
мобілізаційної підготовки та 
мобілізації на території Вишго-
родського району на 2015 рік».

1.2. У розділі 5 «План за-
ходів»:

— замінити назву «Заходи з 
підтримки діяльності Вишго-
родського районного військово-
го комісаріату на 2015 рік» на 
«Заходи з мобілізаційної підго-
товки та мобілізації на тери-
торії Вишгородського району на 
2015 рік»;

графу 2 викласти в такій ре-
дакції: «Створення запасу паль-

Краще пізно, ніж ніколи: за два тижні
терміну група депутатів згадала

На числені претензії представника депутатської групи В. Куляєва, в тому числі й щодо бездіяльності райради по об’єднанню 
територіальних громад, які він висловив на чатку сесії, І. Побідаш відповіла в «різному». Її відповідь всіх здивувала...
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но-мастильних та будівель-
них матеріалів для доставки 
транспортних засобів до пун-
кту збору військових частин, 
оповіщення військовозобов’яза-
них та для проведення робіт 
щодо влаштування захисних 
споруд на території району» 
та замінити цифри «57,0 тис. 
грн.» на «185 тис. грн.»

Сесія внесла зміни до Про-
грами підтримки діяльності 
Вишгородського районного 
КП «Комунальник» на 2015-
2016 р.р., затвердженої рішен-
ням райради від 30.12.2014 р. 

№ 546-41-VІ, а саме: розділ 5 
(план заходів) викласти в на-
ступній редакції:

«5. План заходів.
Заходи підтримки діяльності 

Вишгородського районного КП 
«Комунальник» на 2015-2016 р. 
р. (орієнтовний обсяг фінансу-
вання):

1. 3 метою упередження 
стихійних сміттєзвалищ та 
залучення нових споживачів, 
зміцнення матеріально-техніч-
ної бази підприємства, зокре-
ма придбання контейнерів для 
сміття Євро-2, інвентарю та 
витратних матеріалів, прид-
бання тримерів,  всього — 330 
тис. грн., на 2015 р. — 230 тис. 
грн., на 2016 р. — 100 тис грн.;

— організація та проведення 
оплачуваних громадських робіт, 
всього — 200 тис. грн., на 2015 
р. — 100 тис. грн., на 2016 р. — 
100 тис. грн.;

— поповнення статутного 
капіталу, всього — 400 тис. 
грн., на 2015 р. — 400 тис. грн., 
на 2016 р. — 0 грн.;

Всього: 930 тис. грн.; на 2015 
р. — 730 тис. грн., на 2016 р. — 
200 тис. грн.».  

Депутати внесли зміни до рі-
шення райради від 21.12. 2012 
р. № 305-23-VІ «Про Програму 
підтримки діяльності та ро-
звитку засобів масової інфор-
мації спільної комунальної 
власності територіальних гро-
мад... Вишгородського району 
на 2013-2017 роки».

Згідно цих змін, на зміцнення 
матеріально-технічної бази ре-
дакції газети «Слово» та редакції 
районного радіомовлення протя-

гом 2014-2016 р.р. буде придба-
но:

— два комп’ютери, ноутбук та 
проектор;

— два диктофони, принтер, 
сканер, ксерокс;

— портативна система звукоза-
пису «Zoom H6». 

Фінансування складе: 40 тис. 
грн. (в тому числі за 2014 р. — 
25 тис. грн., за 2015 р. — 15 тис. 
грн.).

З райбюджету — 15 тис. грн. у 
2015 р. для редакції районного 
радіомовлення.

Разом це складе всього 3 млн. 

367 тис. 445 грн.
З районного бюджету — 1 млн. 

355 тис. грн., з них господарсь-
ка діяльність — 1 млн. 150 тис. 
грн., «інші незаборонені джере-
ла» — 862 тис. 445 грн.

Сесія внесла зміни до рішен-
ня районної ради від 30 груд-
ня 2014 року № 553-41-VI «Про 

районний бюджет Вишгород-
ського району на 2015 рік».

Згідно змін, які пропонувалися,  
доходи загального фонду бюдже-
ту мали зменшитися на 302 тис. 
600 грн., на таку ж суму — змен-
шитися видатки по цьому фонду. 

Видатки по спецфонду — на-
впаки, збільшитися за рахунок 
загального фонду на 143 тис. 
грн.

Окрім того, пропонувалося 
збільшити кошторисні призна-
чення за рахунок залишку коштів, 
який склав на 01.01.2015 р. 400 
тис. грн.  

Профіцит загального фонду — 
143 тис. грн. у зв’язку із спряму-
ванням цих коштів до спецфон-
ду (бюджету розвитку); дефіцит 
спецфонду — 143 тис. грн. 

Більшість депутатів підтрима-
ла ці зміни. 

Депутати затвердили нову 
редакцію Статуту КП «ВИШГО-

Розрахунок коштів на виконання заходів Вишгородської районної 
комплексної програми «Турбота»на 2011-2015 роки, 

які фінансуватимуться з районного бюджету

Надання одноразової матеріаль-
ної допомоги особам похилого віку, 
інвалідам, ветеранам війни та праці, 
одиноким непрацездатним та важ-
кохворим за медичними висновками 
громадянам Вишгородського району, 
сім’ям, які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах.

Забезпечування громадян пільго-
вих категорій зубним протезуванням 
та слуховими апаратами.

Надання одноразової допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування та одно-
разової грошової допомоги випуск-
никам навчальних закладів із числа 
цих дітей в розмірі двох прожиткових 
мінімумів.

Виплата компенсації фізичним осо-
бам, які надають соціальні послуги.

Надання одноразової матеріальної 
допомоги особам, які прибувають у 
Вишгородський район для тимча-
сового проживання з Автономної 
Республіки Крим. м. Севастополя, 
Донецької та Луганської областей 
для вирішення питань, пов’язаних з 
розміщенням, життєзабезпеченням 
та надання в правової та соціальної 
допомоги.

Надання одноразової матеріальної 
допомоги сім’ям військовослужбовців 
учасників АТО.

Всього:
Голова ради                                                                   І. М. Побідаш

2011 р. 
(тис.
грн.)

145,00

70,00

38,20

10,00

263,20

2012 р. 
(тис.
грн.)

300,00

80,00

40,00

20,00

440,00

2013 р. 
(тис.
грн.)

400,00

90,00

50,00

20,00

560,00

2014 р. 
(тис.
грн.)

450,00

100,00

55,00

20,00

100,00

100,00

825,00

2015 р. 
(тис.
грн.)

500,00

110,00

65,00

20,00

100,00

100,00

895,00

РОДСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІН-
ВЕНТАРИЗАЦІЇ».

Сесія внесла зміни до Стату-
ту Вишгородського районного 
КП «КОМУНАЛЬНИК».

Депутати звільнили з поса-
ди директора комунального 
закладу «Соціальний гуртожи-
ток» К. Дикун за власним ба-
жанням, у зв’язку з виходом на 
пенсію з 11.06.2015 р. 

Сесія призначила директора 
комунального закладу «Со-
ціальний гуртожиток» О. Кузь-
менко, шляхом переведення з 
посади заступника директора 
Вишгородського районного 
дитячого будинку «Любисток».

Депутати встановили 
вартість харчування в літніх 
мовних таборах загальноо-
світніх навчальних закладів у 
2015 році в розмірі 20 грн. на 
день на одну дитину за раху-
нок коштів місцевого бюджету.

Окрім того, сесія внесла змі-
ни та доповнення до додатку 
до рішення районної ради від 
27 січня 2011 року № 40-05-VI  
«Про Вишгородську районну  
комплексну програму  «Турбо-
та»  на 2011-2015 роки».

Зміни були внесені в п.1.2 
розділу програми «Організацій-
но-правове   забезпечення»    та  
Додаток 1 (див. внизу).

*   *   *
...В «різному» І. Побідаш поста-

вила присутніх до відома про те, 
що до районної ради надійшло 
кілька звернень — від Згурівсь-
кої райради Київської області 
— щодо необхідності заборони 
торгівлею сільгоспугіддями та 
від Асоціації зелених України — 
щодо неприпустимості споруд-
ження могильника радіаційних 
відходів під Києвом. 

Особливо І. Побідаш зупини-
лася на ще одному зверненні — 
групи тренерів (як я зрозумів — з 
водних видів спорту), які дуже 
стурбовані тим, що керівництво 
ТОВ «Финбоу Днепр», яке орен-
дує земельну ділянку на березі 
Київського водосховища (біля 
яхт-клубу «Енергетик»), попроси-
ло прибрати із орендованої ним 
території рухоме майно, яке там 
розташоване, і яке є спільною 
власністю територіальних гро-
мад району. І. Побідаш заявила, 
що частина цього майна є неру-
хомим, і зараз відбувається його 
реєстрація. А, також, що з цього 
приводу вона збирається офі-
ційно звернутися до райдержад-
міністрації.   

У відповідь керівник РДА О. 
Горган запропонував вирішити 
спір з орендарями мирним шля-
хом, оскільки проект співпраці 
ТОВ «Финбоу Днепр» з міжна-
родними спортивними організа-
ціями передбачає створення на 
цій території унікального центру 
вітрильного спорту, яких в світі 
«можна на пальцях перелічити». 

Щодо об’єднання територіаль-
них громад району. О. Горган вже 
вкотре зауважив, що воно, все 
одно, «невідворотнє». І що  рай-
держадміністрація ще навесні 
подала свої пропозиції щодо цьо-
го до Київської ОДА.

Після цього з’ясувалося, що 
сільські ради сіл Гаврилівка і Си-
няк вже дали згоду приєднатися 
до м. Ірпінь. Отже, виходить, ку-
рятники, якими п. Сігал забуду-
вав половину нашого району, так 
у нас і залишаться, а податки від 
них буде отримувати ірпінська 

громада...  
Свою позицію щодо добровіль-

ного об’єднання територіальних 
громад висловила, нарешті, І. По-
бідаш, підкресливши, що, якщо в 
у відповідному Законі України на-
писано «добровільне», значить, 
це й має бути дійсно добровільне 
об’єднання. Отже, вона, як голо-
ва районної ради, не заважала 
громадам добровільно вирішува-
ти об’єднуватися чи не об’єдну-
ватися...

З цього приводу не можу не 
зауважуважити: позиція для 
мене особисто абсолютно незро-
зуміла. Як, до речі, і позиція рай-
держадміністрації. 

Райдержадміністрація, замість 
того, щоб організувати й налаго-
дити просвітницьку роботу серед 
людей, просто та доступно по-
яснити їм недоліки та переваги 
об‘єднання, і, тим самим, допо-
могти зробити свій вибір, підго-
тувала свої пропозиції, десь, ви-
бачте на слові, «на коліні»  (в дусі 
самого махрового «совка», де 
влада завжди знала як саме для 
народу буде «краще»), та пере-
дала їх «нагору». Та таку позицію 
можна, хоча б, пояснити — недо-
лугістю центральної і обласної 
влади, яка «спустила вниз» від-
повідну вказівку. І яку О. Горган 
зобов’язаний був виконати. 

Щодо керівництва районної 
ради, то таку собі «незалеж-
но-споглядальницьку» позицію, 
яку воно зайняло, не можна ні 
зрозуміти, ні виправдати, ні виба-
чити. Священний обов’язок цього 
керівництва був, (особливо, вра-
ховуючи антинародну позицію 
державних чиновників), — зро-
бити все можливе, щоб, знову 
ж таки, пояснити людям, своїм 
виборцям, необхідність рефор-
ми місцевого самоврядування в 
теорії, з одного боку, з іншого — 
розтлумачити, в чому недоліки та 
переваги «реформи», яку заду-
мали провести «реформатори» 
в Україні. 

Звичайно, легше спостерігати 
збоку, ніж щось робити. Але спо-
стерігати збоку має право той, 
кого це прямо не стосується. Але 
давайте задумаємось, чи може 
не стосуватися депутата район-
ної ради, а тим паче, керівника 
цієї ради, реформа місцевого 
самоврядування в Україні? Да-
вайте поставимо питання по-ін-
шому: кого саме, яку категорію 
чи групу населення реформа міс-
цевого самоврядування в Україні 
має цікавити більше, ніж депу-
тата районної ради? Навіть, з 
чисто «шкурної» причини, адже 
ця реформа прямо претендує на 
зміну меж території, де живуть 
його виборці і безпосередньо 
зачіпає його депутатські інтереси 
та його депутатську долю!

Втім, позиції І. Побідаш, яку 
цікавлять не стільки інтереси ви-
борців, скільки особиста кар’єра, 
як мені здається, вже ніхто не ди-
вується.

Однак, виникає питання: а чого 
чекали до, майже середини літа, 
всі інші депутати? Чому не звер-
талися з подібними закликами та 
зверненнями з сесійної трибуни 
ще навесні? Чому не пояснили 
голові, яку обрали, що її спогля-
дально-бездіяльна позиція, яку 
вона нав’язала депутатам — 
фактично, антинародна і анти-
громадська?

Втім, краще пізніше, ніж ніколи.
В. Борзовець      

 

до закінчення відповідного
про об’єднання громад... 

Цього разу кворум був, навіть, із запасом. Правда, з не дуже великим: всього в кілька депу-
татів. Де всі інші? Дивне питання. Літо... Відпустки...
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Точка зору

Відбудеться укрупнення рай-
онів, але відійдуть у минуле рай-
онні і обласні держадміністрації. 
Натомість села, селища і міста от-
римають змогу вибрати собі новий 
адміністративний центр, утворити 
власну громаду і господарювати 
на своє ж благо.

У кожному громадському но-
воутворенні з’являться власна 
лікарня, школи, дитсадки, заклади 
культури, пенсійний фонд, подат-
ковий орган тощо. Люди на місцях 
будуть самі вирішувати, в якому 
напрямку їм розвиватись, яку ціну 
встановлювати на землю, які по-
датки підвищувати, а які зменшу-
вати, жорстко контролюватимуть 
місцеву владу. У таких умовах 
кожний голова громади намага-
тиметься видавати якнайкращий 
результат, аби його переобрали 
наступного разу.

Підприємці платитимуть подат-
ки на місцях і зможуть прокон-
тролювати їхнє використання. І 
навпаки, якщо котрийсь бізнесмен 
захоче уникнути оподаткування, 
то громада на місці зможе легко 
це вирахувати і вжити відповідних 
заходів.

За такої системи самоуправлін-
ня глобальна політика відійде на 
задній план. Центральні органи 
влади визначатимуть лише гео-
політичний вектор розвитку нашої 
держави. А все решта вирішувати-
меться на місцях. Українці нести-
муть особисту відповідальність за 
добробут в їхньому рідному місті 
чи селі і, в разі чого, матимуть всі 
інструменти для виправлення си-
туації на краще.

Погодьтесь, перспектива само-
достатності та конкурентоспро-
можності територіальних громад 
не може не надихати на здійснен-
ня децентралізації. Однак, наразі 
існує загроза, що усі добрі плани 
можуть піти коту під хвіст. А все 
через звичку державного апара-
ту усюди втручатись і намагання 
влади пришвидшити децентралі-
заційний процес.

ЩО МАЄМО?
Наразі по всій Україні триває 

етап обговорення представника-
ми громади і місцевої влади щодо 
того, з ким із сусідів об’єднува-
тись у нові адміністративно-тери-
торіальні утворення.

В ідеалі мешканці населеного 
пункту “А” мають самі зібратись 
і вирішити, з ким вони хочуть 
об’єднатись для ефективного за-
безпечення власної життєдіяль-
ності у майбутньому. Наприклад, 
вони виступають за об’єднання 
з пунктом “Б”. Якщо жителі міста 
“Б” на своїх громадських слухан-
нях також згодні створити спільну 
громаду із мешканцями “А”, тоді 
вони разом розробляють спільний 
проект рішення про добровільне 
об’єднання громад. Цей проект 
віддають в облдержадміністрацію. 
Адміністрація затверджує його і 
подає на обласну раду. Облрада, 
отримавши такі плани з усієї об-
ласті, ухвалює загальний перспек-
тивний план територіального ро-
звитку об’єднання громад і віддає 
його до Кабінету міністрів. Кабмін 
затверджує усі плани стосовно 
усіх областей, і лише після цього 
починається реальне об’єднання 
територіальних громад.  

Децентралізація: 
чому не можна 
поспішати  

Україна стоїть перед над-
важливим завданням — де-
централізацією влади. Де-
централізація — це тривалий 
процес, який передбачає 
реалізацію низки етапів. Най-
перший з них — добровільне 
об’єднання людей у тери-
торіальні громади.

Останнім часом я відвідав чис-
ленні засідання робочих груп та 
громадські слухання з приводу 
добровільного об’єднання громад 
на Київщині. На їхньому прикладі 
відзначив основні проблеми на 
цьому шляху.

Виявляється, більшість мерів і 
сільських голів не може зрозуміти, 

що реформу треба проводити не з 
позиції, що “я голова, і як би мені 
тут ще обратись”, а з позиції того, 
як буде краще для територіальної 
громади і подальшого її життя.

Більше того, нерозуміння суті 
реформи властиве й для цен-
тральної влади. Кабінет міністрів 
встановив стислі терміни для об-
ласних адміністрацій щодо фор-
мування територіальних громад 
— до 15 липня. Люди на місцях 
багато де ще не встигли навіть 
провести дискусії і громадські 
слухання. У Київській області “на 
допомогу” їм прийшов архітектур-
ний відділ ОДА, який, поспішаючи 
вкластись у дедлайн, на власний 
розсуд намалював перспективний 
план формування тергромад в 
регіоні і тепер підсовує його міс-
цевим громадам, з чим вони абсо-
лютно не згодні.

Чому так? Тому що чиновники, 
дивлячись на мапу, за найпрості-
шою логікою, часто-густо в одну 
громаду об’єднують сусідні села. 
Але тут може бути купа нюансів, 
чому цього не слід робити. Люди з 
деяких сусідніх населених пунктів 
можуть ворогувати через релігійні, 
етнічні або навіть, як не дивно, ро-
динні стосунки, тощо. Є такі села, 
де голова разом з сільрадою хоче 
об’єднатись з одним населеним 
пунктом, а решта односельчан 
виступає проти цього.

Київська облрада вже тричі за-
сідала зі скандалами, аби ухва-
лити вищезгаданий документ. Але 
ж такий підхід суперечить закону 
і викликає величезне обурення у 
людей!  

ВЧІМОСЬ 
ПОСПІШАТИ ПОВІЛЬНО

Якщо ми хочемо, нарешті, відій-
ти від тоталітаризму і створити са-
модостатні громади, то насампе-
ред їм необхідно дати можливість 
правильно об’єднатись.

Сьогодні Україна й так страждає 
від сепаратизму. Тому, щоб не 
накликати ще більшого лиха, 
щоб поспішна децентралізація не 
спровокувала численні конфлікти 
на місцях, потрібно відтермінува-
ти її впровадження і перенести 
дедлайн, наприклад, на 15 липня 
2016 року. Таким чином, українці 

отримають дорогоцінний час для 
вирішення усіх конфліктних мо-
ментів у себе на місцях. А якщо не 
вийде визначитись із об’єднанням 
громади під час дискусій, то існує 
ще один чудовий механізм — ре-
ферендум. Восени відбудуться 
місцеві вибори. Це прекрасна на-
года, аби провести опитування на 

тему добровільного об’єднання 
громад у проблемних регіонах.

Отже, проведення децентралі-
зації в Україні дуже необхідне! 
Однак потрібно діяти за принци-
пом — спочатку самовизначення 
громад, їхнє зміцнення, а вже по-
тім впровадження повноцінного 
самоврядування на місцевому 
рівні. Пам’ятаймо: неякісна імпле-
ментація реформи може виклика-
ти погіршення надання послуг на 
місцях і зростання невдоволення 
людей. Нам не можна поспішати!

Після адміністративно-тери-
торіальної реформи децентралі-
зація не завершується. Розпочи-
наються її нові етапи, які, у свою 
чергу, також потребують часу. 
Провели добровільне об’єднан-
ня громад, наступний крок — ме-
дична реформа. Провели рефор-
му медицини, побудували усюди 
лікарні — організовуємо зміни в 
освітній галузі. Тобто для кожної 
реформи в рамках децентраліза-
ції має бути передбачений влас-
ний перехідний період.

Таким чином, правильна її ре-
алізація призведе до того, що ми 
не будемо знати, хто в країні пре-
зидент, прем’єр-міністр, відпаде 
потреба у міжпартійних війнах. 
Адже найважливіші питання пев-
ного регіону будуть вирішуватись 
на місці. Тоді люди будуть більш 
ретельно обирати місцевих депу-
татів, голів і старост. Зросте роль 
громади, з’являться ефективні 
громадські рухи, які контролюва-
тимуть онлайн місцеві бюджети. І 
мер, голова села, чи який-небудь 
чиновник вже не переведе стріл-
ки на уряд, і не виправдає свою 
бездіяльність тим, що йому не 
вистачає повноважень, адже він 
матиме їх достатньо для вирішен-
ня усіх проблем у своєму місті, і 
громада питатиме з нього.  

Якщо Україна пройде увесь цей 
тернистий шлях впродовж най-
ближчих десяти років, отже, ми 
прожили своє життя недаремно.

Ярослав Москаленко,
народний депутат України,
член Обласної робочої групи 

з підготовки перспективного 
плану формування територій 
громад Київської області  

Ось є такий Закон України — 
«Про статус депутатів місцевих 
рад». Стаття 16 цього закону  
ВИМАГАЄ  від депутата місцевої 
ради:

«Стаття 16. Звіти депута-
та місцевої ради перед вибор-
цями та                 зустрічі з 
ними»:

 1. Депутат місцевої ради 
періодично, але не рідше одно-
го разу на  рік, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ   
звітувати про свою роботу 
перед виборцями відповідно-
го виборчого округу, об’єднан-
нями громадян. Рада визначає  
орієнтовні  строки  проведен-
ня звітів депутатів місцевої 
ради перед виборцями.

2. Звіт депутата місцевої 
ради ПОВИНЕН містити відо-
мості  про його  діяльність  у 
раді та в її органах,  до яких 
його обрано, а також про його 
роботу у виборчому окрузі, 
про прийняті радою та її ор-
ганами  рішення,  про  хід  їх 
виконання,  про  ОСОБИСТУ  
УЧАСТЬ  в обговоренні,  прий-
нятті та в організації вико-
нання рішень ради, її органів, 
а також доручень виборців 
свого виборчого округу.

 3. Звіт   депутата   місце-
вої  ради  може  бути  прове-
дено  в будь-який час на вимо-
гу  зборів виборців  за  місцем  
проживання, трудової діяль-
ності або навчання,  а також 
органів самоорганізації насе-
лення.

 4. Депутат місцевої ради не 
пізніше як за сім днів  повідом-
ляє виборців  про  час  і  місце 
проведення звіту через міс-
цеві засоби масової інформа-
ції або в інший спосіб».

Нагадаємо, що депутатами 
місцевих рад є депутати Вишго-
родської міської Ради, Вишгород-
ської районної Ради, Київської 
обласної Ради.

Стверджую , що в такому об-
сязі,  як це ВИМАГАЄ закон, жо-
ден з наших депутатів ніколи не 
звітувався. Так, іноді в газетах 
повідомляють про зустрічі депу-
татів з мешканцями, але зустріч 
— це не звіт. Що таке звіт, чітко 
написано в Законі.

Чи колись Вам, шановні земля-
ки, розказував Ваш депутат про 
рішення, що прийняті Радою ?

Ну от, хоча б про землю? Чому 
депутати Вишгородської місь-
кради не розказують, як вони 
роздали мешканцям Києва та ін-
ших міст України  сотні  ділянок 
вздовж Київського водосховища 
по дорозі до Гористого, та і в са-
мому Гористому?

Адже, згідно з статею 10 Зако-
ну  «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», «… міські ради є 
органами місцевого самовря-
дування, що представляють 
відповідні територіальні 
громади та здійснюють від 
їх імені та  В  ЇХ  ІНТЕРЕСАХ   
функції і повноваження місце-
вого самоврядування, визна-
чені Конституцією України, 
цим та іншими законами».

Тобто, Закон вимагає, щоб де-
путат міськради діяв В ІНТЕРЕ-

Депутати! До звіту!

САХ вишгородської громади.  
Виділення землі киянам — це в 
чиїх інтересах? От нехай депутат 
і розкаже, як того вимагає Закон, 
про «особисту участь»  в такому 
дерибані  земель громади. До-
речі,  київська влада не дозволяє 
вишгородським пенсіонерам без-
коштовно кататися на київському 
метро — в інтересах киян, зви-
чайно!

А будівництво десятків багато-
квартирних будинків в Вишгороді 
— це чиїх інтересах ? В цих бу-
динках будуть жити вишгородці, 
чи ті, у кого є гроші на купівлю 
квартир, навіть іноземці (що не 
заборонено)? Скільки квартир 
отримало місто з кожного побу-
дованого будинку?  Чому по жод-
ному із збудованих будинків не 
було  оприлюднено  інвестицій-
но-пайового договору міста з за-
будовником. Є що приховувати?

Може якийсь із депутатів розка-
же докладно про витрачання ко-
штів бюджету міста, бо на сесіях 
міськради депутати за п’ять хви-
лин приймають звіт виконкому 
про витрачання десятків мільй-
онів гривень? 

Саме так, без жодних питань 
і зауважень, 28 березня  2014 
року був прийнятий звіт про ви-
конання бюджету  Вишгорода за 
2013 рік. Якщо за п’ять хвилин, то 
це   можна назвати   «особиста 
участь»  депутата?  Чи —  «повна 
неучасть»?

А ще ж є десяток  комунальних 
підприємств і закладів із своїми 
мільйонними бюджетами, і депу-
тати, напевне, розкажуть про те, 
як вони ОСОБИСТО контролю-
ють, наприклад, кошти, що ви-
діляються КПЖ і КГ на ремонти 
будинків. Депутат повинен про-
звітуватися перед громадою за 
кожну копієчку. І — ніяк інакше!   
Саме для цього його люди і обра-
ли депутатом, а не для примітив-
ного дерибану землі !

Немає сумнівів, що депута-
ти розкажуть, чому питання, що 
згадані вище, не знаходять ві-
дображення  на сторінках газети 
«Вишгород», що фінансується за 
рахунок вишгородців на п’ятсот 
тисяч гривень в рік. 

Якось жила газета «Вишгород» 
без посади директора кілька де-
сятків років, але в цьому році з 
чийогось пальця висмоктали для 
когось тепле місце — «директор 
комунального підприємства «Ре-
дакція  газети «Вишгород».  І це 
при тому, що з бюджету міста не 
надали жодної копійки допомоги 
нашим батальйонам в зоні АТО!

А от на премії  до  державних, 
професійних свят та ювілейних 
дат, на «допомогу на оздоров-
лення» і  доплати  чиновникам 
міськради в розмірі 50%-100%   
посадового окладу депутати гро-
ші знайшли...

Є про що розказати депутатам 
міськради своїм виборцям під 
час звітів.  Це ж  стосується і де-
путатів районної і обласної рад.

Тож, депутати, просто виконай-
те Закон. 

Громада чекає  звіту!

Микола Лівобережний

Народ хоче змін, змін які покращать життя.  Політики  задля 
отримання прихильності народу закликають до реформ, про-
понують приймати нові  закони.  А, може, просто виконувати 
вже давно прийняті закони?



—
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Зачем Украине страшное 
наследство режима: ОПГ МВД-СБУ?

«НЕ ЗАЛОЖИ 
НАЧАЛЬНИКА СВОЕГО!»

...Это догма, на которой стоит, 
стояла, и стоять будет вся кор-
рупционная схема как в России 
так и в Украине!

Эта догма настолько основопо-
лагающая во власти, что даже в 
конкурентной борьбе дерущиеся 
за должность чиновники не про-
ливают свет на истинное лицо 
своего оппонента, а лишь шанта-
жируют его фактами, не давая им 
огласки!

Почему же они так делают? По-
чему не топят своих оппонентов?

Да потому, что те преступные 
схемы, в которых замешаны их 
оппоненты, ничем не отличаются 
от тех, в которых замешаны они 
сами!

И любой из участников кон-
фликта претендует как раз на 
получение возможности кон-
тролировать схемы претенден-
та самому, и не в его интересах 
пролить свет на них. Так как если 
он расскажет миру о преступных 
механизмах, он лишит себя ВОЗ-
МОЖНОСТИ ЗАРАБОТАТЬ на 
них.

Самые прибыльные бизнесы 
в руках «силовиков»

Да, да, и еще раз да.
Все самые прибыльные биз-

несы давно монополизированы 
«органами».

И поверьте самые прибыльные 
— это не традиционные рэкет, 
«крышевание», дорогостоящее 
«закрывание глаз» на преступле-
ние.

Самые прибыльные, это ста-
рые проверенные временем: 
наркотики, проституция, игровой 
бизнес, и… попрошайничество!

Оружие
Несмотря на то, что оружие 

у нас особой популярностью 
внутри страны не пользуется. 
Будьте уверены, если вам пе-
репадет случайная, счастливая 
возможность, прикупить ствол, 
информация об этом «счастли-
вом случае» будет тут же отме-
чена в органах, и вы станете не 
счастливым обладателем «ство-
ла», а станете тем самым «ка-
банчиком», которого «упакуют» 
в любой момент, ибо статью за 
хранение никто не отменял!

Наркотики
Так исторически сложилось, 

что те службы, которые с порока-
ми нашего общества борются — 
их же и контролируют!

Это непреложное правило!
Именно поэтому в эти «золо-

тые» профессии в органах всегда 
очередь!

Наркотики — это вам не бабок 
в переходах трясти, тут реально 
механизм серьезнейший, и по-
пасть сюда «работать», может 
далеко не каждый, да и пустят 
далеко не каждого, ибо что?

Попасть сложно, потому что 
большой конкурс. Все хотят стать 
богатыми за месяц, и доступ к 
шаровым удовольствиям иметь.

Тем не менее, вновь прибыв-
шему в схему, поясняют, что свя-
тая обязанность работника, нар-
коконтроля — это не пресекать 
работу преступных альянсов, не 
ловить курьеров и сбытчиков, а:

— контролировать поставку и 
сбыт наркотиков;

— контролировать «честность» 
распределения прибыли;

— контролировать соблюдение 
границ обслуживаемой терри-
тории, не давать вторгаться на 
свою территорию другим торгов-
цам;

— беспощадно уничтожать 
конкурентов;

— способствовать сбыту и рас-
ширять круг покупателей.

Наркоконтроль — это очень 
сложная, кропотливая и трудо-
емкая работа.

Труд «оперов» в ней во многом 
схож с работой менеджера по 
обслуживанию большого серви-
са: логистика, разработка и вне-
дрение схем поставки, производ-
ство и хранение наркотических 
средств — все эти важные зада-
чи необходимо решать работни-
ку спецслужб.

А как же тогда борьба с нар-
котрафиком? Свидетелем кото-
рой становимся мы через СМИ? 
— спросите вы.

А я вам отвечу:
Все что вы видите по ТВ — это 

не что иное, как показательное 
уничтожение конкурентов «си-
стемы»! Коих у бедных сотрудни-
ков великое множество.

Вы даже представить не мо-
жете, сколько людей пытается 
влезть в стройный и высокорен-
табельный бизнес спецслужб!

Вспомните, насколько высоки 
ставки в этом бизнесе, повто-
рюсь: героин, купленный в Аф-
ганистане по закупке за $20 000 
в Украине/России/Европе стоит 
красивый один миллион долла-
ров США!

Сумасшедшая разница, и отсю-
да огромное количество людей, 
интересующихся моментальным 
заработком, каждый из которых 
готов рискнуть своей свободой и 
даже жизнью ради моментально-
го обогащения!

Вы реально даже не представ-
ляете себе, каких титанических 
усилий стоит спецслужбам сдер-
живание этой армии любителей 

легкой наживы!
При всей их оснащенности, при 

всем их желании, они еле сдер-
живают поток начинающих биз-
несменов, готовых разрушить их 
чуть ли не государственно кон-
тролируемый бизнес!

Я даже больше скажу: если бы 
государство в лице спецслужб не 

возложило на свои хрупкие пле-
чи вопрос по контролю поставок 
и продаже наркотиков, они бы 
уже продавались везде, и стоили 
бы копейки!

Поэтому, только благодаря без-
заветной службе наших органов, 
нас не захлестнула волна «нар-
коты».

Наркотики — это очень выгод-
ный бизнес и благодаря факти-
ческой монополии спецслужб в 
нем цены на товар формируют 
они сами. Понимая, что любую 
цену, даже самую высокую им 
заплатят.

Поднимая и удерживая цену, 
на самом деле, они делают нам 
большое одолжение, так как 
тем самым они создавать искус-
ственный барьер, спасающий об-
щество и не дающий всему насе-
лению окунуться в беспамятство.

Невероятные доходы силови-
ков, даже понимание всего ужа-
са идеи, заставляет иногда нас 
задуматься о легализации нарко-
тиков, создании центров распро-
странения, контроля употребле-
ния, очищения общества, но…

Скажите сами — кто вам даст 
это сделать? Никто.

Наркотики для силовиков — 
это просто бизнес, и то что «бла-
годаря» им умирают миллионы 
людей, рушатся сотни миллио-
нов судеб, это никому не инте-
ресно...

Проституция 
и другие прелести…

Про проституцию рассказать?
Рассказать, что там все жест-

ко каталогизировано, расписа-
но, предписано, договорено и 
утверждено? И на улицах стоят 

лишь учтенные и контролируе-
мые кадры?

Или не надо?
А сказать почему у нас в отли-

чии от Европы проституцию не 
легализуют?

Сказать?
Или сами ответите: что это не 

выгодно «силовикам», которые 

лишаться огромной налогоне-
облагаемой прибыли, чистого, 
неучтенного нигде «кэша».

Сказать, что тоже самое про-
исходит с казино, игровыми ав-
томатами и прочими азартными 
играми, которые у нас «офици-
ально» запрещены, но при этом 
существуют и работают «в пол-
ный рост»?  

А все потому, что платят напря-
мую их «крышевателям», без по-
средничества государства...

У меня нет никаких сомнений в 
том, что бизнес азартных игр был 
запрещен только ради того, что-
бы убрать из него конкурентов, 
коих из-за его рентабельности в 
нем была уйма.

Его не закрыли, его полностью 
увели в тень, запретили как про-
ституцию, и все для того лишь, 
чтобы не платить государству ни 
копеечки!

А не трогают сегодня казино и 
клубы, ушедшие  «в подполье» 
потому что:

— реальные игроки казино се-
годня — это силовики;

— все понимают, что хозяева 
«подпольного» бизнеса — сило-
вики.

Попрошайки
Можно я не буду рассказывать 

про попрошаек? Мне просто про-
тивно…

Реально противно, что при-
знать факт того, что все святое, 
на чем зиждется данная отрасль 
безмерного обогащения, а имен-
но — милосердие, беспощадно 
эксплуатируется нашими органа-
ми власти.

Что вы, при всем желании по-
мочь кому-то, на самом деле, 

обеспечите малолетнего попро-
шайку шаровым «баблом». Так 
как он получает от 20 до 50 % от 
кассы. И дадите заработать на 
новый «мерс» его крыше в неиз-
менных погонах.

Как и то, что чем больше фонд, 
тем меньше он имеет отношения 
к задачам, на которые он собира-
ет деньги.

В общем, ну их, не хочу… Про-
тивно.

Вернемся к нашим «орга-
нам»…

«А если в органах, которые 
достались нам по наследству от 
совка, а потом и «демократиче-
ских» режимов, есть нормаль-
ные, идейные, честные «мен-
ты»? — спросите вы.

И я вам с легкостью отвечу:
«Конечно есть! В кино, в сериа-

лах, в книгах»!
Но не в реальной жизни, и, по 

крайней мере, не в Украине и не 
в России!

Честных «ментов» в систему 
не пускают! Их изживают, уничто-
жают, изводят.

Продержаться «в честную» в 
системе полгода и не сесть — 
практически не реально!

Честных в «органы» не берут!
Ибо изначально «на службу го-

судареву» идут люди лишенные 
каких-либо предрассудков каса-
тельно того что они будут делать.

Все они твердо уверены, что 
идут они зарабатывать большое, 
огромное «ЛАВЕ», деньги, баки, 
«лавандосы», «рубить капусту».

По сути, даже солдат «сроч-
ник», выбирая службу в мили-
ции, прекрасно понимает, что 
вступает в самую сильную ОПГ 
в стране!

Никто не идет в «органы» ни 
работать, ни служить и защи-
щать, ни уж, тем более, помогать 
людям!

Все идут за «ксивой» и «ство-
лом», за возможностью безнака-
занно совершать любые престу-
пления!

И если у вас сегодня есть каки-
е-либо иллюзии касательно тех, 
кто сегодня служит в рядах СБУ 
или МВД — то у меня их нет! Нет 
такой структуры, которую хоте-
лось бы сохранить — есть лишь 
страшная раковая опухоль ОПГ– 
МВД и ОПГ–СБУ.

ОПГ, которые своих не сдают. 
Примером чему могут служить 
действия Авакова, который един-
ственно, что лишь только не на-
градил участников «обороны 
правительственного квартала».

И Наливайченко, которого на 
бизнес в Одессе кинули, и кото-
рый, как босс мафии, сегодня без 
Альфы по улице не ходит, боится 
ареста.

Так что, если хотим новую 
страну — гнать надо всех, кто до 
2014 года работал в службе, и 
всех — это не значит выборочно, 
всех это значит 100% —  всех до 
единого, всех до последнего!

Уволить без права занимать 
должности в любой государ-
ственной службе — навсегда!

И ставить настоящих служи-
телей и ревнителей закона, тех, 
кто не идет в милицию улучшать 
свое материальное положение, и 
не будет «решать вопросы» сво-
ей ксивой после поступления на 
службу.

Да, и я за «иностранный леги-
он» ибо: нет пророка в своем от-
ечестве!

Николай Иванов

(Окончание. 
Начало — в № 20 (263)
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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
№20(263), пятница, 26 июня 2015 г.10

    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

Enter-фильм
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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.
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НТН



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

2+2

1+1 

УТ-1

Інтер
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Будьте здорові!
Всяко разно...

№21(264), пятница, 10 июля 2015 г.12

Смачного!

1. Не повертайтеся до 
сонця лицем.  Засмагати 
слід тільки «в профіль», 
чергуючи один бік обличчя 
з іншого, щоб ніс і лоб не 
згоріли.

2. Перед засмагою не 
вмиватися і, зрозуміло, не 
використовуйте  мило — це 
порушує природне середо-
вище шкіри.

3. Не використовуйте для 
засмаги гидратирующий 
або вітамінізований крем, 
тим більше крем, що мі-
стить гормони. Він прово-
кує дерматит і викликає 
пітливість шкіри.

4. Не втирайте в шкіру пе-
ред засмагою відразу дуже 
велику кількість масла або 
крему. Сонячні промені 

Правила безпечної засмаги
Рівна золотиста  засмага  — мрія кожного з нас. 

Однак, не слід забувати про те, що засмага старить, 
а після 25 років здатні провокувати сухість шкіри.

Саме тому дотримання правил безпечного перебу-
вання на сонці так важливо.

в цьому випадку можуть 
викликати почервоніння 
обличчя і відчуття печіння. 
Краще повторюйте проце-
дуру нанесення крему яко-

мога частіше.
5. Після перебування на 

сонці змийте крем або мас-
ло.

6. Влітку використовуйте 
світлу губну помаду. По-
мада червоного кольору 
під впливом сонячних про-
менів дратує губи, виклика-
ючи сухість і тріщини.
7. При вуграх і жирній шкірі 
засмагайте дуже обереж-
но, починайте з 2-3 хви-
лин перебування на сонці. 
Потім тривалість сеансів 
засмаги можна поступово 
збільшувати.

Влітку дуже легко перегрітися на сонці. Декому стає 
настільки погано, що доводиться викликати «швидку».

Сонячний удар — це результат впливу прямих соняч-
них променів на непокриту голову. Симптоми сонячного 
удару: головний біль, блювання, порушення дихання і 
судоми. Іноді підвищення температури тіла, кровотеча з 
носу та порушення пульсу.

Для отримання теплового удару зовсім не обов`язко-
во перебувати на сонці. Достатньо просто опинитися в 
задушливому, погано провітрюваному приміщенні...

Натуральний засіб від комах

Це легко зробити за до-
помогою ефективного за-
собу, приготованого своїми 
руками. А головне — ніякої 
хімії і токсичних речовин!

Знадобиться:
— 4 баночки;
— 40 крапель олії (на 

вибір кедр, лаванда, ли-

Влітку багато хто з нас любить 
проводити теплі вечори на свіжо-
му повітрі з друзями. 

Але посиденьки на терасі за 
чашкою чаю можуть затьмарити 
докучливі комахи. Врятуватися від 
дзижчання і укусів можна, відігнав-
ши їх геть. 

мон, м’ята, евкаліпт);
— 2 лимона або лайма;
— 8 гілочок розмарину 

або м’яти;
— вода;
— свічка.
1. Покласти по дві гілочки 

розмарину або м’яти в кож-
ну банку.

2. Заповнити кожну банку 
на 3/4 водою.

3. Додати масла. 10 кра-
пель на кожну банку.

4. Помістити нарізані 
фрукти в банки.

5. Додати води. Постави-
ти свічки в банки і запалити 
їх.

6. Міняйте рідину раз в 
4-5 днів.

Цей  простий засіб не 
тільки допоможе позбути-
ся від комах, а ще й буде 
чудово виглядати на літній 
терасі або кухні, прикраша-
ючи їх. 

Почему смузи полезнее сока

Літні поради 

З точки зору дієтолога

Смузи в переводе с английского означает «одно-
родный, мягкий, приятный». Это густой напиток, 
приготовленный в блендере из кусочков ягод, 
фруктов, овощей, с добавлением сока, йогурта, 
кокосового, орехового или соевого молока. Иногда 
диетологи советуют подслащивать смузи медом. 
При желании можно добавить несколько кусочков 
льда.

Поскольку смузи гото-
вится из пюре или неиз-
мельченных фруктов, в 
нем много клетчатки и со-
храняются все витамины 
и микроэлементы (в одной 
порции – трехдневная нор-
ма полезных веществ!).

Вот почему диетоло-
ги все чаще вводят его в 
программу правильного 
питания. К слову, по пи-
тательности этот напиток 
здоровья может заменить 
ланч (растительные во-
локна загружают желудок 
работой, а это укрощает 
чувство голода).

Смузи тонизирует, дает 
большое количество энер-
гии и может входить в пи-
тание спортсменов. Он 

отлично восстанавливает 
силы, насыщает и не соз-
дает тяжести в желудке. По 
уровню полезности стоит в 
одном ряду с тофу и свежи-
ми фруктами и овощами.

Смузи-рацион подходит 
и для детоксикации орга-

низма. К примеру, Аманда 
Сейфрид (на фото) регу-
лярно  проводит трехднев-
ные смузи-разгрузки. Один 
из ее чудодейственных 
рецептов — зеленый сму-
зи. Овощи и фрукты этого 
цвета оказывают на наш 

организм лечебное воз-
действие. Они богаты ви-
таминами и минералами, 
улучшают обмен веществ, 
прекрасно очищают орга-
низм. Помогают избавить-
ся от токсинов и ягоды – в 
них много антиоксидантов.

Корисні властивості 
хрону для організму

Кажуть: «Не поїв хрону зранку, ніби й не було 
сніданку» Хрін багатий калієм, натрієм, магнієм, 
кальцієм, фосфором, залізом, міддю, різними амі-
нокислотами, ферментами і органічними сполуками. 
До його складу входять також аскорбінова кислота, 
ефірні гірчичні масла, фітонциди, цукор, крохмаль, 
клітковина, вітаміни групи В, PP. У листі багато 
каротину. За вмістом вітаміну С хріну поступаються 
навіть лимони.

Стенокардія, ішемія
Натерти 1 ч. л. хрону, 

додати мед, щоб загальна 
кількість суміші не переви-
щувало 1 ст. л.Приймати 
натщесерце за годину до 
сніданку. Курс лікування — 
30 днів (не більше).Протя-
гом 3 років бажано прове-
сти 5-6 таких курсів.

Гіпертонія
Змішати по 1 склянці 

меду, морквяного соку і 
соку хрону, додати сік од-
ного лимона.Зберігати в 
скляній банці під кришкою в 
прохолодному місці, прий-
маючи по 1-2 ч. л. суміші 
3 рази на день за 1 годину 
до їди або через 2 години 
після прийому їжі. Курс-1 
,5-2 місяці для одужання 
організму.

 Для поліпшення 
обміну речовин 

і роботи травного тракту
Подрібнити корінь хро-

ну, вичавити сік. Приймати 
тричі на день по 15 крапель 
між прийомами їжі.

Застуда, грип
Завдяки великій кількості 

фітонцидів хрін володіє по-
тужними антибактеріаль-
ними властивостями, 
оберігаючи організм від 
інфекційних захворювань. 
При застуді, грипі взяти в 
рот 1 / 4 чайної ложки тер-
того свіжого хрону і тримати 
до тих пір, поки його смак 
не перестане відчуватися.

Болі в суглобах
У рівних долях переміша-

ти натертий корінь хрону 
і яблуко. Отриману суміш 
прикладати до хворих су-
глобів.

Радикуліт, ішіас
Листя хрону накласти на 

хворе місце, зверху утепли-

ти вовняним шарфом. При 
ударах і дерматомікозах 
накладати як пластир.

Цукровий діабет
Кисле молоко (10 частин) 

змішати з тертим хріном (1 
частина), закрити кришкою 
і залишити на добу. Після 
чого процідити і приймати 
по 1 ст. л. 3 рази на день до 
їди. Інший ефективний ре-
цепт — склянка кефіру з 1 
ст. л. соку хрону. Пити по 1 
склянці 3 рази на день. Хрін 
вважається сильним сечо-
гінним засобом, тому ефек-
тивно використовується

При лікуванні 
нирок, циститі

При інфекціях сечового 
міхура корисно приймати 
3-4 ст. л. суміші з натерто-
го хрону, яблучного оцту 
і меду (за смаком), розді-
ливши цю кількість на рівні 
порції і приймаючи протя-
гом дня. Ще в Стародав-
ній Греції жінки цінували 
хрін за його унікальні від-

білюючі властивості. Та й 
на Русі «хрінові примоч-
ки» завжди користувалися 
популярністю.Загорнутий 
у ганчірку натертий хрін 
прикладали до веснянок і 
пігментних плям, наноси-
ли на уражені пігментацією 
кисті рук. Хрін-косметолог 

здатний творити справжні 
чудеса. Помічено, напри-
клад, що любителі хрону 
завжди відрізняються сві-
жим кольором обличчя.
Тому, якщо вам за 40, то 
маски з хрону — це те, що 
потрібно. Вони активізують 
обмінні процеси, сприяють 
припливу крові до клітин 
шкіри, роблячи обличчя 
свіжим, а шкіру підтягнутою 
і пружною.
Відбілююча маска з кис-

лим молоком
Змішати 0,5 ч. л. терто-

го хрону з 1 ст. л. вівсяної 
муки і чвертю склянки кис-
лого молока.Нанести на 
обличчя і через 10-15 хв. 
змити водою.

Маска з яблука і хрону
Змішати 1 ст. л. натер-

того хрону і 2 ст. л. кис-
лого яблука, нанести на 
обличчя і шию і через 15 
хв. змити. Маска добре від-
білює шкіру при ластовинні 
та пігментних плямах.

Інгредієнти:
— 70 г борошна;
— 60 г вершкового масла;
— 120 г цукру;
— 1 яйце;
— 0,5 ч. л. екстракту 

ванілі або 1 пакетик ваніль-
ного цукру;

— 1 ч. л. лимонного соку;
— 160 г насіння кунжуту;
— 0,5 ч. л. розпушувача;
— 0,5 ч. л. солі.

Приготування:
1. Змішайте борошно, 

розпушувач і сіль.
2. Збийте розм’якшене 

масло з цукром. Потім до-
дайте яйце, ваніль і лимон-

Кунжутне печиво — легке 
у виконанні і дуже апетитне!

ний сік і збийте 20-30 се-
кунд міксером.

Перемкніть міксер на 
низьку швидкість і додайте 
невеликими порціями бо-
рошно.

3. Додайте кунжут (його 
можна заздалегідь обсма-

жити).
4. Духовку нагрійте до 

180 градусів. На аркуші пе-
карської папери викладіть  
чайною ложкою коржики 
на відстані 3-4 см один від 
одного, так як печиво може 
розтікатися.

5. Випікайте  8-15 хвилин 
в залежності від розміру. 
Потрібно стежити, щоб пе-
чиво не пригоріло.

Печиво виходить дуже 
смачним! 

Поки ці коржі ще гарячі, 
вони трохи липкі і м’які, а 
коли вони остигають, то 
стають хрусткими.

Смачного!


