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Колективна безвідповідальність 
депутатів місцевих рад закінчилась. 
Та газета «Вести» все перекрутила...

Шахраї чи непрофесіонали?

Завжди дивувався колегам, політологам та громадянам, 
які, не стримуючись, із усіх сил лаяли газету «Вести». За що 
саме? — не розумів я. За те, що критикує чинну владу? Так 
це зобов’язане робити будь-яке чесне ЗМІ. Тим паче, — нашу 
владу, яку є за що критикувати. Точніше, практично, просто 
немає за що хвалити. 

З журналістами цієї газети стикатися мені не доводилося. З 
їх творчими доробками — теж. Принаймні, так, щоб звернути 
на них увагу і запам’ятати. Запам’ятовувалися, якось, зовсім 
інші прізвища, які до цієї газети не мали жодного відношення: 
Н. Седлецька, С. Лещенко, Д. Бігус, С. Мусаєва...

Однак, кілька днів тому, а, саме, в день прийняття Закону 
України «Про внесення змін в статтю 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (про поіменні голосуван-
ня) натрапив в Інтернеті на матеріал цього видання під наз-
вою «Рада запретила тайное голосование в местных сове-
тах». І не просто здивувався, а обурився... 

Справа в тому, що насправ-
ді цей проект Закону України, 
внесений депутатами Г. Гоп-
ко, С. Власенком, С. Заліщук, 
М. Найємом, С. Лещенком, 
В. Романюком, Н. Кацер-Буч-
ковською, Р. Заставним та Ю. 
Бабієм не містить жодного 
слова про заборону чи від-
міну таємного голосування 
в місцевих радах. Точніше, 
таємне голосування в ньому зга-
дується, але лише в тому сенсі, 
що воно використовується так 
само, як і раніше (цитую): «3. 
Рішення ради приймаються 
відкритим по     іменним голо-
суванням, окрім випадків, пе-
редбачених пунктами 4 і 16 
статті 26, пунктами 1, 29 і 
31 статті 43 та статтями 
55, 56 цього Закону, в яких 
рішення приймаються таєм-
ним голосуванням. Результа-
ти поіменного голосування 
підлягають обов’язковому 
оприлюдненню та наданню  
за запитом відповідно до 
Закону України «Про доступ 
до публічної інформації».  На 
офіційному веб-сайті ради 
розміщуються в день голо-
сування і зберігаються про-
тягом необмеженого строку 
всі результати поіменних 
голосувань. Результати по-
іменного голосування є не-

Верховная Рада внесла изменения в закон о местном самоуправлении в Укра-
ине, которые обязывают местные советы принимать решения исключительно 
открытым поименным голосованием.
Принятым законом Верховная Рада также обязала местные советы обнародо-
вать результаты поименного голосования на официальном вэб-сайте местного 
совета в день голосования и сохранять на протяжении неограниченного срока 
все результаты поименных голосований.
Согласно действующему закону, местные советы принимают решение, как 
поименным голосованием, так и тайным.
Источник: Вести
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від’ємною частиною прото-
колу сесії ради». 

Як бачите, шановні читачі, га-

зета «Вести» все перекрути-
ла. Питання: навіщо? Умисно, 
щоб довести всьому світу, що 
ВР України приймає рішення, 
які руйнують основи демократії 
(згадайте засідання Вишгород-
ської райради 28.02.2014 р.)?

Чи це звичайна некомпетент-
ність сучасних журналістів-за-
робітчан, які, замість того, щоб 
розібратися в питанні і донести 
до читача правду,  ганяються за 
«смаженими» фактами? Зали-
шається лише здогадуватись.

Але тепер я розумію колег, 
політологів та громадян, які з 
обережністю ставляться до га-
зети «Вести». І ставлюся до неї 
так само.

В. Борзовець 

А ти 
підписався 
на газету 

«На самом 
деле»? 

Негайно 
на пошту! 
94916

 «Хотілося, аби пані Яресько, як міністр
фінансів України, у перемовинах 
з МВФ виходила з позиції захисту 
і розвитку української економіки 
та бізнесу, а не була адвокатом
фінансових донорів. Бо останнім 
часом складається 
враження, що вона 
працює саме на МВФ, 
а не на Україну...»

«То, шо мы видим в Крыму — это
просто противодействие ландшафта
избыточному населению. 
Пенсионерская свалка вертухаев,
мичманов и прапорщиков, 
организованная Советским Союзом 
в Крыму, является 
просто неестественной 
для этого 
ландшафта...»

Відкритий лист
Представникам

Антикорупційної платформи
у фракції Петра Порошенка

Шановні народні депутати України, представники Антико-
рупційної платформи у фракції Петра Порошенка — Ольга 
Богомолець, Владислав Голуб, Світлана Заліщук, Іванна 
Климпуш-Цинцадзе, Сергій Лещенко, Олексій Мушак, Мустафа 
Найєм,  Наталія Новак, Павло Різаненко, Юрій Соловей, Єгор 
Фірсов, Ольга Червакова, Олександр Черненко, Віктор Чумак, 
Оксана Юринець! 

25 листопада 2015 р. в парламенті було оголошено про 
створення вами внутрішньої опозиції в президентській фракції 
БПП, а, саме, групи під назвою Антикорупційна платформа.

Ще через кілька днів на сторінці М. Наєма у Facebook з’яви-
лося наступне звернення (з преамбулою):

«У этого обращения очень большой авторский коллектив. 
Но я уверен, что под ним подпишутся большинство, если не 
все, рядовые граждане. Потому что это не за Европу, не за 
какие-то громкие пафосные слова и лозунги. Это за наше бу-
дущее.

«Два года назад Украина сделала исторический выбор. Люди 
вышли на улицу, требуя справедливости и защиты своих 
прав.

За это время мы многого достигли: отстояли наши свобо-
ды, свергли диктатуру, добились подписания соглашения об 
ассоциации с ЕС, провели выборы, приняли реформаторские 
законы и взялись за пересмотр общественного договора.

За все это украинский народ заплатил и продолжает пла-
тить огромную цену. Логично, что требования людей к вла-
сти стали значительно выше.

Два года назад мы понимали, что чуда не произойдет и сра-
зу все не получится. Мы были готовы трудиться, терпеть 
и жертвовать.

Но нам сложно было представить, что чиновники и при-
ближенные к власти бизнесмены будут продолжать грабить 
страну, прикрываясь теперь уже вышиванкой, Майданом или 
АТО.

Что гречка и титушки на выборах так и останутся безна-
казанными.

Что на своих должностях будут работать те, чьим руками 
еще недавно строилась диктатура: от судей до членов Цен-
тральной избирательной комиссии.

Что главным партнером власти снова станет не обще-
ство, а узкий круг тех же олигархов, которые истощали 
страну при прежнем режиме. А ключевые для страны реше-
ния и далее будут приниматься в кругу серых кардиналов, 
руководствующихся только своими меркантильными инте-
ресами.

Уважаемые президент Украины и премьер-министр!
Люди все видят и понимают. Они уже не верят вашим 

оправданиям. Коррупционная возня и имитация реформ унич-
тожают доверие украинского общества и уважение зарубеж-
ных партнеров.

Вы думаете, что время еще есть. Должны вас огорчить: 
люди на пределе.

Запрос общества, озвученный во время Революции Досто-
инства, никуда не делся. Сегодня эти требования объеди-
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Представникам Антикорупційної 
платформи у фракції Петра Порошенка

Україна-США
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няют абсолютное большинство украинцев. И каждый день 
вашего промедления убивает шансы на возвращение доверия 
людей.

По вашей вине мы теряем время. Вместо того чтобы сози-
дать — развивать экономику, образование, науку и культуру 
— мы вынуждены тратить ресурсы на борьбу с системой. 
Системой, которую вы продолжаете защищать и вскармли-
вать.

Мы не хотим новой революции, которую вы бессознатель-
но приближаете. Мы готовы нести ответственность за бу-
дущее нашей страны. Поэтому мы не просим, мы требуем:

1. Начать реальную борьбу с коррупцией. Сконцентриро-
ваться на высших эшелонах власти и разорвать круговую 
поруку, назначив эффективного Генерального прокурора, 
завершить люстрацию и реформировать государственную 
службу по европейским стандартам.

2. Восстановить справедливость. Привлечь к ответствен-
ности людей, разворовавших страну и приведших к насилию 
и убийствам на Майдане.

3. Добиться верховенства права. Интенсивно и решительно 
проводить судебную реформу, в которой были сделаны важ-
ные шаги, но общество не ощущает уверенности в успехе.

4. Обеспечить прозрачность власти. Открыто проводить 
назначения на государственные должности, прекратив прак-
тику подковерных договоренностей и распределения долж-
ностей по политическим квотам в угоду серым кардиналам.

5. Озвучить четкий план. Как нам вместе преодолеть эко-
номический и гуманитарный кризис, как мы планируем воз-
вращать Крым и оккупированные территории.

У вас все еще есть выбор, кем войти в историю: реальны-
ми реформаторами, которые пожертвовали личными инте-
ресами ради будущего страны, либо теми, кто привел стра-
ну к развалу из-за коррупции и неэффективного управления.

*   *  *
Годовщине Марша Миллионов посвящается. 
Каждый, кто поддерживает эту позицию, может опублико-

вать или распространить текст от своего имени.
#занашемайбутне #занашебудущее #forourfuture».
Автори цього звернення не називаються, але я підозрюю, що 

серед них, безумовно, і всі члени Антикорупційної платформи 
у фракції БПП ВР України. Тому, саме до них в мене є кілька 
запитань.

Перше.  
Шановні народні депутати, після вашого, переважно, «списоч-

ного» обрання до ВР України, пройшло більше року. За цей рік в 
нашій країні сталося багато подій... 

Втім, що робилося в нашій країни протягом 10 місяців до того 
моменту, як ви потрапили до ВР України, вам відомо не гірше за 
мене, тим паче, що на лозунгах боротьби з цим свавіллям ви з 
БПП і будували вашу виборчу кампанію. 

Отже, ще до виборів до ВР України ви могли спостерігати зло-
чинну бездіяльність, більше того — пряме блокування МВС і 
Генпрокуратурою розслідування злочинів щодо розстрілу на Ін-
ститутській; мали можливість бачити, як саме спочатку О. Мах-
ніцький, а потім В. Ярема «боролися» з корупційними схемами, 
що процвітали і продовжують процвітати у вищих ешелонах 
влади; як «будували» нову армію М. Коваль, а потім В. Гелетей. 
Ви ж, мабуть, добре ознайомлені із ситуацією, яка склалася у 
Іловайську в серпні 2014-го? 

Хіба вже тоді вам не було зрозуміло, що П. Порошенко роз-
глядає президентську посаду виключно як щасливу можливість 
розшитрити свою бізнес-імперію до зовнішніх кордонів держа-
ви Україна і мислить не як Президент держави, яка стоїть на 
краю прірви, а саме як  бізнесмен, що дбає в першу чергу не про 
інтереси народу, а про власний бізнес?   

Бо, інакше, чому б тоді в червні 2014 р. в кріслі Голови Нац-
банку з’явився його бізнес-партнер В. Гонтарєва, а в липні цьо-
го ж року в кріслі Міністра оборони — начальник його охорони 
В. Гелетей? І чому б, якби це було не так, його абсолютно не 
цікавило, що Арсеній Яценюк з 27 лютого 2014 р. не те що не 
розпочав жодної структурної реформи, а, навпаки, «розширив» 
та «поглибив» всі існуючі корупційні схеми? 

А вже після того, як ви потрапили у ВР України? 
У грудні 2014-го т. в. о.  Голови НКРЕКП стає 25-річний Д. Вовк, 

який в 2009-2013 р. р. був віце-президентом з корпоративних 
фінансів компанії Інвестиційний капітал Україна (ICU), що нале-
жала В. Гонтаревій, а з березня 2013-го по грудень 2014-го року 
працював менеджером в кондитерській компанії Roshen Петра 
Порошенка в Москві! Хіба це — не знущання над країною?

До речі, — хіба ви не розуміли і не розумієте, що «пропихання» 
у політику та на високі посади топ-чиновниками своїх родичів, 
друзів дитинства, коханок, кумів, загалом, та діток, зокрема, є не 
менш аморальним, ніж розграбовування цими топ-чиновниками 
бюджету країни?  Не сумніваюся — розумієте. І ви бачили, що 
«юний геній» Д. Вовк — не один. Що таких «вовків» — тисячі. І 
на яких посадах! Чого вартий один А. Пашинський, який став на-
чальником відділу СпецТехноЕкспорту, що входить в держкон-
церн Укроборонпрому, в 24 роки (батько — Голова спостережної 

ради). А син В. Яреми, який в 26 років очолив ключовий депар-
тамент Державної реєстраційої служби України, що відповідає 
реєстрацію нерухомості і земельних активів?

Може, це сталося тому, що є з кого брати приклад: син П. По-
рошенка (безумовно, юний геній) — не хто небудь, а теж депутат 
ВР України?.. 

 На ваших очах відбувалася трагедія в Дебальцево; обвал 
гривні; розгорталися скандали з заступником Мінрегіонбуду Д. 
Ісаєнком; заступником та «гаманцем» Авакова С. Чеботарем, 
впійманим фінськими спецслужбами «на гарячому», та злит-
ками золота в його службовому кабінеті, журналістськими ви-
криттями, пов’язаними з будинком його доньки та оборудками 
зятя; «красивого» життя головного ДАІшника країни О. Єршова; 
демаршем керівника Держфінінспекції М. Гордієнка; нарешті, 
справжньою «цирковою виставою» із затриманням «діаманто-
вих» прокурорів та  «відмазуванням» їх Генпрокурором В. Шокі-
ним. 

Всі ці гучні справи закінчилися нічим. Не знайдені винуватці 
трагедії в Дебальцево (як і в Іловайську), знецінення національ-
ної валюти, міль’ярдних розкрадань в держпідприємствах. 

Більше того: Д. Ісаєнко, кажуть, продовжує чи то консультува-
ти, чи то допомагати В. Гройсману, С. Чеботар — А. Авакову, а 
«діамантові прокурори» — В. Шокіну. 

На брифінгу щодо створення Антикорупційної платформи у 
фракції БПП ви називали прізвища І. Кононенка та С. Березенка.

Невже ви вважаєте, що про корупційні схеми, які продовжує 
«кришувати» А. Яценюк, нічого невідомо П. Порошенку? Чи 
будь-які оборудки І. Кононенка можливі без відома Президента?  
Чи йому невідомо було про призначення О. Тищенко керівни-
ком Управління по забезпеченню повернення активів, отрима-
них  злочинним шляхом? Чи, може, він не розумів, що судовою 
реформою потрібно було зайнятися в першу чергу, оскільки всі 
інші реформи без неї не мають будь-якого сенсу? 

Але, якщо ви все це бачили, то чому ви так довго мовчали? 
Чого ви чекали? Поки на обрії «намалюються» нові парламент-
ські вибори як наслідок розвалу коаліції? Коаліції, якої де-факто 
вже не існує?

Друге. 
Поясніть, будь ласка, як саме ви збираєтесь боротися із ко-

рупцією в середині президентської фракції? І чи не нагадує 
це вам, випадково, «боротьбу» із країною-загарбником, на те-
риторії якої працюють підприємства, що належать Президен-
ту постраждалої від нападу країни? Підприємства, які платять 
податки країні-загарбнику, а вона на ці кошти купує зброю для 
вбивства воїнів, які захищають свого Президента?

Може, слід було б вийти із цієї фракції, і, разом з іншими чес-
ними позафракційними депутатами створити депутатську групу 
чи фракцію, яка об’єднала б всіх справжніх патріотів України і 
голосувала б виключно в інтересах українського народу?

Третє.
У вас прекрасний план, точніше — набір декларацій: почати 

реальну боротьбу з корупцією, притягти до відповідальності 
людей, які пограбували країну та призвели до насилля і вбивств 
на Майдані, провести судову реформу, забезпечити прозорість 
влади, надати план подолання кризи та повернення Криму. 

«У вас все ще є вибір, ким увійти в історію: реальними ре-
форматорами, які пожертвували особистими інтересами 
заради майбутнього країни, або тими, хто привів країну до 
розвалу через корупцію та неефективне управління», — пи-
шете ви, звертаючись до Президента П. Порошенка і Прем’єр-
міністра А. Яценюка.  

Якби ви написали це звернення влітку 2014 року або, напри-
клад, восени 2014-го, одразу, як потрапили у ВР України, і я, і 
люди вам, можливо, повірили б. Зараз — уже пізно. 

Переважна більшість українців розуміють, що політики, точ-
ніше — політикани, нечесні бізнесмени, які заробили величезні 
статки на примітивному пограбуванні країни, і які все життя 
прикидалися і продовжують прикидатися політиками, знову їх 
обдурили. 

У них дійсно був вибір. Але вони ним не скористалися. 
Бо вони просто не зрозуміли, що часи підлого обману і тоталь-

ної брехні, часи подвійних стандартів, до яких вони так звикли, 
вже закінчилися. Вони, ці страшні часи закінчилися після пер-
шої краплі крові, пролитої на Майдані. Тим паче, після тисяч 
життів, які поклали на війні із російськими загарбниками кращі 
сини й доньки українського народу. 

І те, що наші горе-політики цього не зрозуміли, навіть, після 
цього, красномовно свідчить: цинічний обман, нагла брехня, 
безсовісний грабіж стали їх природним станом. І вибору в них 
вже немає. 

Тому, що вони вже увійшли в історію тими, «хто привів країну 
до розвалу через корупцію та неефективне управління».

Це розуміють усі і, саме головне, що це прекрасно розумієте 
й ви самі. Однак, з якоїсь причини не насмілюєтесь сказати це 
вголос. І це — в той час, коли окремі з вас роблять для викриття 
корупціонерів більше, ніж СБУ, ГПУ і МВС разом узяті!

Але не можна одночасно бути і з пограбованими, і з грабіжни-
ками. Потрібно робити вибір — з ким ти. 

В. Борзовець, журналіст

Какой главный 
посыл 
выступления 
Д. Байдена? 
Мнения нардепов 
коалиции

Историческое выступление 
вице-президента США Джо-
зефа Байдена перед укра-
инскими парламентариями, 
несомненно, стало самым 
обсуждаемым событием за 
последнее время. Что же ус-
лышали народные депутаты и 
какие выводы сделали?

Член фракции «Блока Петра 
Порошенко» Сергей Березенко 
заявил, что речь Байдена в Вер-
ховной Раде впечатлила народ-
ных депутатов, пишет «Слово 
и Дело» со ссылкой на «Интер-
факс-Украина».

Березенко отметил, что в сво-
ем выступлении Байден очертил 
направления, в которых Украине 
следует двигаться.

В «Народном фронте» счита-
ют, что вице-президент США при-
зывал к единству для осущест-
вления реформ. «Были четкие 
посылы, акценты и приоритеты 
ко всем, кто пытается играть на 
разрушение коалиции, которая 
работает в парламенте», – про-
комментировал «ИФ» речь Бай-
дена Андрей Тетерук.

Лидер «Батькивщины» Юлия 
Тимошенко услышала в сегод-
няшнем выступлении Байдена 
четкий сигнал того, что Украина 
должна преодолеть свою глав-
ную проблему — коррупцию. «Я 
думаю, что главный акцент, на ко-
торый нам всем нужно обратить 
внимание, это как раз акцент на 
том, что коррупция сегодня — 
это самый большой недостаток 
современной Украины», — ска-
зала она.

А вот еще один член фракции 
«БПП» Владимир Арьев счита-
ет, что парламентарии на самом 
деле не услышали вице-прези-
дента США, поскольку сразу же 
после его выступления покинули 
сессионный зал и перестали ра-
ботать.

«Сегодня мы должны были 
принять закон №1402 о таможен-
ном конфискате автомобилей, 
которые нужно передавать во-
лонтерам и ВСУ. Но необходимо-
го количества депутатов в зале 
не осталось. И это — сразу после 
выступления Байдена. Вот вам и 
все. Есть слова, а есть дела», — 
резюмировал политик.

«Вы не сможете
найти ни одну
страну в мире, 
где так процветает
раковая опухоль
коррупции» — 
Д. Байден
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Точка зору

Я. Москаленко і Н. Яресько

Ярослав Москаленко: «Податкова 
реформа — не можна чекати»

Ярослав Москаленко, голова 
депутатської групи «Воля наро-
ду»:

У рейтингу Doing Business 2016 
Україна опинилася на 107-му місце 
в світі за рівнем загального подат-
кового навантаження. При цьому 
податкове навантаження на за-
робітну плату у нашій державі біль-
ше у понад два рази, ніж середній 
показник по країнах  Європи і Цен-
тральної Азії.

Звісно, що за таких умов бізнес, 
не витримуючи такого наванта-
ження, або закривається, або пе-
реїжджає працювати в інші країни, 
або воліє влаштовувати робітників 
як вахтовиків і виплачувати їм зар-
плату у конвертах. Це аж ніяк не 
сприяє нашому виходу з економіч-
ної кризи і лише погіршує ситуа-
цію: зростає падіння національної 
економіки, знижуються доходи та 
купівельна спроможність грома-
дян, скорочуються капітальні інве-
стиції, зрештою, підривається ста-
більність національної валюти.

Україна не може жити без зовніш-
ніх кредитів, грантів та допомоги, і 
приховувати це вже неможливо. 
Тому про зміну нині існуючої подат-
кової системи вслід за експертами 
заговорили чиновники та політики.

На мою думку, ініціатива податко-
вої реформи мала б належати Мін-
фіну, втім парламентарії виявилися 
оперативнішими. Група депутатів 
на чолі з головою Комітету Вер-
ховної Ради з питань податкової та 
митної політики Ніною Южаніною 
активно попрацювала над важли-
вим документом, обговорила його 
проект з громадськими активістами 
та фахівцями. Як результат,  26 жо-
втня 2015 року вони першими за-
реєстрували проект закону №3357 
про внесення змін до Податкового 
кодексу щодо податкової лібералі-
зації.

На сьогодні цей законопроект 
підтримують сто чотирнадцять на-
родних обранців. Дехто встиг вже 
назвати його «братською моги-
лою», проте я не був би таким ка-
тегоричним.

Прихильників проекту Ніни 
Южаніної стає дедалі більше. На-
приклад, нещодавно голова пар-
ламентського Комітету з питань 
промислової політики та підприєм-
ництва  Віктор Галасюк (фракція 
Радикальної партії Олега Ляшка) 
заявив, що його однопартійці бу-
дуть наполягати на якнайшвидшо-
му розгляді цього законопроекту 
і прийнятті його вже в першому 
читанні. Це дасть змогу спокійно 
доопрацювати документ до друго-
го читання і покласти його в основу 
розробки нового бюджету.

 Ліберальні цінності
Парламентський законопроект 

має на меті побудувати в Україні лі-
беральну сучасну податкову систе-
му. Наведу лише основні позитивні 
зміни, запропоновані парламента-
рями.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что правительство 
в очередной раз провалило налоговую реформу. До принятия 
госбюджета на 2016 г. остался месяц, а новые налоговые прави-
ла игры, на основе которых должны базироваться бюджетные 
расчеты, так и не приняты. Минфин кормит бизнес обещаниями 
вскоре явить общественности текст нового Налогового кодек-
са. Вместе с тем, на тематическом круглом столе, 19 ноября, 
министерские чиновники снова презентовали красочные «от-
крытки» с декларациями о намерениях. Напротив, как известно, 
народные депутаты под эгидой профильного Комитета ВРУ 
Нины Южаниной в конце октября зарегистрировали свой законопроект об изменении налого-
вой системы страны. И хотя он не идеален, и в нем есть спорные моменты, но большинством 
экспертов и бизнесменов в целом воспринимается положительно. Так или иначе Украина, 
«благодаря» ошибкам правительства снова оказалась перед выбором: либо вообще не менять 
налоговый кодекс на 2016 г. (и принять бюджет исходя из действующих правил), либо принять 
«проект Южаниной» с возможными доработками.

Hubs публикует дискуссионную точку зрения (на украинском языке) на эту проблему Яросла-
ва Москаленко, главы депутатской группы «Воля народа», в которую сейчас входят 20 парла-
ментариев (читай, голосов за законопроект).

Запрацюють так звані електрон-
ні кабінети платників податків, де 
в он-лайн режимі платники мати-
муть доступ до управління особо-
вим рахунком, контролю за обліком 
платежів, авансів, переплатами, 
заліками, податковим боргом.

Зміниться система апеляційних 
оскаржень платниками рішень кон-
тролюючих органів, при якій дру-
гою апеляційною інстанцією буде 
Міністерство фінансів України.

З‘явиться інститут податкових 
консультантів, які допомагатимуть 
платникам у сплаті податків, скла-
данні звітності, представлятимуть 
інтереси платників у суді та подат-
кових органах.

Парламентський законопро-
ект сприяє створенню унікальних 
фіскальних умов для розвитку 
бізнесу та відновленню економіки 
країни. Він встановлює обґрунто-
вані ставки податків та спрощує їх 
адміністрування, що зрештою ле-
галізує бізнес. А стабільність та пе-
редбачуваність податкового зако-
нодавства забезпечить мораторій 
на три роки щодо змін базових еле-
ментів податків та зборів.

Дехто з противників цього доку-
менту необґрунтовано стверджує, 
що «законопроект Южаніної» при-
меншує роль Міністерства фінан-
сів. Цим «експертам» можу від-
повісти лише одне: Міністерство 
фінансів у ліберальній реформі 
парламенту стане єдиним центром 
прийняття управлінських рішень у 
сфері бюджетно-фіскальної політи-
ки. До сфери відповідальності міні-
стерства перейдуть функції аналі-
зу та прогнозу сплати податків, 
керування блоком інформаційного 
забезпечення (володіючи цією ба-
зою даних, окрім реєстрів, Мінфін 
унеможливить викривлення подат-
кової інформації).

Міністерство матиме вплив і на 
облік платників та планування їх 
перевірок, рівень касації скарг (то-
бто скасовуватиме рішення кон-
тролюючих органів, розроблятиме 
правила та процедури, за якими усі 
працюватимуть). Зрештою, Мінфін 
«демілітаризує» податкову службу, 
ліквідувавши її міліцію і створивши 
замість неї в своїй структурі Служ-
бу фінансових розслідувань.

Відтак я підтримую думку пані 
Южаніної, що законопроект може 
бути розглянутий у першому читан-
ні вже на пленарному тижні з 24 по 
27 листопада 2015 року. 

Після цього його можна опрацю-
вати в комітеті перед остаточним 
його прийняттям, щоб нова подат-
кова база запрацювала вже з січня 
2016-го, і на її основі можна було 
б приймати бюджет країни на на-
ступний рік.

 Консерватизм з Грушевського
Мінфін депутатський законопро-

ект не підтримує. Його лякає змен-
шення у 2016 році бюджетних над-
ходжень на 200 мільярдів гривень, 
що ставить під загрозу  виконання 
умов Меморандуму співробітни-
цтва з МВФ щодо досягнення гра-
ничного розміру дефіциту держав-
ного бюджету у розмірі 3,7% ВВП у 
2016 році  та зниження державного 
боргу.

Представники МВФ нещодавно 
мали зустріч із Ніною Южаніною, 
де вони висловлювали ту ж саму 
занепокоєність, що і Мінфін. Втім 
народні депутати вважають, що 
цю дірку в бюджеті можна звузити 
декількома шляхами.  Зокрема, на 
12,5 мільярда гривень за рахунок 
додаткових податкових надход-
жень від детінізації зарплат і «пра-
вильно проведеної приватизації». 
Ще 23,2 мільярда гривень отримає 
бюджет від зниження ставки єди-
ного соціального внеску, який є 
непропорційно високим в Україні. 
Запровадження у 2016 році систе-
ми електронного адміністрування 
податку на додану вартість дасть 
ще 20 мільярдів гривень.

Наразі в серйозну дискусію з де-
путатами міністерство не вступає. 
Очевидно,  вичікує, що скаже го-
ловний кредитор України — МВФ, 
експерти якого перебувають у по-
стійному контакті з міністерством. 
Проте МВФ, на моє переконання, 
переймається більше параметра-
ми стабілізації монетарної та бюд-
жетної політики, яких Україна не 
дотримується.

Сигналом для МВФ, наприклад, 
було наповнення у вересні 2015 
року золотовалютних резервів НБУ 
до 18 мільярдів доларів США.  Ми 
це завдання не виконали і зібрали 
лише 13 мільярдів доларів.

У своїй податковій реформі Мін-
фін дотримується більш фіскаль-
ної моделі, яка  передбачає меншу 
дірку в бюджеті — 60 мільярдів гри-
вень. Але я особисто переконаний, 
що зменшення дефіциту бюджету 

за рахунок підвищення податків — 
це не відновлення економіки, а по-
дальше поглиблення депресії.

Мінфінівська ревізія системи 
субсидій, оптимізація системи 
освіти та перехід на фінансування 
медицини «від наданих послуг», 
а не від кількості працюючих у га-
лузі лікарів — ні до чого доброго 
Україну не приведуть. Ці варіанти 
не дають додаткових доходів, адже 
скорочення працівників одночасно 
скорочує надходження до бюджету 
від ПДФО та ПДВ.

Плани перегляду Мінфіном ви-
трат на національну безпеку та 
оборону за нинішніх умов теж не-
безпечні. Тому законопроект міні-
стерства, який у народі прозвали 

«все по 20%», є ще досить сирим.
 Мовою цифр

До речі, для серйозного діалогу з 
МВФ щодо підтримки одного з двох 
запропонованих законопроектів  
потрібна обґрунтована доказова 
база кожної цифри з наукової точки 
зору. Проаналізуємо ставки лібе-
ралів (депутатів) та консерваторів 
(Мінфіну).

Міністерство пропонує запрова-
дити єдину ставку у 20% на чотири 
базових податки: податок на дода-
ну вартість (ПДВ, нині його ставка 
становить 20%), єдиний соціаль-
ний внесок (ЄСВ зараз середній 
41%), податок на доходи фізичних 
осіб (ПДФО — 15/20%) та податок 
на прибуток (нинішній показник — 
18%).

Проти цього виступає Пенсійний 
фонд, для якого, наприклад, ЄСВ 
є бюджетоутворюючим  податком. 
Тож зниження його ставки хоча б на 
один відсотковий пункт означатиме 
для Пенсійного фонду втрату 5 мі-
льярдів гривень доходів.

Комітетська ж податкова рефор-
ма  в цьому плані є радикальні-
шою. Вона передбачає зниження 
ПДФО до 10%, ПДВ — до 15%, 
ЄСВ — до 20%, а також перехід до 
податку на розподілений прибуток 
за ставкою 15%. Запропонована 
комітетом чудова новація – зараху-
вання ЄСВ з доходу, що перевищує 
23426 грн на персоніфікований на-
копичувальний рахунок працівни-
ка. Це початок створення накопи-
чувального страхування, яке влада 
ініціює давно, але нічого не робить.

Депутати пропонують зберег-
ти без змін базові елементи для 
«спрощенців» у першій та другій 
групах і знизити максимальний річ-
ний обіг з 20 до 5 мільйонів гривень 
у третій групі з підвищенням став-
ки податку з 4% до 10% упродовж 
трьох років (на два процентних 
пункти щорічно).

Сільськогосподарські виробники 
можуть бути зараховані до четвер-
тої групи, якщо їх річний обіг до 100 
мільйонів гривень і площа земель 

в обробітку не перевищує 3000 га.
Реалізація положень комітет-

ського законопроекту в цілому 
не матиме негативного впливу 
на дохідну частину бюджету. 
Проведений депутатами роз-
рахунок базується на наданих 
Міністерством фінансів показ-
никах, попередньо закладених 
в основу проекту бюджету на 
2016 рік. Отже, номінальний депу-
татський ВВП у 2016 році (прогноз) 
повинен становити 2262 мільярди 
гривень, дефіцит бюджету (погод-
жений з МВФ) — 3,7% ВВП або 
83,7 мільярда гривень, розрахун-
кові видатки державного сектору – 
980,2 мільярда гривень, девальва-
ція національної валюти — 111% (у 
2016-му долар США прогнозується 
на позначці 24,1 гривні).

Ліберальна податкова рефор-
ма вважає заниженим поперед-
ній прогноз Міністерства фінансів 
щодо надходжень державного 
сектору у 2016 році на рівні 896,5 
мільйона гривень (або збільшен-
ня складе 110,58% до плану 2015 
року). За оцінками провідних екс-
пертів у галузі макроекономіки, ці 
надходження повинні становити 
966,0 мільярдів гривень (або зро-
стання складе 119,16% до плану 
2015 року). Відтак неврахований 
Мінфіном ресурс доходів бюджету 
2016 року при вже запланованому 
рівні видатків становитиме майже 
70 мільярдів гривень.

Водночас зменшення витрат 
платників податків в умовах реалі-
зації законопроекту за розрахунка-
ми Мінфіну сягне 207,8 мільярда 
гривень. Вони будуть спрямовані 
бізнесом на оновлення основних 
засобів виробництва, ступінь зно-
су яких досяг в Україні вже понад 
80%, поповнення обігових коштів, 
збільшення рівня заробітних плат 
тощо. Відповідно очікується ріст 
надходжень державного сектору 
у 2016 році в розмірі 88 мільярдів 
гривень.

Крім того, за рахунок зменшення 
ставки ЄСВ до 20% економія ви-
датків бюджету на оплату праці в 
бюджетній сфері за розрахунками 
Мінфіну становитиме 23,2 мільяр-
да гривень.

Хотілося, аби пані Яресько, як 
міністр фінансів України, у пере-
мовинах з МВФ виходила з позиції 
захисту і розвитку української еко-
номіки та бізнесу, а не була адвока-
том фінансових донорів. Бо остан-
нім часом складається враження, 
що вона працює саме на МВФ, а не 
на Україну.

Вона повинна розуміти, що сьо-
годні українському підприємництву 
потрібно для розвитку дати ковток 
«глюкози», що зрештою спричи-
нить збільшення ВВП країни.

Наша депутатська група скла-
дається з колишніх підприємців, які 
чудово розуміються на тому, як за-
пускається економіка.

Новації ліберальної податкової 
реформи почнуть приносити ста-
більні доходи до бюджету як міні-
мум через 6 місяців. На цей період 
мають бути знайдені компенсатор-
ні додаткові джерела. Безумовно, 
тут потрібна підтримка бізнесу. І на 
це спрямовує свою роботу сьогодні 
парламентський Комітет з питань 
податкової та митної політики.

Ми повинні взяти за основу «про-
ект Южаніної». Можливо, він не 
ідеальний, але він сконцентрував 
у собі кращі моменти десятиріч-
ного розвитку податкової системи 
України.

Я особисто переконаний: якщо 
робоча група і парламент підтри-
мають хоча б 60% від проекту 
Южаніної, то ми дамо шанс україн-
ській економіці почати плавний 
підйом із дна.
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Депутати обрали постійні
чисельність та стуктуру 

На порядку денному третього пленарного засідання першої 
сесії районної ради, яке відбулося 3-го грудня 2015 р., було 10 
проектів рішень, включаючи «різне»:  

«1. Про утворення постійних комісій Вишгородської районної 
ради VII скликання та затвердження Положення про них.

2. Про обрання постійних комісій Вишгородської районної 
ради VII скликання.

3. Про утворення Колегії Вишгородської районної ради VII 
скликання та затвердження Положення про неї.

4. Про затвердження структури та чисельності виконавчого 
апарату Вишгородської районної ради на сьоме скликання.

5. Про закріплення депутатів Вишгородської районної ради 
VII скликання за територіальними громадами району.

6. Про затвердження Положення про помічника-консультанта 
депутата Вишгородської районної ради та Опису посвідчення 
помічника-консультанта депутата Вишгородської райради.

7. Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 
2014 року № 553-41-VII «Про районний бюджет Вишгородського 
району на 2015 рік».

8. Про затвердження звіту про виконання районного бюдже-
ту Вишгородського району за 9 місяців 2015 року.

9. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного 
фонду районного бюджету за жовтень місяць 2015 року.

10. Різне».

 

Перша сесія районної ради

Сесія утворила наступні по-
стійні комісії Вишгородської 
районної ради VII скликання:

— з питань регламенту, де-
путатської етики, забезпечення 
діяльності депутатів, законності, 
правопорядку і боротьби з коруп-
цією;

— з питань бюджету, фінансів, 
цінової політики, соціально-еко-
номічного розвитку та інвестицій-
ної діяльності;

— з питань земельних відно-
син, агропромислового розвитку, 
екології, надзвичайних ситуацій 
та проблем Чорнобильської ката-
строфи;

— з питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, со-
ціального захисту населення, 
сім’ї, молоді, спорту та туризму;

— з питань комунальної влас-
ності, розвитку промисловості, 
підприємництва та інфраструк-
тури;

— з питань освіти, культури, 
духовності, свободи слова та за-
собів масової інформації.

Депутати обрали наступні по-
стійні комісії районної ради у 
складі голови і членів комісій:

з питань бюджету,фінансів, 
цінової політики, соціально-еко-
номічного розвитку та інвестицій-
ної діяльності: 

голова — Артеменко Микола 
Миколайович (БПП «Солідар-
ність»);

члени комісії:
— Тарасенко Оксана Володи-

мирівна (ПП «Наш край»);
— Мельниченко Юрій Мико-

лайович (ПП «Нові обличчя»);
— Санніков Олег Володимиро-

вич (ПП «Воля»);
— Манія Рамаз Валерійович 

(ПП «Громадянська позиція»);
— Павленко Віктор Петрович 

(БПП «Солідарність»);
— Панамарчук Геннадій Воло-

димирович (ПП ВО «Батьківщи-
на»);

з питань регламенту, депу-
татської етики, забезпечення 
діяльності депутатів, законності, 
правопорядку і боротьби з коруп-
цією: 

голова — Бернадін Валерій 
Анатолійович (ПП «Громадян-
ська позиція»);

члени комісії:
— Дерпак Віталій Михайло-

вич (Радикальна партія Олега 
Ляшка);

— Мартиненко Василь Мико-
лайович (БПП «Солідарність»);

— Приходько Олександр 
Олексійович (ПП «Наш край»);

— Побідаш Ірина Миколаївна 
(ПП «Громадянська позиція»);

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Найменування 
місцевих рад

Вишгородська міська рада

Димерська с/рада
Абрамівська с/рада
Богданівська с/рада
Вахівська с/рада
Вищедубечанська с/рада
Воропаївська с/рада
Гаврилівська с/рада
Глібівська с/рада
Демидівська с/рада
Жукинська с/рада
Катюжанська с/рада
Козаровицька с/рада
Лебедівська с/рада
Литвинівська с/рада
Любимівська с/рада
Лютізька с/рада
Нижчедубечанська с/рада
Новопетрівська с/рада
Новосілківська с/рада
Пірнівська с/рада
Ровівська с/рада
Руднє-Димерська с/рада
Синяківська с/рада
Старопетрівська с/рада
Сувидська с/рада
Сухолуцька с/рада
Толокуньська с/рада
Хотянівська с/рада
Ясногородська с/рада

Прізвище, ініціали 
депутатів, закріплених 

за територіальними громадами
Головаченко В. В., Санніков О. В., 
Олексій К. В., Клованим М. Й., 
Яковенко В. В.
Сапон М. М., Мельниченко Ю. М.
Степанечко В. О., Кириченко Р. М.
Таран О. В.
Якимчук М. М., Тарасенко О. В.
Помаз Т. В., Потапенко А. І.
Манія Р. В.
Кривенко О. В., Побідаш І. В.
Ликов Д. І.
Побідаш І. М., Санніков О. В.
Дерпак В. М., Дзюба О. М.
Кириченко Р. М.
Петльович О. І.
Кисіль В. В.
Артеменко М. М.
Приходько О. О.
Мартиненко В. М., Савенок В. В.
Потапенко А. І.
Приходько О. О., Духота В. І.
Кожанов К. С.
Бернадін В. А.
Мартиненко О. М.
Духота В. І.
Ганіцька М. С.
Биховченко І. П., Дерпак В. М.
Павленко В. П., Дзюба О. М.
Панамарчук Г. В.
Тарасенко О. В.
Стеценко О. А., Клюзко І. В.
Панамарчук Г. В. 

 

Закріплення депутатівВишгородської районної ради 
7-го скликання за територіальними громадами сіл, селища, міста 

Вишгородського району в розрізі місцевих рад

з питань земельних відносин, 
агропромислового розвитку, еко-
логії, надзвичайних ситуацій та 
проблем Чорнобильської ката-
строфи:

голова — Кривенко Олег Вік-
торович (ПП ВО «Свобода»);

члени комісії:
— Ликов Дмитро Ігорович (БПП 

«Солідарність»);
— Кожанов Костянтин 

Станіславович (ПП ВО «Батьків-
щина»);

— Биховченко Ігор Петро-
вич (Радикальна партія Олега 
Ляшка);

— Степанечко Володимир 
Олександрович (ПП «Громадян-
ська позиція»);

— Савенок Вячеслав Володи-
мирович (ПП «Наш край»);

— Стеценко Олександр Ар-
кадійович (БПП «Солідарність»);

з питань охорони здоров’я, ма-
теринства, дитинства, соціально-
го захисту населення, сім’ї, мо-
лоді, спорту та туризму:

голова — Духота Валентина 
Іванівна (ПП «Наш край»);

члени комісії:
— Клюзко Іван Вячеславович 

(БПП «Солідарність»);
— Помаз Тетяна Василівна (ПП 

ВО «Свобода»);
— Яковенко Василь Васильо-

вич (ПП «Воля»);
з питань комунальної влас-

ності, розвитку промисловості, 
підприємництва та інфраструк-
тури:

голова — Дзюба Олександр 
Миколайович (ПП ВО «Батьків-
щина»);

члени комісії:
— Якимчук Михайло Миколай-

ович (БПП «Солідарність»);
— Сапон Михайло Михайлович  

(ПП «Нові обличчя»);
— Клованич Микола Йосипо-

вич (ПП ВО «Свобода»);
— Головаченко Володимир 

Віталійович (ПП «Воля»);
— Мартиненко Олександр Ми-

колайович (ПП «Наш край»);
— Кисіль Владислав Володи-

мирович («Радикальна партія 
Олега Ляшка);

з питань освіти, культури, ду-
ховності, свободи слова та за-
собів масової інформації:

голова — Ганіцька Марина 
Сергіївна (Радикальна партія 
Олега Ляшка);

члени комісії:
— Петльович Олег Іванович 

(БПП «Солідарність»);
— Олексій Катерина Володи-

мирівна (ПП ВО «Свобода»);
— Таран Олександр Володи-

мирович (ПП «Наш край»).

Сесія утворила Колегію 
Вишгородської районної ради 
7-го скликання у складі голо-
ви ради, заступника голови 
ради, голів постійних комісій,  
уповноважених представників 
фракцій (груп) депутатів у рай-
онній раді. 

Також, було затверджено Поло-
ження про Колегію Вишгородсь-
кої районної ради 7-го скликання.

Депутати затвердили струк-
туру та чисельність виконав-
чого апарату Вишгородської 
районної ради на сьоме скли-
кання.

Всього в апараті районної 
ради буде працювати 15 чоловік: 
голова ради, заступник голо-
ви ради, керуючий справами, 
начальник відділу з юридично-

го забезпечення та норматив-
но-правової роботи, 4 головних 
спеціаліста, 2 радника голови, 
головний бухгалтер, секретар, 
водій та прибиральниця.   

Депутати затвердили за-
кріплення депутатів Вишго-
родської районної ради 7-го 
скликання за територіальними 
громадами сіл, селища, міста 
Вишгородського району в ро-
зрізі місцевих рад (див. нижче).

Сесія затвердила Положення 
про помічника-консультанта 
депутата Вишгородської рай-
онної ради та Опис посвідчен-
ня помічника-консультанта 
депутата Вишгородської рай-
онної ради.

Депутати внесли зміни до 
рішення районної ради від 30 
грудня 2014 року №553-41-VII 
«Про районний бюджет Виш-
городського району на 2015 
рік».

Отже, внесені зміни.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Доходи
Збільшити на 1 млн. 848 тис. 

грн.
Видатки

Головний розпорядник — від-
діл освіти — на 754 тис. 900 
грн., в т. ч.: 

— загальноосвітні школи — на 
729 тис. грн.;

— дитячі будинки — на 10 тис. 
200 грн.;

— спеціальні загальноосвітні 
школи-інтернати, школи та інші 
закладиосвіти для дітей з вада-
ми у фізичному чи розумовому 
розвитку — на 15 тис. 700 грн.;

Головний розпорядник — рай-
держадміністрація — на 831 
тис. грн., в т. ч.:

— лікарні — на 492 тис. 960 
грн.;

— загальні і спеціалізовані 
стоматологічні поліклініки — на 
32 тис. 840 грн.;

— служба технагляду за будів-
ництвом та капітальним ремон-
том , централізовані бухгалтерії, 
групи централізованого госпо-
дарського обслуговування — на 
27 тис. 200 грн.;

— «Центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги — 

на 278 тис. 800 грн. 
Головний розпорядник — від-

діл культури, національностей 
та релігій — на 215 тис. 300 
грн., в т. ч.:

— «Палаци і будинки культури, 
клуби та інші заклади клубного 
типу» — на 80 тис. 300 грн.;

— школи естетичного вихован-
ня дітей — на 135 тис. грн.

Головний розпорядник — 
УСЗН — на 5 тис. грн.

Головний розпорядник — 
управління фінансів — на 41 
тис. грн.

на проведення повторних ви-
борів сільським радам: 

— Богданівська с/рада — 4,5 
тис. грн.;

— Литвинівська с/рада — 5,9 
тис. грн.;

О. Горган, Р. Кириченко, А. Потапенко
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комісії, створили Колегію, затвердили  
апарату. Ще й попрацювали з бюджетом

 

— Нижчедубечанська с/рада 
— 4,7 тис. грн.;

— Пірнівська с/рада — 4,0 тис. 
грн.;

— Старопетрівська с/рада — 
8,9 тис. грн.;

— Сухолуцька с/рада — 6,5 
тис. грн.;

— Ясногородська с/рада — 6,5 
тис. грн.

Збільшити кошторисні при-
значення за рахунок залиш-
ку коштів, який склався на 
01.01.2015 р. — на 62 тис. 200 
грн.

Збільшити видатки на 47 
тис. 500 грн., в т. ч.:

Головний розпорядник — рай-
онна рада — на 47 тис. 500 грн.;

Головний розпорядник — 
УСЗН — на 12 тис. 700 грн.;

Головний розпорядник — 
управління фінансів — на 2 тис.  

грн.;
Також були внесені зміни в 

межах кошторисних призна-
чень головних розпорядників.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Доходи

Зменшити на 990 тис. грн.
   Субвенція надана Вишгородсь-
кою міською радою.

Збільшити на 1 млн. 155 тис. 
47 грн.

Субвенція Вишгородської 
міської ради — 1 млн. 65 тис. 
398 грн.;

Субвенція Хотянівської сільсь-
кої ради — 89 тис. 649 грн.;

Видатки
Зменшити на 990 тис. грн.

Головний розпорядник — від-
діл освіти — на 990 тис.  грн. 
(ремонт стадіону школи «Суз-

ір’я»);
Збільшити на 1 млн. 155 тис. 

047 грн.
Головний розпорядник — 

управління фінансів — на 1 млн. 
155 тис.  грн. (ремонт стадіону 
школи «Сузір’я»);

кошти Хотянівської с/ради на 
співфінансування в розмірі 10% 
для капітального ремонту доро-
ги по вул. Київській, с. Хотянівка 
— 89 тис.649 грн.;

кошти Вишгородської місь-
кої ради на співфінансування в 
розмірі 10% для реконструкції 
гімназії «Інтелект», м. Вишгород 
— 1 млн. 65 тис. 398 грн. 

Також були внесені зміни в 
межах кошторисних призна-
чень головних розпорядників.

Додатковими змінами:

З довідки про виконання районного бюджету Вишгородського району за 9 місяців 2015 р.
«...Домінуюча частка податкових надходжень загального фонду за-

безпечена за рахунок податку з доходів фізичних осіб. Питома вага 
надходжень якого становить 99,1% всіх власних та закріплених доходів.

За 9 місяців 2015 року фактичні надходження основного бюджетоут-
ворюючого платежу склали 82726,734 тис. грн., що становить 83,6% до 
уточнених показників на рік, та 117,7 % до передбачених на січень-ве-
ресень 2015р. У порівнянні з відповідним періодом минулого року над-
ходження збільшились на 10069,7 тис. грн. або на 13,9%.

Основними платниками, які збільшили відрахування податку на до-
ходи фізичних осіб до бюджету району у порівнянні із звітним періодом 
2014 року були:

— ТОВ «Сандора» на 1303,1 тис. грн.;
— ПАТ «Укргідроенерго» — на 77,2 тис. гри.;
— ТОВ «КЕН-ПАК»(Україна) — на 836,5 тис.грн.;
— ТОВ «Перший столичний хлібозавод» — на 1068,1 тис. грн.;
— ТОВ «Чіпси люкс» — на 325,5 тис. грн.;
— ТОВ «МКМ Сервіс ЛТД» — на 259,8 тис.грн.;.
— ТОВ «ТД Технокомплект» — на 351,1 тис.грн.;
— ТОВ з II «Шенкель Баутехнік/ Україна» — на 134,0 тис.грн.;
— Вишгородська філія по експлуатації газового господарства ПАТ 

«Київоблгаз» — на 1136,6 тис.грн.;
— ТОВ «Мультівак Україна» — на 182,0 тис.грн.
Решта податків забезпечують надходження на рівні 779,6 тис. грн. 

або 0,9 відсотка від обсягу власних і закріплених доходів. В тому числі 
надходження власних доходів районного бюджету в звітному періоді 
становили:

— податок на прибуток та авансові внески податку на прибуток під-
приємств спільної комунальної власності територіальних громад райо-
ну в сумі 85,227 тис. грн., це в двічі більше за передбачені планові по-
казники, але в порівнянні із відповідним періодом 2014 р. надходження 
зменшились на 31,7% в зв’язку із поверненням в І кварталі авансових 
внесків ВРКП «Вишгородтепломережа» в сумі 49,0 тис. грн.

Частина чистого прибутку комунальних підприємств становить 
499,786 тис. грн. Ріст надходжень до відповідного періоду минулого 
року становить 472,146 тис. грн. Платниками частини чистого прибут-
ку в звітному періоді 2015 року були: ВРКП «Вишгородтепломережа» 
— 473,5 тис. грн., КП «ВЦРА №23» — 12,3 тис. грн., Редакція газети 

«Слово» — 12,7 тис.грн., Вишгородський профдезвідділ — 0,1 тис.грн., 
та ВРКП «Комунальник» — 1,2 тис. грн.

Надходження від орендної плати за користуванням майном, що пе-
ребуває в комунальній власності, становлять 194,537 тис. грн., що ста-
новить 60,8% до річного плану. Ріст надходжень до 9 місяців 2014 року 
становить 55,6% або 69,5 тис.грн.

Доходи спеціального фонду районного бюджету за січень-вересень 
2015 року становили 9114,191 тис. грн., що становить 206,7 відсотка 
передбачених розписом показників доходів на рік з урахуванням змін.

Джерелами доходів спеціального фонду районного бюджету в звітно-
му періоді були наступні платежі: 

— надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподар-
ського та лісогосподарського виробництва в сумі  79,395 тис. грн., що 
становить 92,1 відсотка від затверджених річних показників;

— власні надходження бюджетних установ в сумі 9034,796 тис. 
грн., що становить 209,0 відсотка до затверджених розписом доходів 
спеціального фонду на рік, в тому числі:

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними уста-
новами — 3001,005 тис. грн. 

З них найбільшу питому вагу становлять надходження:
— установ освіти — 1 184,752 грн., цс 39.5% від загального обсягу 

платних послуг району;
— установи охорони здоров’я — 1 136,6 тис. грн., питома вага — 37,9 

%;
— установи культури — 335,927тис. грн., питома вага надходжень 

—11,2%.
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески та кошти отри-

мані установами для виконання цільових заходів забезпечено в сумі 
6033,791 тис. грн.). З них: благодійні внески — 5849,410 тис. грн., кошти 
для виконання цільових заходів — 184,381 тис. грн.

В цілому надходження власних доходів бюджетних установ за 9 мі-
сяців 2015 року збільшились в порівнянні з відповідним періодом 2014 
року майже в 2 рази, або на 3996,4 тис. грн., в тому числі за рахунок 
збільшення отриманих благодійних внесків установами освіти (внаслі-
док безоплатної передачі Новопетрівською сільською радою та народ-
ним депутатом України футбольного поля зі штучним покриттям, освіт-
ленням та огорожею для Новопетрівської ЗОШ №2 (3600,0 тис. грн.)...».

Голова Ради ветеранів рай-
ону Таміла Орел

Майже по всім питанням — одноголосно...

Доходи загального фонду
були збільшені на 3 млн. 827 

тис. грн. («Субвенція з держав-
ного бюджету місцевим бюд-
жетам на погашення заборго-
ваності з різниці в тарифах на 
теплову енергію, опалення та 
постачання гарячої води, послу-
ги з централізованого водопо-
стачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню та/
або іншим підприємствам цен-
тралізованого питного водопо-
стачання та водовідведення, 
які надають населенню послуги 
з централізованого водопоста-
чання та водовідведення, яка 
виникла у зв’язку з невідповідні-
стю фактичної вартості теплової 
енергії та послуг з централізова-
ного водопостачання, водовідве-
дення, опалення та постачання 
гарячої води тарифам, що за-
тверджувались та/або погод-
жувались органами державної 
влади чи місцевого самовряду-
вання»;

Видатки загального фонду
відповідно, збільшені на ту ж 

суму.
Доходи спеціального фонду
зменшені на 456 тис. грн. 

(«субвенція з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різ-
ниці в тарифах на теплову енер-
гію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення, що вироблялися, транс-
портувалися та постачалися на-
селенню, яка виникла у зв’язку з 
невідповідністю фактичної вар-
тості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачан-
ня та водовідведення тарифам, 
що затверджувалися або погод-
жувалися органами державної 
влади чи органами місцевого са-
моврядування»

Видатки спеціального фонду 
були зменшені на ту ж суму.
Також, були внесені зміни в 

межах кошторисних призначень 
головних розпорядників, а, саме: 
для головного розпорядника — 
УСЗН («Територіальні центри 
соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг)» було 
зменшено видатки на 16 тис. 
грн. та збільшено нарахування 
на оплату праці на ту ж суму.

Сесія затвердила звіт про 
виконання районного бюдже-
ту Вишгородського району за 
9 місяців 2015 року (дов. див. 
нижче):

— по доходах у сумі 253 млн. 
668 тис. 871 грн. і по видатках 
у сумі 225 млн. 22 тис. 978 грн. 
з перевищенням доходів над ви-
датками у сумі 28 млн. 645 тис. 
893 грн. в тому числі:

— по доходах загального фон-
ду у сумі 243 млн. 405 тис. 985 
грн. та по видатках загально-
го фонду у сумі 205 млн. 999 
тис.500 грн. з перевищенням 
доходів над видатками у сумі 37 
млн. 406 тис. 485 грн.;

— по доходах спеціально-
го фонду у сумі 10 млн. 262 
тис. 886 грн. та по видатках 
спеціального фонду у сумі 19 
млн. 23 тис. 478 грн. з переви-
щенням видатків над доходами у 
сумі 8 млн. 760 тис. 592 грн.

В «різному» виступила голова 
Ради ветеранів району Т. Орел, 
яка закликала всіх, в першу чер-
гу — сільських голів, уважніше 
ставитися до проблем ветеранів 
району.

Наш кор.
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Мой город...

Після публікації

— Отже, Інно Василівно, 
чому ви вважаєте, що мої при-
пущення щодо голосування за 
М. Мельник неправильні? 

— Тому, що це так і є. От ви 
написали: «Але якби двоє пред-
ставників «Батьківщини» або 
двоє делегатів від «Нашого 
краю» підтримали пропозицію 
О. Момота щодо секретаря М. 
Мельниченко, тим паче, якби це 
зробили троє «свободівців», то 
остання стала б секретарем... 
Однак, нового міського голову 
підтримав лише хтось один з 
цих семи депутатів. А, може, 
навіть, хтось один з якої-небудь 
іншої політсили. Неважливо. 
Важливо те, що — лише один. 
Знаєте, шановні читачі, що це 
означає? Що, по факту, О. Мо-
мот не має постійної і твер-
дої більшості в міській раді. Що 
більшість у нього, принаймні, на 
сьогоднішній день, може бути 
лише ситуативна.

А ще це означає, що і «сво-
бодівці», і «батьківщинівці», і 
члени «Нашого краю», не ка-
жучи вже про Партію честі, 
«Самопоміч» та «радикалів», 
як політичні сили брехали вам, 
шановні виборці, декларуючи, 
що будуть боротися за «ща-
стя народне», а, саме, — ваші 
інтереси. Бо, якби вони хотіли 
боротися за ваші інтереси, то 
вони з першої сесії не ставили 
б новому голові палки в колеса, 
а дали можливість реалізувати 
свої, хоча б, «організаційно-рад-
ні» ініціативи. Адже, не потріб-
но забувати, що секретар з 
найбільшої майбутньої фракції 
«автоматично» гарантував би 
йому підтримку цієї фракції. А, 
отже, і спрощену організацію 
більшості в раді.

Однак, переважну більшість 
політсил в раді, вочевидь, не 
цікавить підтримка місько-
го голови. А більше цікавить 
вирішення власних питань. Бо 
демонстрація їхньої «самостій-
ності» більше нагадує запро-
шення до торгів, а не справжню 
самостійність. Мовляв, зверни 
увагу, п. Момот, щоб ми голо-
сували за твої ініціативи, тобі 
доведеться з нами домовляти-
ся...».

Так от, я вам офіційно заявляю: 
вся ця ваша логічна конструкція 
неправильна, оскільки особисто 

я, а, також, моя колега Г. Булга-
кова голосували за М. Мельник...

— Але ж ви прекрасно ро-
зумієте, що, як і мої припу-
щення, ваші слова перевіри-
ти неможливо... Ну, скажіть, 
будь-ласка, чому я повинен 
вам вірити?

— Я розумію, що ні перевірити, 
ні довести вашу чи мою право-
ту вже неможливо. Однак, є ще 
одна річ, яку ви не згадали, і яка 
може стати додатковим аргумен-
том на нашу з Г. Булгаковою ко-
ристь...

— Наприклад?
— Наприклад, наші з Г. Булга-

ковою підписи, які ми поставили 
під депутатським поданням щодо 
повторного висування, вже від 
депутатів, М. Мельник на поса-
ду  секретаря ради. Ви уважно 
слухали хто саме підписав це по-
дання? Його О. Момот зачитав на 
сесії вголос?

— Я пам’ятаю, що О. Момот 
зачитував прізвища з цього 
списку вголос, але, чесно ка-
жучи, не звернув на них ува-
ги... Якось, знаєте, мені це зда-
лося не важливим. 

— Даремно. А там же були 
наші з Г. Булгаковою прізвища... 
Так от, дайте мені, будь ласка, 
відповідь на питання: навіщо нам 
потрібно було підписувати це по-
дання, якщо ми не збиралися за 
Мельник голосувати? Ну, який в 
цьому сенс?

— По-перше, як ви знаєте, 
Інна Василівна, існує запис 
всієї сесії і дуже легко пе-
ревірити чи дійсно були ваші з 
Г. Булгаковою прізвища в цьо-
му списку, що я і зроблю...

— Не обов’язково для цього 
переглядати відеозапис сесійно-
го засідання: це подання з підпи-
сами, без сумніву, є в матеріалах 
сесії.    

— Тим паче.  Але є ще 
«по-друге». Так от, по-друге... 
А, теоретично: хіба не може 
так бути, що ви папір цей під-
писали, ну, це подання, але все 
одно не проголосували?

— А навіщо нам це потрібно 
було робити? 

— Ну, для того, щоб засвідчи-
ти, що ви, ніби-то «за» Марину. 
На людях, так би мовити... А 
насправді — навпаки...

— Маячня якась... Я і тоді, і за-
раз вважала і вважаю, що єдиним 

достойним кандидатом на цю 
посаду була Марина. Я не хочу 
образити Тетяну Бражнікову, я її 
просто не знаю. А Марину знаю 
і голосувала за неї. Тому й свій 
підпис на подданні поставила. 

— А скільки в цьому поданні 
було прізвищ, нагадайте, будь 
ласка?  

— Вісімнадцять.
— Отже, якби всі, хто його 

підписав, проголосували б, то  
М. Мельник стала б секретарем 
ради?

— Звичайно!
— Виходить, хтось підписав 

і не проголосував, але це були 
ви з Г. Булгаковою?

— Саме так! Що стосується 
мене, то саме цей факт більше 
за все мене й обурив. Ну, як так 
можна робити: підписати й не 
проголосувати? Навіщо тоді під-
писувати?

— Але ж ви розумієте, що 
ці люди, які це зробили, вони 
просто «підставили» всіх, хто 
був у цьому списку? В тому 
числі й вас? Бо зараз запідо-
зрити в цьому, в такій підступ-
ності чи підлості, я, навіть, не 
знаю як саме це назвати, мож-
на будь-кого з цього списку. В 
тому числі й вас з Г. Булгако-
вою. І ніяк неможливо встано-
вити істину. Ну — просто ніяк, 
жодного варіанту!

— Можливо, за якими-небудь 
непрямими доказами?    

— Так. За непрямими, хіба 
що. Але за ними можемо знай-
ти, швидше, не того, хто це 
зробив, а, навпаки — того, хто 
це не робив. Наприклад, я оце 
говорю з вами, аналізую, і при-
ходжу до висновку, що це дійс-
но були не ви з Г. Булгаковою. 
Знайте чому?

— Чому? 
— Тому, що тим депутатам, 

які підписали це звернення й 
не проголосували, дуже неви-
гідно було телефонувати до 
редакції і, піднімати це питан-
ня. І говорити те, що ви каже-
те. Адже їх метою було обрати 
секретарем не М. Мельник, а 
когось іншого,  наприклад, ту ж 
Т. Бражнікову.  Явно, з якоюсь 
певною метою. А ви своїм під-
твердженням, що голосували 
саме за Мельник, аж ніяк не по-
кращуєте стосунки з вже чин-
ним секретарем міськради... 

Іншими словами, в ситуації, що 
склалася, ви це робите явно не 
стільки заради якоїсь «шкур-
ного» інтересу, скільки заради 
істини. Мені так здається. 

Як би там не було, я вдячний 
вам за цей дзвінок і ці пояснен-
ня.  І, зокрема, за те, що нага-
дали мені про це депутатське 
подання з 18-ма прізвищами... 

— Ну, я й не могла зробити 
інакше. Ви ж, практично, мене й 
Г. Булгакову обізвали брехуна-
ми... 

— Ну, не зовсім так. Я ж обу-
мовив, що припущення має 
право на життя в тому випадку, 
якщо ми (цитую): «Розглядає-
мо «ідеальний» варіант, при-
пускаючи, що БПП «Солідар-
ність» та «Воля» є такими собі 
політичними монолітами, де 
всі голосують, як один». 

А тут виходить, що перший 
раз не проголосували двоє, а 
другий раз — троє депутатів 
якраз з цих двох партій. Чи од-
нієї з них.

Так от, я вдячний вам за те, 
що ви зателефонували ще 
й тому, що це показало не-
правильність чи несправед-
ливість мого припущення. І 
тепер я маю право зробити 
друге припущення — що, при-
наймні, одна з цих політичних 
сил, — БПП «Солідарність» та 
«Воля», або й обидві, є далеко 
не політичними монолітами. 
Так от, це припущення набага-
то гірше, ніж перше. Бо ворог, 
який маскується під друга, є 
набагато небезпечнішим, ніж 
ворог, який відкрито заявляє 
про свою ворожість. Але тут 
уже основне питання як до 
тих, хто формував списки БПП 
«Солідарність» та «Волі», так і 
до виборців...  

— Я розумію, що це — пробле-
ма. І, до речі, відчуваю, що пра-
цювати в міській раді особисто 
мені буде набагато складніше, 
ніж було в обласній. Однак, це 
вже інше питання. Зараз мені на-
багато важливіше було пояснити 
свою позицію саме по цьому го-
лосуванню. Бо, скажу чесно, не 
дуже приємно, коли тебе назива-
ють брехуном...

— Інна Василівна, повірте, я 
зовсім не ставив за мету вас 
образити. Я вибачаюсь перед 
вами та Г. Булгаковою, а, за-
одно, і перед читачами, за те, 
що так вийшло. Мабуть, мені 
потрібно було бути більш обе-
режним і у припущеннях, і у 
формулюваннях, і у виснов-

ках. І, взагалі, потрібно було 
наперед вибачитись перед 
тими депутатами, яких мимо-
волі, незаслужено міг образи-
ти. Надалі так і буду робити.  
Але в мене до вас є ще одне 
питання, раз уже ми зустріли-
ся. Вже щодо відкритого голо-
сування...

— За кого саме?
— За кандидатів на посаду 

керівників «земельної» комісії 
та комісії з питань стратегії 
розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку. Взяти 
«земельну» комісію. Можна 
запитати чому ви не підтри-
мали Ю. Городиського, якого 
запропонував О. Момот? Тому, 
що готові були проголосувати 
за А. Шоку, якого висунув БПП 
«Солідарність»?

— Так, була готова голосувати 
за нього.

— Тепер щодо комісії з пи-
тань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та 
зв’язку. І тут ви знову прого-
лосували не за кандидатуру, 
запропоновану О. Момотом 
— М. Підвисоцького, а за «ра-
дикала» С. Пінчука. Точніше, 
спочатку підтримали Ю. Ко-
лодзяна, якого висунув В. Ви-
говський, а потім — С. Пінчука.  
Чесне слово, складається вра-
ження, що ви з Г. Булгаковою 
навмисне «валили» всі ініціа-
тиви О. Момота... Саме тому, я, 
чесно кажучи, і запідозрив вас 
у тому, що ви проголосували 
проти М. Мельник. Як, взагалі, 
ви ставитесь до О. Момота? 
Вийде в нього щось чи ні?

— До чого тут «валили ініціа-
тиви»? Всі мої голосування за-
лежали лише від одного чинника  
— знаю чи не знаю цю людину, 
та за моїм особистим ставлен-
ням до неї. Так, я підтримала О. 
Колодзяна, тому що впевнена в 
тому, що він — фахівець, і був 
би достойним очільником комісії 
з будівництва. Знаєте, так на-
бридли всі оці партійні квоти при 
розподілі будь-яких посад! Да-
вайте будемо спершу дивитись 
на людину, на її людські якості, на 
її здобутки в житті, а тоді вже на 
партійну приналежність! Стосов-
но Олексія Момота. Звичайно я 
вірю, в те, що молода, енергійна, 
ерудована людина зможе зро-
бити все для того, аби навести 
порядок в нашому місті і зробити 
його ще кращим. Але для цього 
потрібна ще й підтримка багатьох 
людей, свою обіцяю.

Інтерв’ю взяв В. Борзовець

Інна Шубко: «Ми з Г. Булгаковою 
голосували за Марину Мельник...»

В минулому номері (матеріал «О. Момот запропонував на по-
саду секретаря міської ради Марину Мельник. Однак, більшість 
депутатів підтримали кандидатуру Тетяни Бражнікової») ми 
розповіли про вибори депутатами міськради секретаря міської 
ради, зокрема, про голосування за М. Мельник — кандидатуру, 
запропоновану О. Момотом. Ми попробували зрозуміти чому 
саме депутати не підтримали пропозицію міського голови і хто 
саме міг проголосувати «проти». 

Оскільки вибори були таємними, нам довелося оперувати при-
пущеннями, — виходячи з наявної інформації щодо представле-
них в міській раді політичних сил та кількості депутатів, які до 
них належать. Зрозуміло, що такий аналіз, взагалі, можливий, 
якщо існує хоча б одна постійна величина. В нашому випадку 
логічніше за все було взяти за константу монолітність рядів БПП 
«Солідарність», — політичну силу, до якої належить М. Мель-
ник, — та «Волі» — партію, яку представляє сам міський голова. 
Оскільки, на перший погляд, дуже малоймовірно, що депутати 
від цих політичних сил голосували б проти М. Мельник.   

Однак, виявилося, що ми помилялися. Одразу після виходу га-
зети в світ нам зателефонувала депутат міської ради Інна Шубко і повідомила, що наше дослід-
ження є хибним і не відповідає дійсності. Чому саме, вона пообіцяла пояснити при зустрічі...

Автор статті зустрівся з депутатом і от що з цього вийшло.

Від редакції
Безумовно, кожен депутат має право на свою думку щодо 

того чи іншого питання, яке розглядається на сесії, та на від-
повідне голосування. 

Однак, шановні читачі, вислухавши від кількох депутатів 
розповіді про їх зустріч з О. Момотом напередодні першої сесії, 
ми дійшли висновку, що саме атмосфера цієї зустрічі змусила 
частину депутатів голосувати не стільки зважено, скільки ке-
руючись емоціями. На думку цих депутатів, винуватий в цьому 
сам О. Момот, який поводив себе на зустрічі, про яку йдеться, 
на їх думку, не дуже демократично. 

Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати ці думки. Мож-
ливо, деяким депутатам це просто здалося.

Як би там не було, зауважимо: у кожного з нас є самолюб-
ство. Однак, якщо на вагах, з одного боку, вражене самолюб-
ство, а з іншого — інтереси громади...

Так що, давайте ставитися один до одного з повагою...
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Цікаві роздуми журналіста Vitaliy Borzovets про провал кандадатури на посаду 
секретаря Вишгородської міської ради від БПП «Солідарність» Марини Мель-
ник. Цитую: «О. Момот — демократ, який щиро прагне змін. А ВО «Свобода» 
— вони хіба не позицінують себе, як демократи? А ВО «Батьківщина»? А 
«Наш край»? Але якби двоє представників «Батьківщини» або двоє деле-
гатів від «Нашого краю» підтримали пропозицію О. Момота щодо секретаря 
М. Мельниченко (насправді — Мельник), тим паче, якби це зробили троє 
«свободівців», то остання стала б секретарем... Однак, нового міського голову 
підтримав лише хтось один з цих семи депутатів. А, може, навіть, хтось один з 
якої-небудь іншої політсили. Неважливо. Важливо те. що — лише один. Знає-
те, шановні читачі, що це означає? Що, по факту, О. Момот не має постійної і 
твердої більшості в міській раді.
Що більшість у нього, принаймні, на сьогоднішній день, може бути лише ситу-
ативна.
А ще це означає, що і «свободівці», і «батьківщинівці», і члени «Нашого краю», 
не кажучи вже про Партію честі, «Самопоміч» та «радикалів», як політичні 
сили брехали вам, шановні виборці, декларуючи, що будуть боротися за «ща-
стя народне», а, саме, — ваші інтереси. Бо, якби вони хотіли боротися за ваші 
інтереси, то вони з першої сесії не ставили б новому голові палки в колеса, а 
дали можливість реалізувати свої, хоча б, «організаційно-радні» ініціативи». 
Хочу сказати, що «Свобода» ніколи не позиціонувала себе як «демократів», 
але дійсно декларувала що буде боротися за «щастя народне», а, саме. — 
ваші інтереси, от тільки інтереси містян і інтереси БПП «Солідарність», це 
зовсім не тотожні поняття.
Дозволю собі прокоментувати чому саме депутати від «Свободи» не голосува-
ли за кандидатуру від «Солідарності»:
1. Перша причина: Ми отримали чітке партійне розпорядження жодним 
чином не співпрацювати з БПП «Солідарність», допоки не будуть відпущені 
усі політв’язні новітнього режиму, про що ії чесно попередили заздалегідь. 
Це зовсім не означає, що ми в подальшому не будемо підтримувати жодних 
проектів рішень, ініційованих ними. Будемо (в разі якщо такі проекти будуть 
ними подаватися), якщо вони відповідатимуть інтересам громади, але кадрові 
рішення — то зовсім інше.
2. Друга причина: БПП «Солідарність» в кадрових питаннях мала занадто ве-
ликі амбіції (секретар ради, голови земельної та містобудівної комісії, перший 
заступник голови, місця у виконкомі) і занадто мале бажання обговорювати 
жодні альтернативи. За що і поплатилися: не отримали ані посаду секрета-
ря, ані жодного з голів комісій. (Питання з заступниками та виконкомом ще 
відкрите).
3. Третя і головна причина: БПП «Солідарність» у Вишгороді та районі дуже 
вже сильно пов’язана Ярославом Москаленком, що не є секретом ні для кого 
у місті. Тож підтримувати їх кандидатуру ми би не стали, якби і не мали на 
це інших причин. Заради справедливості зауважу, що з ним пов’язано ще. як 
мінімум, дві політичні сили у міській раді, але то вже інша історія.
Наостанок скажу, що особисто проти Марини Мельник я нічого не маю.

Газета «Насамом деле»
3 ч

Новий номер газети «На самом деле»
http://nasamomdele.yolasite.com/.../na_samom_dele_277_27.11.p...
nasamomdele.yolasite.com

Юрій Городиський: «Ми отримали
чітке партійне розпорядження...» 

Ще одним депутатом міської ради, який відреагував на 
матеріал«О. Момот запропонував на посаду секретаря міської 
ради Марину Мельник. Однак, більшість депутатів підтрима-
ли кандидатуру Тетяни Бражнікової», став «свободівець» Ю. 
Городиський.

Але його реакцією став пост у Facebook, в якому він пояс-
нив, чому він і інші представники їх політичної сили не голосу-
вали за пропозицію О. Момота щодо М. Мельник.

Оскільки аргументи Ю. Городиського з цього приводу є дуже  
цікавими, ми вирішили, що з ними повинні ознайомитися не 
лише користувачі згаданої соціальної мережі, а й всі читачі на-
шої газети. На наш погляд, це надзвичайно важливо, оскільки 
вони розкривають чинники, якими керуються депутати взагалі 
і партійні депутати, зокрема, коли займають ту чи іншу пози-
цію при голосуванні в місцевій раді. Адже приблизно таким 
же чином формуються відносини між самими депутатами та 
депутатами та головою ради в будь-якому місті, селищі чи селі 
України. 

Отже, три аргументи щодо не-
голосування «свободівців» на 
першій сесії міської ради за кан-
дидатуру Марини Мельник, яку 
міській голова О. Момот вису-
нув на посаду секретаря міської 
ради.

АРГУМЕНТ ПЕРШИЙ: ЧІТКЕ
ПАРТІЙНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НЕ СПІВПРАЦЮВАТИ 
З БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»

...Я запитав десять своїх знай-
омих чи подобається їм БПП 
«Солідарність». Дев’ять із них 
відповіло, що — не подобаєть-
ся.  Один — що, все ж таки, у цій 
фракції у ВР України є непогані 
люди, та й серед депутатів всіх 
рівнів, що пройшли у місцеві 
ради, їх вистачає.

Так от, шановні читачі, повідом-
ляю вам, що мені це партійне ут-
ворення теж не до вподоби. Не 
лише тому, що я добре пам’ятаю, 
як саме воно «проковтнуло» ще 
дві такі самі псевдопартії — «На-
родний фронт» та «УДАР». А й 
тому, що мені не подобаються їх 

керівники, — справжні й колишні: 
Петро Порошенко, Арсеній Яце-
нюк та Віталій Кличко. Я не буду 
вдаватися в причини, вони й так 
всім відомі. Всі троє — недолугі 
політики і всі троє не виправдали 
сподівань українського народу. 
Для того, щоб це зрозуміти вже 
через кілька місяців після переб-
ування на своїх посадах П. Поро-
шенко, А. Яценюка та В. Кличка 
(на посаді Київського міського го-
лови), не потрібно було бути чле-
ном жодної політичної партії. В 
тому числі «Свободи». Для цього 
потрібно було лише уважно про-
аналізувати кроки, зроблені цими 
трьома людьми на своїх посадах.

З іншого боку, я добре усві-
домлюю, що ВО «Свобода», на 
відміну від БПП «Солідарність», 

БПП, десь — представник «На-
шого краю», десь — висуванець 
«Волі», як у Вишгороді», десь — 
«свободівець» чи «ляшківець».

Абсолютно різна конфігурація 
політичних сил у кожній раді. 

Більше того — оскільки пере-
важна більшість наших політич-
них сил є псевдопартіями, а не 
справжніми партіями, депутати, 
які від них потрапили у місцеві 
ради, часто-густо не мають нія-
кого відношення навіть до декла-
рацій, які робляться очільниками 
цих партій з телеекранів. А, на-
впаки, заради власних інтересів, 
готові на практичні кроки, прямо 
протилежні цим деклараціям. 

Таким чином, насправді, так 
звані «партійні організації» на 
місцях — це дуже умовна річ. І 
їх не можна розглядати, як гру-
пу людей, об’єднаних спільними 
інтересами. Не лише ідеологіч-
ними чи партійними, а, навіть, 
практичними. Іншими словами, 
в місцевих радах, за рідкими 
виключеннями, немає партійців, 
а є окремі люди. І для того, щоб 
зрозуміти, для чого той чи інший 
депутат прийшов до ради, з якою 
метою, потрібно оцінювати кож-
ного, при чому, не по його сло-
вах, а по вже зроблених справах. 
Оце і є єдиний критерій оцінки 
депутата. Тут є лише одне «але»: 
депутат може бути хорошим під-
приємцем чи юристом, лікарем 
або вчителем, інженером або 
науковцем, але — поганим або 
«ніяким» депутатом. Поганим, 
бо бо буде вирішувати виключно 
власні питання, але не відстою-
вати інтереси виборців. Ніяким — 
бо взагалі не буде нічого вирішу-
вати, голосуючи, як прийдеться 
і, цим самим, допомагаючи всім 

окремі особистості і підтриму-
вати тих, хто дійсно турбується 
про людей, «партійці» граються 
в політичні ігри, які, часто-густо, 
шкодять людям. 

Іншими словами, О. Тягнибок 
і інші керівники «Свободи» дуже 
спрощують ситуацію, яка, нас-
правді, набагато складніша, що 
призводить до негативних на-
слідків. 

У Вишгороді ці ігри і сліпе вико-
нання «чіткого партійного розпо-
рядження» призвели до того, що 
замість М. Мельник секретарем 
ради обрали Т. Бражнікову. 

Але М. Мельник останні кілька 
років була, практично, на кожній 
сесії міської ради, вона знає і 
міського голову, і, принаймні, по-
ловину депутатів, нарешті, роз-
бирається в проблемах міста.

Т. Бражнікова, яка лише кілька 
місяців тому очолила Вишгород-
ську «Самопоміч», в кращому ви-
падку буде дуже довго «входити 
в курс», а в гіршому... 

Якщо згадати, що В. Виговсь-
кий приблизно в той самий час  
відкрито заявляв, що він є керів-
ником тієї ж «Самопомочі», а 
ще додати розмови про те, що 
фінансується ця політсила забу-
довниками... 

Коротше кажучи, щиро бажаю 
більшості міських депутатів зага-
лом і Ю. Городиському з В. Пар-
чук та В. Круковцем зокрема, не 
пожалкувати про свій вибір.  

Від редакції
А, взагалі, рівень «аргументів» Ю. Городиського нас дещо 

здивував. Ми розуміємо, що в нашому випадку він виступав не 
стільки як громадянин, скільки як представник певної політич-
ної сили. Однак, на наше тверде переконання, партія чогось вар-
та лише тоді, коли, допомагаючи окремому члену розібратися 
в суті проблеми, підсилює його точку зору, а не послаблює її. 
Інакше — гріш ціна такій партії. 

Юрій Городиський поделился post Газета «На самом деле»
1 ч

«УДАРу» та «Народного фрон-
ту», дійсно мала і має право на-
зиватися політичною партією. 

В той же час, давайте про-
аналізуємо «чітке партійне 
розпорядження жодним чи-
ном не співпрацювати з БПП 
«Солідарність, допоки не бу-
дуть відпущені усі політв’язні 
новітнього режиму».

Як я розумію, воно носить 
універсальний характер і сто-
сується всіх органів місцевого са-
моврядування. 

Але ж, у всіх новообраних ор-
ганах місцевого самоврядуван-
ня абсолютна різна ситуація. 
Десь головою став представник 

іншим або байдикувати, або роз-
крадати народне добро.

От і вся «математика».
Отже, перша і головна помил-

ками О. Тягнибока і К° — те, що 
вони ставляться до політичних 
псевдопартій, як до класичних 
політичних партій.

Друга — що вони видають за-
гальні партійні директиви без 
урахування конкретної ситуації в 
конкретній раді, а на місцях ці ди-
рективи сліпо виконуються, знову 
ж таки, без урахування конкрет-
ної ситуації. 

Третя помилка, яка випливає 
з цих двох і робиться на місцях: 
замість того, щоб аналізувати 

АРГУМЕНТ ДРУГИЙ: 
ЗАНАДТО ВЕЛИКІ АМБІЦІЇ

БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»
До цього «аргументу» серйозно 

ставитись не можна, оскільки він 
не логічний, а, швидше, емоцій-
ний. Не можна керуватися емо-
ціями в серйозних справах. 

Знову ж таки, тут потрібно було 
проаналізувати наскільки претен-
зії БПП «підкріплені» чесністю 
і професійністю депутатів, які 
пропонуються на ті чі інші поса-
ди, а, також, порівняти їх з пре-
тендентами на ці посади з інших 
політичних сил. 

АРГУМЕНТ ТРЕТІЙ: ЗВ’ЯЗОК
БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» 
З Я. МОСКАЛЕНКОМ

Про БПП «Солідарність».
По-перше, є вибір людей, які 

віддали БПП «Солідарність» біль-
шість голосів і обрали дев’ятьох 
депутатів від цієї політичної сили. 
Нагадаю: «Воля» отримала на 2 
мандата менше. Що стосується 
«Свободи», то вона отримала 
всього 3 мандати — втричі мен-
ше БПП «Солідарність». 

Про Я. Москаленка. На вибо-
рах до ВР України 2014 р. він на-
брав 26,28% голосів. Наступний 
претендент — 9%. Втричі менше.

ВО «Свобода», як політична 
партія, на цих виборах набрала 
всього 4,71% і, навіть, не потра-
пила до ВР України. 

Я, звичайно, розумію, що у ВО 
«Свобода» зібралася еліта на-
ції і один голос «свободівця» на 
виборах вартий доброго десятка 
голосів пересічних українців... 
Але, незважаючи на це, можли-
во, і «свободівцям» є сенс час від 
часу заглядати у дзеркало? Щоб  
інколи розрізняти там обличчя  
деяких своїх представників типу І. 
Фаріон, О. Махніцького, І. Швайки 
і інших «суперінтелектуалів»? 

І, взагалі, може виборці Украї-
ни загалом і Київщини зокрема, з 
точку зору ідеологів «Свободи», 
в своїй  переважній більшості й 
дурні, що проголосували за Я. 
Москаленка. Але ж це їх вибір, 
який потрібно поважати.

Нарешті, щодо тісного зв’язку 
БПП «Солідарність» і Я. Моска-
ленка, «що не є секретом ні для 
кого у місті». Є такий мудрий ви-
раз: «Ніколи не дозволяй своїм 
вухам вірити в те, чого не бачили 
твої очі».

Що стосується ще, «як мінімум 
двох сил, пов’язаних з Я. Моска-
ленком», то я сподіваюся, це не 
«радикали» з Партією честі? Де 
зібрались «найбільш послідов-
ні та принципові борці з коруп-
цією»? Чи, все ж таки, вони? 

Не здивуюся, якщо завтра вия-
виться, що «всьому місту відомо, 
що це не В. Решетнякі К° розкра-
дали землю, бюджет, гендлюва-
ли з Генпланом і безсистемно та 
варварськи забудовували Вишго-
род багатоповерхівками, а саме 
Я. Москаленко». 

Втім, складається враження, 
що «свободівці» вже в цьому не 
сумніваються. Але, поки що, ре-
тельно оберігають цю «цінну ін-
формацію» від чужого ока. 

Може, до наступних виборів?
В. Борзовець

Ю. Городиський та лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок
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Акціонерне товариство «Народний фронт»: 
у політику, як на заробітки

Як саме працює схема зиску з 
перебування у владі видно через 
склад та роботу фракції «Народний 
фронт» у Верховній Раді. Партія 
має другу за чисельністю фракцію 
у парламенті після президентської. 
У її лавах перебуває 81 народний 
депутат. Цього, часом, цілком до-
статньо, щоб одні рішення блоку-
вати, а інші — лобіювати.

Структура цієї політичної сили 
розгалужена. Так склалося тому, 
що «Народний фронт» створював-
ся як політтехнологічний проект, 
під парламентські вибори минулої 
осені.

«Такий формат прихованої 
партійної федерації, міжпартій-
ного угруповання, він певною 
мірою і відтворився в «Народному 
Фронті». Тобто, там дійсно є певні 
лідери, навколо яких об’єдналися 
депутати як у фракції парламент-
ській, так і поза межами фракції», 
— розповідає голова правління 
Центру прикладних політичних до-
сліджень «Пента»Володимир Фе-
сенко.

Умовно, у «Народному фронті» 
можна виділити низку груп: части-
на — в парламенті, решта — у ви-
конавчій владі.

Найвпливовіші — це група 
«друзів» прем’єра — її у парла-
менті очолює Андрій Іванчук, дав-
ній друг Арсенія Петровича зі сту-
дентських років.

Ще — група Миколи Мартиненка, 
негласного «керівника» держпід-
приємства «Енергоатом» і «віч-
ного» голови комітету з палива та 
енергетики.

Команда Андрія Парубія, — ві-
це-спікера парламенту, — в основ-
ному складається з «Самооборони 
Майдану». Далі — група Олексан-
дра Турчинова, до якої у Верховній 
раді входить, наприклад, Сергій 
Пашинський і його сателіти. З ними 
ж  пліч-о-пліч — міністр Арсен Ава-
ков, колись харківський бізнесмен, 
а нині міністр внутрішніх справ, 
зібрав навколо себе комбатів і пар-
тнерів по колишньому бізнесу, на-
приклад Ігора Котвіцького.

В окрему команду можна виді-
лити урядовців — міністра юстиції 
Павла Петренка, його колишню ко-
легу по юридичній компанії, а нині 
міністра Кабінету міністрів Анну 
Онищенко, віце-прем’єра і водно-
час міністра культури В’ячеслава 
Кириленка.

Частину ж депутатів не можу від-
нести до групи чиїхось інтересів, 
утім вони «кнопдовавлять» часто 
«за авторитетами».

Майже у кожної з груп є власні 
бізнес-інтереси. А, отже, і діють на-
родні депутати, як справжні акціо-
нери: вкладають гроші у діяльність 
партії, а потім отримують дивіден-
ди. В той же час сам Яценюк ка-
тегорично спростовував будь-які 
зв’язки з олігархами у письмовій 
відповіді «Схемам».

«В списках політичної партії 
«Народний фронт» немає жод-
ного депутата від жодного олі-
гарха. І це є доказом відсутності 

політичного впливу», — пояснили 
у прес-службі прем’єр-міністра.

Втім, аналіз роботи «Народного 
фронту» та його внутрішніх лідерів 
показує іншу картину.

Сергій Пашинський представ-
ляє так званий «силовий блок». У 
Верховній раді він очолює комітет 
з національної безпеки і оборони. 
Його інша діяльність стала предме-
том журналістських та громадських 
розслідувань через дивну схему 
виведення арештованих Міністер-
ством внутрішніх справ нафтопро-
дуктів одіозного юного олігарха 
Сергія Курченка. Зроблено це було 
через низку компаній, які пов’я-
зані з його ж давнім другом та біз-
нес-партнером Сергієм Тищенком.

«Це майно, яке було арештоване 
в рамках кримінального провад-
ження, яке потім було незрозуміло 
як і ким оцінене, було передано на 
тимчасове зберігання державним 
підприємствам і зрештою реалізо-
ване. Реалізоване за в рази ниж-
чою ціною, ніж ринкова. Держава 
не отримала жодної копійки від ре-
алізованого майна, там тисячі тонн 
нафтопродуків», — пояснює вико-
навчий директор Центру протидії 
корупції Дарія Каленюк.

Корупційна складова у цій справі 
очевидна, пояснюють експер-
ти, але продаж цих активів ще не 
розслідують. Це викликає багато 
запитань, оскільки Міністерство 
внутрішніх справ було з самого 
початку в курсі оборудки. Бази, де 
зберігалося арештоване пальне, 
захоплював батальйон тероборони 
«Київ-1», підконтрольний МВС. То-
бто, усі операції з пальним відбува-
лися прямо «під носом» у Міністер-
ства внутрішніх справ і, власне, 
його очільника — «народофронтів-
ця» Арсена Авакова. Ні зупинити, 
ні розслідувати зараз цю ситуацію 
не спромоглися. Це наштовхує на 
думку, що Пашинський з Аваковим 
— в одному човні.

Аваков і сам неодноразово по-
трапляв у корупційні скандали. Так, 
народний депутат Сергій Лещенко 
25 вересня опублікував інформа-
цію про оборудку, за якою сорат-
ник Авакова депутат Ігор Котвіць-
кий вивів на панамські рахунки 40 
мільйонів доларів, — а це майже 
мільярд гривень, частина яких, ні-
бито, належить Авакову. Міністр 
внутрішніх справ прямо звинува-
чення не спростував, втім назвав 
Лещенка маніпулятором.

ні слідчі підтвердили це депутату 
Сергію Лещенку.

Втім Мартиненко це спростовує. 
«Справа — це сфальсифіковане 

в думках деяких олігархів питання, 
яким спекулюють на каналах. Я це 
коментував, я про це розповідав, 
то далі немає про що розмовляти», 
— заявляє Мартиненко.

Леонід Юрушев
Фракція — не єдиний інструмент 

для отримання зиску. Так, олігарх 
Леонід Юрушев, наприклад, має 
добрі зв’язки в Кабміні. Компанія 
«БФ енд ГХ Тревел Рітейл ЛТД» з 
його орбіти минулого року вигра-
ла контракт на 10 років, за яким 
вона буде орендувати площі у ае-
ропорту «Бориспіль» під магазини 
безмитної торгівлі «Дьюті-фрі». Це 
надзвичайно прибутковий бізнес у 
всьому світі.

На конкурс в 2014 подавалося 
5 компаній. Серед них — один з 
світових лідерів у цій галузі швей-
царська Dufry. Але умови були про-
писані так, що жодна іноземна фір-
ма не мала шансу – в тому числі  
маючи досвід роботи в Україні.

«БФ енд ГХ Тревел Рітейл ЛТД», 
зареєстрована в Бориспільсько-
му районі на Київщині із кіпрсь-
кими власниками — одна з двох 
фірм-переможців. Вона ж і отрима-
ла найбільшу територію для орен-
ди — понад 2 тисячі квадратних 
метрів. 

Ще 750 квадратів, за традіцією, 
отримала ТОВ «Київріанта», яка 
роками орендує площу в Бори-
сполі.

представник інтересів олігарха Іго-
ря Коломойського.

Він зручна для цього фігура, 
адже у Іванчука з Коломойським є 
спільний бізнес — про це останній 
зізнався сам журналісту програми 
«Схеми».

Йдеться про компанію «Техін-
сервіс», що займається виготов-
ленням біоетанолу, тобто біопа-
лива рослинного походження. 
Нинішній директор компанії «Техін-
сервіс» Василь Палійчук — це ко-
лишній партнер Іванчука по Во-
лодимир-Волинському цукровому 
заводу. Сам же Андрій Іванчук, по-
при прямі зізнання Коломойського, 
змушений публічно спростовувати 
зв’язки з олігархом.

«Що стосується заяв певних 
політиків, я вважаю, що вони по-
винні коментувати їх самі, я не 
можу коментувати, хто що гово-
рить», — говорть Іванчук.

Слід Коломойського у роботі 
партії, попри спростування, можна 
помітити. Прикладом може бути 
голосування про зміни до закону 
про акціонерні збори, який мав за-
брати у Коломойського контроль 
над державною нафтовою фірмою 
«Укрнафта», де він має міноритар-
ну частку, але контролює менед-
жмент. Спершу «Народний фронт» 
у сесійній залі не давав за проект 
голоси. Пояснював це тим, що до-
кумент був недосконалим. Згодом 
уряд підготував свій варіант зако-
нопроекту.

«Кабінет міністрів, по суті, був 
змушений підготувати коректний 
законопроект. І вони його підготува-
ли. Здавалося б, нічого вже не за-
важає прийняти цей документ, він 
уже погоджений із самим урядом. 
Втім, коли законопроект опинився 
у парламенті, голова профільного 
комітету Іванчук, найближчий со-
ратник Яценюка, перестав збирати 
свій комітет», — розповідає дирек-
тор «Консалтингової групи А-95» 
Сергій Куюн.

Цим самим, фактично, Іванчук 
блокував внесення законопроекту 

Політсила Народний фронт не монолітна і не має чіткої верти-
кальної структури. Вона утворена за принципом акціонерного това-
риства, в якому є міноритарні та мажоритарні акціонери, які в тій чи 
іншій мірі отримують свої дивіденди від перебування голови прав-
ління товариства на посаді прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк останнім часом змуше-
ний багато виправдовуватись через публічні звинувачення у зв’яз-
ках з олігархами. Мовляв, він та його політична сила «Народний 
фронт» працюють в інтересах великих бізнесменів, а не народу, 
який вони представляють у владі. Підводні течії в політичній силі 
прем’єр-міністра та що саме вони несуть українцям — на сайті www.
radiosvoboda.org

«Котвіцький, на відміну від Ле-
щенка, серйозно платить податки. 
Наприклад, за минулий рік Котвіць-
кий заплатив 32 мільйони гривень 
прибуткового податку. Все інше — 
маніпуляції на рівні того, що «Ава-
ков робить нову політичну кар’єру, 
на яку йому потрібні гроші», — ска-
зав Аваков.

Ця історія — наразі один з го-
ловних закулісних корупційних 
скандалів в політиці, який в пу-
блічну площину першою винесла 
програма «Схеми», повідомивши, 
що нардеп Котвіцький заднім чис-
лом задекларував майже мільярд 
гривень на своїх рахунках. А це 40 
мільйонів доларів — саме стільки 
за даними Сергія Лещенка Котві-
цький-Аваков і вивели згодом на 
Панаму.

Миколу Мартиненка, ще одно-
го надвпливового однопартійця 
Яценюка, називають неофіційним 
керівником «Енергоатому» — дер-
жавної монополії, яка контролює 
всі чотири атомні станцїї в Україні. 
Його бізнес — різноманітне по-
середництво та сервісні послуги, 
пов’язані з «Енергоатомом».

«Щодо Мартиненка прямі зав’яз-
ки дуже складно прослідкувати, не 
маючи в руках інструменту опера-
тивно-розшукових і негласних слід-
чих дій, — розповідає виконавчий 
директор Центру протидії корупції 
Дарія Каленюк. — Мартиненко, 
очолюючи відповідний профільний 
комітет, має структури, що роками 
працюють навколо ядерної енерге-
тики і навколо цієї державної ком-
панії «Енергоатом».

Фінансова діяльність «ядерного» 
депутата уже розслідується закор-
донними правоохоронцями. Йдеть-
ся про звинувачення у хабарництві 
швейцарською прокуратурою — 
отримання 30 мільйонів франків 
на рахунки в Швейцарії від чесько-
го заводу «Шкода», який отримав 
підряд на «Енергоатомі». Тамтеш-

Швейцарська Dufry одразу за-
протестувала та написала листа 
прем’єру.

«Вищевказані умови проведення 
конкурсу, а саме досвід роботи в 
Україні, на думку заявника, нада-
ють окремим суб’єктам господа-
рювання переваги, які ставлять 
їх у привілейоване становище 
стосовно конкурентів, що призво-
дить до усунення конкуренції без 
жодних належних підстав. Крім 
того, заявнику фактично немож-
ливо виконати вищевказані вимо-
ги внаслідок того, що раніше не 
проводились конкурси», — йдеться 
у листі.

Але Яценюк не допоміг швейцар-
цям. Можливо, тому що «БФ енд ГХ 
Тревел Рітейл ЛТД» до нього ближ-
че. Ця фірма прописана за однією 
адресою з іншою фірмою Юруше-
ва. Останній певний час фінансу-
вав виборчі кампанії Яценюка. У 
письмових коментарях «Схемам» 
прес-служба Яценюка спростовує 
наявність будь-яких спільних ак-
тивів та бізнес-стосунків з багатієм. 
Питання щодо конкурсу в аеропор-
ту називає компетенцією тільки 
Фонду державного майна.

Андрій Іванчук — друг молодо-
сті Арсенія Яценюка. Разом вони 
засновували ще першу партію 
Арсенія Петровича «Фронт змін». 
Має спільний офіс із тим самим 
Леонідом Юрушевим. Втім Іванчук 
пов’язаний не тільки з ним: він ніби 

на порядок денний і захищав Коло-
мойського від втрати контролю за 
підприємством.

Пізніше інтерес Коломойсько-
го проявився в ініціативі Яценюка 
створити єдину вертикально інтер-
говану нафтову компанію за участю 
державних підприємств та Кремен-
чуцького нафтопереробного заво-
ду, що належить олігарху, який мав 
би добрий зиск з такої компанії, за 
словами експертів галузі.

Тож дії прем’єрської політичної 
сили говорять самі за себе. Єди-
ним способом для Яценюка та «На-
родного фронту» справді показати 
свою незалежність від партійних 
товстосумів — це реально дати хід 
розслідуванням всіх звинувачень 
на їхню адресу. Це стане правовою 
оцінкою їх діяльності. 

А політичну дадуть виборці на 
наступних парламентських вибо-
рах.

politrada.com
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Шесть на девять, 
або Обстоятельства 
неопердолимой силы

Кілька слів без протоколу...

Хитрые люди, овладеваю-
щие природой насильно, уме-
ют придавать бытию нужный 
порядок искусственно. 

Например, в случае с говном 
и золотом, достаточно пере-
вернуть монитор вверх ногами 
— тогда золото окажется свер-
ху, а говно будет плыть снизу, 
прилипая к поверхности воды. 
Диктор это грамотно откоммен-
тирует и объяснит пуголовкам 
по ту сторону экрана, что плот-
ность среды зависит от поло-
жения наблюдателя. 

При кипячении воды в высо-
когорных условиях достаточно 
переградуировать термометр. 
Но мерить температуру тела 
этим термометром не рекомен-
дуется, иначе окажется, что вы 
мертвы по показаниям градус-
ника. Хотя и тут пофиг (в ори-
гіналі — жорсткіше — авт.) для 
хитрого человека — достаточно 
отбросить условности, и пред-
положить, что воду градусник 
меряет одними градусами, а 
людей другими. И вот эти-то 
люди говорят нам, лопухам, о 
том, что мир несправедлив!

Особенно офигительно (в 
оригіналі — жорсткіше — авт.), 
когда кто-то из адептов секты 
относительности помрет от пе-
редоза сидячего образа жизни. 
Тогда его друзья собираются на 
поминки, где рыдают о неспра-
ведливости бытия, и шо такой 
хороший человек ушел так не-
справедливо рано. 

Скорбящие, успокойтесь! Ваш 
хороший человек не умер — он 
всегда живет в вашей памяти! 
Умер какой-то другой, про-
тивный и толстый алкоголик, 
которого врач сорок раз преду-
преждал, что ему срочно пора 
сменить водку на джоггинг.

Не, вы как хотите, но я на 
стороне непредсказуемой, но 
честной воды, а не хитровыкру-
ченного градусника. Жизнь надо 
жить, а не выдумывать.

*   *   *
Так вот. Эта телега была под-

кладкой под Крым, если хтось 
ще не поняв.

Тот, кто знает из школьного 
курса физики шо Ньютон — это 
не только певица Оксана Гри-
цай, но еще и древний ученый 
с яблоком на голове, осведом-
лен также о действиях-проти-
водействиях. Пока идут споры 
гуманно или нет лишать «быв-
ших сограждан» (я неизменно 
в восторге от этого определе-
ния, как от «бывшей девствен-
ницы») еды, воды и света, за-
коны природы лишают Крым 
всего, что ему не положено 
естественным образом. Тому, 
шо естественным образом ему 
положено чуть более чем ни 

фига (в оригіналі — жорсткі-
ше — авт.)   — для проживания, 
скажем так, тысяч семидесяти 
приспособленных к скудному 
ландшафту татарских фриме-
нов, у которых руки заточены 
под мотыгу, а не под джойстик. 
А не для почти двух миллионов 
ожиревших от украинских изде-
вательств крымских таксистов, 
шаурмятников, пляжных бана-
новладельцев и обезьянных 
фотографов, возделывателей 
хренового (в оригіналі — жор-
сткіше — авт.) виноматериала 
и прочих потомков отставных 
офицеров тихоокеанского фло-
та. Остальное — тупо перепла-
та. То есть на балансе полу-
острова может остаться пять 
процентов исходной биомассы.

То, шо мы видим в Крыму — 
это просто противодействие 
ландшафта избыточному насе-
лению. Пенсионерская свалка 
вертухаев, мичманов и прапор-
щиков, организованная Совет-
ским Союзом в Крыму, являет-
ся просто неестественной для 
ландшафта. Я понимаю, что 
Украина платила за свой био-
мусор, но почему она должна 
переплачивать за чужой?

Крым в нынешнем формате 
обречен рассчитывать на доно-
ра. Прямо говоря — на подаяние. 
Однако подаватели, как прави-
ло, сами решают — подавать 
или нет. Если даже кацапы да-
вать деньги на этот заповедник 

дебилов в ущерб себе больше не 
хотят — остается просить тогда 
у Зубной Феи, потому что лично 
я других спонсоров не вижу.

Ну, чтобы было понятно 
— крымчане могут требовать 
солнце у Бога, и электричество 
у контрагента, только исполь-
зуя лишь один и тот же термин 
«упование». Однако, непого-

ду от Бога они принимают со 
смирением, а отказ поставлять 
им электричество с недоумени-
ем. Причем, Богу они молятся 
и свечки ставят, а контрагента 
Украину посылают на фиг (в 
оригіналі — жорсткіше — авт.), 
но электричество дайте. И воду. 
И еду. И туристов. «И вот эту 
муфточку» (с) Маленькая раз-
бойница. Але чи можно тре-
бовать у людей милосердия и 
терпения больше Божьего?

Этот рязанский планктон из 
«родной гавани» не понимает, 
что именно контракт с постав-
щиком электричества является 
позитивной настройкой реаль-
ности, которая в оригинале, 
без коррекции, выглядит как 
убогий полуостров без света и 
воды, каким он и был веками, 
Божьей волей. Тобто, мир надо 
творить под себя, или прини-
мать таким, каков он есть. Или 
переградуировать термометр, и 
убеждать себя что шесть граду-
сов тепла в квартире — это не 
холодно.

Тут или договариваться с по-
ставщиком, или просить у Бога.

*   *   *
Так нет же, эти долбодятлы (в 

оригіналі — жорсткіше — авт.) 
будут одновременно ходить с 
хоругвями и голосовать за вы-
ход из Украины. Там сам уже 
Бог сделал фейспалм. Ну, не 
может он лично, в виде исклю-
чения, сделать для Крыма от-

дельную розетку в небесах. Он 
уже ее сделал — в 1954 году, но 
эти пидарасы перегрызли про-
вод, и требуют другую розетку. 
«Не такую».

Нехай походят с хоругвями, 
блин (в оригіналі — жорсткіше 
— авт.), шобы боженько им не 
солнца, а ума в макитру дал. 
Пока мировые туристические 
хосты рвут жилы, чтобы на пять 
процентов отдемпинговать кон-
курентов, крымзянцы под визги 
про «родную гавань» подняли 
цены на триста процентов на 
то же говно. Я лично Бога не 
спрашивал, но калькулятор мне 
подсказывает, что ходить с хо-

ругвями, вымаливая благодати, 
раньше, чем через пятьдесят 
лет, смысла нет. Это без учета 
репутационных и санкционных 
потерь.

Ладно, не будем трогать Крым 
за опухший и болезненный 
туризм, вернемся к законам 
природы. Я просто хотел от-
метить, что здесь нет никакой 
злой воли. Танец в обнимку с 
граблями всегда сольный, а не 
парный, и нет в нем никакой 
хореографии, а только меха-
ника Ньютона. Жаловаться на 
неуклюжесть граблей, как пар-
тнера, просто глупо.

*  *   *
«Многонацыанальная Рос-

сия», оккупировав Крым, пер-
вым делом стала громить и 
срывать вывески и надписи на 
украинском и татарском языках. 
Официально оккупационная 
власть кагбы не давала на это 
распоряжений, наоборот, гаран-
тировала равенство и братство 
всем мовам и языкам. Но, как 
известно, то, что гарантирует 
кацап — сломается первым. 
Воля крымскорязанского народа 
же, блин (в оригіналі — жорсткі-
ше — авт.)! Как запретить чертям 
беситься? «Вежливые люди» 
стояли и гыгыкали, наблюдая, 
как всякие «Крамныци» и «Ли-
карни» летели на землю.

Если кто не в курсе — сооб-
щу, что даже при подобных 
аннексиях, выдаваемых за до-

бровольное присоединение, го-
сударственные знамена снима-
лись, аккуратно складывались 
и возвращались владельцу. А 
не втаптывались в грязь. Так 
поступали все, кроме россиян и 
африканцев. 

Даже турки вернули труп сби-
того ими кацапского пилотчика 
в приличном гробу с воинским 
караулом, а не перекинули ко-
сти в полиэтиленовом мешке 
через забор с колючей прово-
локой. Ну ладно, это уже не к 
теме не относится. Просто — 
чтобы вы знали.

Отжималось имущество и 
оборудование, какие-то хре-
ны (в оригіналі — жорсткіше — 
авт.)  национализировали все, 
до чего успевали первыми до-
бежать — пассажиры электрич-
ки, включая безбилетных, на-
ционализировали вагоны. 

И раптом ток, сука, пропал! И 
электричка не едет!

Согласно Ньютону, за дей-
ствием всегда следует некое 
противодействие, равное по 
модулю и противоположное по 
направлению. 

Например, некие татароукра-
инцы подрывают опоры элек-
тропередачи. Я не говорю — 
хорошо это или нет. У каждого 
свое понимание событий. Но 
оно так есть, и так будет. Народ-
ный бойкот снабжения Крыма — 
это такой же природный диза-
стер, как цунами или затмение. 
И решение уже переместилось 
из экономики в метафизику, 
оно состоит не в переговорах с 
контрагентом, поставляющим 
электричество, а в хождениях 
с хоругвями и в молитвах за 
электричество.

Мне интересно: а чего ждут 
крымские избыточные огло-
еды? Что Нацгвардия Укра-
ины начнет стрелять в своих 
сограждан, чтобы обеспечить 
электричеством мудаков из Се-
вастополя, которым чисто по 
экономической выносливости 
местного ландшафта уже дав-
но пора жить в родном Северо-
двинске? Какая блокада? Где 
вы ее увидели? Керченская пе-
реправа работает — шуруйте (в 
оригіналі — жорсткіше — авт.)
домой из негостеприимного 
Крыма, где темно и страшно. 

В родную гавань.
Знаете шо, гуманитарная ката-

строфа — это когда одинокому 
человеку в лодке среди океана 
нечего есть и некому позвонить. 
А если стырили (в оригіналі — 
жорсткіше — авт.) лодку пока-
таться, в нее набилось шестьде-
сят оглоедов, которые требуют 
себе омаров, вин, диджеев и 
блядей — то это не гуманитар-
ная катастрофа. Это значит, что 
пятьдесят девять из них долж-
ны спрыгнуть в воду и плыть на 
родной берег, чтобы корыто не 
перевернулось. А одному при-
дется оплатить лодку, доставку, 
сервис и продукт.

Бар с блядями на родном бе-
регу, доставка шампаньолы на 
борт в олл-инклюзив не входит.

*   *   *
Я добрый человек, и попыта-

юсь согреть дураков: если ко-
му-то в Крыму холодно зимой 
— то всегда можно перевернуть 
телевизор с говном вверх нога-
ми. Тогда шесть градусов тепла 
в комнате сразу превращаются в 
девять.

Меня удивляет, когда говорят о несправедливости жизни. 
Именно природа, с ее безусловными положняками, абсо-
лютно справедлива — потому что не регулируется людскими 
оценками, а живет сама по себе: золото тонет, говно плава-
ет. Вода замерзает не обязательно при нуле градусов, да и 
кипит не всегда при ста, вода физику в школе не учила. Она 
как почувствует точку кристаллизации, или момент образо-
вания пузырьков — так и начинает кипеть, или замерзать. В 
этом смысле она свободна и своевольна, как женщина. Я лю-
блю воду. Я без нее жить не могу. И уважаю ее капризы.

Як на нас, епоха інтернету, в першу чергу, гарна тим, що на просторах світової мережі час 
від часу з’являються шедеври, які не можна зустріти на шпальтах офіційних, напівофіційних 
і, навіть, приватних видань. Їх автори коментують ті чи інші політичні події просто, дохідливо 
і, головне, весело. Не нехтуючи, при цьому, гострим та міцним слівцем. При чому, дуже часто, 
невідомі, навіть, прізвища цих авторів. 

От і в нашому випадку, ми знаємо лише псевдонім автора цього матеріалу — Look Gorky. У 
вас виникли якісь асоціації? У нас теж. Коротше кажучи — читайте.

Тим паче, що дуже вже гострі слівця ми замінили біль-менш прийнятними евфемізмами...
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Оголошення

«Лютіж» став фартовим 
для «Сталі» U-19

Куточок доброти

Твоя краса
Як захистити
шкіру рук
від зимових
холодів

Это — бездомный кот Мура-
шик. Он живет на одном киев-
ском рынке. 

Мурашик усыновил этого пё-
сика и каждый день приносит 
ему еду, греет собой ночью и 
заботится о нём словно о своём 
ребёнке. 

Мать пёсика сбила машина и 
если бы не кот, он бы не выжил. 
Даже животные способны на 
доброту и нежность. 

Виктор Свищо

Уже на 16-й хвилині матчу 
дніпродзержинці втілили свою 
перевагу в результат. Точний 

На клубному стадіоні «Діназ» відбувся завершальний поєди-
нок року. Дніпродзержинці здобули сьому домашню перемогу.
Футбольний клуб «Сталь» U-19, котрий з нинішнього літа тісно спі-
впрацює з «Діназом», в Лютежі провів заключний офіційний матч 
календарного року. Суперником «сталеварів» були однолітки з лу-
ганської «Зорі», яких господарі впевнено обіграли з рахунком 3:1.

удар провів Богдан Мицик. 
Згодом, завдяки дублю Дмитра 

Копитова, «Сталь» U-19 довела 

свою перевагу до трьох м`ячів і 
тільки після цього дозволила су-
пернику трішки підсолодити таку 
гірку пілюлю. 

...Арена «Діназу» стала справ-
ді рідною для дев`ятнадцятиріч-
них гравців дніпродзержинської 
«Сталі». З дев`яти перемог, які 
команда здобула нинішнього се-
зону, сім вона тримала в Лютежі. 
Це дозволило їм піднятися на 
шосте місце в турнірній таблиці. 

Гравці і тренерський склад 
команди дуже раді, що у такий 
скрутний для команди час вони 
знайшли нову рідну домівку. Про 
це вони говорили на святковому 
фуршеті, який відбувся одразу 
після матчу і висловлювали щиру 
подяку керівництву ФК «Діназ» за 
комфортні умови для тренувань 
та офіційних матчів чемпіонату. 

Футболісти та тренери вірять, 
що і в майбутньому стадіон 
«Діназ» буде для них фартовим.   

М. Коберський

Требуются
 пешие курьеры

От 21 до 36 лет 
обязательно.

З/п от 8500 гривен.
Предоставим жилье.

Звоните ежедневно с 10.00 до 
21.00.

Тел: 0965839312, 
0800501826 

Дорогі друзі!
Недільним матчем проти од-

нолітків луганської «Зорі» для 
команди «Сталь» U-19 завер-
шився 2015 футбольний рік.

Керівництво ФК «Сталь», 
тренерський штаб, футболі-
сти, співробітники команди 
щиро дякують ФК «Діназ» 
(Вишгород) за гостинність і 
всебічну допомогу, а шану-
вальників футболу Лютіжа 
— за підтримку команди в до-
машніх матчах першої частини 
сезону.

Переконаний, двостороннє 
співробітництво ФК «Сталь» 
(Дніпродзержинськ) та ФК 
«Діназ» (Вишгород) не обме-
житься коротким відрізком 
осені 2015 року. Партнерські 
взаємовідносини зобов’язані 
продовжитися в майбутньому 
і принести нашим клубам ви-
няткову практичну користь.

З повагою, 
президент ФК «Сталь» 

(Дніпродзержинськ), 
Вардан Ісраелян

Вардан Ісраелян: 
«Партнерство 
«Сталі» і «Діназу» 
зобов’язане 
продовжитися»

ФК «Сталь» 
(Дніпродзержинськ) дякує

футбольному клубу
 «Діназ» (Вишгород) 

за гостинність і всебічну 
допомогу по відношенню 

до юніорської команди 
клубу.

Футбол

Друзья

Андрій Павелко: «Бажаю, щоб вихованці «Діназу» 
поповнили лави футболістів збірних команд України»

Шановні друзі!
Сьогодні, коли вся Україна пе-

ребуває у піднесеному настрої з 
нагоди потрапляння нашої збір-
ної на Євро-2016, не варто забу-
вати, що нинішній успіх корінням 
сходить до дитячо-юнацького 
футболу. Саме на цьому рівні за-
кладається найважливіший фун-
дамент, на якому в майбутньому 
виростають футбольні майстри.

На жаль, дитячий спорт сьо-
годні не такий престижний чи 

прибутковий, щоб бути затребу-
ваним приватними інвесторами. 
Тому підтримка футболу на ниж-
чому, в ієрархії, однак ніяк не за 
важливістю, рівні — це прояв 
щирого внутрішнього пориву і 
воістину безкорисливої   любові 
до гри мільйонів з боку кожного 
мецената.

Ярослав Москаленко заснував 
справді унікальний клуб, який, 
незважаючи на аматорський 
статус, демонструє комплекс-

ний підхід до справи. Навіть 
не кожен професіональний віт-
чизняний клуб може похвалити-
ся наявністю такої багатофунк-
ціональної тренувальної бази 
та повноцінної футбольної ака-
демії, які знаходяться в розпо-
рядженні дітей з усього Вишго-
родського району. На прикладі 
«Діназу» чітко видно, як слід 
правильно побудувати навчаль-
но-тренувальний процес і досяг-
ти відмінних результатів.

Бажаю ФК «Діназ» успіхів і 
процвітання! І щоб вихованці 
цього чудового клубу якнай-
швидше поповнили лави фут-
болістів збірних команд України, 
щоб прославляти свою фут-
больну альма-матер не тільки на 
внутрішній арені, а й за межами 
нашої країни.

З найкращими побажаннями,
Президент Федерації 

футболу України 
Андрій Павелко

Руки вимагають постійного 
догляду, особливо пізньої осені 
та взимку. Тоді вони починають 
лущитися, стають грубими, 
сухими і беззахисними перед 
інфекціями. Але головне — під 
дією холоду шкіра рук починає 
швидше старіти.

У сумочці завжди повинен 
бути зволожуючий крем.

Взимку косметологи рекомен-
дують наносити крем на шкіру рук 
перед кожним виходом на вулицю і 
вибирати його правильно.

На думку фахівців в області кра-
си, до складу зимового крему для 
рук обов’язково повинні входити 
гліцерин, який захистить шкіру від 
морозу, холоду і вітру, натуральні 
рослинні олії, які забезпечать зво-
ложення шкіри рук, і вітамін С, який 
зробить її більш еластичною.

Увечері вибирайте крем на ос-
нові масла ши або кокосового. Він 
не тільки зволожує шкіру, але і пі-
клується про її еластичність і стій-
кість до холоду.

Проводіть пілінг для рук не часті-
ше разу на тиждень.

Не промивати руки в дуже га-
рячій воді і не використовуйте 
мило, яке сушить шкіру.

Зволожуюча ванночка.
Залити 1 столову ложку под-

рібненого листя подорожника 1 
літром окропу. Дати настоянці охо-
лонути і опустити в неї руки на 20 
хвилин. По закінченню вказаного 
часу потрібно промокнути руки м’я-
ким рушником і покрити живиль-
ним кремом.

Медово-яєчна маска.
Змішати 1/3 склянки рослинної 

олії (бажано оливкової) олії з 2 
яєчними жовтками і 2 столовими 
ложками рідкого меду.

Ретельно перемішати компонен-
ти до утворення однорідної маси. 
Отриману суміш нанести на руки 
і залишити до повного висихання.

Потримати маску на руках ще 
10 хвилин і змити теплою водою. 
Змастити руки живильним, щіль-
ним кремом.

Сметанний компрес.
Додати 1 яєчний жовток і сік 1 

лимона в склянку густої смета-
ни середньої жирності. Ретельно 
перемішати. В отриманій суміші 
вмочити марлю і накласти на руки. 
Зверху покрити поліетиленовим 
пакетом, закутати рушником.

Залишити компрес на 20-30 хви-
лин, потім промокнути руки ватя-
ними дисками, надіти косметичні 
рукавички і лягти спати.

Якщо на шкірі рук помітно лег-
ке висипання, потрібно придбати 
крем з екстрактом ромашки, яка 
сприяє швидкому загоєнню тріщин, 
лікує почервоніння. Суха шкіра рук 
потребує застосування крему з до-
даванням екстракту алое.

Увечері, перед нанесенням кре-
му, слід потримати трохи долоні 
в теплій воді з розчином соди: в 
розпарену шкіру рук крем вбереть-
ся набагато краще, його дія буде 
ефективніше.

Через день бажано протирати 
руки кислим соком квашеної біло-
качанної капусти: руки будуть мен-
ше вражатися холодом.


