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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

«Ми повинні вклонитися заробітчанам» > 3
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Хокей на власній арені > 4

Навчально-спортивна база: ситуація > 5
Вітання

ФОТОмить

20 грудня — День міліції
День міліції — це свято мужніх людей, які обрали для себе почесну професію — оберігати від злочинних зазіхань мир і спокій співвітчизників, їхнє
життя, здоров’я та майно, постійно захищати інтереси держави і суспільства.
Цього дня багато з них знаходитимуться на своєму посту, бо в наш
неспокійний час чимало таких, хто не
хоче дружити із законом. Але завдяки
відповідальному ставленню до службових обов’язків, вмінню долати труднощі
та за умови всебічної підтримки з боку
суспільства працівники міліції з честю
виконуватимуть поставлені перед ними
завдання зі зміцнення законності та
правопорядку в Україні.
Зичимо правоохоронцям міцного
здоров’я, родинного тепла та затишку,
успіхів у службі та нових здобутків в ім’я
України.
Міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

14 грудня було офіційно завершено будівництво саркофагу над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Увага!

Прийом громадян
і планові
відключення води
Шановні вишгородці! За інформацією, наданою редакції
газети «Вишгород» Комунальним підприємством житлового і
комунального господарства Вишгородської міської ради, прийом
громадян відбуватиметься у такі
дні:
— директор КП ЖКГ — середа, з 9:00 до 13:00;
— обліковий та розрахунковий відділи — понеділок і середа,
з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00;
— відділ приватизації — середа, з 15:00 до 17:00.
Планові відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у подальшому здійснюватимуться лише у
вівторок і четвер, з 10:00 до 16:00.

Тому саме у цей день в Україні традиційно
вшановують ліквідаторів наслідків аварії на
ЧАЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.
У Вишгороді ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній станції, депутати Вишгородської
міськради, працівники апарату міськвиконкому та

представники громадськості вшанували пам’ять
людей, які ціною свого життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію 20 століття. Біля
пам’ятного знаку не було ні гучних слів, ні довгих
промов. Лиш схилені голови, червоні троянди та
білі хризантеми.

27 грудня, з 10:00 – 4-й
аФішка
Новорічний напівмарафон «ЙОЛЬ»
(набережна Київського водосховища).
http://42195.kiev.ua/ +38-093-00-42195 info@42195.kiev.ua
Вишгородський міський
Центр творчості «Джерело» запрошує
19 грудня о 14:30 — вистава театральної студії АТОС
«Дюймовочка»
22 грудня о 18:30 — новорічна вистава «Сон зимової
ночі» (для вихованців основного рівня навчання)
23 грудня о 16:00 — вистава театральної студії АТОС
«Дюймовочка» (для дітей соціально незахищених категорій)).
12 січня о 18:00 — різдвяний концерт «Україна колядує»
(для вихованців «Джерела» та їхніх батьків).
Вишгородський районний
Центр творчості «Дивосвіт»
запрошує
Вистава «Ніч перед Різдвом»
(історія з черевичками на свій лад,
з вертепом, колядками, щедрівками, піснями і танцями)
26 грудня о 14:00
27 грудня о 14:00
29 грудня о 16:00
Вартість квитка – 30 грн.
Тел. (04596) 25-171

Добра новина

22 грудня – День енергетика

Інвестор створить
робочі місця та суттєво
поповнить бюджет

День енергетика – це дата, що
об’єднує покоління енергетиків – молодих спеціалістів, які тільки починають
свій професійний шлях, досвідчених
фахівців і ветеранів галузі, на яких рівняється молодь.
Професія енергетика не тільки почесна, але й дуже необхідна. Адже від
ефективного функціонування енергетичного сектору безпосередньо залежить успішна робота кожної окремої
галузі народного господарства. Завдяки вам, шановні енергетики, працює
промисловість, функціонують транспорт
і зв’язок, ви створюєте світло і затишок
у кожній оселі.
Нехай результати вашої праці будуть міцним фундаментом для нових
здобутків упродовж наступних років.
Нехай ваша праця приносить радість і
задоволення, а життєва енергія й оптимізм будуть вірними супутниками.
Міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Влас. інф.
Минулого тижня у Вишгороді відбулася зустріч із крупним
інвестором — із виїздом на вірогідне місце будівництва заводу з
виготовлення інноваційного електрообладнання.
У робочій нараді, окрім міського голови Олексія Момота та представника фірми, взяли участь голова Вишгородської РДА Олександр
Горган, заступник міського голови
Олексій Рачинський, начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального
господарства та розвитку інфраструктури
Вишгородської РДА Дмитро Ликов.
Упродовж року, обіцяє міський
голова, інвестор створить 500 робочих місць та суттєво поповнить
міський бюджет.

Друга сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Публічна звітність та зміни у структурі виконавчих органів влади
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

14 грудня відбулось засідання другої
сесії Вишгородської міськради. Працювали злагоджено і швидко. За півтори години 31 депутат нового скликання та міський голова розглянули 17 питань порядку
денного та прийняли відповідні рішення.
Пп. 7. 19 знято з розгляду.
Першими затвердили план діяльності
ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2016 рік, Положення про постійні комісії,
Положення про помічника-консультанта депутата Вишгородської міської ради (інформація про них має бути на веб-сайті міськради),

регламент Вишгородської міськради VII скликання та структуру виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату виконавчого
комітету.
Згідно з новою структурою, відділ з гуманітарних питань скорочено. Натомість розширено організаційний та юридичний відділи, а
також відділ містобудування та архітектури,
створено відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю (у складі трьох
фахівців), введено посаду радника міського
голови.
Замість трьох заступників у міського голови їх буде чотири. Четвертий вирішуватиме питання гуманітарного напрямку. На цю
посаду депутати підтримали кандидатуру

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Трохима Іванова. За словами міського голови Олексія Момота, у Вишгорода тепер два
шляхи: або до статусу міста обласного значення, або до територіальної громади, тому
такі зміни необхідні.
Також затвердили на посаду заступника
міського голови Олексія Рачинського. Посаду керуючого справами виконавчого комітету і надалі обійматиме Наталія Василенко. Затвердили й новий склад виконавчого
комітету Вишгородської міськради, до якого
увійшли: Олексій Момот — Вишгородський
міський голова (за посадою); Тетяна Бражнікова — секретар Вишгородської міської ради
(за посадою); Олександр Ростовцев — заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради (за посадою); Олексій Рачинський — заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
(за посадою); Наталія Василенко — керуючий
справами виконкому (за посадою); начальник
відділу містобудування та архітектури (за
посадою); Юрій Ткалич — начальник організаційного відділу (за посадою); Алла Радівіловська — директор Комунального підприємства житлового і комунального господарства
Вишгородської міської ради; Георгій Чебан
— директор Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал»; Павло
Панфьоров — начальник Вишгородського
РВГУ МВС України в Київській області;
Далі — на стор. 2
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II сесія міськради

Вишгород

Публічна звітність та зміни у структурі виконавчих органів влади
(Початок на стор. 1)
Дмитро Новицький — директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації); Сергій Костирко — директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Будтехносервіс»; Віталій Пироженко
— головний інженер TOB «1ВРАТЕХ»; Віктор

Кого контролюватиме
Репліка
місто?
Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
депутат міськради по 8-му округу
Міський відділ з архбудконтролю
— справа потрібна і дуже корисна для
міста. По суті, за законом про децентралізацію, функціонал спустився з
області безпосередньо до нас у місто.
Тепер уже місто зможе контролювати
законність, якість будівництва, надавати дозвільну документацію.
Але, вважаю, що той же закон дозволяє покласти ці функції на вже існуючий
міський архітектурний відділ. Навіщо
створювати ще одну структуру (ще кілька робочих місць), якщо можна використати те, що є?
Шкода, що це Положення — не регуляторний акт, а класичний «спуск
згори». Як міські депутати — представники Вишгородської громади — зможуть впливати на рішення структури,
яку призначає мер, а підпорядковується
вона області, а сесіям міської ради лише
звітує?
У типовому Положенні не прописані
категорії складності будівництва. А попростому, кого ж контролюватиме місто
(гараж, сарай, погріб, прибудови), а кого
— область (багатоповерхівки та торговельні центри)?

Про затвердження
Положення про
порядок публічного
звітування щодо
видатків бюджетних
коштів у вигляді
відкритих даних
Рішення від 14 грудня 2015 р. №2/10
Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись ст. 143
Конституції України, п. 11 ч. 5 ст. 22, ч.
4-5 ст. 28 Бюджетного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про Державний бюджет України на 2015
рік», нормами Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону
України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Закону України «Про запобігання корупції»,
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 5
ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента
України від 12 січня 2015 року № 5/2015
«Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р.
№ 1176-р «Про затвердження плану дій
із впровадження Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок публічного звітування щодо видатків
бюджетних коштів у вигляді відкритих даних (додається).
2. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, а саме: в газеті
«Вишгород» та на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням рішення
покласти на постійну комісію з питань законності та правопорядку, депутатської
етики, інформаційної політики та контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
Міський голова О. МОМОТ

Федосенко — директор Науково-виробничого
малого підприємства «Технопроект»; Вікторія
Кулакова — директор комунального підприємства Вишгородської районної ради «Навчальноспортивна база»; Сергій Талошний — керівник
Вишгородської районної громадської організації
«Хокейний клуб «Вишгород»; Віктор Добровольський — фізична особа-підприємець.

Одноголосно депутати підтримали Положення про порядок публічного звітування щодо
видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих
даних та передачу бювету по вул. Н. Шолуденка на баланс ВМКП «Водоканал». КП ЖКГ передали на баланс спеціалізований автомобіль
«аварійна майстерня АСАМ» та екскаватор.
Завершили сесію блоком фінансових пи-

тань. Зокрема, затвердили звіт про виконання Вишгородського міського бюджету за 9 місяців 2015 року. За словами в. о. начальника
фінансово-бухгалтерського відділу, за даний
період бюджет виконано на 77 %.
Ознайомитись зі змістом прийнятих на
сесії рішень можна на сайті Вишгородської
міської ради.

Візитівка
На засіданні другої сесії Вишгородської міської ради VII скликання затверджено заступників міського голови:

Іванов Трохим Сергійович
Народився 05 квітня 1982 року в с. Новошипеличі Чорнобильського району Київської області. Громадянин України.
Освіта вища. У 1998 році закінчив Вишгородську ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів. У 2001 році
– Державне професійне технічне училище
за спеціальністю «Автослюсар, тракторист
машиніст широкого профілю». У 2014 році
– Київську національну академію внутрішніх
справ, отримавши спеціальність «Правознавство».
Трудову діяльність розпочав 2002 року в ТОВ «Артекс» на посаді менеджера. З 2005 по 2006 рік працював головним менеджером, із 2006 по 2008 рік – заступником директора ТОВ «Артекс».
З 2007 по 2014 рік – помічник депутата Верховної Ради України
К. А. Бондарєва. З 2015-го – помічник приватного адвоката О. М.
Колодія.
Волонтер. З 2014 року – голова Громадської організації «Народна рада міста Вишгорода та Вишгородського району». З 2014го – співзасновник Благодійного фонду «З відкритим серцем у
майбутнє».
Член ВО «Батьківщина» (з 2009 р.), голова Вишгородської районної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» (з 2011 р.).
Життєва позиція: Не можна бути байдужим до проблем
людей.
Одружений. Має сина Тимофія 2013 р.н.
Проживає у Вишгороді.
Контактний телефон: +38 067 503 80 48.

Рачинський Олексій Сергійович
Народився 02
березня 1974 року
в м. Києві. Громадянин України.
Освіта вища. У
2003 році з відзнакою закінчив Львівський державний
аграрний університет за спеціальністю інженер-землевпорядник. У 2010 році отримав науковий
ступінь кандидата наук зі спеціальності
«Економіка природокористування та
охорони навколишнього середовища».
Трудову діяльність розпочав у березні 1995 року в Київському відділенні
інституту землеустрою УААН на посаді
техніка. У 1999 році перейшов працювати до Державного підприємства «Центр
державного земельного кадастру при
Держкомземі України». У 2002 році призначений на посаду заступника директора Вишгородського районного Центру державного земельного кадастру.
З січня 2003-го по листопад 2006 року
виконував обов’язки директора Вишгородського районного Центру державного земельного кадастру. У серпні 2007

року перейшов на державну службу на
посаду заступника начальника Вишгородського районного відділу земельних
ресурсів. З березня 2008-го виконував
обов’язки, а з жовтня 2008-го призначений начальником Вишгородського
районного відділу земельних ресурсів.
З квітня 2010-го року по жовтень 2012
року — начальник Держкомзему у Вишгородському районі Київської області. З
листопада 2012-го по січень 2013 року
працював на посаді начальника відділу
Держземагентства у Вишгородському
районі Київської області. З липня 2013го по жовтень 2014 року — у Комунальному підприємстві «Координаційний
центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» на
посаді заступника директора. З жовтня
2014-го по теперішній час — заступник
Вишгородського міського голови.
Безпартійний. Виховує трьох синів
та доньку. Представницького мандата
не має. Депутатом не обирався.
З 2002 року постійно проживає в м.
Вишгороді.
Контактний телефон
+38 050 344 00 26.

Положення про порядок публічного звітування щодо
видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних

Додаток
до рішення Вишгородської міської ради
від «14» грудня 2015 р. №2/10

Офіційно
Це Положення визначає умови та порядок
забезпечення доступу до інформації про розпорядження коштами Вишгородського міського бюджету та про одержувачів цих коштів.
1. Загальні положення, основні терміни
та сфера застосування
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) видатки бюджетних коштів – всі фактичні перерахування (платежі), згідно з міськими
програмами розвитку та бюджетними програмами, договорами та/або платіжними дорученнями, рахунками, актами наданих послуг,
приймання-передачі чи виконаних робіт тощо
із загального та спеціального фондів міського
бюджету.
До видатків бюджету не належать: повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших
доходів бюджету, проведення їх бюджетного
відшкодування;
2) розпорядник бюджетних коштів – Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови, уповноважена на взяття
бюджетних зобов’язань та здійснення витрат
бюджету;
3) одержувачі коштів місцевого бюджету –
суб’єкти господарювання, установи та організації будь-якої форми власності;
4) відкриті дані – інформація про видатки
бюджетних коштів у вигляді реєстру, яка містить наступні дані:
- назва документу;
- дата складання документу;
- повна назва отримувача бюджетних коштів;
- зміст та обсяг господарської операції
(одиниця виміру товару, наданої послуги чи
виконаної роботи; вартість одиниці товару, наданої послуги чи виконаної роботи; сплачена
сума за товар, надані послуги чи виконані роботи) з посиланням на відповідний документ,
на основі якого було здійснено виплати з міського бюджету;
- інформація по укладених контрактах/договорах;
5) звітний період – період терміном в один
місяць.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному та Господарському

кодексах України та інших чинних нормативноправових актах України.
1.2. Це Положення поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням
розпорядником коштів місцевого бюджету про
фактичне використання бюджетних коштів у
вигляді видатків.
2. Офіційний ресурс для оприлюднення
використання видатків бюджетних коштів
2.1. Інформація у вигляді відкритих даних,
що оприлюднюється згідно з цим Положенням,
готується та розміщується фінансово-бухгалтерським відділом Вишгородської міської ради.
Відомості (відкриті дані), що оприлюднюються згідно з цим Положенням, мають бути
повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну
дату або за відповідний період часу.
2.2. Офіційний ресурс для оприлюднення
використання видатків бюджетних коштів є додатковим розділом на офіційному сайті Вишгородської міської ради – http://vyshgorod-rada.
gov.ua/, на якому оприлюднюється інформація
згідно з цим Положенням.
Зазначена інформація, у вигляді відкритих
даних про видатки бюджетних коштів, оприлюднена на зазначеному офіційному сайті, є
власністю Вишгородської міської ради, знаходиться у вільному безоплатному доступі та являє собою офіційну інформацію розпорядника
бюджетних коштів.
2.3. У вигляді додатку до рішення Вишгородської міської ради про Вишгородський міський бюджет, де за звітний період включаються
фактичні видатки бюджету по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, інформація оприлюднюється
в офіційному виданні міської ради — газеті
«Вишгород».
2.4. Розпорядник бюджетних коштів забезпечує постійний вільний доступ до відкритих
даних.
2.5. Адміністрування даного офіційного ресурсу та розміщення інформації про фактичне
використання бюджетних коштів для оприлюднення здійснюється посадовою особою, уповноваженою Вишгородським міським головою.
2.6. Фінансування витрат на утримання офіційного ресурсу для оприлюднення використання видатків бюджетних коштів здійснюється
за рахунок Вишгородського міського бюджету.
3. Порядок оприлюднення відкритих даних про фактичне використання видатків

бюджетних коштів за звітний період
3.1. Оприлюднення відкритих даних про
фактичне використання видатків бюджетних
коштів здійснюється: шляхом розміщення інформації про всі видатки бюджетних коштів за
звітний період у вигляді реєстру із обов’язковим
посиланням на відповідний документ з переліку відкритих даних, згідно з п.1.1. Положення,
чи іншу документацію, яка стала наслідком
фактичного використання бюджетних коштів.
3.2. Інформація, зазначена в п. 3.1, відображається в повному обсязі, без будь-яких
скорочень чи редагувань, за виключенням
інформації, пов’язаної з видатками, фінансування яких проводиться під грифом «цілком
таємно», «таємно», «для службового користування».
3.3. Інформація про фактичне використання видатків бюджетних коштів, що підлягає
оприлюдненню, розміщується на зазначеному
в п. 2.2 Положення офіційному ресурсі щомісячно, не пізніше 20-го числа наступного за
звітним періодом місяця та зберігається у режимі вільного доступу протягом трьох років з
дня оприлюднення.
3.4. Звітним періодом для оприлюднення інформації, зазначеної в п.1.1 Положення, є один
місяць.
4. Відповідальність за порушення вимог
цього Положення
4.1. За порушення вимог цього Положення
— зокрема за:
1) неоприлюднення інформації відповідно
до цього Положення;
2) оприлюднення недостовірної, неточної
або неповної інформації;
3) несвоєчасне оприлюднення інформації
— відповідальні особи несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
5. Прикінцеві положення
5.1. Вишгородському міському голові в
30-денний термін вжити вичерпних заходів для
створення і функціонування офіційного ресурсу для оприлюднення використання видатків
бюджетних коштів, згідно з розділом 2 даного
Положення.
5.2. Вишгородському міському голові в терміни, визначені п. 5.1, затвердити порядок адміністрування зазначеного офіційного ресурсу
та прийняти рішення про визначення посадової
особи апарату ради, уповноваженої адмініструвати цей ресурс.
Секретар ради
Т. БРАЖНІКОВА

Вишгород
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«Ми повинні вклонитися заробітчанам»
Ініціатива Вишгородської РДА зі створення на базі району універсальної моделі правового
й соціального супроводу заробітчан привернула увагу парламентарів
Марина КОЧЕЛІСОВА,
Антон СЕНЕЙКО
ФОТО — Антон СЕНЕЙКО, спеціально для «Вишгорода»

Громадські слухання «Внутрішня трудова міграція – причини її виникнення й наслідки» (див. публікацію «Не чужі на своїй землі» — «Вишгород» № 48 від 28.11.
2015 р.), проведені за ініціативою радника
голови Вишгородської райдержадміністрації з питань захисту прав найманих
працівників Степанії Сідляр, отримали несподіване продовження. Порушена на них
проблематика зацікавила представників
депутатського корпусу Верховної Ради
України. Особливо увагу деяких обранців
привернула ініціатива, висунута головою
Вишгородської РДА Олександром Горганом, щодо створення на базі району універсальної моделі соціальних гарантій
заробітчанам, яку можна успішно застосовувати в усіх регіонах України.
УКРАЇНА — ЛІДЕР ПОСТАЧАННЯ
РОБОЧОЇ СИЛИ В ЄВРОПУ
Але розмова з народним депутатом,
членом Комітету ВРУ з питань євроінтеграції Оксаною Юринець, зважаючи на злободенність питання, мимоволі вийшла далеко
за рамки регіонального пілотного проекту.
— Пані Оксано! Чимось символічно,
що через тиждень після громадських
слухань і перед нашою зустріччю Парламент 5 листопада ухвалив багатостраждальний Закон «Про зовнішню трудову
міграцію». Нарешті на 25-му році Незалежності у нас вперше юридично визнали поняття «трудовий мігрант». І все одно
закон, на який стільки років чекали, експерти вже охрестили куцим, оскільки він
не враховує чимало проблем. Зокрема,
зовсім проігноровано інтереси внутрішніх заробітчан. Чому депутати залишили
їх за бортом правового й соціального захисту?
— Питання внутрішньої трудової міграції
потребує окремого розгляду. А цей закон —
перша ластівка. Нехай не досить досконалий, але головне — він визначив юридичний
статус заробітчан та закріпив їхні права на
належні умови праці, соціальне страхування, медичний захист, возз’єднання сімей.
Понад два десятиліття держава вперто
закривала очі на велику армію вітчизняних
гастарбайтерів, яка з року в рік через неналежні економічні умови тільки зростала.
Міграція з країни досягла таких масштабів, що на заробітках нині перебуває ледь
не третина працездатного населення. Для
багатьох українців – це вже спосіб життя, й
іншого вони для себе не бачать. За даними Європейської комісії з питань міграції
та біженців, ми стали лідером у постачанні
робочої сили в країни Євросоюзу. Але, на
відміну від громадян інших держав, наші заробітчани до 5 грудня були абсолютно безправними.
Зрозуміло, один закон вирішити усі проблеми не здатний. Але він відчиняє двері для
формування державної міграційної політики.
90-95% МОЛОДІ МАЮТЬ «ВАЛІЗНІ» НАСТРОЇ
— І скільки ще років, враховуючи
прикру тенденцію, потрібно нашій владі,
аби на рівні держави запустити ще й ді-

єву програму соціального супроводження заробітчан?
— Повинна бути політична воля керівництва країни. Ми маємо не просто визнати,
що державна політика у цій сфері не встигає за динамікою процесу, а й невідкладно долучитися до роботи. Переносити на
майбутнє немає коли. Нас припирають до
стінки страшні цифри. За дослідженнями
Міжнародного інституту освіти, культури та
зв’язків із діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», 90-95% студентів, кваліфікованих молодих спеціалістів
хочуть виїхати з країни, не бачачи тут для

когольну. Група чиновників відвідає кілька
сіл, виступлять, проведуть концерт, випустять дешеву брошурку, а більшу частину
коштів привласнять. Програми здебільшого
запускають не для вирішення питань, а для
швидкого способу збагачення.
Кілька паразитів присмокталися й блокують усю роботу в країні. Відтоді, як люди
обрали мене до Верховної Ради, я тільки й
чую в спину, що я — випадкова людина, неякісний депутат, нездара. І так характеризують кожного, хто прагне хоч щось зробити
для виборців, країни. Такі люди — «несповна розуму», «чужинці», зайві».

Пряма мова

НА ФОТО — зліва направо: Марина Кочелісова, Оксана Юринець, Степанія Сідляр під
час інтерв’ю: «Трудові мігранти — це третина країни. Ми всі — заробітчани»

себе перспектив.
— До речі, відомий британський економіст та консультант МВФ Едвард Хью
ситуацію з трудовою міграцією у нас,
особливо серед молоді, охарактеризував як одну з найдраматичніших у Європі. За його оцінками, якщо оперативно не
застосувати в економіці екстраординарних дій, спрямованих на захист власних
трудових резервів, то вже в найближчі
десятиліття Україна може зникнути з
географічної мапи.
— Сподіваюся, до таких сумних наслідків не дійде. Але, справді, ситуація непроста. Ми повинні якнайшвидше створити в
країні привабливу економічну площину з
гарними робочими перспективами. Для мінімізації масштабів «brain drain» («витоку
мізків») необхідні структурні зміни на всіх
рівнях.
КІЛЬКА ПАРАЗИТІВ БЛОКУЮТЬ
УСЮ РОБОТУ В КРАЇНІ
— І що або хто заважає?
— Група паразитів при владі. Якщо прагнемо реальних, а не «паперових» реформ,
то зміни починати слід із себе. Щоб мати
чисте подвір’я, я його замітаю. У моїх батьків – 2,5 га землі. Ми їз 6-ї ранку виходили на город, аби мати врожай. Я все життя
вчилася, недосипала, щоб бути корисною й
робити те, що вмію. Батьки ж, незважаючи
на вік, а мама — на онкологічну операцію,
яку перенесла 7 років тому, по сьогодні працюють у полі.
А в Україні багато хто йде до влади, та
ще й під патріотичними гаслами, щоб украсти комунальне майно, привласнити землю,
паразитувати на суспільстві. Знаєте, для
чого у нас реально затверджують державні
програми? Візьмемо, для прикладу, антиал-

Олександр ГОРГАН, голова Вишгородської райдержадміністрації:
«Сьогодні трудові мігранти складають значну частину трудових резервів району, які активно сприяють формуванню економіки Вишгородщини. І ми максимально
зацікавлені у створенні сприятливих умов для роботи
цих людей. Але — за тієї умови, що за ніяких обставин
не буде дискримінації місцевих мешканців, які інколи,
вимагаючи оформлення трудових відносин, стають неконкурентними відносно трудових мігрантів-заробітчан.
Захист трудових прав місцевих мешканців за будьяких обставин — це наш пріоритет. З іншого боку, ми не
можемо не враховувати, що податок на доходи фізичних осіб сьогодні формує на 90 % районний бюджет — і
саме з цих коштів ми утримуємо соціальну сферу, ремонтуємо заклади соціальної інфраструктури — дитячі
садки, школи, лікарні.
Ми чекаємо від законотворців певної системи заохочення для тих підприємств, які виводять своїх пра-

Зізнаюсь: у свої 37 за рік депутатства
я посивіла і вперше почала фарбуватися.
Це не робота на країну, на народ, це — суцільні нерви, стреси. Скажімо, ЄС виділяє
Україні на розвиток 38 млн євро. Я рік б’юсь
і не можу витягти 3,8 млн грн із бюджету на
реставрацію національної святині — Жовківського замку, який розсипається на очах.
Гальмує одна людина… І через одну людину в Україні заблоковано масу найнеобхідніших проектів, спрямованих на розвиток.
Я відкрито в телеграмі на ім’я цієї людини
пишу: «Ти «профукаєш» країну». І такої
думки у нас багато хто. Це абсурдно, коли
перспективи держави залежать від одного
чи кількох чиновників.
Не від хорошого життя в нас люди покидають надовго сім’ї, їдуть на заробітки, а
молодь прагне втекти. Міграція — це індикатор внутрішнього стану суспільства. Мені
інколи стає не по собі. Два роки минули від
Євромайдану, де за цивілізоване майбутнє
віддала своє життя Небесна сотня, а в нас
більшість на виборах продовжує голосувати у стані стокгольмського синдрому. Цей
феномен виражається в тому, що мучителі
знущаються над людиною, ґвалтують її, а
вона знову й знову обирає мучителів. І ситуація від цього щораз тільки ще більше погіршується.
ВИШГОРОДСЬКА ІНІЦІАТИВА —
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПРОЕКТ
— І які кроки слід зробити, щоб потік
мігрантів менше шкодив країні?
— Міграція — не катастрофа. Через неї
проходило чимало країн, які сьогодні самі
стали магнітами для мігрантів — Італія, Німеччина, Франція, Мексика, інші. Слід дотримуватися мудрої стратегії, використовуючи плюси й нівелюючи мінуси міграції.

цівників із тіні та укладають
з ними договірні стосунки.
Уряд вже показав динаміку скорочення податкової
ставки для населення —
на 1 % щороку. Для певної
категорії, за окремими видами професій можна цю
ставку зробити максимально низькою. (Це на 90 % —
будівельна галузь, тому що
там, де робота чи послуги
стосуються ліцензійної діяльності — є договори і практично все — у полі зору
Податкової.)
А поки що державна виконавча влада на місцях
має вирішувати непросту задачу, аби, дотримуючись
законодавства, не втратити податки, підприємництво,
робочі місця і послуги».

Саме українським заробітчанам ми повинні вклонитися, оскільки вони фактично
є рятівниками національної економіки. Їхні
фінансові вливання (а вони щороку надсилають в Україну 6,5-7,5 млрд євро) втричі
перевищують прямі іноземні інвестиції. Крім
того, міграція є найбільш дієвим засобом для
отримання нових знань, досвіду, світогляду.
Це додатковий ресурс для розвитку, інновацій. Не є трагедією, якщо молодь, отримавши освіту в Україні, поїде на стажування за
кордон, де здобуде додаткову кваліфікацію,
навички. Готові для запуску відповідні програми. Але ми повинні зробити все, щоб життєві інтереси молодих фахівців залишалися
тут. От, якщо жодні інтереси на Батьківщині
не тримають, — це втрата. Кожна держава
мріє про те, щоб її найталановитіші, найрозумніші, найпрацьовитіші громадяни працювали саме на її розвиток. Бо саме такі люди
є її найголовнішим капіталом.
Так само в зоні опікування держави повинні бути й внутрішні мігранти. Внутрішня
міграція — реальний природний відбір. Винаймають найкращих, а найгірших відсіюють. Тому держава повинна потурбуватися
про цивілізований правовий простір, а не
кидати заробітчан напризволяще. І в цьому
контексті ініціатива керівництва Вишгородської РДА — запустити в своєму регіоні пілотний проект універсальної моделі правового та соціального захисту — заслуговує
тільки на підтримку.
ЗАРОБІТЧАНИ ПОТРЕБУЮТЬ ОПІКИ
— А не вийде так, що, як і чимало
прекрасних ініціатив в Україні, ця перетвориться в голос волаючого в пустелі?
— Навпаки. Якщо проект доведе свою
живучість, то на його базі можна підготувати законодавчі ініціативи, розробити та
зініціювати через Міністерство соціальної
політики комплексну програму. Поки керівництво держави пробуксовує, саме на рівні
районів можна розгорнути різні форми кооперацій, особливо в напрямку вирішення
наболілих проблем. Наприклад, Львівська
область уже 10 років активно співпрацює
з Німеччиною в рамках транснаціональних
зв’язків. Нині роблю все, щоб до співпраці
долучилася й Київщина. Є можливості запустити спільні проекти із зведення соціального житла, гуртожитків із підвищеною комфортністю, щоб заробітчани не тинялися по
вагончиках та бараках. Кооперація сприяє
скорішому створенню спільних електронних
баз даних, що дозволить контролювати переміщення заробітчан і, в разі чого, вчасно
надавати допомогу.
На ринку все більший простір завойовує
новий тип людей — конкурентоспроможних, незалежно від того, у своїй країні вони
працюють чи за її межами. Країна поступово повертається до того, що, якщо хочемо
мати фахових працівників, мусимо їх учити,
забезпечувати найнеобхіднішим, турбуватися про їхнє здоров’я, дозвілля. Інакше
бізнес занепаде. За кордоном давно існує
практика, коли через відповідні служби зайнятості мігранти отримують повноцінну інформацію не тільки про легальні можливості працевлаштування, а й про умови праці та
проживання. Якщо ми прагнемо, щоб нас не
вважали нацією мігрантів, пріоритетним для
української влади має стати промоція пошанування гідності та захист прав її громадян.

Степанія СІДЛЯР, радник голови
Вишгородської РДА з питань захисту
прав найманих працівників:
«Питання заробітчан для українського суспільства є надзвичайно болючим.
Добре, що — після стількох років тиску
на владу з боку не тільки української
громадськості, а й діаспори, — Парламент ухвалив Закон «Про зовнішню
трудову міграцію», який нарешті визнав
наявність трудових мігрантів в Україні,
та гарантував їм та їхнім сім’ям права й
зобов’язання. Але знову, як це в нас прийнято, зроблено все через пень-колоду.
Закон не врахував цілу низку проблем,
які хвилюють українського заробітчанина.
Завдяки тому, що на посаду голови
Вишгородської РДА прийшов Олександр

Горган,
вирішення проблеми трудової
міграції на рівні
району набуло позитивної
динаміки. Про
що
свідчить
й інтерес з
боку депутатів Верховної
Ради, зокрема
Оксани Юринець, щодо розробленої у нас концепції
соціальних гарантій. Вірю, що запропонована на базі Вишгородщини модель
соціального супроводження заробітчан
буде вивчена на парламентському рівні
й стане однією з базових в Україні».
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Забіг з дружинами
ФізкультУРА

У помаранчевому — подружжя Федосенків

До редакції звернулися вишгородці Антоніна Шульга, Олена Михайлова, Іван Кононенко,
Михайло Геркен і Людмила Брагарник. Вони згадували, як будувалась школа № 2 (нині гімназія
«Інтелект»), як одну з її стін прикрасило мозаїчне панно.
І нарікали на те, що восени ц.
р., коли будівлю гімназії почали
утеплювати, панно закрили. Вищезазначені активні громадяни вважають, що слід було утеплити класи зсередини, а мозаїку не чіпати,
і чекають пояснень від директора
ВРГ «Інтелект».
Ось що повідомила нам Інна
Шубко: «Мозаїка на стіні школи
відвалювалася шматками і падала
вниз, буквально на голови школярам, які проходили повз на уроки

У Львові влаштували забіг чоловіків з дружинами на руках. Можливо, через дощ охочих позмагатися виявилося небагато – лише
шість пар. Однак серед них були
навіть п’ятиразові чемпіони Фінляндії – Тайсто та Крістіна. Саме в
їхній країні і започаткували забіг.
За йогоумовами, чоловік мав
узяти на плечі дружину (вагою не
менше 49 кілограмів) і подолати дистанцію 250 метрів.
Участь у змаганнях взяла і подружня команда Федосенків «Шалені помаранчі» з Києва. Учасники пройшли чотири етапи: забігти в двері,
перестрибнути перепони, пробігти
фізкультури тощо. В принципі, штукатурка (і мозаїка зокрема) давно
відвалюється по всьому фасаду.
Класи інформатики, що розташовані у торцевій частині будівлі
на 2-му та 3-му поверхах, — дуже
холодні. За мінусової температури
(- 10о С і нижче) перебувати там неможливо: холодно, грибок по стінах.
Стіни ззовні утеплили негорючою мін. ватою, покрили штукатуркою і пофарбували. Хотіла б почути
від авторів листа, як дотримати санітарних норм, якщо подібним чином утеплювати стіни зсередини?
Чим будуть дихати діти — фарбою?
А ще нехай запитають у батьків:
що вони оберуть для своїх дітей —
аварійні стіни, хай і прикрашені мозаїкою, чи тепло і безпеку?»

«змійку» та здолати солом’яні тюки.
«Зазвичай, головний приз – це діжка пива вагою з дружину. Тобто дружину
зважують і скільки вона важить, стільки
отримає переможець пива. Але іноді це
змінюється, в залежності від ситуації, то
в нас буде квас», – розповів організатор
забігу Руслан Гайдай.
Квас здобули фіни. Вони здолали
«Шалених помаранчів» з рахунком
49:55. Переможці змагань, кажуть організатори, потраплять на чемпіонат
світу, який пройде у Фінляндії.
Андрій Федосенко, учасник забігу: «Було важко бігти тричі. А у фіналі – ще й із чемпіонами світу. Але ми
готуємось до змагань, що проходитимуть у Києві в травні, де ми маємо перемогти і отримати шанс представляти нашу країну на ЧС у Фінляндії, що
відбудеться в перші вихідні липня».

Лист у номер

Мозаїка чи безпека?

Вишгород

Новорічний турнір тенісистів
Валерій СИДОРЧУК,
тренер команди
ФОТО — архів команди,
спеціально для «Вишгорода»

12-13
грудня
в
спортивній залі ЗОШ
№ 240 м. Києва
відбувся дитячий новорічний
турнір
із
настільного
тенісу.
Змагалися юнаки та
дівчата 2005-го, 2002го, 1997-го років народження і молодші.
Це був наймасовіший дитячий новорічний турнір, який
щороку проводиться
в столиці. Цього разу
в особистій першості
взяв участь 71 тенісист із шести київських шкіл, міста Вишгорода та Вишгородського району.
Турнір проходив по коловій системі, де кожна зустріч складалася
з трьох сетів — до двох перемог одного із суперників. У результаті гострих, безкомпромісних, напружених поєдинків у віковій групі
учасників 2005 р. н. та молодших переміг вишгородець Валентин
Настенко. У віковій категорії тенісистів 2002 р. н. та молодших перше місце посів Даниїл Сливка з м. Києва. У старшій віковій групі
перемогу здобув киянин Андрій Обіщенко.
Усі призери отримали кубки, дипломи, тенісні м’ячі німецької
фірми «Донік», а учасники — солодкі призи та м’ячі шведської фірми «Стіга».
Турнір пройшов на високому організаційному рівні та при численній глядацькій аудиторії. Підтримали змагання Вишгородський
міський голова Олексій Момот, депутати Вишгородської міської
ради Олександр Семенов, Анатолій Шока та Трохим Іванов, за що
наші юні спортсмени їм щиро вдячні. Та водночас — мріють, що
матимуть належні умови для занять настільним тенісом у рідному
Вишгороді.

Хокей на власній льодовій арені
Нещодавно
відбулася
зустріч
представників ХК
«Вишгород» (спортклуб «Молода Країна») — президента
клубу,
депутата
Київської обласної
ради Андрія Пещеріна (НА ФОТО
зліва) та адміністратора ХК Сергія
Талошного з головою Федерації хокею України Анатолієм Брезвіним (НА ФОТО
справа).
Розглядалося вже наболіле для наших хо-

Знай наших!

кеїстів питання — будівництво льодового комплексу у нашому місті і можливості спільного фінансування розвитку хокею на Вишгородщині.
Адже, попри економічні негаразди, існують і
Державна цільова соціальна програма «Хокей України», і цільові субвенції з центральних
бюджетів. У деяких містах до 2013 року навіть
устигли збудувати або реконструювати кілька
льодових об’єктів. Через напад на нашу країну
та інші відомі події, що призвели до економічної
кризи, більшість спортивних програм було згорнено, але не зупинено. Зараз Федерація хокею
скорочує програму до трьох міст (замість семи,
як це було заплановано раніше) та сподівається
на відновлення державної підтримки.
Під час зустрічі було досягнуто домовленість, що саме Вишгород стане одним із цих

Пінг-понг

трьох міст. Адже дуже важливо, що зусиллями наших хокеїстів — активістів СК «Молода
Країна» про Вишгород знають і, як про хокейне
місто з давніми традиціями, і, як про відому та
активну нині хокейну громаду, що не словом, а
ділом піклується про збереження та подальший
розвиток цих традицій для нових поколінь.
Тепер багато залежить від співпраці з міською владою та депутатським корпусом. Саме
вони мають виділити місце під будівництво льодової арени у Вишгороді, щоб, у свою чергу, і
Фередація хокею України змогла запустити механізм роботи державної програми сумісного
фінансування, і Вишгород нарешті отримав свій
спортивний комплекс зимових видів спорту.
Судячи з амбітних планів покращення нашого
міста від новообраного міського голови та де-

Перспектива
путатського корпусу,
плани на вишгородське хокейне майбутнє нарешті здійсняться.
Нагадуємо, що
питання будівництва
льодового комплексу у Вишгороді активно просувається
зусиллями
наших
активістів ще із зими
2009/2010 року. А
поки ХК «Вишгород», у складі якого одна дитяча та дві дорослі
команди, вимушений орендувати місце для тренувань на Оболоні…

Вишгородський гандбол: почали зі срібла

Євген ЗЕМЛЯНИЙ,
тренер відділення гандболу
ФОТО – архів РКДЮСШ, спеціально для «Вишгорода»

Навесні ц. р. Вишгородська РКДЮСШ
оголосила про початковий набір хлопчиків та дівчаток 2005- 2006 р. н. у групи
нового виду спорту — гандболу. Несподівано швидко було сформовано два склади
команд (дівчата та хлопці). Діти із задоволенням йшли на тренування — і вже з першого грудня відділення гандболу офіційно
відкрито.
А з третього по шосте грудня у м. Красилів
(Хмельницька область) наші вихованці взяли
участь у Всеукраїнському турнірі з гандболу
серед юнаків 2005-2006 р. н. Команди ДЮСШ
із Хмельницького і Тернополя, Красилова,
Волочийська, Антонівки змагались за коловою системою (тобто помірялись силами
очно одна з одною, виявляючи найсильнішу).
Першим нашим суперником стала місцева гандбольна дружина (ДЮСШ, м. Красилів).
Далася взнаки відсутність ігрового досвіду
нашої команди у подібних турнірах та досить
невеликий термін підготовки окремих гандболістів (дехто з хлопців займається гандболом
лише з початку навчального року). Першу
гру було програно з рахунком 21:6 на користь
господарів турніру, а друга – закінчилась на
користь команди ДЮСШ з Хмельницького —
10:8.
Але наших гравців не влаштовував такий
перебіг подій. Настанови тренера після перших ігор, спортивна впертість та характер,

націленість на результат – і всі інші зустрічі юні гандболісти з Вишгорода завершили
з перемогою: виграли у команд із Антонівки
(12:11), Волочийська (16:12) та Тернополя
(17:13).
Враховуючи результати інших матчів,
вперше в історії Вишгорода юнацька гандбольна команда у своєму першому офіційному турнірі зайняла почесне 2-ге місце та привезла до рідного міста Кубок і срібні медалі.
Справжніми лідерами на майданчику проявили себе голкіпер Андрій Іваницький, напівсередні Микита Підсосонний, Роман Мережа,
Оскар Атаманенко, крайній Максим Копанчук
та лінійний Данило Онуфрієв.
Славетну історію вишгородського ганд-

болу розпочато!
Сподіваємось, що цей перший успіх нашої команди дасть поштовх у розвитку цього
виду спорту у м. Вишгороді та районі. До речі,
місяцем раніше команда дівчат взяла участь
у Всеукраїнському турнірі серед дівчат 20042005 р. н. «Кубок Слобожанщини» в м. Конотопі. І хоча у своєму першому офіційному турнірі наші дівчата перемог не здобули (адже
за віком та підготовкою вони поступались
суперницям), проте набули неоціненного досвіду і відчули дух змагальності такого рівня
турнірів.
На базі Вишгородської РКДЮСШ створено умови для розвитку гандболу. Тренування
чотири рази на тиждень проводить заслуже-

ний тренер України Євген Земляний, вихованці якого давно грають за провідні клуби
України та Європи. Сьогодні відкрито групи
хлопців та дівчат 2005-2006 р. н. (особливо
важливо це для дівчат – для них відсутні у
місті та районі будь-які секції з ігровими командними видами спорту), і набір триває.
Відповідна інформація є на інформаційних стендах усіх вишгородських загальноосвітніх шкіл та у Вишгородській РК ДЮСШ.
Більш детальну інформацію можна отримати
за тел: (050) 9576556, (098) 2615621 (тренер
Євген Земляний).
Шануймо гандбол, вболіваймо за наші дитячі команди! Сподіваємось на їхні майбутні
гучні спортивні досягнення!
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Розвивати комунальне підприємство, а не орендаря
Олександр ДЗЮБА, голова комісії
з комунальної власності, розвитку
промисловості, підприємництва та
інфраструктури (Вишгородська районна
рада VII скликання)
Комісією з питань комунальної власності, розвитку промисловості, підприємництва та інфраструктури Вишгородської
районної ради — у присутності голови
Фонду комунального майна Вишгородського району Л. Кордон, директора КП
«Навчально-спортивна база» Вишгородської районної ради В. Кулакової та співзасновника ТОВ «Навчально-спортивна
база «Олімпік Сіті» В. Власенка — на підставі письмового звернення громадської
організації Правозахисний центр «Ідея»
від 07.12.2015 та усного звернення В. Власенка від 09.12.2015 — виїзною перевіркою
проведено обстеження об’єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі
КП «Навчально-спортивна база» Вишго-

родської районної ради, за адресою: вул.
Спортивна, 1, м. Вишгород, Київська область.
У відповідності до договору оренди, Фонд
комунального майна Вишгородського району
та КП «Навчально-спортивна база» Вишгородської районної ради передають в оренду
ТОВ «Навчально-спортивна база «Олімпік
Сіті» комунальне майно Вишгородської районної ради Київської області, а саме: їдальню, медпункт, гуртожиток, літні будинки та
приміщення в адміністративному будинку.
При цьому під час виїзду на вказану земельну ділянку було виявлено, що на зазначеній території в літньому будинку функціонує дитячий садочок, в якому знаходиться
12 шаф для роздягання, ігрова кімната, дві
кімнати для сну із 10 ліжками і танцювальна
зала з музичним центром. На момент виїзду
діти були відсутні.
Також у ході обстеження виявлено, що
медпункт переобладнаний у харчувальний
блок-кухню, в якому знаходиться кухня з

Відкритий лист

Жить «по-новому»,
делать — по-старому
Клим КАРПЕНКО, Алексей ЖУКОВ,
Валерий ЧИКИРИНДА, ветераны гребного спорта
(Мову і стиль авторів збережено)
Не прошло и недели после выборов, как новая
власть сразу подняла вопрос снятия директора КП «Навчально-спортивна база» — Виктории Кулаковой. Поводы находятся очень быстро, и в ход идет все, что попадается под руку!
За 10 лет на базе не было столько детей, такого порядка
и такого прогресса. Благодаря председателю райсовета И.
Побидаш год пожили спокойно — и хватит? Череда комиссий от Вышгородской районной рады и райгосадминистрации работает, «не покладая рук».
Так уж сложилось, что земля, где десятилетиями занимались спортом дети, просто манит наших депутатов —
как Верховной Рады, так и местного созыва. Потеряна для
общества база Парусного спорта, фактическим владельцем
которой стал народный депутат, потеряны многие другие
спортивные объекты района.
Ветераны гребного спорта, наши товарищи, все мы приложим максимальные усилия, чтобы это не продолжалось и
не повторилось.
Наша претензия к органам, которые олицетворяют государство, сегодня проста: пройдите через бюрократические
ворота, делайте все действия строго по закону, согласовывайте с нами каждый шаг, а потом работайте на наше благо
и благо государства сколько влезет, ведь вам возвращать
еще долг (который возник искусственным преступным решением предшественников).
Стало понятно после посещения комиссией гребной
базы, что на детей, на спорт... им плевать, у них свои цели...
Что сворованные у вышгородской общественности участки
земли вернуть, скорее всего, не удастся, т. к. не найдены
виновные, хотя они всем известны, так же как известно, с
чьей подачи инициированы действия органов по проверке.
Что создание центра по развитию детей — это преступление, что попытка вернуть спорт, вдохнуть новую жизнь
в умышленно обанкротившееся предприятие, которому государство не выделяет ни одной копейки, — пустая трата
времени, лучше раздать землю прокурорам на дачи... Что
восстановление сгнившей мансарды, которая была просто
опасна для посетителей, — это реконструкция, нет на базе
электричества — ну как же, договаривайтесь с депутатом,
на территории базы которого находится ТП! Молодцы, что
возите генератор, когда надо, чтобы электричество было
для ремонтных работ, и т. д. и т. п. И самое главное обвинение — на территории базы действует «подпольный», нелегальный детский садик. Там детей развлекают, укладывают
днем спать, кормят и, что самое главное, организовывают
танцы под музыку, которую включают на музыкальном центре.
Хочется верить, что не вся выбранная новая власть —
старая.
Благодаря ветеранам гребного спорта, родителям детей, тренерам, волонтёрам, благодаря поддержке спортсменов была выбрана на должность директора базы воспитанница гребной базы г. Вышгорода Виктория Кулакова.
На протяжении полутора лет был проведён ряд работ,
территория базы была приведена в порядок, восстановлен
тренажерный зал, почищена волейбольная площадка, проведены два набора детей, количество детей, которые занимаются в целом на базе спортом, доведено до 50 человек.
В стационарном летнем лагере дети оздоровились, стали
крепче духом, сильнее физически. Гребцы базы выступили
на областных, всеукраинских соревнованиях, были участниками зимних соревнований на тренажерах «концепт».
А теперь, после выборов, нам показывают, что нужно
«жить по-новому», а фактически — по недавно забытому
старому.

електричною плитою, бойлером для нагрівання води, холодильником та мікрохвильовою
піччю, також у приміщенні є ігрова кімната з
м’яким покриттям підлоги.
Одночасно встановлено, що на вказаній
території знаходяться літні будинки, які влаштовані без погодження з Вишгородською
районною радою та не прийняті на баланс КП
«Навчально-спортивна база» Вишгородської
районної ради. Візуальним обстеженням виявлено влаштування септикf біля їдальні та
водночас реконструкцію їдальні шляхом перебудови існуючих стін та влаштування навісу.
Договором визначено, що майно передається в оренду з метою організації спортивних
заходів, забезпечення умов навчально-тренувального процесу та навчально-тренувальних зборів спортсменів, організації змістовного відпочинку і дозвілля сімей та молоді.
Дозвільної документації на розміщення
дитячого садочка орендарем не надано. Документи на зміну функціонального призна-

чення об’єктів нерухомості відсутні. Будівельні роботи з реконструкції майна ведуться без
погодження орендодавця та дозволів органів
архітектурно-будівельного контролю.
Ми повинні вирішити питання і розвивати
комунальне підприємство, а не підприємство
орендаря. Виходить, що ТОВ «Олімпік сіті»
керує усією територією бази.
Ми звертатимемося до Департаменту архітектурно-будівельного контролю у Київській
області, аби розставити усі крапки.
У навчально-спортивній базі повинні дбати про розвиток веслувального спорту. Теперішній керівник не справляється із завданнями, покладеними на неї. Заборгованість не
погашено.
Проведемо відкритий тендер. Директором бази має бути компетентна людина, яка
дбатиме про інтереси спортивної громади.
Ми хочемо, аби до цього долучалась громадськість, — і щоб людей не використовували як прикриття для лобіювання власних
інтересів.

Протягом останніх двох тижнів депутати районної та міської рад активно працюють у комісіях
14 грудня обговорювали питання навчально-спортивної бази у
Вишгороді. Були присутні депутати
Вишгородської районної, міської та
Київської обласної рад від різних політичних сил. Дехто нарікав на некомпетентність директора бази, інші стверджували, що за цей рік на навчальній
базі зроблено значний крок вперед.
Зокрема, депутат Вишгородської
міської ради Віктор Шубка зазначив,
що база потрібна, похвально, що дирек-

тор спільно з волонтерами та батьками
привели до ладу територію, відновили
спортивну діяльність. І наголосив, що
комісія Вишгородської міської ради має
перевірити стан навчальної бази.
Володимир Головаченко, член комісії з питань комунальної власності,
розвитку промисловості, підприємництва та інфраструктури Вишгородської райради:
— Я з дитинства займався греблею,
мав певні досягнення у цьому виді спор-

ту. Не можу стояти осторонь подій, які
там зараз відбуваються.
Ось уже рік, як директором навчально-спортивної бази працює Вікторія Кулакова. Нині районною радою розглядається питання щодо її звільнення. До нас
звернулись спортсмени та батьківський
комітет вихованців, аби її залишили, бо
вона — людина на своєму місці. Спортсменка, знає свою справу і працює в напрямку покращення умов для спортсменів та діток, які там займаються…

«Хорошими делами прославиться нельзя»
Вікторія КУЛАКОВА, директор
комунального підприємства
«Навчально-спортивна база»
Вишгородської районної ради
18 грудня 2014 р.
я була призначена на
посаду директора —
рішенням Вишгородської районної ради
— за підтримки ветеранів веслувального
спорту та небайдужої до долі навчально-спортивної
бази
численної громади. Те, з чим я зіткнулася при прийомі документів від попереднього керівника, мене шокувало.
Бухгалтерського обліку та звітності не
велося, баланс був відсутній. Заборгованість по земельному податку, згідно з рішеннями судів, які набрали законної сили,
складала близько 200 тис. грн (із ймовірною пенею — понад 400 тис. грн), заборгованість за послуги охорони — майже 40
тис. грн.
Рахунки підприємства арештовані.
Електропостачання відсутнє.
На території навчально-спортивної
бази два цегляні будинки — зруйновані,
а територія, на якій вони знаходились, —
відгороджена високим парканом.
Підприємство, на мою думку, просто
доводили до банкрутства. Мені фактично
все довелось починати навіть не з нуля, а
з глибокого мінуса.
За рік моєї роботи:
— відновлено бухгалтерський облік;
— розроблено та затверджено Положення про облікову політику підприємства;
— проведено аудит податкової заборгованості;
— здійснено перереєстрацію підпри-

Було

Тепер

ємства (за місцем знаходження);
— розроблено та затверджено нову
редакцію статуту підприємства (актуалізовано згідно з чинним законодавством,
враховано необхідні КВЕДи для ефективного функціонування підприємства);
— збільшено статутний капітал комунального підприємства;
— належним чином складається і подається фінансова звітність комунального
підприємства;
— зупинено накопичення боргів;
— територія комунального підприємства перестала бути занедбаною, силами
волонтерів здійснюється прибирання та
поточний ремонт;
— ведеться робота по підключенню до
електромережі;
— постійно здійснюються соціальні заходи та проекти для дітей на території комунального підприємства (вже проведено:
День Святого Миколая, Масляна, Толока,
Веселі старти, Безпека на воді, навчально-тренувальні збори тощо).
Але головною проблемою все ж таки
залишались накопичені роками борги та
арештовані рахунки. Адже задля того,

Як у пісні

щоб їх розблокувати необхідно було або
повністю погасити борги, або розпочати
процедуру судового оскарження підстав їх
виникнення. Було підготовлено позов про
скасування податкового боргу, який наразі розглядається в суді.
Влітку цього року ветерани спорту організували своє підприємство та подали,
згідно із законом, заявку на оренду частини комунального майна. Відповідно до
встановленого чинним законодавством
України порядку, Фондом комунального
майна Вишгородського району даному
підприємству було надано частину комунального майна в оренду. Від орендної
плати поступово почали погашатись борги. На сьогоднішній день погашено всю
суму старої заборгованості по службі охорони. До того ж, 50% від орендної плати
надходить до бюджету, а це — майже 20
тисяч гривень щомісяця.
Найважчу роботу зроблено, підприємство готове до розвитку!
І саме в цей час районною владою ставиться питання доцільності перебування
мене на посаді директора.
На мою думку, справа не в чому іншому, як у 4 га землі на березі обвідного
каналу Київського водосховища — останньому місці, де вільно та безкоштовно діти
займаються спортом.
Я робила, роблю і все робитиму для
того, щоб так і залишалось.
Хочу висловити велику подяку всім
небайдужим до спорту людям, ветеранам
академічного веслування, діючим спортсменам, тренерам, батькам вихованців
ДЮСШ з водних видів спорту, волонтерам, громадським активістам, всім, хто
увесь цей час був поруч, допомагав та підтримує зараз.
Пам’ятаймо, що наша сила — в єдності! Слава Україні!
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П О Н Е ДІ ЛО К , 21 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:45 Т/с «Однолюби»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Грошi»
00:00 Х/ф «Викрадений
син: Iсторiя Тiффанi
Рубiн»
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:35 «Помста природи»
10:20 Т/с «Мушкетери»
12:30 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
14:25 «Вайпаут»
15:20 «Легенди
кiкбоксiнгу»
17:30, 19:00, 00:00

«ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Х/ф «Слiд смертi»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:00 «План на завтра»
14:20 Мультфiльми
15:10 Х/ф «Полковнику
нiхто не пише»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 Реформуючи
Україну
20:00 Перша шпальта
21:25 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Подiї тижня з О.
Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00 Подiї
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:15 Реальна мiстика
13:15, 15:30 Т/с «Другий
шанс»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Особливо
небезпечний»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Папiросниця
вiд Моссельпрому»
12:15, 15:40 Олiмпiйськi
надiї 2016
12:45, 16:00, 21:35
Дивовижний свiт
17:45 Незвичайнi
культури
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. М. Саакашвiлi
20:05 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
22:10 Довiдник дикої
природи

23:10 Тисяча днiв планети
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф «Рапунцель»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Любить не
любить»
СТБ
07:45 «Все буде смачно!»
08:40 «Зiркове життя.
Правила вдалого
розлучення»
09:35 «Зiркове життя.
Пробачити зрадника»
10:30 «Битва
екстрасенсiв 15»
12:40 «Танцюють всi!-6»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-

Новини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Хата на тата»
22:45 «Детектор брехнi 7»
НТН
07:35 «Народний кухар»
08:20 «Магiя Крiса
Енджела»
09:25 Х/ф «Хитрощi
Норбiта»
11:20, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:00, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Лiнiя захисту»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Х/ф «Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд»
13:40 Х/ф «Iндiана

Джонс i королiвство
кришталевого черепа»
16:05 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:10 Страстi за
ревiзором
23:25 Х/ф «Випробування
весiллям»

приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 20:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»

МЕГА
08:40, 16:30 Правда
життя
09:40, 15:40 Правила
життя
10:30 Мiстична Україна
11:20, 17:30 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
12:10 Поплiчники Гiтлера
13:50 Вiн i вона. Бiй за
життя
18:30 У пошуках пригод
22:30 Витiвки природи
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45 «Розсмiши комiка»
09:40 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всiжiнки вiдьми»
14:10 «Файна Юкрайна»
15:50 М/ф
«Суперсiмейка»
18:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
19:00 «Розсмiши комiка»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Х/ф «Запам’ятай
недiлю»

18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Любов на
островi»
20:40 Х/ф «Турецький для
початкiвцiв»
22:50 Х/ф «Заручини
понарошку»

16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»

МЕГА
07:50, 13:00 Вiдчайдушнi
рибалки
11:20, 17:30 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
12:10 Поплiчники Гiтлера
13:50 Вiн i вона. Бiй за
життя
14:50 Скарби зi звалища
18:30 У пошуках пригод
21:30 Скарби зi сховищ
22:30 Неймовiрний риф
23:30 Таємницi слiдства

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
16:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00, 01:45 Т/с «90210.
Нове поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Розумниця, красуня»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
22:45 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Т/с «Путьова
країна»
11:30 Дивитись усiм!
11:50, 13:20, 16:10 Х/ф
«Володар персня. Двi
вежi»
12:45, 15:45 Факти. День

16:25 Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32, 13:32,
14:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:15 Територiя
закону

В I В ТО Р О К , 2 2 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:55, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:40 Т/с «Однолюби»
15:45 Т/с «Останнiй
москаль»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
12:20 Х/ф «800 льє вниз
Амазонкою»

14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
20:20 Х/ф «Веселi
канiкули»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»
00:25 Х/ф «Небезпечна
зона»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:15, 18:05 Час-Ч
14:15 Мультфiльми
16:10 Подорожнi
17:35 Суспiльний
унiверситет
18:15 Новини. Свiт
21:25 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»

13:15, 15:30 Х/ф
«Волошки для Василиси»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:15, 22:10 Довiдник
дикої природи
11:00, 20:05 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15, 15:40 Олiмпiйськi
надiї 2016
13:00 Незвичайнi
культури
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
16:00, 21:35 Дивовижний
свiт
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. М. Саакашвiлi
00:00 «Латинський

коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Бременськi
музиканти»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Любить не
любить»
СТБ
07:50 «Все буде смачно!»
08:45 Х/ф «Дiвчата»
10:40 «Битва
екстрасенсiв»
12:05 «Танцюють всi!-6»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми

вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Один за всiх»
НТН
06:10 Х/ф «Зiрка
шерифа»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:15 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
10:50 Т/с «Не родись
вродлива»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
, 21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,

17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:10, 16:40 Т/с
«Прокурори»
12:05, 13:20 Х/ф «Битва
титанiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40 Т/с «Код
Костянтина»
15:40, 16:25 Патруль.
Самооборона
17:35 Т/с «Путьова

країна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:30 Т/с «На трьох»
23:30 Х/ф «Апокалiпсис»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!

СЕ Р Е ДА, 2 3 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:55, 12:20
«Мiняю жiнку - 9»
13:40 Т/с «Однолюби»
15:45 Т/с «Останнiй
москаль»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Одруження
наослiп»
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
12:15 Х/ф «Небезпечна
зона»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»

19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Х/ф «Спiймати i
вбити»
22:30 Т/с «Череп i кiстки»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:00 Засiдання КМУ
13:15, 18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:25 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:20 Т/с «Ящик
Пандори»
16:00 Глядач як свiдок
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.

Вiдплата»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:25, 09:50, 13:55, 20:00
Мiс «Iнтернет-TV»
11:00, 20:05 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15, 15:40 Олiмпiйськi
надiї 2016
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
17:45 Незвичайнi
культури
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Шустер
21:30 «Глобал - 3000»
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком

10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Любить не
любить»
СТБ
07:25 «Все буде смачно!»
08:20 «Зiркове життя. Як
забували зiрок-3»
09:20 «Зiркове життя.
Весiлля – лiки вiд
старостi»
10:15 «Битва
екстрасенсiв. Боротьба
континентiв»
12:35 «Танцюють всi!-7»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»

20:00 «МастерШеф - 5.
Фiнал.»
22:45 «МастерШеф - 5.
Оголошення переможця»
23:05 «Моя правда. Ектор
Хiменес-Браво»
НТН
06:50 Х/ф
«Стамбульський транзит»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:15 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi

разом»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна»
21:00 Х/ф «Нецiлована»
23:00 Х/ф «Думай, як
чоловiк»
МЕГА
07:50, 13:00 Вiдчайдушнi
рибалки
08:40, 16:30 Правда
життя
09:40, 15:40 Правила
життя
11:20, 17:30 Нечисть.
Енциклопедiя мiфiв
13:50, 20:30 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:50 Скарби зi звалища
18:30 У пошуках пригод
21:30 Скарби зi сховищ
22:30 Неймовiрний риф
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50

«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чизнаєтеви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всiжiнки вiдьми»
16:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:15, 16:45 Т/с
«Прокурори»
12:10, 13:20 Х/ф «Гнiв
титанiв»
12:45, 15:45 Факти. День

14:45 Т/с «Код
Костянтина»
17:40, 22:30 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:30 Х/ф «Головний
пiдозрюваний»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:10 Клуб Реформ
23:20 Лiсова варта

Ч Е ТВ Е Р , 2 4 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 9»
12:20 Т/с «Однолюби»
15:45, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00, 23:30 «Право на
владу»
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:25 Д/п «Вiдродження
клинка»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти»
11:15 Д/п «Джунглi
Атлантиди»
12:15 Х/ф «Воронка»

14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»
20:20 «Хоробрi серця»
21:20 Х/ф «Небезпечне
занурення»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
13:15, 18:05 Час-Ч
13:55 Мультфiльми
15:30 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
21:25 Новини. Спорт
21:45 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:10 5 баксiв.net
22:25 Нiчна Меса
Рiздва Христового за
участю Святiшого Отця
Франциска в Колiзеї
(Рим)
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 12:15 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з

Україною
11:00, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15, 15:20 Т/с «Ящик
Пандори»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
06:15, 22:10 Довiдник
дикої природи
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:05 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15, 15:40 Олiмпiйськi
надiї 2016
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Шустер
21:30 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»

ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 У ТЕТа тато!
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
23:55 Т/с «Любить не
любить»
СТБ
07:30 «Все буде смачно!»
08:25 «Зiркове життя.
Помилки молодостi»
09:15 «Зiркове життя.
Слава в обмiн на родину»
10:15 «Битва
екстрасенсiв. Боротьба
континентiв»
12:35 «Танцюють всi!-7»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-

Новини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Зваженi та
щасливi - 5. Фiнал»
22:45 «Зваженi та
щасливi - 5. Оголошення
переможця»
23:15 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:15 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:17 Т/с «Друзi»

11:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Х/ф «Повернення в
блакитну лагуну»
20:55 Х/ф «Лапонька»
22:50 Х/ф «Щасливчик»
МЕГА
08:40, 16:30 Правда
життя
09:40, 15:40 Правила
життя
12:10 Таємницi вермахту
14:50 Скарби зi сховищ
18:30 У пошуках пригод
20:30 Вiн i вона. Бiй за
життя
21:30 Скарби зi звалища
23:30 Таємницi слiдства
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»

14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:45 Т/с «Всiжiнки вiдьми»
16:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00, 00:50 Т/с «90210.
Нове поколiння»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:55, 16:45 Т/с
«Прокурори»
11:50, 13:20 Х/ф
«Пригоди Плуто Неша»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20 Т/с «Код

Костянтина»
15:20, 16:25 Патруль.
Самооборона
17:40, 22:30 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:30 Х/ф «Найманець»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:30 Вiкно в Європу
23:32 Будемо
жити

ТЕЛЕпрограма
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П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 5 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 9»
12:20 Т/с «Однолюби»
15:45 Т/с «Останнiй
москаль»
17:15 Т/с «Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:45 «Свiтське життя»
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «101 страва,
що змiнила свiт»
11:15 Д/п «Зiткнення з
астероїдом. 24 години,
що змiнили свiт»
12:15 Х/ф «Небезпечне
занурення»
14:10 Т/с «Зоряна брама.
Всесвiт. Сезон 2»

19:20 Х/ф «Вежа»
21:50 Х/ф «Напролом»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 12:50,
18:30, 21:00 Новини
09:25 Нiчна Меса
Рiздва Христового за
участю Святiшого Отця
Франциска в Колiзеї
(Рим)
11:45 Вересень
13:00 Рiздвяне послання
та Апостольське
Благословення для Риму
i цiлого свiту Святiшого
Отця Франциска з пл. Св.
Петра в Римi
13:40 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
21:25 Новини. Спорт
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
10:50, 19:45 «Говорить

Україна»
13:00, 15:30 Х/ф
«Снiжний ангел»
18:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
21:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:30 Вiдлуння
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:05 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
12:15, 15:40 Олiмпiйськi
надiї 2016
13:00 «Соцiальний
статус»
16:00, 21:35 Дивовижний
свiт
17:45 Незвичайнi
культури
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Шустер

00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
20:00 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
21:50 Х/ф «Один плюс
один»
23:55 Х/ф «Дуже страшне
кiно»
СТБ
07:45 «Зiркове життя.
Зiрки iз небайдужим
серцем»
08:45 «Зiркове життя.
Фатальне кохання
холостякiв»
09:40 Х/ф «Молода
дружина»
11:40 Х/ф «Ой, ма-моч-

ки!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Танцюють всi!-8.
Фiнал»
22:45 «Танцюють всi!-8.
Оголошення переможця»

07:17 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
20:45 Х/ф «З 13 в 30»
22:40 Х/ф «Кiнозiрка в
погонах»
00:40 Х/ф «Щасливчик»

НТН
06:50 Х/ф «Женя,
Женєчка та «катюша»
08:30 «Свiдок»
09:55 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
12:00, 21:30 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
13:40, 14:15 Т/с «Грабуй
награбоване»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
17:20 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Менталiст - 5»

МЕГА
08:40, 16:30 Правда
життя
09:40, 15:40 Правила
життя
12:10 Таємницi вермахту
13:50 Останнi племена
14:50 Скарби зi сховищ
19:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
20:30 Вiн i вона. Бiй за
життя
21:30 Скарби зi звалища
22:30 Дика Арктика
23:30 Таємницi слiдства

НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

- 5. Фiнал. Оголошення
переможця»
12:00, 23:55 Т/с «Коли ми
вдома»
15:20 Х/ф «Королева
бензоколонки»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор
- 6. Гала-концерт.
Оголошення переможця»
01:15 «Танцюють всi!-8»

06:10, 08:50 Ревiзор
11:00 Страстi за
ревiзором
13:15 Х/ф «Блакитна
лагуна»
15:15 Х/ф «Повернення в
блакитну лагуну»
17:10 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
19:00 Х/ф «Завжди
говори «ТАК!»
21:00 Х/ф «Брюс
всемогутнiй»
22:55 Х/ф «Знакомтесь,
Дейв»

13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 19:00 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10
«ФайнаЮкрайна»
10:45 Т/с «Всiжiнки вiдьми»
16:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:00, 21:00 «Орел i

Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
22:00 «КВН- 2015»
ІНТЕР
06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Заради
кохання я все зможу»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Кейт i Лео»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:20 Х/ф «Ейр Америка»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05, 16:20 Т/с «Без
права на помилку»
17:40 Т/с «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
23:50 Х/ф «Зрада»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:32 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу
«Досвiд»

СУБОТ А , 26 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi»
08:00, 19:30 ТСН
09:00 «Свiтське життя»
09:45 Х/ф «Летять
журавлi»
11:40 Т/с «Заборонене
кохання»
13:50 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:15, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Що? Де? Коли?
2015»
2+2
09:10, 14:00 «Облом.UA»
13:00 «ДжеДАI»
14:55 Баскетбол.
Суперлiга: БК
«Будiвельник» - БК
«Днiпро»
16:50 Х/ф «Мисливцi»
18:50 Х/ф «Афера Томаса

Крауна»
21:00 Х/ф «Пiд прицiлом»
23:00 Х/ф «Вогняний бiй»
УТ-1
07:05 Шеф-кухар країни
09:15 Мультфiльм
09:40 Школа Мерi
Поппiнс
11:00 Х/ф «Життя
навиворiт»
13:05, 21:30 Полiцiя
13:55 Баскетбол.
Чемпiонат України. БК
«Динамо» - БК «Черкаськi
мавпи»
16:00 Чоловiчий клуб.
Всеукраїнськi iгри
єдиноборств
18:00 Чоловiчий клуб
21:00 Новини
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Т/с «Нахабниця»
10:00 Зоряний шлях.

Субота
11:00 Х/ф «Дружина по
сумiсництву»
13:00, 15:20 Т/с «Ящик
Пандори»
17:20, 19:40 Т/с «Поверни
мене»
22:10 Х/ф «Снiжний
ангел»
ТОНіС
07:50 DW- новости
10:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
11:00, 16:20 Олiмпiйськi
надiї 2016
11:20 Х/ф «Склока»
16:40 «Мистецтво i час»
17:00 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
20:00 Модний журнал
20:30 Незвичайнi
культури
21:00 НЛО: секретнi
архiви
22:00 Х/ф «Гнiздо

жайворонка»
ТЕТ
06:00 М/ф «Школа
монстрiв: Бу Йорк, Бу
Йорк»
08:05 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
12:25 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
14:10 Х/ф «Шкiльний
мюзикл»
16:00 Х/ф «Шкiльний
мюзикл 2»
18:00 Х/ф «Один плюс
один»
23:00 Дайош молодьож
СТБ
06:40 Х/ф «Карнавальна
нiч»
08:00 «Караоке на
Майдан»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Зваженi та щасливi

НТН
11:30 «Речовий доказ»
13:10 Т/с «Детективи»
15:10 Т/с «Кулагiн та
партнери»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
19:30 Х/ф «Еквiлiбрiум»
21:30 Х/ф «Агент
Хамiльтон: викрадена»
23:15 Х/ф «Агент
Хамiльтон: в iнтересах
нацiї»
НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА
06:00, 18:00 Паралельний
свiт
06:50 Мiстична Україна
07:40 Таємницi вермахту
09:30 США: справжня
iсторiя
12:30 Неймовiрний риф
15:30 У пошуках пригод
21:00 Секретнi iсторiї
00:00 Борджiа: iсторiя

клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
16:00, 16:55, 18:00,
18:55, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
08:10 «Мультфiльми»
08:45 «Мультфiльми від
Ворнер»
10:00 М/ф «Будинок
лиходiїв. Мишачий
будинок»
11:15 М/ф «Дорога на

Ельдорадо»
13:00 Х/ф «Подорож до
Рiздвяноїзiрки»
14:40 «КВН- 2015»
17:00, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
23:00 Х/ф
«ПережитиРiздво»

22:25 «Новорiчнi Свати»

ІНТЕР
09:30 Х/ф «Формула
кохання»
11:30 «Подорожi в часi»
12:00 «Кохання з першого
погляду»
13:00 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
14:55 Х/ф «Приборкання
норовливого»
16:50 «Бенефiс
«Кроликiв». 30 рокiв
гумору»
18:05, 20:30 Х/ф «Зовсiм
iнше життя»
20:00 «Подробицi»

ICTV
07:35 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
12:45 Факти. День
14:40 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Метод Хiтча»
22:25 Х/ф «Хенкок»
5 КАНАЛ
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
18:32 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
23:32 Мiграцiйний вектор

НЕДIЛЯ, 27 ГР У Д НЯ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:40 Мультфiльм
09:50 «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
14:25 «Новий iнспектор
Фреймут -3»
15:45 «Одруження
наослiп»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Сказочная Русь
2015»
19:305 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Обраниця»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:00 Кiкбоксинг. А.
Кишенко (Україна) Хiшам ель Гауї (Марокко)
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Секретнi

матерiали»
15:00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
17:10 Х/ф «Вежа»
19:40 Х/ф «Напролом»
21:20 Х/ф «Хiмiк»
23:20 Х/ф «Цiль номер
один»
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
14:35 Фольк-music
16:00 Чоловiчий клуб.
Всеукраїнськi iгри
єдиноборств
18:40 Театральнi сезони
19:10 Х/ф «Життя
навиворiт»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Реальна мiстика
09:50 Т/с «Анка з

Молдaванки»
19:00, 06:00 Подiї тижня з
О. Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
20:00 Х/ф «Дружина по
сумiсництву»
22:00 Т/с «Нахабниця»
02:00 Т/с «Клан ювелiрiв.
Вiдплата»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Склока»
11:15 Х/ф «Соняшники»
17:00 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
19:00 Перехрестя живої
природи
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
23:00 Х/ф «Ледi
Чаттерлей»
ТЕТ
06:00, 10:35 М/ф «Школа

монстрiв. Привиди»
11:55 М/ф «Школа
монстрiв: Бу Йорк, Бу
Йорк»
13:10 М/ф «Врятувати
Санту»
14:45 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
15:55 Х/ф «Шкiльний
мюзикл»
17:45 Х/ф «Шкiльний
мюзикл 2»
21:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:00 Х/ф «Дуже страшне
кiно»
СТБ
07:10 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 «Караоке на
Майданi»
11:35 «Х-Фактор
- 6. Гала-концерт.
Оголошення переможця»
16:40 «МастерШеф - 5.
Фiнал. Оголошення

Передплачуйте газету «Вишгород».
21 грудня день народження
у нашої дорогої мами і бабулі
Ніни Миколаївни ЯРУТИ
та синочка й братика Всеволода.

Щиро вітаємо іменинників!
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!
Щоб ваші серця зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, удачі без ліку,
Ід
довгого-довгого
д
щ
щедрого
др
віку.
у
Рідня

Щиро вдячні

переможця»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15.
Оголошення переможця»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
08:10 Х/ф «Дитина на
листопад»
10:00 «Народний кухар»
10:50 «уДачний проект»
11:30 «Магiя Крiса
Енджела»
12:50 Х/ф «Тисяча слiв»
14:40 «Розсмiши комiка»
16:35 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Лiнiя захисту»
23:00 Х/ф «Великi грошi»
НОВИЙ КАНАЛ
09:07 Х/ф «Любов на
островi»
10:45 Х/ф «Турецький для
початкiвцiв»

12:55 Х/ф «Нецiлована»
15:00 Х/ф «Завжди
говори «ТАК!»
16:55 Х/ф «Брюс
всемогутнiй»
18:55 Х/ф «Тупий i ще
тупiше»
21:00 Х/ф «Тупий i ще
тупiше 2»
23:05 Х/ф «Тупий i ще
тупiше тупого: Коли Гаррi
зустрiв Ллойда»
МЕГА
06:00, 18:00 Паралельний
свiт
06:50 Мiстична Україна
07:40 Таємницi вермахту
09:30 США: справжня
iсторiя
15:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
16:20 У пошуках пригод
21:00 Секретнi iсторiї
00:00 Борджiа: iсторiя
клану

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:00 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
23:30 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чизнаєтеви, що...»
08:15 М/ф «Будинок
лиходiїв. Мишачий
будинок»
09:30 М/ф «Дорога на
Ельдорадо»
11:15 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»

країна»
12:45 Факти. День
13: 14:20 Х/ф «Хенкок»
16:10 Х/ф «Метод
Хiтча»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Джек пiдкорювач велетнiв»
23:00 Х/ф «Беовульф»

13:00 «Орел i Решка»
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:00 «Вечiрнiй квартал»
20:00 М/ф «Кiт у чоботях»
21:45 «КВН»
00:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
06:20 Х/ф «Рецепт її
молодостi»
08:15 «уДачний проект»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 «Новорiчнi Свати»
13:00 Х/ф «Зовсiм iнше
життя»
16:55 Х/ф «Малахольна»
19:00 «Кохання з першого
погляду»
20:00 «Подробицi тижня»
21:40 Х/ф «Вагома
пiдстава для вбивства»
ICTV
08:30 Зiрка YouTube
10:50 Т/с «Путьова

5 КАНАЛ
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Час: Важливо
08:32 Феєрiя
мандрiв
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
20:00 Документальний
проект «1941»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:15 «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
23:40 Територiя закону

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Хай благодійність повертається сторицею

Добігає кінця 2015 рік. Настає час підбиття
підсумків та висвітлення доброчинних справ небайдужих, щедрих, добрих людей, серед яких
почесне місце займає Олександр Олексійович
Приходько.
Протягом багатьох років учителі й учні та їхні
батьки найстаршої школи у Вишгороді відчували
постійну увагу Олександра Олексійовича. Яку б
посаду він не займав, завжди знаходив час поцікавитися справами Вишгородської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1.
Ми дуже вдячні йому за активну участь у ремонтних роботах, оновленні кімнати Музею бойової
слави, за адресну допомогу окремим сім’ям. А сьогодні хочемо подякувати за матеріальну допомогу
У номері 50’2015 на стор. 8 «Новітня історія.
Веселка над Парижем» слід читати: «Дивилися
фото і уважно слухали розповідь бійця Олега
Гриненка…»
КУПЛЮ
Відпрацьоване електронне і електричне обладнання (телевізори, комп’ютери, пральні машини, холодильники тощо), зношені вироби з
твердої пластмаси, брухт чорних металів
Тел. (044) 338 64 76; (073) 466 98 53;
(097) 897 51 92; (050) 611 20 74

випускникам школи — учням-переселенцям та із
малозабезпечених сімей.
У кожної людини буває один раз у житті шкільний випускний вечір! Ця радісна подія очікує і наших одинадцятикласників завдяки чуйному, небайдужому серцю Олександра Олексійовича. Ніхто з
них у такий день не залишиться наодинці — ошатні
й щасливі, всім класом випускники прийдуть на
урочистий вечір.
Благодійність — свята справа, хай вона сторицею повернеться до людини, яка вболіває за наше
молоде покоління, наше майбутнє.
Велике Вам спасибі, Олександре Олексійовичу!
Педагогічний, учнівський і батьківський
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Спасибі за добро
Ми, мешканці будинку № 5 по вулиці Дніпровській (перший під’їзд), вдячні Борису Усачову і
Геннадію Тимошенку за встановлення перил до
східців.
Справді подарунок до Нового року жителям
нашого під’їзду.
Більше б таких небайдужих, безкорисних людей було в нашому суспільстві.
Світлана ПАРФЕНЦОВА,
за дорученням мешканців

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40

Сварка авто.Тел: (067) 234-94-50

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Земельну ділянку 5 соток, приватизована,
м. Вишгород. Тел: (063) 855-26-22
Земельна ділянка під ОСГ (с. Жукин).
Тел: (093) 613-42-72

Гітару, б/в, акустичну з тюнером (KORG).
Тел: (066) 335-53-30

Хімчистка всіх видів одягу
та текстилю.
Фарбування шкіри і хутра.
Реставрація подушок, ковдр і
перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58
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В Україні розпочалася масштабна реформа ЖКГ. Вже сьогодні у цьому секторі відбуваються відчутні зміни. Зокрема,
вони пов’язані із запровадженням нової тарифної політики,
реалізація якої зачепила фінансові інтереси переважної більшості наших співвітчизників.
Через суттєве здорожчання
житлово-комунальних
послуг
вони змушені вдаватися до суворої економії енергоресурсів,
до запровадження енергоощадних технологій, утеплення

своїх помешкань, до створення
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Організатори круглого столу «Як підвищити енергоефективність житлових будинків та
скористатися
можливостями
державних і місцевих програм
співфінансування модернізації
житлового сектору?» — Укрінформ,
Український
освітній
центр реформ.
Своїми враженнями від засідання ділиться юний кореспондент.

Суспільство

Вишгород

Про житлову політику

Актуально

У міськвиконкомі

Затвердили новий регламент роботи
виконкому та склад опікунської ради
Влас. інф.
17 грудня відбулось перше
засідання
виконавчого
комітету Вишгородської міськради VII скликання. Розглянули
п’ятнадцять питань.
Зокрема, затвердили новий регламент роботи виконавчого комітету, особовий склад та положення
про опікунську раду при виконкомі

міськради, встановили режим роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг і
затвердили штатні розклади міських
комунальних закладів і підприємств.
Також передали на баланс КПЖ і
КГ Вишгородської міськради ялинку. 14-метрова красуня невдовзі
з’явиться на площі міста.
Відповідні рішення буде
оприлюднено в газеті «Вишгород»
і на офіційному сайті міськради

Благодійний фонд «Покоління»

Маленьке диво – це благе діло
Шановні вишгородці!
Настає свято Святого Миколая! Від усієї душі
хочу побажати, щоб у житті вам зустрічалося якомога більше добрих людей. І щоб було стільки любові,
щоб вам хотілося дарувати її оточуючим.
Терпіння, миру і спокою вашим сім’ям, милосердя, завзяття. Будьте добрі і уважні один до одного,
до близьких, рідних, друзів, адже найпростіше благе
діло – це маленьке диво. Зі святом вас!
Голова Благодійного фонду «Покоління» Валерій ВИГОВСЬКИЙ

Духовно-просвітницький центр

«Спадщина»: плани на січень

Настя НЕПОКРИТОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО – авторка, спеціально для «Вишгорода»

16 грудня в конференц-залі «Укрінформу» відбувся круглий стіл на тему житлової політики. До
участі були запрошені журналісти з Києва, а також
з Вінницької, Київської, Чернігівської та Черкаської
областей.
Обговорення було гострим і актуальним, бо настав
час нам самим вирішувати, хто і як визначає управителя багатоквартирних будинків, які переваги мають
об’єднання співвласників такого будинку та чи достатньо активно Україна запозичує міжнародний досвід при
формуванні житлової політики.
— Будинок — основний клієнт на цьому ринку, —
наголосив керівник проекту Групи Світового Банку
«Енергоефективність у житловому секторі України»
Гжегож Гайда, – обговорюючи питання «Якими є основні засади державної політики у житловому секторі, які
новації запроваджує закон «Про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку».
Заступник голови Комітету Верховної Ради України
з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак зазначила, які
новації запроваджує Закон № 417 і наголосила, що рік
роботи нового Парламенту відзначився саме тим, що
був прийнятий цей Закон «Про особливості здійснення
права власності у багатоповерховому будинку».
Це було найкраще, що зроблено у владі, вважає А.
Бабак, адже із 1992 року українці, приватизуючи власні
помешкання, стали господарями цього житла — і саме
їм вирішувати, яким воно має бути. Вона докладно
розповіла, як мешканці багатоповерхівки мають провести загальні збори (з протоколом зборів типового

зразка, дотримуючись стандартної форми, що надасть
легітимності органу), обрати свого управителя. А далі
ЖЕК списує зі свого балансу цей будинок і передає всю
технічну документацію власнику. Відповідну постанову
Кабмін уже готує. Поки йде доопрацювання цього документу, власники мають уже зараз зробити інвентаризацію, звернутися до БТІ, перевірити, чи існує Акт на
землю під будинком і прибудинкову територію. Разом
із житлово-експлуатаційним підприємством провести
інвентаризацію та написати Акт обстеження будинку.
Як власники, ми маємо право вимагати Акт технічного огляду наших будинків. Тож зараз від нас багато
що залежить.
Радник із правових питань проекту Зоя Гопцій наголосила на важливості інформаційної кампанії, висловила прохання до усіх медіазасобів не стояти осторонь
і донести до населення інформацію про такі важливі
питання. Тому що до 1 липня 2016 року потрібно визначитися, хто буде управителем будинку. Якщо до цього
часу співвласники не визначаться, то орган місцевого
самоврядування має право обрати управителя на наступний рік. Але за рік мешканці можуть переобрати
його.
Про кредити на теплозберегаючі товари розповів
заступник голови правління АТ «Ощадбанк» Андрій
Стецевич. Він повідомив, що за 2015 рік відбулося
комплексне кредитування 93 проектів на 1 млрд грн.
— і 75 тисяч фізичних осіб отримали кредити за відповідною програмою. Зазначив також: хто об’єднується
— набагато більше економить.
Закінчилася конференція круглим столом на тему:
«Як підвищити енергоефективність житлових будинків
та скористатися можливостями державних і місцевих
програм співфінансування модернізації житлового сектору?»
sinoptik.ua

Влас. інф.
15 грудня на засіданні духовнопросвітницького центру «Спадщина» при голові Вишгородської
РДА обговорювали календарний
план роботи на 2016 рік. Депутати районної і міської рад, лідери
районних політичних організацій,
громадські діячі та журналісти, зокрема, вже запланували на січень
наступного року три заходи: лек-

ції «Історія створення ОУН-УПА»,
«Битва під Крутами і сьогодення»
(доповідач — голова Українського
інституту національної пам’яті В.
В’ятрович) та свято української коляди «Христос народився! Славімо
його!» (за участі священиків усіх
конфесій міста й району, художніх
колективів, церковних хорів).
З пропозиціями звертайтеся за
тел: 067-6-3-54-81 (Степанія Сідляр, координатор).
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Світла пам’ять
Веніамін БОЛДИРЕВ —
людина складної долі, широкої душі, невичерпної
енергії
17 грудня виповнилось
12 років із дня смерті Веніаміна Івановича Болдирева, людини складної долі,
широкої душі, невичерпної
енергії.
Народився він 5 серпня 1937 р. в м. Костянтинівськ
Ростовської області. В 1954 р. закінчив Ново-Покровську середню школу Краснодарського краю і вступив
до Таганрогського машинобудівельного технікуму. Після його закінчення працював у конструкторському бюро
котельного заводу м. Білгорода.
У 1957 р. був призваний до лав Радянської армії, де
закінчив 5 школу Військово-Морського флоту. У жовтні
1960-го р. в числі перших комсомольців приїхав до Вишгорода на будівництво Київської ГЕС, пройшов яскравий трудовий шлях. Працював слюсарем-монтажником
відділу головного механіка Управління правого берега
Будівельно-монтажного управління «Київгесбуду»; механіком Управління громадянського будівництва; головним механіком Управління захисних споруд.
Із квітня 1966 р. Веніамін Болдирев — прораб у
будівельному управлінні Трипільської ГРЕС, потім —
начальник мехмайстерень та завідуючий підсобним
господарством. Був членом КПРС, мав неабиякі організаторські здібності. Займався парусним спортом.
У 1966 р. закінчив річні курси підвищення кваліфікації Київського інженерно-будівельного інституту за спе-

ціальністю «Промислове та громадянське будівництво».
У 1971-1974 рр. брав участь у спорудженні Євфратського гідровузла у Сирії. Після повернення працював
інженером технічного відділу головного механіка тресту
«Південатоменергобуд».
У 1978-80 рр. під час будівництва спецоб’єкту в Сирії
у результаті терористичного акту був двічі поранений.
Із жовтня 1980 р. працював старшим інженером відділу головного механіка тресту «Південатоменергобуд».
Веніамін Болдирев був працьовитий, завзятий,
принциповий, чесний і дуже відповідальний. На першому місці — завжди робота і друзі, навіть усупереч інтересам сім’ї.
Він приходив на допомогу кожному, хто того потребував. Але доля — річ примхлива. Коли його безпідставно обвинуватили, то допомога була потрібна йому,
та друзів поряд не виявилось.
Вважається, що за життя чоловік має виростити
сина, побудувати будинок, посадити дерево. Веніамін
Іванович виростив достойних трьох дочок, яких дуже
любив. Мав чотирьох онуків, побудував три дачні будиночки, посадив фруктовий сад. Мав намір його виростити. Але не судилось…
Невблаганна смерть вирвала його на 66-му році
життя. Підступна доза чорнобильської радіації не залишила шансів.
Він, маючи великий життєвий досвід, міг ще багато
зробити в своєму житті, допомогти дітям, онукам, яких
уже шестеро.
Рідні та близькі зазнали непоправної втрати. Світла
пам’ять про В. І. Болдирева назавжди залишиться в наших серцях.
У вічній скорботі
рідні, близькі

