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Шановні співвітчизники!
Від щирого серця вітаю Вас з Новим
роком та Різдвом Христовим!
В новому році хочу побажати, щоб
казкові зимові свята принесли у Ваш
дім мир, спокій та злагоду, впевненість
у майбутньому та здійснення найзаповітніших бажань.
Зичу Вам міцного здоров’я, родинного
щастя, достатку і благополуччя.
Нехай у Вашому житті запанують
любов та гармонія і хай Вас Бог береже!
Голова партії,

ВІКТОР БИЧИХІН
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езважаючи на те, що з кожним днем
люди стають все більш мега-прогресивними, віра в казки і чари, тим не
менш, у них не знищена.
Сьогодні, як і у давні часи, поруч з політиками по
праву руку, крім освічених, професійних радників,
що тримають руку на пульсі часу, стоять – астрологи. До них звертаються в надії дізнатися не
тільки те, «що день прийдешній нам готує», а й
«чим справа скінчиться».
Професійний астролог, провідний спеціаліст
давньоарійської традиції Влад Росс розповів про
те, яким стане для України 2011 рік, а також зробив ряд прогнозів щодо деяких ключових політиків
нашої держави.
- Владе, наше з Вами спілкування напередодні
кожного наступаючого року стає доброю традицією, тому й перше моє запитання буде традиційним: яким стане для України 2011 рік?
Політичні та економічні експерти пророкують
нам багато депресії та суму, а що обіцяють зірки?
- 2011 рік стане роком надій, великих, нових,
світлих мрій, при яких люди частіше і більше звичайного будуть звертатися до Бога, і тільки ця віра
в краще допоможе подолати труднощі.
Але це дійсно буде найважчий рік для України з
найближчого десятиліття, хоча саме він, в результаті, може виявитися переломним, завдяки чому
вже з 2012 року українці зможуть набагато легше
дихати і відчувати на собі якісь блага.
У 2011 році в Україні можуть почастішати випадки
самогубства, люди почнуть зловживати алкоголем
на грунті складних ситуацій психологічного характеру, оскільки наступний рік – це період великої
кількості звільнень. Крім цього, 2011 рік «багатий»
і на різні стихійні лиха, зокрема, потопи. Вже зараз
ми можемо спостерігати, що відбувається на Закарпатті – і це не випадково, а навесні в районі
Карпат може статися землетрус.
Якщо розглядати наступний рік з точки зору нумерології – виявиться, що поєднання цифр 2011 –
це два плюс два, що дає в сумі «четвірку» – символ,
що визначає велику кількість економічних реформ,
при яких економіка буквально наново переглядається. І оскільки «четвірка» пов’язана з Меркурієм,
планетою, що має безпосереднє відношення до
економіки, я не виключаю другої хвилі економічної
кризи, причому не тільки в Україні, а й в усьому світі.
Поворотними (переломними), як правило, вважаються роки, у яких сполучення цифр у сумі
дають «вісімку», або ж цей символ присутній у
кінці дати. Якщо пригадаєте, в Америці перша
Депресія припала на 1928 рік, в Росії дефолт трапився в 1998 році, а в 2008 році взагалі звалилася
вся світова економіка. «Четвірка» – швидше, стабілізуючий символ, хоча у китайців він вважається нещасливою, важкою цифрою. Не
випадково в Китаї після третього поверху відразу
йде п’ятий (сміється).
Але найбільше, що мене хвилює – це те, що 2011
рік може стати періодом загострення світових
конфліктів і навіть війн, оскільки в цей час Уран
входить в знак Овна, а це два знаки війни. Тому я
не виключаю можливість початку якихось нових
військових катаклізмів, здатних спричинити за
собою ряд руйнівних подій. Я не любитель жахів,
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ВЛАД РОСС: ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ РОКІВ
З УКРАЇНОЮ ТРАПИТЬСЯ
«КИТАЙСЬКЕ ДИВО»
намагаюся завжди робити хороші прогнози, але
тут не можу не попередити: у 2011 році навіть
дрібна містечкова війна може перерости в масштабні війни по всьому світу.
- Ви хочете сказати, Україна і в це вплутається?!
- Ні, ні, Україна не вплутається. Вибачте, я якось
випустив, що ми в основному говоримо про нашу
країну, але все одно треба сказати про те, що теракти по світу зростуть, оскільки така небезпека
дійсно існує.
- Оскільки більшою мірою ми все-таки говоримо про Україну, скажіть, що «думають» зірки
про наш парламент?
- Наскільки мені відомо, парламентські вибори
вольовим рішенням були перенесені на 2012 рік,
і це дуже добре. Якщо б український парламент
обирали в 2011 році, він би все одно довго не
проіснував, але в 2012 році я допускаю повну
його зміну.
Якщо таке станеться, для нашої країни настануть сприятливі часи, тому що саме в 2012 році
символ щастя і удачі Юпітер увійде в зодіакальний
знак Тільця, а Україна в нас грегоріально і є Тілець.
- Тепер давайте по гороскопах ключових політиків пройдемося?
- Обов’язково, із задоволенням.
- Почнемо, мабуть, з Віктора Федоровича.
- Януковича?
- Ну так.
- Віктор Федорович Янукович у нас за зодіакальним гороскопом Рак і весь наступний рік для
нього буде дуже важкий. У цьому році Раків супроводжував успіх і перемога, а в 2011 їм доведеться маневрувати, щоб знайти точну систему
опори. В іншому випадку це може призвести до
різкого падіння їх особистого рейтингу в другій
половині року.
Ракам також доведеться багато працювати, щоб
знайти потрібних людей. Для цього необхідно
проводити адмінреформи і довіряти владу тільки
тим, хто не зможе підмочити їхню репутацію. У
наступному році на своїй посаді Віктор Федорович
може зробити одну помилку, яка призведе до падіння його рейтингу, і якщо він не хоче цього, значить, не повинен її допускати.
- А Прем’єр-міністру, панові Азарову, що
зірки обіцяють?
- Азаров у нас, здається, Стрілець?
- Так, народився 17 грудня.
- Я його рідко розглядаю, оскільки він все-таки
не ключова фігура, за нього усі все вирішують.
Азарову головним чином потрібно було втриматися на своїй посаді в цьому році, що він з успіхом
і зробив, так що наступний рік для нього сприятливий – він буде правити весь рік. Єдине «але» – «зі
скрипом» будуть реалізовуватися затіяні їм плани
і проекти, але на те, що його знімуть з посади, у
нього шансів ніяких немає. Найкритичніший рік
для себе він пережив.
- Тепер Спікер.
- Для Литвина це рік великих зрад. В кінці року
він взагалі може виявитися поза справами – втратити посаду Спікера і залишитися без партії.
- Тимошенко?
- Юлію Тимошенко чекає дуже успішний рік, у неї
буде стабільне зростання рейтингу, тільки для
цього їй потрібно не дуже часто «висовуватися»,
тобто показуватися на ТБ. Я не кажу про те, щоб
вона зникла зовсім – ні! Просто слід значно скоротити «порції». Чим менше вона буде «мелькати»,
тим швидше і краще буде рости її рейтинг.
Крім того, наступного року їй вдасться закрити
всі суди і слідства проти себе, незважаючи на те,
що для цього їй доведеться вирішити дуже серйозні фінансові проблеми із соратниками і наближеними, на яких була покладена відповідальність

за фінансові потоки – всім відомо, як вміло може
Юлія Володимирівна приховати свої справи.
Проте повторюся, у неї все вийде.
- Усвідомлюю, що наступне питання з категорії вкрай нерозумних, але і не поставити
його не можу: дізнаємося ми в 2011 році відповідь на два «вічних» питання – хто вбив Георгія Гонгадзе, і хто отруїв Віктора Ющенка?
- Ну, всім і так відомо, хто причетний до отруєння
Ющенка, яке я, до речі, передбачав. Свого часу я
попереджав, що йому потрібно побоюватися людину зі свого близького оточення – грузина. А Ви
прекрасно знаєте, хто у нас грузин, його навіть
видворити з країни хотіли.
А щодо справи Гонгадзе скажу, що Кучму підставили під це, а «руки росли» з Москви. Безпосередній
виконавець зараз сидить у в’язниці, а людину, що
віддав реальний наказ, вбили двома пострілами, інсценувавши самогубство. Так що не будуть знайдені
ні ті, ні інші, і ми з Вами прекрасно про це знаємо.
- Зараз багато розмов йде про створення
Нової Київської Русі. Що зірки з цього приводу
кажуть?
- Вони говорять, що Київська Русь абсолютно
точно має шанс на своє відродження після 2020
року, коли на небі з’єднаються Водолій і Юпітер –
символи великого об’єднання і скріплення народів. Таким чином, абсолютно вірогідний симбіоз
нового григоріанського егрегора.
Я давно говорив, що Київ може претендувати на
столицю цього об’єднання, звичайно, більше неформальної властивості, однак якщо таке всетаки трапиться – столиця, безумовно, буде у нас.
І це буде чудово, прекрасно, це буде підйом. Я
хочу привітати всіх українців – нам погано жити залишилося рівно 10 років. З 2010 по 2020 рр. почнеться зростання економіки, завдяки чому в межах
нашої країни трапиться нове «китайське чудо».
- До речі, Влад, Ви як і раніше популярні у
політиків?
- Зараз особливо, оскільки мої політичні прогнози збуваються. Казав же я, про те, що в Харкові
мером стане Генадій Кернес, і ось – будь ласка; те
ж саме стосовно Олексія Костусєва – мера Одеси.
Я прогнозував практично зі стовідсотковою
впевненістю, що Президентом України стане Віктор Янукович, а в Тимошенко в цьому плані немає
жодних шансів – збулося. Я говорив про те, що
Віктор Ющенко, незважаючи на отруєння, все
одно буде Президентом – так і було. Пам’ятається, одного разу, на зустрічі астрологів, коли я
прогнозував прем’єрство Юлії Тимошенко в 2007
році, я зустрів дружний опір колег, але, як Ви самі
розумієте, і цей мій прогноз збувся.
Всі мої прогнози збуваються. Аж до того, що я
говорив про те, що Черновецький залишиться
мером Києва, але без управління, номінально, а
керувати всім буде «сірий кардинал», людина з
перевіряючих органів, колишній КДБістами.
Правда, протримається він недовго, не більше
двох років, так що самі зможете подивитися, що з
ним буде через цей час.
Тому – так, політики до мене звертаються постійно. І не тільки вони, але і їх дружини, друзі та колеги.
- І на завершення розмови, теж за традицією,
Ваші побажання українцям у наступному році?
- Я бажаю українцям в майбутньому році більше
ходити до церкви, більше вірити, бо саме по вірі
нашого народу і буде дано в подальшому успіх.
Потрібно молитися і вірити, що нашій країні повинно бути краще і тоді насправді життя стане веселішим. Саме ця духовність допоможе змінити
ситуацію в кращий бік.
Лєра Ніжина,
http://for-ua.com/interview/2010/12/15/070305.html
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станнім часом багато власників старих
держактів на землю скаржаться, що при
спробі продати або заповісти свої землю
і будинок, зіштовхуються з непереборними труднощами. В результаті – реалізувати свої садові й
дачні ділянки не можуть. Найчастіше люди скаржаться на те, що складно отримати кадастровий
номер на земельну ділянку.
Прокоментував ситуацію, що склалася з оформленням продажу або заповіту земельних ділянок,
президент Асоціації "Земельний союз України"
Андрій Кошиль.
"Всі держакти, видані за роки незалежності
Україна, мають однакову юридичну силу"
- На жаль, сьогодні у багатьох людей існують
серйозні проблеми з реалізацією нерухомого
майна саме в дачних і садових кооперативах, – зазначив Андрій Кошиль. – Якщо людина має право
власності на будинок, але у нього немає держакту
на земельну ділянку, тобто раніше він не оформив
приватизацію землі або договір оренди, то продати
будинок практично неможливо. Нотаріус обов'язково зажадає кадастровий номер ділянки, а номера не існує, оскільки земля не вносилася до
кадастру. А щоб провести приватизацію, оформити
держакт і зареєструвати його в Центрі земельного
кадастру, потрібно витратити багато часу і грошей.
- Які документи необхідні для того, щоб продати
або заповісти ділянку в садовому товаристві?
- Додаткових документів, крім того пакету, який
потрібен для здійснення угоди купівлі-продажу
присадибної ділянки, не потрібно. Незалежно від
цільового призначення землі, чи то ділянка під забудову, в дачному чи садовому кооперативі, пакет
документів, необхідних для реалізації, однаковий.
У першу чергу – це державний акт на право приватної власності на землю та документи, що засвідчують особу власника.
Також знадобиться довідка, яка підтверджує відсутність юридичних обмежень і обтяжень, накладених на цю ділянку, тобто вона не закладена і не
заарештована. Ця довідка надається місцевими органами земельних ресурсів. Ну і, звичайно, необхідний акт грошової оцінки землі. На підставі останнього
документа нотаріус розраховує вартість оформлення
переходу права власності і суму податку.
- Що робити, якщо держакт на ділянку є, але він
старого зразка, без кадастрового номера? Які можуть бути юридичні наслідки?
- Дійсно, на старих держактах жовто-червоного
кольору немає кадастрового номеру. Але це не
означає, що вони недійсні. Всі держакти, видані за
роки незалежності Україна, мають однакову юридичну силу і підтверджують право власності людини на землю.
Єдиний нюанс: якщо у вас держакт без кадастрового номера, то, перш, ніж продавати або заповідати ділянку, потрібно обов'язково цей номер
отримати. В іншому випадку здійснити перехід
права власності на землю не вдасться. Тому, навіть
якщо ви поки нічого не збираєтеся робити зі своєю
ділянкою, я все ж раджу звернутися до Центу земельного кадастру і отримати номер. Адже може
виявитися, що, наприклад, межі вашої ділянки наклалися на землі сусідів, чиї дані вже внесені до кадастру, а значить, затверджені державою.
Це загрожує не тільки судовими розглядами, але
й частковою втратою землі. Трапляється також, що
ділянка давно юридично належить іншій людині, і
це підтверджено держактом і записом в земельному кадастрі.
"Офіційна вартість присвоєння кадастрового
номера – кілька десятків гривень"
- Як отримати кадастровий номер?
- Потрібно звернутися до Центру земельного кадастру, надати держакт на землю, паспорт, ідентифікаційний код і написати заяву з проханням
присвоїти ділянці кадастровий номер і видати вам
відповідний документ.
- І в яку суму обійдеться ця процедура?
- Офіційна вартість присвоєння кадастрового номера – кілька десятків гривень.
- Але наші читачі розповідають про зовсім інші
суми, які чиновники вимагають за "прискорення"
отримання кадастрового номера.
- Варто відзначити, що сьогодні відділення і
Держкомітету земельних ресурсів, і Центру зе-
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ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ БЕЗ
КАДАСТРОВОГО НОМЕРА
НІ ПРОДАТИ, НІ ЗАПОВІСТИ
НЕМОЖЛИВО

мельного кадастру перетворилися із державних
організацій у приватні фірми, майже відкрито стягують з людей величезні додаткові платежі, крім
офіційних. А так зване прискорення процесу підготовки документів за великі хабарі перетворилося
на головне заняття чиновників. Більш того, навмисне створюються умови, при яких, не заплативши мзду, можна вирішувати своє питання
роками і безрезультатно.
- Чи існують які-небудь чітко встановлені строки
для присвоєння ділянці кадастрового номера?
- В Україні до сьогоднішнього дня не прийнятий
закон про земельний кадастр. Тому єдиний документ,
яким керуються чиновники, – тимчасове положення
про роботу Центру земельного кадастру. Але в ньому
немає чітких термінів присвоєння номерів. Тобто при
бажанні чиновник може нескінченно морочити голову
людині, якій необхідний кадастровий номер. А це
прекрасне підґрунтя для вимагання хабарів.
До речі, іноді люди скаржаться на те, що в Центрі
земельного кадастру вимагають від землевласника надати технічну документацію на землю. Хочу
підкреслити, що вона оформлюється у процесі
приватизації ділянки та підготовки державного
акту. Технічна документація складається з докладного плану ділянки, його опису та топографічної
прив'язки до місцевості.
Ці документи затверджуються в цілому ряді
служб, таких як санепідемстанція, управління з
охорони культурної спадщини, архітектурно-будівельна інспекція тощо. Тільки після отримання усіх
підписів і печаток технічна документація на конкретну ділянку повертається в регіональне управління Держкомзему і на її підставі видається
державний акт на право власності на землю.
Та головне – техдокументація надалі зберігається виключно у місцевому відділенні Держкомзему і людям на руки не видається. Тому вимоги до
громадян про надання в Центр земельного кадастру технічної документації на ділянку незаконні.
Співробітники центру зобов'язані отримати її в
Держкомземі. Якщо ж з якихось причин документація загублена, то відновлення має проводитися
Держкомземом. А у нас нерідко людям кажуть, що
техдокументація зникла, а значить, її потрібно відновлювати, причому виключно за рахунок землевласника. Це грубе порушення законодавства!
- І як боротися із цим беззаконням?
- Про факти вимагання чиновниками хабара рекомендую повідомляти в прокуратуру або міліцію.
Ще можна звернутися до суду. Але, знаючи темпи
і якість вітчизняного судочинства, можу стверджувати, що це малоефективний шлях.
- Тоді, можливо, отримати новий держакт
швидше, ніж домагатися кадастрового номера для
старого?
- Проблема ж не в тому, якого зразка у вас держакт, старого чи нового, а в тому, чи внесена ділянка
до електронної системи Державного земельного
кадастру. Наявність кадастрового номера є підтвердженням того, що інформація про ділянку і його
власника є у спільній базі даних. Якщо ділянка
існує в реєстрі, то немає сенсу змінювати старий

держакт на новий, оскільки це складна і витратна
процедура. Власнику старого держакта достатньо
отримати довідку із зазначенням кадастрового номера ділянки.
Тим більше, що останнім часом в Україні склалася згубна практика продажу бланків державних
актів. Багатьох людей, які бажають отримати держакт, під різними приводами змушують окремо платити за сам бланк документа. Причому вартість
залежить тільки від апетитів чиновників, які перетворили регіональні відділення Держкомзему в
якісь приватні товариства з обмеженою відповідальністю з виманювання грошей.
"Щоб заповідати землю двом своїм дітям,
треба спочатку пройти процедуру поділу ділянки"
- Яка юридична процедура купівлі-продажу ділянки в садовому товаристві? Як проходить нотаріальне завірення і подальше документальне
підтвердження права власності?
- З 1 травня 2009 року змінилася юридична процедура оформлення переходу права власності на земельні ділянки. Суть полягає в тому, що якщо не було
ніяких змін меж ділянки, він не ділився, а просто
переходить від однієї особи до іншої, то новому власникові не доведеться оформляти новий держакт на
своє ім'я. Нотаріус просто робить передатний напис
на існуючому держакті, який потім реєструється в
місцевому органі земельних ресурсів.
Мета даної законодавчої зміни була у спрощенні
процедури заміни власника шляхом виключення
необхідності отримання нового акту. Але, на жаль,
до цих пір ця схема в повній мірі не запрацювала. У
різних регіонах склалися власні правила. Хтось наполягає на обов'язковій видачі нового держакту. У
когось виникають технічні складнощі при реєстрації
нотаріального напису в органах земельних ресурсів.
- А як тепер бути, якщо людина хоче продати ділянку по частинах або заповісти його двом своїм
дітям?
- В цих випадках власник повинен спочатку
пройти процедуру поділу ділянки, отримати два
держакти на кожну частину своєї землі і тільки
потім продати або заповісти ділянки у порядку,
викладеному раніше.
- Нещодавно було внесено зміни в правила реєстрації майнових прав на нерухоме майно, в тому числі
на земельні ділянки. Що саме змінилося?
- Дійсно, прийнятий і підписаний Президентом
Закон "Про внесення змін до Закону України" Про
державну реєстрацію майнових прав на нерухоме
майно та їх обмежень ". Згідно з цим документом
право на реєстрацію нерухомості, включаючи земельні ділянки, передається від Державного комітету земельних ресурсів Міністерству юстиції
України. Але відбудеться це тільки з 1 січня 2012
року. А поки реєстрацією повинні займатися регіональні відділення Держкомзему. Фактично ж сьогодні ці функції виконує Центр земельного кадастру.
Андрій Кошиль,
президент Асоціації «Земельний союз України»
для «Фактів»
Джерело: http://www.facts.kiev.ua/
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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО
“ В Е Л И К О Г О У К РА Ї Н С Ь К О Г О Д И В А ”
Кожна людина повинна прийти до розуміння, що самоорганізація на рівні
будинку, мікрорайону, міста – це ключ до успіху в побудові процвітаючої
держави, заснованого на принципах любові й гармонії.
Пролетів іще один 2010 рік. Хтось, чи то жартома, чи то насправді, припустив, що час тягнеться повільно тільки до двадцяти років, а
після – тільки й встигай рахувати та робити
добрі справи, оскільки часу на все може і не
вистачити.
Для політичної партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» і для мене, як лідера молодої
політичної
сили,
що
динамічно
розвивається, цей рік Білого Тигра був
непростим, скажу більше – важким. Але для
того, щоб грунтовно стати на ноги, такі випробування на міцність просто необхідні. Я б порівняв
період
партійного становлення
з процесом випалювання в
печі й загартовув а н н я
сталі:
тут і
по-

с п і шати
не
варто, але і зволікання подібне до смерті.
2010 рік – це рік президентських виборів і
реваншу команди біло-блакитних, а конкретно Януковича Віктора Федоровича. Наша
політична сила не брала участі у цих виборах,
не підтримувала жодного із зареєстрованих
кандидатів на найвищу посаду в нашій країні.
На цей раз ми не змогли взяти участь у виборах Президента України, оскільки наша партія
не фінансується фінансово-олігархічними
кланами і витратити півмільйона на заставу ми
просто не змогли. У нас, як, втім, і у країни
склалося враження, що проходили «вибори
без вибору». Рішення було прийнято наступне: кожен член партії голосує, як йому підказує совість, його життєвий досвід і
політична інтуїція.
Результатом президентських виборів став
прихід до влади лідера партії біло-блакитних.
Хочу також зауважити, що попередня влада,
так звані представники «помаранчевого табору», також не відрізнялися любов'ю до
свого народу і в більшості своїй дбали тільки
про особисту безмежну владу і персональне
збагачення. Але всередині держави і в очах
світової громадськості створювалася ілюзія
імітації демократичних процесів. Зараз же
ілюзії розвіялися. Нехтування законами і конкретний «наїзд» на демократію стали нормою.
Апробацією вседозволеності стало перенесення виборів до місцевих рад. Вся комбінація
була проведена в кращих традиціях партійнономенклатурної двоходівки, з елементами
картярського пересмикування або ж роздачею заздалегідь міченої колоди карт. Процедура замилювання очей громадськості і
«карткової опозиції», під приводом відсутності

грошей у скарбниці, пройшла без проблем.
Подальше вилучення «козирного туза», у вигляді неоднозначного рішення КС, посиленого
«опроміненням» мас – медіа електоральних
груп, у вигляді формування думки про
обов'язковий процес виборів до місцевих
рад саме цього року, зробили свою справу.
Вибори були призначені на 31 жовтня
2010року, але без участі в них Києва. Оскільки незадовго до цього районні ради в м.
Києві було скасовано.
Столиця європейської держави, місто – тримільйонник, з розвиненою інфраструктурою і
розгалуженою системою комунікаційних

споруд,
залишилася
б е з

представницьких органів на місцях,
які й здійснювали
місцеве самоврядування для громади міста Києва. Один,
без підтримки районів, депутат міської
ради не зможе вивчити і вирішити всі
проблеми свого округу, занадто високо він
літає. Можу спрогнозувати, що на наступних
виборах до Київської міської ради «будуть
обрані» олігархи, які, керовані тільки особистою наживою, зведуть нанівець елементи місцевого самоврядування, віддавши свої округи
своїм помічникам і референтам. Цікавий з
точки зору етики вчинків той факт, що після
скасування районних рад у місті Києві, як елементів місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів
примудрився
звернутися
до
Міжнародних організацій за допомогою для
отримання цільових кредитів на розвиток того
ж місцевого самоврядування. Що ще тут
можна сказати – «актори». Підсумком цих виборів стала колективна впевненість, що ми на
правильному шляху, люди нам вірять. А щоб
виконати нашу загальну космоземну місію і
змінити правила гри в управлінні державою
Україна – нам усім необхідно більш активно
працювати: йти до людей і вести роз'яснювальну роботу, своїми добрими справами показувати приклади і запалювати серця для
послідовних дій і наслідувань, не відмовляти в

допомозі тим, кому вона дійсно потрібна, бути
зразковим у всьому, при цьому не випинаючись, і не хизуючись.
Більш докладно про враження від виборів я
писав у статті «40+40, або життя тільки починається» у випуску нашої партійної газети
«САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» за
листопад місяць. До позитивних моментів
цього періоду я б відніс знайомство з цікавими людьми. Завдяки цій передвиборній
кампанії, поїздивши по Київській області, я
зустрів дуже цікавих, добрих і чуйних людей.
Всіх перерахувати буде просто нереально,
але про деяких хотілося б розповісти детальніше. У селищі Ставища живуть Юрій Горкун
і Надія Романівна Паланська. Юрій очолює
громадську організацію «Сильні духом».
Ось вже більше 8 років допомагає інвалідам і тим, хто потребує допомоги. Допомагає безкорисливо –
підкреслюю. Не отримуючи заробітної плати та
іншої винагороди
за свою діяль-

ність,
він
уже допоміг
тисячам бідних і не збирається
на цьому зупинятися.
Ну, а Паланська Надія Романівна – це жива легенда і приклад для
наслідування нинішньому поколінню,
Учитель з великої літери і
слуга народу від Бога.
Пройшовши з гідністю
через усі життєві випробування, переживши голод
30-х років і важкі воєнні роки, без «волохатих» рук і права по дзвінку, вона сама, власними силами, зуміла досягти немислимих
вершин у системі керівництва УРСР. І до сьогоднішнього дня, залишаючись чуйною, простою людиною, яка не відмовляє нікому, хто
потребує її допомоги, Надія Романівна вважає,
що головними цінностями на Землі є любов і
милосердя. І тривалий час, працюючи вчителем і будучи неодноразово обраною в ВР УРСР
та делегатом на багатьох Всесоюзних злетах і
конференціях, вона допомагала своїм землякам. В Ставищах немає жодного будинку і споруди тих років, в будівництві яких вона не брала
б участі. Молода, красива, енергійна, вона відкривала двері різних кабінетів, а вже за нею заходили керівники підприємств, директори
шкіл, головні лікарі лікарень і переводили вирішене Надією Романівною питання в завершальну стадію.
Все своє життя вона присвятила служінню
людям і своїй рідній землі.
А між тим, свавілля продовжувалося. Догоджаючи міжнародним фінансовим інститутам
МВФ і ВБ, від яких залежали системні транші
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в українську економіку, регіонали загралися
і підійшли до досить серйозної цифри боргу
перед кредиторами. Фінансова голка не залишила вибору ні «двічі» Президенту, ні Кабінету
Міністрів,
ні
парламентській
більшості, що «потовстішала». Станом на
2010-й рік Україна повинна була погасити $
4,6 млрд, а в 2011-му – $ 5,5 млрд, у 2012му – $ 5,2 млрд, в 2013 році – $ 6,3 млрд. Їм
нічого не залишалося робити, як йти на
угоду із залишками своєї совісті: вони назвали це – непопулярні заходи. Швидше за
все, вони керувалися принципом або пан –
або пропав. Гра ва-банк властива не тільки
регіоналам, але й усім представникам української влади протягом останніх 20 років. Ну
що з них узяти, якщо вони приходять до
владного корита ненадовго, та й з мотивацією вчинків поганенько: цікавить все і відразу, оскільки політичний вік недовгий.
Підвищення тарифів, всупереч власним же
обіцянкам, мовляв, переможе наш кандидат –
тарифи залишаться колишніми, парад Кодексів, як парад планет, та багато іншого.
У зв'язку з підвищенням тарифів (у тому
числі й ціни на газ) партії «СУД» довелося
свідомо вплутуватися в довготривалий судовий процес в надії, що за допомогою масового долучення до процесу простих
людей, на правах третіх осіб, без зміни позовних вимог і за широкої підтримки ЗМІ, ми
зможемо домогтися справедливого рішення. Ми оскаржили саме Постанову
НКРЕ та процедуру реєстрації цієї
постанови в Міністерстві
юстиції України. Вони навіть процедуру реєстрації
примудрилися
порушити, скоротивши
її терміни з трьох днів
до одного.
Позовна ЗАЯВА
(адміністративний
позов)
про визнання незаконною Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України
№ 812 від 13.07.2010 "Про затвердження Роздрібніх цін на природний газ, що використовується для потреб
населення, Міжнародного дитячо центру"
Артек "і Українського дитячо центру" Молода гвардія "
а також:
Позовна ЗАЯВА
(адміністративний позов)
про визнання незаконними та скасування
реєстрації Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики України №
812 від 13.07.2010 "Про затвердження Роздрібніх цін на природний газ, що використовується для потреб населення, міжнародного
дитячо центру" Артек "і Українського дитячо
центру" Молода гвардія "
Залучити до процесу простих людей виявилося набагато простіше, ніж висвітлити
судовий процес на досить високому рівні.
Куди ми тільки не зверталися: і в інформаційні агентства, і на телебачення, і в пресу –
скрізь була одна і та ж відповідь: Ви політична партія – от і платіть за комерційними
розцінками, як за піар. А те, що журналісти
є платниками комунальних послуг і підвищення тарифів стосується і їх безпосередньо, їм в голову не прийшло. Вони просто не
повірили, що їхні інтереси хтось може захищати безкорисливо. З одного боку їх зрозуміти можна: промивання мізків і маніпуляція
громадською свідомістю зробили свою
справу. Так намагалися якісно робити свою

роботу, що й самі повірили, що політика – це
брудна справа, а всі партії – це аналог каналізаційних стоків. Усі без винятку, а спробувати розібратися, вивчити і проаналізувати
представникам незалежних ЗМІ не вистачило духу, а може й сміливості. Загалом –
процес триває. Ми ж з Вами живемо не в
Європі, чи в будь-якій іншій країні світу, що
себе поважає, і прекрасно розуміємо, як у
нас в Україні проходять судові тяжби.
Також відмінною рисою цього року у світлі
партійного будівництва для нашої політичної партії я б відзначив новизну в підходах.
Стратегічно для нас залишається важливим
сектор нижнього рівня місцевого самоврядування: ЖБК (житлово-будівельні кооперативи), ОСББ (об'єднання співвласників
багатоквартирних будинків) та ОСН (органи
самоорганізації населення). Але поряд з
цим відбувається процес більш тісних контактів і зв'язків з громадськими організаціями та об'єднаннями. У році, що минає,
між політичною партією «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» та низкою громадських організацій були підписані меморандуми про співпрацю, що, у свою чергу,
дало можливість проводити системну роботу в напрямку лобіювання законних інтересів як киян, так і мешканців інших міст.
Спільні акції допомагають краще пізнати
один одного, згуртувавшись навколо проблемних питань, і через їх рішення збагнути
природу самореалізації у суспільному
житті мікрорайону, міста, країни.
І вже наступним кроком буде
усвідомлена участь у виборному процесі в законодавчий орган свого
регіону, як єдино правильний шлях у досягненні системних змін і
покращень життя в
конкретно взятому регіоні. Кожна людина повинна
прийти
до
розуміння, що самоорганізація на рівні будинку, мікрорайону, міста
– це ключ до успіху в побудові процвітаючої держави,
заснованого на принципах любові й гармонії.
Коли мене запитують, чого я, як лідер партії,
чекаю від наступного року, я відповідаю, що
немає більшого щастя, ніж радіти від усвідомлення, що ти на правильному шляху, що тебе
оточують надійні й вірні товариші і що результат твоєї праці потрібен мільйонам твоїх
співгромадян. Це знання додає сили, вселяє
впевненість і вирощує гордість за те, що ми
живемо в такій великій і прекрасній країні, як
Україна, яка розташована на перетині транзитних шляхів між Європою та Азією, і в недалекому майбутньому ми станемо не тільки
свідками, але й безпосередніми учасниками
того, що нащадки назвуть "велике українське
диво". А поки нам усім: і членам партії "СУД",
і громадянам України – необхідно працювати,
працювати, і ще раз, працювати. І ще: не потрібно боятися виглядати смішним, бути іноді
по-дитячому довірливим і вірити в диво. Народна мудрість говорить: якщо загадати в
Новорічні свята бажання – воно обов'язково
збудеться. Давайте всі разом загадаємо,
щоб чорна смуга політичних невдач в Україні
закінчилася, і щоб у Новому році наша країна
очистилася від політичних невдах і до влади
прийшли нові продуктивні сили, здатні дати
українському народові те, що він вже давно
заслужив: доступне житло, гідно оплачувану
роботу , незабруднену екологію, і, звичайно
ж, впевненість у завтрашньому дні.
ВІКТОР БИЧИХІН
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кщо ви олігарх або просто маєте три квартири в
Києві, то можете не читати цей матеріал. Якщо ж
у вас три родини мешкає в одній квартирі або
скоро ця перспектива, у зв’язку з тим, що діти стають дорослішими, чекає на вас, то ця інформація призначена вам.
Партія «САМОВРЯДНА УКАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» виступає з ініціативою створення ЖБК у м. Києві з метою
оздоровлення ситуації з «квартирним питанням».
Партія СУД бере на себе зобов’язання від початку і до
кінця здійснювати супровід цього проекту, а саме:
— організувати на базі ініціативних груп та житлово-будівельних кооперативів роботу ресурсного центру, який буде
займатись консультацією з питань реєстрації;
— забезпечити юридичний супровід зареєстрованим
ЖБК в отриманні БЕЗКОШТОВНИХ земельних ділянок
під будівництво;
— сприяти ЖБК у пошуку оптимальних проектів будинку;
— сприяти ЖБК у пошуку підрядника.
Плюси такої форми будівництва:
•
всі члени ЖБК мають можливість отримати житло
за собівартістю, яка, за різними оцінками, складає $400450/мІ без внутрішніх робіт.
Ризики:
•
люди вже обпеклися на забудовниках-шахраях
типу «Еліта-Центр» і не довіряють схемам вкладання коштів у соціальне житло.
У даному випадку мова йде про різні речі. Шахрайство
можливе в інвестиційній компанії. ЖБК не передбачає
вкладання коштів зразу. Люди, які вирішили разом побудувати будинок, спочатку повинні здійснити всі процедури з
реєстрації, під час яких провести загальні збори і обрати керівництво ЖБК з тих людей, які користуються довірою. Оптимальна кількість членів — 100 (це 16-поверхова «свічка»
з одним парадним).
Приблизно за таким планом збори ЖБК вирішують,
скільки вкладати грошей, і на які цілі:
— купівля вже готового проекту ($200-300 з члена ЖБК);
— обирається генпідрядна структура;
— сплачується внесок на будівництво фундаменту;
— далі наступний внесок, і так до самого даху.
У разі відсутності у членів ЖБК всієї чи частини суми
внеску, будуть залучатися до співпраці банки чи фінансові
установи. Також проект планується страхувати.
На зборах затверджується графік виплат і графік будівництва,
погоджений із генпідрядником (як правило — 18 місяців).
Наступний ризик: ЖБК повинен забезпечити жорстку фінансову та організаційну дисципліну своїх членів, без чого
будівництво може бути зірвано. Тобто люди, які вступають
в ЖБК, повинні бути дуже вмотивовані в отриманні житла.
На період будівництва ЖБК повинен стати метою їх життя.
А для чого партія СУД бере на себе дану ініціативу?
Стоїть питання про створення організацій громадянського суспільства, які будуть:
•
на першому етапі — створювати кращі умови існування для себе і своїх родин;
•
на другому — давати своїх висуванців в органи місцевого самоврядування, для яких буде готова електоральна
база — члени ЖБК.
Тобто через співпрацю з людьми зі створення ЖБК, партія
СУД буде переходити до співпраці з ЖБК зі створення місцевої влади. Таким чином впроваджується принцип активізації громадянського суспільства — люди створюють кращі
умови існування для себе і одночасно впливають на формування місцевого самоврядування.
А далі — розробка та втілення місцевих громадських
програм.
Якщо вaс зацікавила пропозиція стати членом нового
ЖБК, звертайтесь до партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА»:
(044) 360-11-27, 360-11-37
www.partiya-sud.org.ua
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ХХ ст. у Швеції сталося те, що часто називають «економічним чудом». Упродовж
усього
лише
декількох
десятиліть
Шведське королівство із бідної аграрної країни перетворилось в одну із найрозвинутіших і найбагатших країн світу. У зв’язку з таким швидким і, головне,
позитивним розвитком економіки Швеції виник термін «шведська модель», яка має на увазі під собою
високий рівень життя та соціальної політики.
Політична демократія, домінування реформізму,
відсутність конфліктів на ринку праці, мистецтво
вирішувати соціальні конфлікти, а також відсутність війн (у Швеції зовнішньополітичний нейтралітет з 1814 року) – це основні принципи шведської
моделі, на яких будувалось суспільство «загального благоденства».
В рамках однієї статті ми не зможемо розкрити
всієї сутності шведської соціально-економічної моделі та зрозуміти, які фактори сприяли достатньо
швидкому розвитку Шведського королівства. Тому
ми відійдемо від загальноприйнятих правил і розповідь про цю державу продовжимо і в наступних
випусках газети. В цьому ж номері ми докладніше
розглянемо – як же працює шведська модель на
рівні місцевого самоуправління. Адже в Україні проблема місцевого управління стоїть досить гостро.
В Швеції існує дієва система місцевого управління. Свій досвід у сфері місцевого самоуправління країна накопичувала протягом багатьох віків,
ще з VІІІ-ІХ ст. Уже в середні віки перша Конституція Швеції гарантувала особисту і господарську
свободу селян. Також вони мали право впливати
на рішення питань загальнодержавного значення.
В даний час Швеція відносно децентралізована
держава. На місцях, паралельно із органами місцевого самоуправління, функціонують місцеві органи виконавчої влади.
За формою правління Швеція – конституційна
монархія. Глава держави – король – обмежений
Конституцією в своїх повноваженнях. Реальна виконавча влада в державі належить Кабінету Міністрів, який формується парламентом (риксдагом).
Країна розділена на 24 лена (округи), а ті в свою
чергу – на 286 общин (комун). На обох рівнях управління здійснюється радами, які, як і в Україні, вибираються на чотири роки (до 1994 на три роки). На
чолі кожного лена – губернатор, який назначається
центральним органом виконавчої влади. Але влада
губернаторів має умовний характер. При цьому
вони несуть відповідальність за соціальні питання й
регіональне планування, а також координують роботу місцевих органів влади із Кабінетом Міністрів.
Кожний лен представляє місцевий регіональний виборний орган – ландстинг. Ландстинг розробляє
проект і приймає бюджет лена, займається питаннями податків. Також в його компетенцію входить
організація охорони здоров’я, деякі види освіти.
Основні проблеми місцевого значення покладені
на комуни. В кожній комуні також працює виборчий
орган місцевого самоуправління – рада комуни.
Він відає питаннями місцевого оподаткування,

ШВЕЦІЯ –
ДЕРЖАВА ДОБРОБУТУ
Хвилеподібні долини, оточені лісами, і тисячі озер, занурені у тишу та спокій, справляють на гостей Швеції незабутнє враження. Швеція – країна з
багатою культурною спадщиною і традиціями. А ще Швеція – це
«Вольво», «Абба», «Карлсон, що живе на даху», церемонії присудження
Нобелевських премій. Головний принцип шведів – добротність у всьому
та максимальні зручності для людини і на роботі, і на відпочинку.

займається організацією всебічного обслуговування населення (школи, дошкільні заклади, комунальні послуги, дорожнє та житлове будівництво,
культурне обслуговування, організація дозвілля,
турбота про пенсіонерів). Кожен представницький
орган самоуправління повинен мати свій виконавчий орган, що ним же формується.
В Швеції вся система державного управління,
включаючи місцеві та регіональні органи влади,
притримується принципів публічної діяльності. Це
означає, що засоби масової інформації і прості
громадяни мають право доступу до всіх документів, які видаються органами державної влади. Крім
тих, що являють собою державну таємницю з
метою забезпечення безпеки країни.
Місцеві органи влади працюють на основі Закону
про місцеве управління. З 1995 року в Швеції встановлена система фінансового вирівнювання доходів комун, що ґрунтується на таких критеріях, як
кліматичні умови, щільність населення, соціальна
структура комуни. В основі такої системи – середній оподаткований дохід у цілому по державі. Крім
того, ця система діє і по відношенню до послуг, що
надаються комунами своїм мешканцям, щоб їх
якість не залежала від територіальної приналежності. Ті шведські муніципалітети, на території яких
мешкають більш заможні громадяни, роблять відрахування на користь центрального органу виконавчої влади, а він, в свою чергу, перераховує їх на
користь більш бідних комун. Дана система фінансового вирівнювання є однією із форм державної
підтримки місцевого самоуправління.
Контроль діяльності місцевої та регіональної
влади в Шведському королівстві здійснюється одночасно зверху і знизу. Контроль над чиновниками
місцевих та регіональних органів управління здійснюють виборні члени рад комун (або асамблей)
або ландстингів (їх компетенція розповсюджується, як було зазначено, на лени). Кабінет Міністрів, призначаючи губернатора і створюючи в
ленах адміністративні ради, також контролює місцеві органи влади і координує дії усіх трьох рівнів
державного управління.
Крім того, якщо рядові шведські громадяни не
згодні з тими чи іншими рішеннями держави, то
вони звертаються до спеціального шведського інституту – омбудсмена, який покликаний контролювати дотримання усіма органами влади законів
про соціальні та інші права громадян.
Також кожен із громадян Швеції має право заперечувати рішення місцевих органів влади у суді, а
суд має право анулювати рішення місцевого органу влади повністю чи частково. Хочу відзначити,
що адміністративні посади в асамблеях (радах)

комун і ландстингах займають не чиновники-бюрократи, а звичайні громадяни – мешканці комун
і ленів, які, користуючись довірою своїх сусідів-виборців, стають діючою силою місцевих органів
влади. Як бачимо, в Швеції влада на місцевому та
регіональному рівнях максимально наближена до
населення, чого так не вистачає нам в Україні.
Що ж стосується бюджету, то місцеві та регіональні органи влади в Швеції володіють самостійною фінансовою базою, основу якої складають
місцеві податки, а також доходи підприємств, що надають послуги населенню і знаходяться у власності
комун, комунальних об’єднань або ленів. Також
бюджет складається із держсубсидій, дотацій, доходів з продаж, місцевих позик. Місцевим органам
влади Конституція Швеції надає право стягувати податки, регулювати об’єм податкових надходжень, а
також встановлювати відповідні ставки.
Основою місцевих податків в Швеції є всі види особистих доходів: заробітна плата, пенсії, допомога по

безробіттю тощо. А центральний орган виконавчої
влади збирає для покриття своїх витрат податки на
нерухомість, на багатство, спадщину, дарування.
Як бачимо, в шведській моделі усі соціально-політичні перетворення здійснюються в дусі соціальної справедливості та сприяють зрівнюванню
доходів, згладжуванню класових нерівностей і в
результаті – побудові нового суспільства демократичного соціалізму на базі держави добробуту.
Але найбільш показовим для України повинен
бути досвід Швеції, що стосується підвищення
ефективності місцевого самоуправління. Шведи
чітко усвідомили, що такої ефективності їм
вдасться добитися, якщо підвищити активність,
ініціативність самих громадян – членів комун. А
також в результаті тісної взаємодії органів самоуправління з общинами, які їх вибрали.
Багато реформ, які являються складовими
шведської моделі (особливо ті, що стосуються місцевого самоуправління), звертають на себе увагу і
українських парламентарів. Періодично ними піднімаються питання щодо впровадження цих реформ
в Україні. Але, на жаль, вони так і залишаються на
словах і не мають практичної реалізації. І це не дивлячись на регулярні поїздки в країни розвинутого
капіталізму, і в Швецію також, в рамках програми по
обміну досвідом. Виникає питання: чи може Україна
стати державою добробуту? Без сумніву – може!
Потрібно не боятися реформ, будь-яких змін у
своєму житті, а йти сміливо вперед та вірити у
краще. Наша доля – в наших руках!
Діана Ковач

ПРОБЛЕМИ СТОЛИЦІ
№ 12(14)/грудень/2010р.

ШТОРМ В ОСББ
«ДЕВ’ЯТИЙ ВАЛ»
Про різноманітні труднощі, об’єктивні чи штучно створені, під час
організації ОСББ відомо давно.
Починаючи з неякісного будівництва та безлічі недоробок – до
підставного голови ОСББ. Цілі та
задачі такого голови досить різнобічні, та часто його дії засновані на
порушенні закону, і не тільки Закону про ОСББ.
о ж відбувається потім, коли мешканці, члени ОСББ, починають наводити порядок в своєму господарстві?
Чи зацікавлений ще хто-небудь: міська влада,
правоохоронні органи тощо – в наведенні порядку та нормальному функціонуванні ОСББ? І
чи можна реально говорити про самоуправління
в рамках закону, наскільки це зручно для влади?
Ситуація, в якій опинилось ОСББ «Дев’ятий
вал» по вул.Б.Гмирі 9в, досить показова в цьому
сенсі. Можливо, досвід даного ОСББ буде корисним і повчальним для інших ОСББ.
Виконуючи рішення загальних зборів членів
ОСББ про приватизацію прибудинкової території, новообране правління зіткнулось із проблемою, що раптом виникла, – триповерхова
прибудова, зведена на даху індивідуального
теплового пункту (ІТП) нашого будинку.
Як з’ясувалось, дана прибудова не є частиною
загального будинкового комплексу, хоча і знаходиться під однією адресою з нашим будинком. Ніхто із мешканців не міг уявити, що це –
самовільно зведена будова за час восьмирічного правління Ваніфатьєва С.В.
Намагаючись протягом майже двох років отримати відповідь в державних контролюючих органах на питання – хто, коли і на якій підставі
дозволив будівництво триповерхової будови на
даху ІТП, правління ОСББ зіткнулось із непереборними бюрократично-корупційними перешкодами.
На всі звернення, заяви до державних контролюючих і правоохоронних органів відносно даної
прибудови – відповідей по суті не отримали.
З’ясувалось, що забудовником (АТ ХК «Київміськбуд») будинок на 7 під’їздів з ІТП був зданий
в експлуатацію в 1999 – березні 2000рр. і переданий на баланс ОСББ «Дев’ятий вал», при цьому
забудовник до 2005 року залишався користувачем землі. Із середини 2000 року на очах у мешканців будинку над ІТП почалось будівництво
цегляної будови (сам будинок панельний). Керував будівництвом і особисто брав участь в ньому
Ваніфатьєв. Він же агітував жителів будинку інвестувати будівництво (а плани були вражаючими –
дві прибудови по кутках будинку з невідомою кількістю поверхів, гаражі у дворі). Але серед мешканців бажаючих не знайшлось, і до 2005 року над ІТП
виросла будівля в три поверхи.
Під цю забудову Ваніфатьєвим, разом із Головним управлінням земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА)
(інженер 1 категорії Коренюк І.) та КП «Київський
міський центр земельного кадастру та приватизації землі» (директор Гончар В.), була здійснена
спроба незаконного вилучення 0,12га землі
прибудинкової території. Правлінню ОСББ з великими труднощами вдалося забрати в Головному управлінні земельних ресурсів технічну
документацію, підготовлену на 1,21га землі, замість виділених Київрадою для будівництва будинку та прибудинкової території 1,3309га.
Забудовник будинку листом від 16.03.09

Щ

№1264/0/2-09 представив план земельної ділянки площею 1,3309га і повідомив, що дозволу
на надбудову ІТП не давав і будь-яких інших узгоджень щодо цього питання не було.
Те, що дві секції будинку могли виявитися взагалі без під’їзду до будинку (ні швидка допомога, ні пожежна машина – ніхто не зміг би
під’їхати) – мало кого хвилювало!
Пред’явлений новий обмір землі, проведений в
КП «Київський міський центр земельного кадастру
та приватизації землі» в 2010 році на 1,3309га прибудинкової території викликав гнів і категоричний
протест з боку землевпорядника Дарницького
району Олещенко Р.М., яка без будь-яких підстав
відмовляється погоджувати землевідвід.
А от земля під будівництво цієї прибудови (точніше, дах ІТП нашого будинку) Київрадою не виділялась, дозволу на будівництво і проведення
будівельних робіт не надавалось, проектна документація на погодження і затвердження Головним управлінням містобудівництва, архітектури
та дизайну міського середовища КМДА ніколи не
видавалась, забудовник невідомий. Житловокомунальна інспекція Міністерства з питань житлово-комунального господарства України,
провівши перевірку щодо звернення ОСББ, дала
оцінку факту незаконного будівництва і направила висновки до прокуратури Дарницького району ще в квітні 2010 року. На жаль, реакції
прокурора не відбулося.
Оскільки триповерхова прибудова з’явилась на
даху ІТП в своєму теперішньому вигляді до 2005
року і, звичайно, до систем тепло-, водо- й електропостачання нашого житлового будинку підключення відбулося значно пізніше здачі будинку
в експлуатацію, то виникає занепокоєння щодо
безпеки житлового приміщення. А звідси – і проблеми, з якими ОСББ стикалося протягом кількох
років (вода, тепло, електрика, вентиляція тощо).
Що ж виявилось? В приміщенні самого ІТП,
внаслідок самовільного перепланування і через
особисту зацікавленість Ваніфатьєва, та не без
його активної участі, з’явились зоомагазин і ветеринарна клініка. Над ІТП, який є об’єктом підвищеної небезпеки, височіють три поверхи з
мансардою, де функціонують комерційні структури, наприклад, спортивний клуб «Лавр», а
також знаходиться державна інспекція із карантину рослин в Київській області. Після того, як
в ІТП житлового будинку з’явились зоомагазин
та ветеринарна клініка, за рахунок площі цього
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приміщення, – зникли як головний, так і аварійний
входи до ІТП. Потрапити до приміщення ІТП можливо лише через вхід до ветеринарної клініки.
Пропозиція правління ОСББ надати проектнотехнічну документацію на підключення до наших
систем, а також скласти договір на використання
електроенергії, тепла, гарячої води, як того вимагає законодавство, а також Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ) та Правила
користування тепловою енергією (ПКТЕ), була
проігнорована.
Але аварійна ситуація посилювалась. Довгий
час ОСББ своїми силами усувало підгоряння кабелю, що веде до прибудови, замінювало запобіжники, відновлювало порушену ізоляцію
кабелю в щитовій та в підвалі будинку. «Київенерго» не вважало за потрібне реагувати на
наші звернення.
З метою забезпечення безпеки мешканців будинку та через виникнення аварійної ситуації
(підгоряння кабелю як в щитовій, так і в підвалі
секції №4) 25.03.2010р. ОСББ від’єднало невідомих споживачів від систем електрозабезпечення. Саме так і мало вчинити ОСББ, відповідно
до ПКЕЕ. Також правлінням ОСББ було прийнято
рішення про відключення прибудови від тепло- і
водопостачання, оскільки відповідної документації не надано і тому порушується безпека
даних систем і будівлі ІТП.
Представник Держенергонадзору Лосєв В., не
відвідуючи електрощитової №4, не спускаючись
до підвалу 6-го під’їзду, де димів кабель, не надав
документів (акту-дозволу на підключення, тестових випробувань щодо навантаження) на підключення прибудови до електросистеми житлового
будинку, визнаючи відсутність документів у деяких мешканців прибудови, дає висновки про те,
що відключення прибудови, проведене ОСББ
через аварійну ситуацію та незаконне підключення, є порушення ПКЕЕ.
Дарницький районний суд (суддя Вовк Є.), що
проходив з травня по листопад, також не вважав
за потрібне звертати увагу на незаконність підключення 2005р. сторонніх споживачів до системи електрозабезпечення житлового будинку. А
потрібно пред’явити всього 4 документи: договір
ОСББ та субспоживачів (прибудови) на використання електромереж ОСББ, технічний проект із
виділеними навантаженнями, протокол технічних
випробувань, акт-дозвіл на підключення. Вони
були відхилені судом, як непотрібні, а аварійність
ситуації в житловому будинку проігнорована повністю. Суд порахував відключення незаконним. В
даний час ОСББ подало апеляцію на дане рішення
Дарницького суду.
Верхом цинізму стало порушення в.о. прокурора Дарницького району м.Києва Гаврюшенком
В.О. кримінальної справи відносно голови правління ОСББ Король Валентини Володимирівни!
Порушення кримінальної справи (ст.365 ч.3) 16
червня 2010р., яка продовжується до сьогоднішнього дня, підірвали і здоров’я голови правління ОСББ, і довіру до прокуратури. Під таким
моральним тягарем ОСББ продовжує функціонувати, вирішувати господарські питання, не залишає без уваги жильців – членів ОСББ.
Правління та члени ревізійної комісії вже кілька
років намагаються безкоштовно шукати справедливості й захисту від свавілля та ігнорування
законів в тій же прокуратурі й інших органах державної влади і управління. Стає очевидним, що
захищати свої законні інтереси та порушені
права безкоштовно, не роздаючи грошей корумпованим чиновникам, – марна справа!
Не виключено, що з аналогічною ситуацією
можуть зіткнутися як вже діючі, так і новостворені ОСББ. На наш погляд – потрібно було б
звернути особливу увагу на морально-ділові
якості правління, що вибирається, особливо на
голову правління, постійно здійснювати контроль за використанням загальної власності
ОСББ, в тому числі прибудинкової території.
А враховуючи, що ОСББ не знаходить підтримки в органах держаної влади й управління, –
нам необхідно самим підтримувати один одного, якщо ми бажаємо домогтися законності.
Разом ми – сила!
Тетяна Дмитренко
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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
14.12.1948
ФІЛОЗОФ
Микола Петрович
Деснянська районна
партійна організація

07.12.1986
НЕВЗОРОВ
Юрій Сергійович
Деснянська районна
партійна організація

24.12.1998
БЕЗКРОВНА
Тетяна Миколаївна
Деснянська районна
партійна організація

14.12.1958
ВАНГОРОДСЬКИЙ
Борис Якович
Шевченківська районна
партійна організація

ПОЛІТИЧНИЙ ГОРОСКОП
Напередодні Нового року київський астролог Андрій Бугулов
склав гороскоп для країни та її лідерів.
В 2011 році Януковичу належить показати, хто в домі хазяїн, але не народу, а
своїм соратникам. Як і кожен політик, що
бере участь в президентських виборах,
голова української держави був скутий домовленостями і компромісами. В якийсь
момент він зрозумів, що виникла дилема:
з одного боку – потрібно виконувати обіцянки, дані партнерам і прихильникам, з
іншого – ці обіцянки інколи шкодять його
власним інтересам. Для того, щоб вирішити цю дилему – потрібна, в першу
чергу, внутрішня правда. Потрібно визначитись для себе та розставити пріоритети. Саме над цим Віктор Федорович, до
речі, працював восени року, що минає, і
склав певний план на 2011 рік. Але неприємні події цієї зими і на початку весни внесуть свої корективи. Даний період буде у
Президента напруженим: йому завадять
зовнішні обставини, що від нього не залежать. Передбачаються конфлікт інтересів,
тиск і навіть загроза життю. Під впливом
обставин Президент буде вимушений
прийняти низку непопулярних рішень і навіть, не виключено, дещо втратити рейтинг. Ситуація стабілізується навесні, а в
квітні-травні Президенту вдасться надолужити згаяне.
Саме в цей час з подачі гаранта може
статися багато важливих змін в державі.
У владі з’являться нові обличчя, а також
ідеї та підходи до управління.
Літо в гороскопі Віктора Януковича – час
важкий. Але це, скоріше за все, внутрішні
конфлікти, про природу і подробиці яких

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
(Рак, народився 9 липня 1950 року):
ПОКАЖЕ ВСІМ, ХТО В ДОМІ ХАЗЯЇН
ми, напевно, нічого не дізнаємося. І тільки
серпень – переломний і напружений місяць для Президента – виявиться періодом прийняття відповідального, можливо,
найважливішого за весь рік рішення, яке
вплине на всю країну. Саме тоді всі, хто
сумніваються в потенціалі Януковича, дізнаються, наскільки він впливовий, ефективний політик і управлінець. Багато що в
тій ситуації буде залежати і від вибору самого Президента.
Осінь та зима 2011 року – час спокійний,
незалежно від результатів попередніх,
більш напружених днів. У гороскопі Януковича ніщо не вказує на круті віражі й небезпечні повороти. Єдиний момент, про
який хочеться зазначити: можливі проблеми зі здоров’ям.

МИКОЛА АЗАРОВ
(Стрілець, народився 17 грудня 1947 року):
РУКИ РОЗВ’ЯЗАНІ

ВОЛОДИМИР ЛИТВИН
(Тілець, народився 28 квітня 1956 року):
У СПРАВАХ ПОРЯДОК, В ДУШІ СУМ’ЯТТЯ

Для Прем’єр-міністра України наступний рік виявиться дуже плідним і успішним та одним із самих багатих на події за все його життя. Все, що сковувало,
заважало реалізації планів, відходить у минуле. Складається прекрасний момент, щоб повною мірою, без
компромісів та суперечок, втілити ідеї у життя. Найбільший успіх принесе робота не наодинці, а з однодумцями, з опорою на перевірених, надійних людей,
які не підведуть і справдять очікування.
Тільки з двома періодами за весь рік пов’язані
можливі проблеми. Перший – це квітень: стресовий,
конфліктний, коли занадто багато часу і сил прийдеться витратити на дрібниці, що підуть на шкоду
важливим справам. На додачу, квітень відзначиться
особистими конфліктами та проблемами зі здоров’ям. Другий – серпень наступного року, коли
плани можуть сплутати форс-мажорні, непередбачувані обставини, що не залежать ні від кого. До
речі, серпень – час, коли краще не приймати значущих рішень, оскільки вони в результаті можуть виявитись помилковими.

Для Спікера Верховної Ради наступний рік певною мірою виявиться продовженням минулого.
Нептун – планета протиріч обдаровує своїх фаворитів ілюзіями, грандіозними намірами та
схильністю до лукавства. Заради великих цілей
під впливом Нептуна часто жертвують тими досягненнями, що вже існують, рахуючи їх несуттєвими. Але у майбутньому можливе розча
рування в самому головному – заради чого, в
принципі, все й замислювалося.
Великих потрясінь Литвину 2011 рік не принесе.
Скоріше – внутрішнє сум’яття й розчарування.
Проте, йому неодноразово протягом року прийдеться витримувати колосальний тиск із різних
сторін, що для Спікера, який примирює фракції,
що ведуть запеклу боротьбу, справа звична.
Лютий 2011 року – значущий місяць, коли
йому прийдеться переосмислити життєві цінності й пріоритети. Ще два напружених, нервових періоди – друга половина травня-червень
та кінець серпня-жовтень. Можливі затримки у
справах, втрати й безпідставна критика.

Юлія Тимошенко
(Стрілець, народилась
27 листопада 1960 року):
НЕСПРИЯТЛИВИЙ ПЕРІОД
КРАЩЕ ПЕРЕЧЕКАТИ ЗА КОРДОНОМ
Негативний вплив Сатурна, який проявився
в гороскопі Леді Ю 2010 року, продовжиться,
поступово сходячи нанівець, і в 2011 році Сатурн в її гороскопі вказує на переслідування,
втрати і зради, яких уже було достатньо, та ще
дещо належить пережити. Весь 2011 рік несприятливий для неї в плані активних дій, починань, але підходить для планування
майбутнього, усамітнення та переосмислення
цінностей. Проте, є три моменти, коли зірки
допоможуть Юлії Володимирівні діяти заради
результатів.
Перший – травень наступного року. Задумане і намічене може здійснитися завдяки

ГОРОСКОПЧИК
Рік старий ступив лиш за поріг –
Рік Новий у двері нам постукав.
Засурмив в сріблястий він свій ріг,
І зірки на поміч всім покликав.
Зазирнувши за фіранку нашого буття,
Про долю нам астрологи гадали.
Що доброго чекає в рік Кролика (Кота)
Бажають, щоби всі ми з вами знали.

Нас рік прийдешній за собою поведе
Шляхом пригод у казку, в світ чудес.
І тільки тих, хто впевнено вперед іде –
Чекає там і успіх, і прогрес.
При цьому будьте ви дипломатичні
Та не стрибайте вище голови.
З колегами завжди бувайте гречні,
Щоби невігласом не стали ви.
А хто в науці без останку,
Чи просто справу свою любить,

допомозі здалеку. В травні Юлія Володимирівна, про яку в наступному році говорити будуть досить мало, знову з’явиться на
обкладинках газет і у випусках новин.
Наступний сприятливий момент – друга половина липня й початок серпня. Тимошенко чекають приємні враження, гарні новини та успіхи
у справах. Та є ризик, що її очікування від цих
успіхів виявляться більшими, ніж самі успіхи.
І, врешті-решт, третій сприятливий момент –
жовтень наступного року, коли вплив Сатурна
буде сходити нанівець. Цей період знаменує
поїздки, подарунки, знахідки в самому широкому значенні цих слів.
А ось що стосується проблемних періодів, то
чітко вбачаються два: січень-березень і друга
половина серпня – кінець жовтня. Недруги
Леді Ю в цей момент будуть сильними, як ніколи. Нівелювати вплив несприятливих чинників їй можна було б подалі від батьківщини.

Той хай чекає гарного достатку –
Пані Фортуна того приголубить.
Якщо ж ви дипломат, політик,
А чи професій творчих ви людина,
Тож Кролик закликає вас радіти –
Для щастя вашого настала вже година.
І друзям в допомозі не відмовте,
Чи заплануйте разом відпочинок.
Та й рідним слово добре мовте –
Вам Бог воздасть за гарний вчинок.

ПОСМІХНЕМОСЯ
Дорогий Дід Мороз!
Нехай в Новому році Президент,
влада та депутати живуть тільки на одну
допомогу по догляду за дитиною.
***
Дорогий Дід Мороз!
Щоб депутати могли кидатися в ВР без травм,
зроби їм «стул» більш м’яким,
а деяким навіть рідким.
***
Батько – до сина:
– Синку, пиши правильно,
а то виростеш, як Микола.
– Як святий Микола?
– Ні, як Микола Азаров.
– А що, він – теж святий?
– Ні, але з нашого народу
хоче зробити великомучеників...

Свої всі наміри та плани
Ви в таємниці від усіх тримайте;
І щоб не закінчилось все погано,
То ви про успіхи свої самі подбайте.
Проте, мабуть, все буде як раніше –
Добро та зло завжди йдуть поруч.
І тільки хто всміхається частіше,
Того ніщо вже не здолає голіруч.

Діана Ковач
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