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Вітаємо! Проблема

Прийміть мої найщиріші вітання з Новим 2016-м роком та Різдвом Христовим!
Всім нам миру на нашій землі — в нашій країні, в кожній родині, в кожному дому. Щиро бажаю вам віри в себе, віри в людей, віри в 

те, що, незважаючи на жодні перепони, будь-яка справа, якщо вона робиться від щирого серця, буде успішною. Давайте увійдемо 
в Новий рік із чистими помислами, наповнимо його добрими справами, гідними вчинками, любов’ю до наших рідних і близьких.

Нехай Новорічні свята дають нам особливе душевне піднесення, даруючи відчуття очікуваного оновлення, приємних нес-
подіванок та зміцнять віру у світле і щасливе майбутнє. Хочеться вірити, що 2016 рік буде мирним і благословенним для всіх 
нас!

Від усієї душі бажаю благополуччя й стабільності, невичерпної енергії та втілення найзаповітніших мрій. Міцного здоров’я, 
сімейного затишку та щастя в Новому році. Нехай усюди вас супроводжує успіх, а яскрава різдвяна зірка дарує радість і надію!

                                    
                           Народний депутат України                               Ярослав Москаленко

З Новим,2016 роком вас, друзі!

Дорогі наші читачі!

Ми з вами прожили надз-
вичайно складний рік, який, 
на жаль, не виправдав біль-
шість наших сподівань. 

Представники українсь-
кої влади в основній масі, 
за рідкими виключеннями, 
як виявилось, не здатні на 
корінні та системні рефор-
ми у всіх сферах економіч-
ного та суспільно-політич-
ного життя країни, реформи, 
які вкрай необхідні, фактич-
но, для порятунку держави 
Україна. 

Українське суспільство, 
передова його частина, у 
всякому випадку, виявило-
ся на голову вище, честні-
ше, розумніше й сміливіше 
своїх керівників. 

Тому, хочемо побажати 
всім нам негайного виправ-
лення цього ненормального 
становища. 

Нехай Новий, 2016-й рік, 
принесе нам з вами нових 
керівників, достойних свого 
народу. 

Нехай ці керівники, нареш-
ті, почнуть ці, такі очікувані 
нами реформи у всіх сфе-
рах нашого життя. 

Нехай ці реформи при-
ведуть нашу країну, кожну 
українську сім’ю, кожного 
українського громадянина 
до миру  на нашій землі та 
процвітання. 

Український народ на це 
заслуговує. Ми з вами цього 
достойні. 

Тож, щастя, здоров’я і до-
бра кожному з вас в Новому 
році!

Редакція газети
«На самом деле»

ДВА СЛОВА ПРО ІСТОРІЮ... 
...Перші гучні скандали, пов’я-

зані з історією цього комунально-
го підприємства прокотились по 
району наприкінці весни 2014-го, 
через кілька місяців після того, як 
районну раду, в результаті «лют-
невого районного перевороту» 
(сессії райради, що відбулася 28 
лютого) очолила «вічна револю-
ціонерка» І. Побідаш. Цікаво, як 
вона сама розповідала про цю 
історію 9 квітня 2014 р. на 43-й 
сесії минулого скликання, під  
час свого річного звіту (цитую):

«...На завершення хочу поін-
формувати про найважливіше, 
на мою думку, моє досягнення 
на посаді голови Вишгородсь-
кої районної ради за рік роботи. 
Це — порятунок комунального 
підприємства «Навчально-спор-
тивна база» від знищення, а, 
разом з ним, і порятунок водних 
видів спорту у Вишгородському 
районі.

У травні 2014 р. начальник 
фонду комунального майна Л. 
Кордон доповідною запискою 
повідомила мене про жахливий 
стан КП. Я нагадаю історію, бо, 

(Продовження на стор-х 4-5)Молодий спортсмен-веслувальник проти депутата О. Дзюби. Чи знайдуть вони спільну мову? 

На останню сесію районної ради окрім депутатів та нечислених активістів, які, як правило, 
присутні на кожній сесії міської та районної рад, прийшло кілька десятків представників спор-
тивної спільноти району. В основному — ті,  які мають відношення до веслувального спорту. 
Тренери, спортсмени, їх батьки та родичі. Прийшли лише з однієї причини: оскільки в порядок 
денний депутатами з голосу мав бути внесений проект рішення щодо створення тимчасової 
контрольної комісії Вишгородської районної ради 7-го скликання з питань діяльності КП Виш-
городської районної ради «Навчально-спортивна база».

Правда, з першого разу для створення тимчасової контрольної комісії не вистачило голосів. 
Депутати від цілого ряду політичниих сил не захотіли голосувати, навіть, за внесення цього 
проекту рішення в порядок денний. Мабуть, тому, що представники громадськості були на-
лаштовані різко проти створення такої комісії. Однак, після виступу голови комісії з питань 
комунальної власності, розвитку промисловості, підприємництва та інфраструктури районної 
ради О. Дзюби питання щодо внесення проекту рішення в порядок денний винесли на голосу-
вання повторно. І, все таки, в порядок денний включили. І, кінець-кінцем, за створення комісії, 
все ж, проголосували...

Але виникає питання: звідки таке жорстке несприйняття представниками спортивно-ве-
слувальної спільноти цілком, на мій погляд, вмотивованої спроби депутатів районної ради 
захистити майно, яке належить місцевим громадам району? Більше того: звідки такий спротив 
намаганням просто спробувати розібратися наскільки законно використовується це майно? 
Таке враження, ніби хтось навмисне, протягом довгого часу формував ставлення цих людей 
до місцевої влади як до ворога місцевих громад. Яка лише й чекає, щоб ці громади обікрасти. 
Дивно: влада ж нова... І районна рада тільки що обрана.

Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно звернутися до історії проблеми. 

Навчально-спортивна база має залишатися
в сьогоднішніх межах і працювати на громаду 
району. Незважаючи на форму власності...

Шановні українці!



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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У ВР України
Виступ Я. Москаленка 
на погоджувальній раді 
21 грудня 2015 року 

Передусім я хотів би 
привітати український народ 
і від імені української спіль-
ноти подякувати Європейсь-
кій комісії, яка не дивлячись 
на дестабілізацію влади в 
Україні та загострення вну-
трішньополітичної кризи, 
взяла на себе відповідаль-
ність і прийняла надважливе 
рішення на шляху до безві-
зового режиму.

Щодо останнього пленар-
ного тижня у цьому році, то 
депутатська група «Воля 
народу» не має особливих 
зауважень щодо порядку 
денного.

Пройшло більше 365 днів 
після того, як український 
парламент дав безпре-
цедентний кворум довіри 
програмі Прем’єр-міністра 
Арсенія Яценюка. Ми тоді 
проголосували 341 голос, 
майже всі, хто був у залі, 
підтримали ту програму. Так 
само ми підтримали коалі-
цію. Ми пам’ятаємо, як довго 
писалась коаліційна угода 
рік тому. Ми підтримали ко-
аліцію, проголосувавши за 
всі кадрові призначення 288 
голосами, не дивлячись на 
те, що поза процесом зали-
шились 90 мажоритарників 
і Опозиційний блок під час 
розподілу посад в українсь-
кому парламенті. Але свою 
підтримку ми дали і розділи-
ли відповідальність з коалі-
цією на той час.

Що ми маємо на сьогодні? 
Коаліційна угода не виконана 
навіть на 40%. Пройшов рік. 
Проста констатація фактів:

— за рік Україна стала 
повноправним членом най-
бідніших держав світу;

— ми стали перед ре-
альними загрозами деінду-
стріалізації;

— декларуючи в коаліцій-
ній угоді необхідність підви-
щення енергобезпеки, уряд 
цілеспрямовано займався 
її підривом. Всі видобувні 
галузі енергетики пережива-
ють глибоку кризу.

— допущена обвальна і 
неконтрольована девальва-
ція гривні;

— триває відтік депозитів;
— український банківський 

сектор захлиснула хвиля ма-
сових банкрутств;

— допущена рекордна за 
останні 20 років інфляція;

— заробітна плата впала, 
а заборгованість по її ви-
платі зросла;

— за цей рік отримано без-
прецедентне підвищення та-

рифів ЖКХ;
— уряд весь рік займався 

імітацією реформ;
— декларація успіху у 

сфері децентралізації — 
спроба видати бажане за 
дійсне; доходів на місцях 
більше не стало, а номіналь-
не зростання доходів у міс-
цевих бюджетах в основному 
викликане інфляцією. Тоб-
то реальні доходи місцевих 
бюджетів (з поправкою на 
інфляцію) в порівнянні з ми-
нулим роком значно впали;

— експорт пішов у глибо-
кий мінус;

— провальна медична ре-
форма;

— завалена податкова 
реформа і як наслідок бюд-
жетний процес, а податкова 
реформа Южаніної, яку пи-
сала українська спільнота, 
науковці, підприємці, фінан-
систи і економісти, не взя-
та до уваги Міністерством 
фінансів;

— системна криза-2015 
підштовхує населення пра-
цездатного віку залиша-
ти країну, навіть 20 спор-
тсменів-олімпійців покинули 
власну країну, що у свою чер-
гу є величезним мінусом для 
Міністерства молоді і спорту, 
і є червоною краткою усього 
Кабміну.

Це ще більше віддаляє 
Україну від Європейської 
мрії, а саме — європейських 
стандартів життя.

Депутатська група «Воля 
народу» просить поставити 
на голосування постанову, 
яку ми зареєстрували, щоб 
депутати могли висловити 
своє ставлення до роботи 
уряду за 2015 рік. Це не є 
резолюція недовіри, для ви-
несення на голосування якої 
необхідно 150 голосів.

Але це є свого роду сиг-
нальне голосування, яке ми 
останнім часом полюбляємо 
ставити у парламенті перед 
важливими голосуваннями. 
Це є сигнальне голосування, 
щоб показати відношення 
депутатів. Ми всі поверну-
лись з округів, ми знаємо 
настрої населення щодо ро-
боти уряду. Просимо не ігно-
рувати і поставити цю поста-
нову. Далі це буде як сигнал 
для коаліції. Прошу не шан-
тажувати країну розвалом 
коаліції. Коаліція повинна 
бути і повинна працювати. 
Коаліції нічого не заважає 
сьогодні переформовувати 
уряд і не стояти на місці.

Дякую за увагу!

Некоторые воспринимают 
позицию катедры по разным 
вопросам национального 
бытия как нечто нерушимое, 
автентычное и цельное, шо 
та пысанка в крашеной луком 
шкаралупке. Типа мы, выря-
чивши очи, скачем на повер-
женном кацапе, в правой 
длани у нас двухслойный 
жовто-блакытный коктейль 
соборной горилки, в левой 
— нежинский огирок, нако-
лотый на трызуб. Ну и орем 
«Гей, соколы», або «Лента за 
лентою» — в зависимости от 
того — Зрада у нас чи Пере-
мога.

Я, честно говоря, иногда 
так и делаю — когда никто не 
видит. Но в остальное время 
сохраняю ледяное спокой-
ствие по вопросам внутрен-
ней политики. Я так считаю, 
что никакая внутренняя по-
литика нам не повредит, а 
если мы напорем какую-то 
фигню, то значит — так нам 
и треба. Дети должны время 
от времени лизать розетки и 
прыгать с крыши сарая с зон-
тиком вместо парашюта. У 
меня вольфрамовые нервы, 
а адреналином я запиваю 
спирт.

Но бывают моменты, когда 
даже мои нервы из вольфра-
ма перегреваются, и начина-
ют светиться шо нить нака-
ливания в лампочке, хочется 
закрыть ноутбук и гепнуть им 
кого-то по голове. И еще раз, 
и еще, и еще, и лупить до тех 
пор, пока в каше из тексто-
лита и мозгов не смешается 
память оперативная и орга-
ническая.

Все-все, никуда звонить не 
надо, я уже взял себя в руки. 
Извините, сорвался.

*   *   *
Вывела меня из себя нало-

говая реформа. Многие в кур-
се этой пэрипэтии, а многие 
нет — но, чтобы дошло до 
каждого, изложу профански, 
низводя до водорода. Типа 
есть два проекта — главы 
Налогового Комитета Нины 
Южаниной и министра фи-
нансов — Наталии Яресько. 
Ну, или скажем так — про-
грессивная и консервативная. 
Кому надо — гуглит и насла-
ждается нюансами.

За схваткой двух налого-
вых идей и концепций заво-
роженно наблюдал весь наш 
многострадальный народ — 
по крайней мере те, кто пла-
тят налоги. То есть те, у кого 
вообще есть деньги, с кото-
рых платят налоги. Те, у кого 
денег нет, понятно, такими 
вещами не парятся (хотя и 
зря), но зато все остальные... 
Я знаю одну заклопотану гар-
несеньку жиночку, мать тро-
их детей, которая однажды 
шесть месяцев не ходила к 
маникюрше. При слове «на-
логи» она закатывает лек-
цию с истерикой на акаде-
мический час, сводящуюся к 
двум взаимоисключающим 
тезисам: «Так жить нельзя» 
и «Надо как-то жить». У нее, 
кроме троих детей, еще и ма-
газин. И тут, выходит, надо 
или детей бросать, или ма-
газин, потомушо по деньгам 
она и то, и другое одновре-
менно не тянет. Детей она не 
бросит, а магазин не бросит 
ее. Ну и вся надежда то ли на 
Южанину, то ли на Яресько, 
то ли на веревку с мылом.

(Заметьте, шо я специаль-
но не упоминаю какая ре-
форма лучше, чтобы не про-
воцировать спор, да и дело 
вообще не в этом).

Поэтому интерес к налого-
вой реформе понятен. Даже 
если у тебя нет денег, с ко-

торых собираются налоги, а 
сам ты бомж, собирающий 
бутылки, то должен пони-
мать — с косым фискалом 
народ станет бухать меньше, 
бутылки станут редкостью, и 
результат налогового комба-
та скажется даже на тебе, о, 
спящий на скамейках немы-
тый Будда «Дай закурить» 
Петрович.

*  *   *
Итак, гонг. Ото все коро-

левские рати, укрепленные 
группами экспертов и совет-
ников, собрались друг напро-
тив друга в день «Д», час «Ч», 
минуту «М» и секунду «С», 

чтобы биться за свою версию 
налоговой реформы. Вышел 
анноунсер, дернул с потолка 
микрофон на проводе и ска-
зал: «Нау-у-у-у-у... файт!»

Они не договорились.
Блин, они тупо не догово-

рились. Вот просто так взяли 
— и не договорились. Они 
там чото по копейкам согла-
совали, типа пешки разменя-
ли, а в остальном — никак. И 
решили попробовать догово-
риться через год. Перенесли, 
так сказать, матч. Взяли пау-
зу.

Ну шо тут непонятного? — 
не договорились, и все.

*   *  *
Экономика страны катится 

в сраное говно, держава ве-
дет тяжелейшую гибридную 
войну, фактически первая из 
крупных стран испытавшая 
на себе это в новом времени. 
Стало положняком платить 
два налога — например «на 
армию» и «для армии» — 
офигенный семантический 
анекдот, это разные нало-
ги, оказывается, волонтеры 
подтвердят. Потому что «на 
армию» — это в жопу по ра-
кушки, а «для армии» надо 
давать отдельно. Бо паперед-
ники украли все на сорок лет 
вперед. Страна оборвала тра-
диционные экономические 
связи с нефтяными мавпа-
ми, связи хоть и уродливые, 
но как-то существовавшие, и 
пытается вписаться в новую 
экономику человеческого 
мира — понимая, что за ней 
будущее, але сладко сразу 
не будет. Мы первая страна 
такого веса, которая пытает-
ся самостоятельно выйти из 
постсовка, и нам тяжелее, 
чем дргим. Да, нам трудно, 
но мы уже разогнались почти 
до первой космической.

И нам нужна налоговая ре-
форма. 

Не сегодня нужна. Вчера.
А вы, блин, год разраба-

тывали аж две реформы, и, 
сидя в соседних зданиях, не 
смогли договориться? За-
чем мы вообще вас слушали, 
если цена этому шоу — ти-
хий пук и «приходите через 
год»? А Налоговый Комитет 
ВР, как известно, находится 
чуть дальше Печерска, на Си-
риусе, куда свет идет восемь 
лет. То есть они вообще не 
знали, чо тут да как, вдруг 
им перед мыколайками слу-
чайно попали на глаза ка-
кие-то бумажки. Налоговый 
комитет вытащил из ушей 
затычки плеера, поставил 
на бортик бассейна коктейль 
с трубочкой и зонтиком, и 
бегло просмотрел. Не-е-е, 
сказал Налоговый комитет, я 
такое рекомендовать не буду. 
Давайте еще доработайте, 

конец связи.
А шо такое, почему не по-

лучилось договориться у 
двух тетечек? Сурдоперевод-
чика с китайского на шумер-
ский не нашли? Шо у нас там 
пишут средства массовой ин-
формафии?

«Дело даже не в конфлик-
те Наталии Яресько и Нины 
Южаниной, а в тонкой поли-
тической игре. Ее цель — не 
отправить в отставку, но ос-
лабить позиции премьера 
Арсения Яценюка и показать 
неэффективность работы 
правительства.»

Ага, тонкая политическая 

Налоговнюки, або 
Или шах, или ишак

игра. Игра. Тонкая. Да еще 
и политическая. Так, спо-
койно. А то я опять начинаю 
светиться. Вы офигели. Во-
обще все. В тяжелой форме. 
Вы там сидите чуть ли не в 
одной комнате, и не можете 
себе ладу дать, потому что 
сраные амбиции, тонкая по-
литическая игра и прочие 
энтрыги, нам, простому по-
сполитству, непонятные. Да-
вайте, мы еще годик пожи-
вем по старому, пока вы свой 
тонкий политический пре-
феранс пересдадите и беско-
нечные распасы покрутите с 
выходом через девятерную. 
А фули вам стесняться? — 
платим-то мы за игру.

*   *   *
Примерно так я объяснял 

вчера свое вольфрамовое 
свечение от люти Сергею 
Довгалю. Прикинь, говорю, 
привозишь ты свою жену ро-
жать в роддом. У нее воды 
отошли, ее пузатую увозят на 
каталке в зал, а ты сидишь в 
коридоре, нервно хрустишь 
пальцами. И через час ее 
такую же пузатую и орущую 
выкатывают назад.

— Шо за фигня? — оторо-
пев спрашиваешь ты.

— Понимаете, врачи не 
пришли к согласию, — от-
вечает медсестра. — Один 
говорит, что рожать надо 
консервативно, другой — что 
прогрессивно. В общем, дис-
пут накалился, светила рас-
сорились и разъехались по 
домам.

— А нам шо делать? — хо-
ром спрашиваете вы с женой.

— Приходите рожать чуть 
позже. Вы же хотите, чтобы 
ваш ребенок родился наилуч-
шим образом, а не как попа-
ло? Ну вот, значит надо по-
терпеть.

*   *   *
Нина Петровна, чи Наталья 

Ивановна, чи хто там вас на 
руку напялил, и говорит ва-
шим голосом.

Понятно, что вы не бились 
лично за свои проекты в бас-
сейне с каолином, на потеху 
публике таская друг друга 
за волосы. Это не кэтфайт, 
за каждой из вас стоит своя 
якудза, а вы только ее гово-
рящие аватары.

Мне насрать на ваши под-
коверные расклады. Прямо 
под тот самый ковер. Я по-
нимаю, что никто из вас не 
пострадает никоим образом, 
чем бы эта реформа ни за-
кончилась. Шо все эти проек-
ты пригодятся исключитель-
но для ваших портфолио, 
которые помогут вам в буду-
щем устроиться финдиректо-
рами серьезных компаний. И 
шо вас не уволят с записью 
в трудовой книжке «рукожо-

пые дебилы» и не напишут в 
резюме «фотогеничная бух-
галтерша с театрально-дра-
матическими талантами». Я 
понимаю, что или шах пом-
рет, или ишак, а вы и того, и 
другого переживете.

Возьмите свою зарплату 
за пять лет вперед, и сгинь-
те к такой-то матери. Вместе 
со своими якудзами и ава-
тарами. Вообще все. Это нам 
дешевле обойдется. Можете 
даже прибрать на память ды-
рокол из кабинета. Только 
сгиньте отсюда. Пусть при-
дут грузины и литовцы, если 
вы ни фига, кроме проектов 
и дискуссий производить не 
умеете. 

Перенести реформу на 
2016 год, чтобы сработало в 
2017 году, потому что вы не 
договорились... — вы соби-
раетесь все это время полу-
чать зарплату? Моя знакомая, 
мать троих детей и заложни-
ца магазина, говорит, что она 
столько не потянет.

Она говорит, что пока вы 
не решите по реформе — она 
ничего платить не будет. Бу-
дете пять лет решать — пять 
лет она не будет платить, и 
мутить уклонение любым 
способом. Я считаю, что это 
справедливо, и вообще все 
так делать должны. Всем на-
родом. Нет реформы — нет 
налогов. Это логично, я с ка-
ждой книжки плачу две грив-
ны налога — так я издамся в 
сопредельной стране, прода-
вать буду по интернету, а по-
лучать на киви. А вы там себе 
договаривайтесь до седых 
яресек. Я лучше лично занесу 
на детский сад, поликлинику 
и в ЖРЭО-418 — если даже 
там сантехники стырят мой 
частный налог, то в ближай-
шем ганделыке его и про-
пьют, что простимулирует 
экономику района и оздоро-
вит инвестиционный климат.

Хотя вам пофиг, понятно. 
Ваш буриданов ишак с голоду 
не помрет.

Вот честное слово, лучше 
бы вы в бикини и каолине за 
патлы друг друга тягали — 
пользы для экономики тоже 
никакой, но если не хлеб, так 
хоть зрелища.

*   *   *
Я всегда за конструктивные 

решения, поэтому, критикуя, 
предлагаю. У меня есть ми-
нимум три способа выхода 
из ситуации:

1. Бросить монетку, на ос-
новании «орла» или «решки» 
выбрать один из двух проек-
тов. Монетку в пять копеек я 
дам безвозмездно.

2. Собрать на кафедре две 
тысячи долларов, нанять мо-
лодых специалистов из бли-
жайшего аудита и заказать 
им новый налоговый кодекс 
за сутки. Сделают — верняк, 
на крайний случай отксерят 
уже работающий закон из со-
предельной страны.

3. Закрыть всех этих тон-
ких политических игроков 
в налоги в комнате без еды, 
воды и туалета, шо того 
Хому Брута в церкви с Пан-
ночкой, заколотить дверь 
крест накрест, и не выпускать 
пока не договорятся.

Налоговый Комитет Вер-
ховной Рады в любом случае 
вызвать телеграфом со звезд, 
а по прибытию расстрелять к 
такой-то матери. 

Или записать в секцию 
настольного тенниса, чтобы 
они все таки научились при-
нимать решения в реальном 
времени. А пропустил мячик 
— тогда опять расстрелять.

Добранич.
Look Gorky

Кілька слів без протоколу... 
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Живемо 
як в Африці...

А тепер давайте розберемося, 
чи великий це подвиг — знай-
ти 10 млрд. гривень після того, 
як протягом 2014-2015 років 
уряд та НБУ свідомо знищува-
ли банківську систему, обвалю-
вали гривню, не вживали ніяких 
заходів для закриття дірок на 
митниці, яка є потужним джере-
лом поповнення держскарбниці, 
знищення численних корупцій-
них схем у бюджетних установах. 
Без сумніву: більшість громадян 
оцінили соціальну акцію уряду як 
знущання.

«Підвищення мінімальної за-
робітної плати всього на 13%, 
коли інфляція сягає більше, як 
75%, є просто смішним. Уряд 
повинен розуміти, що низькі зар-
плати стримують ріст економіки. 
На моє переконання, що уряд 
мав можливість збільшувати 
рівень доходів поступово, у міру 
росту інфляції, натомість перед 
виборами вирішив влаштувати 
піар-акцію. Ринок звужується че-
рез низьку купівельну спромож-
ність громадян, в такому разі 
падають не лише торгівельні 
обороти, а й виробництво, країна 
втрачає робочі місця, а бюджет – 
податки. Коло замкнулося…»

Із 1 вересня тарифи на елек-
троенергію зросли на 23%, на 
опалення — 70% порівняно з 
торішніми, а тарифи на газ за 
останні півроку збільшилися в сім 
разів, збільшуються відповідно 
і тарифи на прибирання прибу-
динкової території на 50%.

Так що обіцяне підвищення не 
покриє навіть плати за новими 
комунальними тарифами.

А в скільки разів подорожчали 
одяг, взуття, продукти харчуван-
ня, медикаменти?

«Треба знову затягувати па-
ски заради світлого майбутньо-
го!», — цей заклик українці чують 
упродовж кількох років. Бреха-
ли постійно комуністи, брешуть 
політики, які називають себе де-
мократами. Якось можна б було 
б потерпіти, якби перебивалися 
всі, зокрема й вожді. Але між 
ними і народом прірва. Знаю 
людей, які помирають з голоду, 
дуже багато пенсіонерів, які на 
межі між життям і смертю, яких 
уже ховають в могили із-за того, 
що не має за що купити продук-

За природньо-кліматичними умовами Україна — держава 
європейська, а за рівнем життя — африканська.

Внаслідок девальвації гривні мінімальна заробітна плата 
впала із 150 доларів у 2013 р. до 51,8 у 2015 р., тобто до рівня 
Гани, Замбії, Чаду. Для наших громадян цей різкий обвал став 
ніби ударом під дихало, тут же одержали в щелепу від інфляції 
(75%), а по потилиці — підвищення тарифів на газ, тепло, тери-
торію, електроенергію.

Опинилися наче в ролі нокаутованого спортсмена, якому 
лікар мацає пульс і підносить до носа ватку з нашатирем, аби 
прийшов до тями.

Бо й насправді, заява Прем’єра про підвищення з 1 вересня в 
Україні розміру мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій 
та зарплат для бюджетників — це щось на кшталт отакої ватки.

«Таким чином, мінімальна заробітна плата, яка сьогодні в 
країні становить з 1 вересня цього року сягне 1378 гривень», — 
гордо заявив глава Кабміну.

тів харчування та ліків, багато 
українців почорніли від біди, три-
воги і злиднів, окремі, щоб вижи-
ти, стали справжніми неграми за 
рівнем життя і через тяжку працю 
на своїх городах…»

Можливо, наші керівники за-
були, що у державі, яка нази-
вається Україна, за яку боролися 
на Майдані кращі сини ї дочки, 
де окремі з них не повернулися 
живими, людина, її життя та здо-
ров’я, честь і гідність, права і сво-
боди є найвищою цінністю.

25 жовтня 2015 року відбули-
ся вибори до місцевих рад. Нам, 
виборцям, потрібно було добре 
подумати, за кого віддати свій го-
лос, щоб потім не було соромно, 
що ми маємо таку владу. Сподіва-
юся, що ми зробили правильний 
вибір і обрали тих, хто буде за-
хищати права простих громадян.

Прошу, щоб громада об’єд-
нувалась і згуртовувалась, щоб 
почули нас кожного у Раді, на 
зібранні, на громадських слухан-
нях, прислухались до думки на-
селення, щоб на сесіях районної 
та міських радах завжди прості 
виборці змогли виступити, і вла-
да прислухалась до порад своїх 
виборців. 

Було б правильним, щоб на 
сесіях районної та місцевої ради 
в кінці порядку денного стояло 
питання різне, в якому можна 

було вислухати думку кожного 
виборця; це дасть можливість 
керівникам рад і депутатам знач-
но покращити свою роботу.

Мабуть вже настав час, щоб 
кожен виборець міг висловити 
свою думку, внести своє заува-
ження та пропозиції, щоб місцеві 
депутати прислухалися до порад 
виборців, і пора вже привчити об-
ласть, центральні органи влади 
не давати вказівки згори, як нам 
жити і що робити. Варто добити-
ся говорити правду, не боятися 
труднощів і складнощів.

Мільйони трударів, які все своє 
життя сумлінно працювали та 

розбудовували державу, після 
виходу на заслужений відпочи-
нок, опинилися на узбіччі життя. 
Влада старанно робить вигляд, 
що проблеми пенсіонерів її не об-
ходять, і не збирається виправ-
ляти становище. Український 
пенсіонер, фактично, є жертвою 
соціальної катастрофи. 

Мільйони пенсіонерів продов-
жують страждати від «реформа-
торських» нововведень правля-
чої коаліції.

А що ж робить влада в той час, 
коли переважна більшість пен-
сіонерів прокидаються в ранці з 
думками про те, як пережити ще 
один день?

«Переважна більшість жителів 
України вважають, що реформи, 
які обіцяв Майдан, не відбулися, 
тому вони розчаровані у лідерах. 
Люди відчувають, що нинішнє 
керівництво країни не може про-
штовхнути реформи».

Потрібні відповідальні висо-
копосадовці які повинні в роботі 
показати свій професіоналізм, які 
знають що потрібно зробити щоб 
врятувати країну, а це можуть 
зробити керівники які чесні, сум-
ління, працьовиті, мають знання 
і досвід і будуть відповідальними 
за доручену справу перед наро-
дом України.

В.Стрільчук, ветеран праці 
м.Вишгород

Алло, Кабмін!

 Пройшли вибори. Оприлюднені результати. Ті, кого обрав народ, 
зручно вмостилися в кріслах і пишаються, пишаються, пишаються.

Саме час згадати те, що обіцяли вони перед виборами. Може вже 
навіть почали виконувати ?

Отже, Вишгородський міський голова обіцяв щодо житлово-кому-
нального господарства :

— проведення комплексної перевірки та аудиту міських комуналь-
них підприємств — до кінця 2015 року;

— оптимізацію штатів підприємств та ефективне використання ко-
штів, отриманих від населення як сплату комунальних послуг — до 
кінця 2015 року;

До кінця 2015 року залишилось всього нічого, тож скоро дізнає-
мось на що і за якими цінами витрачають наші грошики КПЖ і КГ та 
«Водоканал». І новий керівник КПЖ і КГ міському голові в поміч. 

Доречі, про начальника КПЖ і КГ. Ось голова вишгородської «Са-
мопомочі» Дрьомін в своїй газеті обіцяв наступне:

— усі призначення на управлінські посади повинні відбуватися че-
рез відкриті конкурси;

А начальника КПЖ і КГ призначили без конкурсу. Непорядок. Обі-
цянка — для дурника цяцянка ? Чекаємо реакції пана Дрьоміна. Тим 
більше, що пан Дрьомін є членом депутатської комісії з комунально-
го господарства.  

А головою комісії з комунального господарства та благоустрою 
депутати затвердили Юрія Попова. Попов був головою цієї комісії 
і в минулому складі міськради. Цікаво, а чому депутати знову його 
затвердили головою? За видатні досягнення у відстоюванні права 
вишгородців на отримання якісних  комунальних послуг? Чи, може, 
робота КПЖ і КГ всіх задовольняла? Чому ж тоді зняли керівника  
КПЖ і КГ Шененка? Де логіка?

От я ніколи не чув про засідання цієї комісії і про якісь розглянуті 
там питання. Ніколи не чув про те, щоб комісія перевіряла пра-
вильність затверджених міськвиконкомом комунальних тарифів, як  
комісія контролює витрачання коштів, що сплачені мешканцями за 
компослуги та про кошти, що виділялися з міського бюджету КПЖ і 
КГ для капітальних ремонтів міського житлового фонду та на благоу-
стрій міста. А це 5 мільйонів гривень на рік. За 5 років — 25 мільйонів! 

Пане депутат Попов, де звіт про витрачені кошти? Чому Ви, як де-
путат, жодного разу за 5 років не звітувалися перед своїми виборця-
ми, як того вимагає закон?  Всі, звичайно, раді з того, що міськрада 
продовжила Вам право оренди земельних ділянок під Вашими мага-
зинами до 2020 року. Але і про народ не забувайте. Ви тепер є депу-
татом від партії Юлії Тимошенко. Тож беріть приклад з Вашої лідерки 
у боротьбі за низькі та якісні комунальні тарифи. І колега Дрьомін з 
«Самопоміччю» Вам в поміч. Надія є!

                                                                       Микола Лівобережний

Надія є? Начебто...

Розширена комісія по КПЖ і 
КГ. Присутні міський голова, се-
кретар ради, нач. фін. відділу, 
профільний зам, директор КПЖ і 
КГ, майже всі голови комісій і го-
лови фракцій. Дуже цікава тема 
й висновок, що саме через КПЖ 
відмивалися кошти, дуже великі 
кошти: 

— борги по зарплаті майже за 
чотири місяці (приблизно 2 млн);

Ну ось, є робота для Юри Попова, голови депутатської комісії  з 
комунального господарства та благоустрою, що був обраний депута-
том Вишгородської міськради від партії  «Батьківщина» на останніх 
виборах.

12 грудня 2015 року відбувся з’їзд партії  «Батьківщина».
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко дала новообраним 

депутатам місцевих рад завдання, серед яких — реальне зменшен-
ня тарифів, відновлення видачі сертифікатів на землю та боротьба 
з корупцією.

Про це Тимошенко заявила на з’їзді «Батьківщини» у Києві, пові-
домляє Укрінформ. 

«Мій прямий наказ: повертайтеся додому і, насамперед, сформуй-
те функціональні групи для дослідження формування кожного тари-
фу», — заявила Тимошенко.

На її думку, депутати від «Батьківщини» мають вивчити ситуацію з 
постачальниками води, тепла, електрики і, у разі необхідності, ство-
рювати слідчі комісії з цих питань.

Як я зрозумів, лідерка БЮТ дала чітку вказівку своїм членам не-
гайно створити і очолити слідчі комісії по тарифах на комуналку.

Чи, може, у когось є довіра до тих тарифів на комунальні послуги, 
що їх затвердив Вишгородський  міськвиконком в 2012 році за по-
данням керівника КПЖ і КГ Шененка ?

Майбуть, єдина людина, що довіряла Шененку, і був Юра Попов, 
який був головою депутатської комісії  з комунального господарства  
та благоустрою з 2010 по 2015 рік.  Мовчав він, як риба об лід, усі 5 
років. Ібо, молчаніє — знак согласія! Ги-ги...

Невже взнаємо звідки у Б. Руденка «Мерседес»?..
— аренда якогось там трактора 

— 300 тис. з копійками;
— паливно-мастильни матеріа-

ли — майже 300 тис;
— заправка авто директора — 

майже 21 тис в місяць;
— оренда автівки своєї — 250 

грн/ година;
— 2013-2014 відкриті виконавчі 

впровадження по КПЖ і КГ (тоб-
то, за сумою борга потрібно ви-

плачувати 10% виконавцю). 
Це так, якщо коротко... 
Але саме цікаве, що оплата за 

тарифами від населення — май-
же 100 відсотків. Тобто ми бачи-
мо, що основна складова саме 
корупційна! І це тільки квіточки, 
які «накопала» новий директор 
КПЖ. А в мене питання: невже 
винуватий один М. Шененко? 

Микола Лівобережний

Тимошенко хоче у місцевих 
радах слідчі комісії з тарифів

Якось так вийшло, що сьогодні в нас відбувся такий собі 
«бенефіс» нашого постійного дописувача Миколи Лівобереж-
ного — автора, справжнє прізвище якого нам, навіть, невідо-
мо. Єдине, що ми можемо сказати — це те, що він (чи вона) 
непогано обізнаний (обізнана) з ситуацією в місті загалом та 
у місцевій владі зокрема. Причому, відгукується (через елек-
тронну пошту редакції), практично, на кожну, більше чи менше 
значущу подію. Однак, на жаль, ми далеко не в кожному но-
мері можемо оприлюднувати думки цього автора. Як, до речі, і 
матеріали інших авторів, що є активними дописувачами нашої 
газети. 

Ми вибачаємося за це і зобов’язуємося друкувати ваші ма-
теріали, шановні дописувачі, якомога частіше. Адже, газета ви-
дається, в першу чергу для того, щоб доносити до влади саме 
думку читачів — звичайних жителів нашого міста та району.   



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

4 №36(279), пятница, 25 декабря 2015 г.
Вышгородщина 

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

Проблема

ДОВІРЕНІСТЬ № 2

Місто Київ, п’ятнадцятого травня дві тисячі п’ятнадцятого року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬ-
НО-СПОРТИВНА БАЗА «ОЛІМПІК СІТІ» (далі - Товариство), ідентифікаціїішій 
код за ЄДРПОУ 39773655, в особі директора Кириченко-Стасюк Лариси Петрівни, 
яка діє на підставі Статуту, цією довіреністю уповноважує громадянку України:

Бражнікову Тетяну Олексіївну, яка мешкає за адресою: Київська область, м. 
Вишгород. вул. Мазепи, 10 кв. 26, паспорт серії..., виданий Вишгородським РВГУ МВС 
України в Київській області 01.07.1998р.. ідентифікаційний номер..., та громадянина 
України:

Павличенка Сергія Леонідовича, який мешкає за адресою: м. Київ. вул. По-
лярна 13 кв..., паспорт серії..., виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
18.01.2001 р., ідентифікаційний номер...,

які можуть діяти як разом так і кожен окремо, бути представником Товариства 
у всіх компетентних органах, підприємствах, установах та організаціях, незалежно 
від їх форми власності та підпорядкування з усіх без винятку питань, з усіма пра-
вами, наданими чинним законодавством, в тому числі, але не виключно, у відповід-
ній державній адміністрації, державного реєстратора, в дозвільній системі, органах 
МВС, податковій інспекції, Пенсійному фонді, органах нотаріату, статуправління, в 
фондах соціального страхування, установах банку, фонді зайнятості, кооперативних 
громадських, приватних організаціях тощо, з усіх питань діяльності ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНА БАЗА 
«ОЛІМПІК СІТІ».

Для цього надаю представнику право: підписувати, подавати та отримувати всі 
необхідні довідки та документи, включаючи заяви, запити, відповіді на них, а також 
виконувати всі інші юридично значимі дії необхідні для виконання цієї довіреності.

Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам і дійсна 
до тридцять першого грудня дві тисячі п’ятнадцятого року.

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАВЧАЛЬНО- СПОРТИВНА БАЗА «ОЛІМПІК СІТІ»

м. Київ                                                                                                   «21» квітня 2015 р.

Присутні: Засновники (Учасники) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНА БАЗА «ОЛІМПІК СІТІ»:

1. Власенко Володимир Володимирович;
2. Дрьомін Юрій Борисович;
3. Чернецький Юрій Іванович.
(що в сукупності мають 100% голосів, збори вважаються право спроможними прийма-

ти рішення з усіх питань порядку денного)
Запрошені: Кириченко-Стасюк Лариса Петрівна.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Засновників (Учасників) ТОВАРИ-

СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНА БАЗА «ОЛІМПІК 
СІТІ» (надалі - ТОВ «НСБ «ОЛІМПІК СІТІ», Товариство).

2. Про створення ТОВ «НСБ «ОЛІМПІК СІТІ».
3. Про затвердження розміру Статутного капіталу ТОВ «НСБ «ОЛІМПІК СІТІ».
4. Про призначення Директора ТОВ «НСБ «ОЛІМПІК СІТІ» та уповноваження одного з 

Засновників (Учасників) Товариства на укладення з ним Контракту.
5. Про затвердження Статуту ТОВ «НСБ «ОЛІМПІК СІТІ».
6. Про визначення місцезнаходження ТОВ «НСБ «ОЛІМПІК СІТІ».

По І питанню:
Слухали: Дрьоміна Ю.Б., який звернувся до Загальних Зборів Засновників (Учасників) 

ТОВ «НСБ «ОЛІМПІК СІТІ» з пропозицією обрати Головою Загальних Зборів Власенка В.В., 
Секретарем Загальних Зборів — Чернецького Ю.І.

В обговоренні прийняли участь всі присутні.

може є люди, які взагалі нічого 
не знають про це…

Це підприємство в квітні 2011 
року ми отримали з комуналь-
ної власності Київської обласної 
ради з боргами по податках у 
сумі майже 190 тис. грн. Які, 
якщо сплатити хоч 1 гривню, з 
пенею і штрафами виростали 
до 600 тис. грн.

Крім того, за якимось дивним 
рішенням, не знаю, хто це прий-
мав, у грудні 2013 року 8 охорон-
ців, які охороняли цю базу, були 
виведені із штату… і почали от-
римувати зарплати від фізичної 
особи… З вашого дозволу я поки 
що цю особу не буду називати, 
так як вона дуже високопостав-
лена, я не хочу ходити в суд…  

Моя перша спроба розібра-
тись у ситуації наштовхнулась 
на повну блокаду з боку колиш-
нього директора НСБ, а потім і 
неприкритий шантаж та цьку-
вання людьми, яким «благодій-
ник», якого я не називаю, затри-
мував зарплатню.

Я не є людиною бізнесового 
мислення, про це всі знають, 
але інтуїція мені підказувала, 
що те, що мені намагаються 
нав’язати — що база збитко-
ва, що тільки конкретний ін-
вестор може нас врятувати… 
я відчувала, що це все фарс і 
брехня. Але… допомагало мені 
небагато, більшість створю-
вала протидію. Було відчуття, 
що не так і складно зробити 
НСБ діючою, а з часом і успіш-
ною базою. Але, озвучивши свої 
думки на одній із колегій райра-
ди, я наштовхнулась на прямий 
спротив райдержадміністрації. 
Я як зараз це пам’ятаю, бо я 
дуже емоційна людина, і сприй-
маю все емоційно… Тоді, в особі 
заступника Вишгородської РДА 
Овчиннікової Тамари Григорівни, 
яка сказала, що без 6 млн. грн.. 
ну, ніяк. От як у нас є 6 млн., то 
ми можемо щось робити, а якщо 
нема, то ми повинні робити 
те, що до нас. (Зверніть увагу, 
шановні читачі, на статутний ка-
пітал ТОВ «Навчально-спортив-
на база «Олімпік Сіті» в 5 млн. 
грн. — авт.). Знову глухий кут. 
Мені необхідна була якась під-
тримка, консультація… І оця 
потреба у однодумцях занесла 
мене в кабінет першого заступ-
ника міністра молоді та спорту 
Уманець Ніни Дмитрівни. Люди-
на повністю підтримала... Так 
само підтримало нас Управління 
фізкультури і спорту КОДА... 
Проводимо нараду… і знов — 
мене об землю.

Якою була моя радість, коли 
до мене прямо перед якоюсь із 
сесій прийшла ініціативна група 
колишніх спортсменів, а зараз 
батьківського комітету дитя-
чо-юнацької спортивної школи 
з водних видів спорту. Які під-
твердили моє переконання, що 
не все у навчально-спортивної 
бази так погано, як малюють. 
Вони висловили готовність взя-
ти на себе частину роботи по 
порятунку веслувальної бази...

...Коли мої спроби вкотре 
зайшли в глухий кут, активі-
сти-веслувальники спільно з 
кореспондентом зняли сюжет 
про навчально-спортивну базу, 
в якому було і моє інтерв’ю, 
яке вийшло на каналі «Еsргеssо 
Т\/» і було розтиражоване у ме-
режі Інтернет. За щасливим 

збігом, цей сюжет переглянув 
новообраний керівник Федерації 
академічного веслування Украї-
ни Володимир Власенко. Він не 
повірив запевненням того ж 
благодійника, і відомої людини 
всеукраїнського рівня, одного 
з 450-ти, про те, що все у нас 
чудово, а приїхав сам перевіри-
ти правдивість моїх слів. Був на 
базі, був в наших кабінетах, піс-
ля того, як побував в кабінетах, 
він зрозумів, що ми рухаємося… 
в страшному напрямку.

З того часу ми працюємо як 
одна команда. Упевнено просу-
ваємось до нашої спільної мрії — 
створення на базі НСБ показової 
бази з олімпійської підготовки 
cпортсменів-веслувальників...

Дякувати Богу, колишній ди-
ректор, завданням якого, оче-

видно, було довести базу до 
краху, сам написав заяву на 
звільнення. До речі, він не вів ні 
бухгалтерської документації, 
він відганяв людей, які там на-
магалися хоч трохи порядок на-
вести чи пофарбувати щось… 
Ну, тому, що такі в нього були 
завдання. Показати, що ця база 
— це щось страшне...».

Залишається додати дві речі.
Перше. І Побідаш — депутат 

райради з досвідом: у 2006-2010 
р. р. вона довгий час керувала 
найбільшою фракцією БЮТ і була 
головою «земельної» комісії. У 
скликанні 2010-2015 р. р. очолю-
вала фракціюа «УДАР» та була 
членом комісії з питань бюджету, 
фінансів, цінової політики, со-
ціально-економічного та культур-
ного розвитку.

Навчально-спортивна база має
і працювати на громаду району. 

Підприємство, про яке йдеться,  
за словами І. Побідаш, район от-
римав від облради в квітні 2011 
р. «Крім того, — дивується вона, 
— за якимось дивним рішенням, 
не знаю, хто це приймав, у груд-
ні 2013 року 8 охоронців, які охо-
роняли цю базу, були виведені із 
штату…».

Складається враження, що 
І. Побідаш потрапила в крісло 
голови ради  безпосередньо з 
планети Марс. Або з Місяця. Без 
пересадки в районній раді. Бо, 
якби вона була добросовісним, 
чесним і сумлінним депутатом, і 
виконувала б свої обов’язки чле-
на  відповідної комісії, то заціка-
вилась би роботою районного КП 
ще в 2011 р. Однак, я не пам’я-
таю, щоб це питання піднімалось 
нею на сесіях.

Друге. Вже після того, як І. 
Побідаш очолила райраду, ко-
лишній директор кілька разів 
звертався до неї за допомогою. 
Працювати із заарештованими 
рахунками та без зарплати він не 
міг. Але І. Побідаш, замість того, 
щоб хоч чимось йому допомогти, 
звинувачувала його... у бездіяль-
ності. А Я. Москаленка, який 
довгий час платив охоронцям та 
директору, щоб вони зберегли на  
базі, хоча б, те, що залишилося 
(і який, практично, силою забрав 
це підприємство у облради, яка 
вже почала «дерибан» цієї зе-
мельної ділянки),  звинувачувала 
у тому, що він... банкрутить під-
приємство. Вдумайтесь, шановні 
читачі: не вона, голова районної 
ради своєю бездіяльністю бан-
крутить підприємство райради, 

07 грудня 2015 року
Голові Вишгородської районної

Ради
Кириченку Р.М.

Шановний Ростиславе Миколайовичу!

У відповідності до Договору оренди №20/15 від 06.07.2015 року об’єктів нерухомого майна, 
які перебувають на балансі Комунального підприємтсва Вишгородської районної ради «Навчаль-
но-спортивна база», що розташоване за адресою: Київська область, м.Вишгород, вул.Спортивна. 
1; Фонд комунального майна Вишгородського району та Комунальне підприємство Вишгород-
ської районної ради «Навчально-спортивна база» передають в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті» комунальне майно Вишгородської 
районної ради Київської області, а саме:

• їдальню (літера Б) площею 371,7 кв.м.
• Медпункт (літера В) площею 97,69 кв.м.
• Гуртожиток (літера Д) площею 129,7 кв.м.
• Літній будинок (літера Є) площею 90,9 кв.м.
• Літній будинок (літера Ж) площею 103,6 кв.м.
• Літній будинок (літера Є) площею 100.0 кв.м.
• Приміщення в адміністративному будинку (літера І) площею 10,5 кв.м.

При цьому, згідно з п.1.4. Договору визначено, що майно, яке передається в оренду з метою 
організації спортивних заходів, забезпечення умов навчально-тренувального процесу та навчаль-
но-тренувальних зборів спортсменів, організації змістовного відпочинку і дозвілля сімей та молоді.

Пунктом 5.3. Договору Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно за цільовим 
призначенням у відповідності до пункту 1.2. цього Договору. В свою чергу, порядок цільового 
використання орендованого майна визначений п. 1.4.

При цьому, під час виїзду на вказану територію було встановлено, що на вказаній території 
функціонує приватний дитячий садочок, в якому на утриманні перебувають близько 8 дітей 
(http:www.оlуmріс-сіtу.соm.uа).

У відповідності до п.3.1 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, 
затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року №847 ліцензійні 
умови визначають мінімальні нормативи навчально-методичного, матеріально-технічного, кадро-
вого та інформаційного забезпечення суб’єктів, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 
освіти. Обов’язковою умовою проведення діяльності дошкільних навчальних закладів є наявність 
установчих документів та дозволів органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічної служ-
би, пожежної охорони, інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої діяльності.

Жодної дозвільної документації для розміщення дитячого садочку відсутні, готування харчуван-
ня для дітей здійснюється без дотримання санітарно-гігієнічних умов, що може мати катастрофічні 
наслідки у виглдяді отруєння дітей.

Водночас п.п.5.3.6 Договору визначає, що Орендар зобов’язаний забезпечити збереження Май-
на.

Пунктом п. 5.1.3 Договору визначено, що Орендар має право виключно за письмової згоди 
Орендодавця проводити невідокремлювальні поліпшення чи реконструкцію орендованого майна 
за рахунок власних коштів. У разі якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійс-
нення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний висновок 
та проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

Так, під час виїзду на територію встановлено, що Орендарем без відповідного погодження 
Орендодавця та належного дозволу органів архітектурно-будівельного контролю ведуться бу-
дівельні роботи з самовільної реконструкції майна переданого в оренду.

У відповідності до вимог ст. 783 Цивільного кодексу України наймодавець має право вимагати 
розірвання договору найму, якщо:

1) наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі;
2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі;
3) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;
4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення 

капітального ремонту був покладений на наймача.
У відповідності до п.7.6 Договору Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в 

судовому порядку у разі:
1. несплати Орендарем орендної плати протягом двох місяців;
2. навмисного або необережного погіршення стану орендованого Майна;
3. використання орендованого Майна для цілей, не передбачених у цьому Договорі;
4. в разі невиконання Орендарем взятих на себе обов’язків, передбачених пунктом 5.3 Цього 

Договору.
У відповідності до п. 5.3.7 Орендар зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ пред-

ставників Орендаря та Балансоутримувача до Майна, які мають право перевірки виконання умов 
договору.

Враховуючи викладене, з метою усунення порушення умов чинного законодавства України про-
шу провести перевірку використання орендованого майна Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Навчально-спортивна база «Олімпік-сіті» та вжити заходів щодо розірвання договору орен-
ди №20/15 від 06.07.2015 року об’єктів нерухомого майна.

Відповідь за результатами даного звернення прошу направити за адресою: 07300, Київська об-
ласть, м.Вишгород, пр-т. Шевченка, 2Д, оф. 402.



Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
(Закінчення на 8-й стор.)
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залишатися в сьогоднішніх межах
Незважаючи на форму власності... 

а людина, яка платить із своєї ки-
шені директору і охоронцям!

Це продовжувалось до початку 
осені, коли ці звинувачення на-
бридли і Я. Москаленку і колиш-
ньому директору. Перший пере-
став матеріально підтримувати 
охоронців та директора, другий 
написав заяву про звільнення. 

Окрилена цією «перемогою» І. 
Побідаш «протиснула» призна-
чення директором КП «Навчаль-
но-спортивна база» Вишгородсь-
кої районної ради В. Кулакову.

Так от, вся історія «розборок» І. 
Побідаш з КП «Навчально-спор-
тивна база» з самого початку і до 
призначення її директором В. Ку-
лакової, — грунтувалась виключ-
но на чутках та плітках про те, що 
майно та територію бази вже по-
чали захоплювати «люди Моска-

ленка» та справжньою істерикою 
з цього приводу. Розповсюджу-
вала ці чутки та плітки по району 
особисто І. Побідаш, користую-
чись, в тому числі, і своїм служ-
бовим становищем. Однак, за її 
спиною ховався В. Решетняк, в 
особі якого вона знайшла і добро-
го друга, і порадника, і фінанси-
ста її «революційної діяльності». 
Якому ця діяльність була надзви-
чайно вигідна, оскільки він давно 
«поклав око» на територію, яку 
займала НСБ. Тим паче, що ця 
територія знаходилася в межах 
міської ради — його володінь.

Доказом «дерибану», який, на-
чебто, Я. Москаленко вже розпо-
чав, І. Побідаш наводила два 
вкрадених у бази будиночки. 

Причому, дуже швидко в ме-
жах району їй стало тісно і вона 
вирішила винести свої звинува-
чення на всеукраїнський рівень. 
Тоді і з’явилося на світ Божий 
недолуге, примітивне та наскрізь 
брехливе «розслідування» Ес-
пресоTV під назвою «Рейдерське 
захоплення бази з веслування 
у Вишгороді». Те саме, що «за 
щасливим збігом, ...переглянув 
новообраний керівник Федерації 
академічного веслування Украї-
ни Володимир Власенко».

Судіть самі: ось уривок із цього 
«розслідування»:

«Ведучий (за кадром):
За допомогою технічного 

збанкрутування нардеп Ярос-
лав Москаленко намагається 
привласнити базу і зробити з 
неї черговий віпзаклад. Вже за-
раз на території бази з’явилися 
кілька нових будиночків і залізний 

паркан, котрі розташовані там 
незаконно.

Наразі відновити справед-
ливість намагається група не-
байдужих активістів і голова 
Вишгородської райради. Проте, 
боротися проти залишків «ре-
гіонів», виявляється, до цих пір 
дуже непросто...

І. Побідаш (в кадрі):
Якщо почати із бази, яка нази-

вається гребною... Це у нас зна-
ходиться по дорозі на Осещину, 
справа... там дуже нагло... уже 
цим літом... розібрано два бу-
диночки, вкрадено дві земельних 
ділянки...і... дуже важко... Можна 
було там... хоч якось дізнатись 
хоч якусь інформацію про це 
все... Справа в тім, що коли пе-
редавалося майно із власності 
обласної ради у власність рай-

онної ради, був переданий цілий 
перелік майна. В тому числі і 
багато будиночків... тут, де 
гребна база... В результаті... 
декому здалося, що для кому-
нальної власності цього майна 
забагато...Вони... відкроїли дві 
земельних діляночки... І зруйну-
вали два наші будиночки... При-
чом, дуже нагло, так... Части-
ну одного будинку зруйнували, 
в іншій частині просто жили ті 
будівельники, які вже будували 
якісь маєточки для тих людей, 
які вкрали нашу земельну ділян-
ку...». 

Насправді І. Побідаш, м’яко 
кажучи, лукавила: розібратися  
в тому, хто і як вкрав два буди-
ночки, було зовсім не важко. Ми  
з’ясували це протягом кількох 
днів. А коли з’ясували, то були 
вкрай здивовані її чи то безмеж-
ною дурістю, чи то захмарним на-
хабством:  виявляється що і бу-
диночки, і землю дійсно вкрали. 
Але зробив це не Я. Москаленко, 
а... В. Решетняк разом із міськи-
ми депутатами. Причому, вони 
дійсно їх вкрали. Або — виді-
ливши землю приватним особам 
під капітальними спорудами, що 
належали базі, після  реєстрації 
6 вересня 2013 г., або — неза-
конно розпорядившись землями, 
що належали НСБ, до цієї дати. 
Сподіваємось, нове керівництво 
Вишгородської міської ради до-
поможе з’ясувати коли саме це 
сталося.  

...Як і слід було чекати, І. По-
бідаш нашого розслідування «не 
помітила». Чому — не важко здо-
гадатися: бо воно цілком і повні-

стю викривало її «революційну 
діяльність по порятунку» бази, 
доводячи, що вона, насправді, 
рятувала не базу, а справжніх 
злочинців (і її друзів за сумісни-
цтвом) від покарання з одного 
боку, а з іншого — оббріхувала 
тих, хто дійсно намагався базу 
врятувати. 

...Отже, не потрібно дивувати-
ся, настроям спортивно-веслу-
вальної спільноти. В головах цих 
людей І. Побідаш давно сформу-
вала власний образ. Образ «по-
слідовного і непримиренного бор-
ця із ворогами народу». Причому, 
такими ворогами є  всі ті, на кого 
вона вкаже. 

Сьогодні такими в райраді, на 
її думку, є представники «Бать-
ківщини», які «продалися» БПП і 
«Нашому краю». 

ВЕРСІЯ СЬОГОДНІШНЯ,
ТЕЖ КОНСПІРОЛОГІЧНА

Якщо уважно ознайомитися 
із повним текстом вище згада-
ного річного звіту І. Побідаш, то 
видно, що він весь, від початку 
до кінця просякнутий прямими і 
заувальованими закликами до 
боротьби з єдиним  і найстраш-
нішим ворогом районної громади 
— Я. Москаленком. Який для І. 
Побідаш є таким собі уособлен-
ням світового зла: він і всю зем-
лю в районі розікрав, і районний 
бюджет розтяг, і на КП «Навчаль-
но-спортивна база» око поклав, 
доводячи його до банкрутства...

Однак, у виступі І. Побідаш 
на останній сесії райради, про 
яку йдеться, про Я. Москаленка 
не було сказано жодного слова. 
Тепер «з’ясувалося», що базу 
зібрався «загарбати» керівник 
обласної «Батьківщини» К. Бон-
дарєв. І саме він — головний во-
рог.

З виступу І. Побідаш (цитую):
«Я хочу сказати про те, що 

дійсно, рік тому, взагалі, подаль-
ша доля бази була більш пога-
на, ніж хороша, навіть від сьо-
годнішнього дня, ще рік тому 
навіть Оксана Володимирівна, 
яка була депутатом і минуло-
го скликання, тут перед нами 
виступала і казала: «Що ж ви 
робите, навіщо ви оту дівчину 
молоду кидаєте в незрозуміло 
що, коли такі шалені борги, 
коли там таке страхіття ро-
биться на тій базі...». Суть в 
тому, що два попередніх керів-
ники, які були перед Вікторією 
Кулаковою... Перший, він ще був 

за часів, коли ця база була в об-
ласній раді, він..., не знаю, яким 
чином умудрився втратити ве-
лику частину території, в тому 
числі одна частина перейшла до 
Бондарєва, якимись там судами, 
я не знаю, ще в це не вникала, 
інша — якомусь гольф-клубу... І 
той самий керівник на той час 
відмовився в електромережах 
від того, що трансформатор 
не треба, світло базі не треба. 
На сьогодні на цій базі немає ні 
трансформатора, ні світла. 
Поки були попередні керівники, 
пан Бондарєв через свого управ-
ляючого чи хто він там, Трохи-
ма Іванова, як тільки діти за-
шуміли, телефонує — хай діти 
замовкнуть, бо іначе ми виклю-
чаєм світло! Рубільник опусти-
ли — і все, світла на базі немає. 

нічого не робив, просто нарахо-
вувалась заборгованість. Крім 
того, була ще заборгованість 
нарахована на якусь особисту 
фірму Бондарєва, яка має від-
ношення до цього Бондарева... 
І так само це все було в судах, 
хвалити Бога, пройшов час 
позовної давності, хоча б цей 
борг з нас не вимагають. І оці 
борги, одні надуті, інші надуті, 
дали нам підстави їх скасовува-
ти. Але всі терміни з 11-го року 
пройшли. Тому я звернулася в 
прокуратуру із тим, щоб пору-
шили кримінальну справу проти 
отого керівника... Якщо визна-
ти, що він все це зробив неза-
конно, тоді можна за нововияв-
леними обставинами скасувати 
наші борги. Ну, мабуть, більше, 
як півроку пройшло з того часу, 
міліція сказала, що вони відкрили 
кримінальне провадження, але 
не розглядається справа, так 
як не можуть цю особу знайти. 
Три крапки. 

Ще дуже багато усіляких пи-
тань було... Я хочу сказати про 
те, що коли ми почали виходити 
і розбиратися з усіма тими об-
ставинами, з’ясувалося, що там 
два будиночки наші зруйновані. 
Будиночки ці були оформлені, 
як наше комунальне майно. Я 
почала бити в усі дзвони, звер-
татися до Народної ради, до 
громадської ради, звернулася до 
Генерального прокурора Украї-
ни, «воз и ныне там», до нашої 
прокуратури, до нашої міліції. 
Дзюба як член Народної ради, як 
член Громадської ради, там, де 
Трохим Іванов, — навіть не піш-
ли й не подивилися. Зараз вони 
так хвилюються, що там ре-
монтується щось...    

Якщо буде створена така 
комісія, я вас дуже прошу: не 
тільки про це, про що говорить 
Дзюба, вкласти в їхні повнова-
ження, а і стан справ по зруйно-
ваних будиночках, і, взагалі, раз 
там, дійсно, такий поганий до-
говір оренди, давайте вивчимо 
всі договори оренди нашого ко-
мунального майна, можливо, цей 
буде найкращим? І тоді і ми змо-
жемо зробити якісь висновки. 
З приводу того в холодних чи в 
теплих павільйонах знаходять-
ся діти.Там функціонує дитя-
чо-юнацька спортивна школа з 
водних видів спорту, яка орендує 
за одну гривню в місяць певні бу-
диночки. Саме в тих будиночках 
вони займаються і іншого, поки 
що, не дано...

До речі, оцей «Олімпік-сіті» ми 
створили, коли зрозуміли, що 
через півроку, з’ясовуючи оці всі 
питання, не можна було нічого 
придумати, бо всі йдуть проти: 
податкова не скасовує борги; 
міліція і прокуратура мовчать і 
нічого не роблять. Задались пи-
танням: що ж робити? Літо на 
носі, а нічого не можна робити. 
Тоді вирішили, що... самі спор-
тсмени прийняли рішення, що із 
спортсменів, з тренерів, з бать-
ків створять оце підприємство. 
Яке апріорі там нічого заробля-
ти не може. Це називається 
благодійні внески. Тому, що без 
електроенергії, без ремонтів, 
без нічого там заробляти нічого 
не можна. І вони зараз орендою 
оцею гасять наші борги... Хто 
ж має там хазяйнувати, якщо не 
самі спортсмени? Не самі діти? 
Має хазяйнувати той, хто має 
там яхти і хоче тиші? Ну, ви 

Тобто, це все було в такому руч-
ному режимі. Пробували точно 
те саме робити, коли прийшла 
Вікторія... Ми прийняли рішен-
ня, ми більше в залежність не 
йдемо, зістрибнули з цієї голки... 
Почали освітлювати генерато-
рами. Одночасно розробляючи 
проекти для того, щоб вклю-
чити освітлення. Дуже чудове 
сусідство... Я розумію, що там, 
де яхти, де панський відпочинок, 
ну, діти, ну, вони дуже заважа-
ють своїм шумом...

Це спонукало «Ідею», — може-
те подивитися на сайті райдер-
жадміністрації, — від цієї «Ідеї» у 
Громадську раду при райдержад-
міністрації пройшов Трохим Іва-
нов, який і є, фактично, керівни-
ком оцієї громадської організації 
«Ідея». Це — голова районної 
організації «Батьківщина». Бон-
дарєв очолює обласну організа-
цію «Батьківщини»... 

Під тиском громадськості, 
рівно в один голос ми обрали 
Вікторію... керівником комуналь-
ного підприємства. Почали роз-
биратися, виявилося: керівник, 
який був ще при обласній раді, 
придумав ці всі борги. Ми їх хоті-
ли гасити. Але з’ясувалося, що 
при тому, як на нашому земель-
ному управлінні числилося, там, 
3 гектари землі, він з якоїсь 
радості на себе взяв заборго-
ваність за 14 гектарів. Він взяв 
заборгованість на себе, склав-
ши договір із Державним управ-
лінням охорони, при  цьому ні 
охоронців не було, ні кнопки три-
вожної сигналізації не було, ні 
датчиківне було... Тобто, ніхто 

На фото зліва — І. Побідаш, у виступі якої, як завжди, мало сенсу і логіки, зате багато брехні і емоцій; справа — сесійна зала 
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Проблема

Навчально-спортивна база має залишатися
в сьогоднішніх межах і працювати на громаду 
району. Незважаючи на форму власності...

мене вибачте...».   
...Отже, з одного боку, вина К. 

Бондарєва в тому, що він дов-
гий час безкоштовно надавав 
КП «Навчально-спортивна база» 
електроенергію. При цьому, не 
мав права на будь-які зауважен-
ня щодо поведінки сусідів. 

З іншого боку, на думку І. По-
бідаш, його вина в тому, що він, 
руками своїх «сатрапів» О. Дзю-
би та Т. Іванова, заважає роботі 
бази. 

І, — зверніть увагу, — саме 
смішне те, що знову звучить все  
той же випробуваний рефрен про 
підло вкрадені будиночки. Лише 
тепер прозоро натякається, що 
їх вкрав не Я. Москаленко, а К. 
Бондарьов. 

Дійсно: є люди, які самі ство-
рюють перепони, а потім самі ж 
героїчно їх долають. А є політики, 
точніше, політичні спекулянти,  
які перепони спочатку придуму-
ють, а потім роказують людям, як 
вони ці придумані перепони «ге-
роїчно подолали»... 

РЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ
В КП «НАВЧАЛЬНО-
СПОРТИВНА БАЗА»

Насправді ситуація в КП «На-
вчально-спортивна база» Вишго-
родської районної ради і навколо 
цього підприємства вкрай погана. 
І справа далеко не в тому, що на 
базі як не було, так і немає світла; 
що так і не списані борги, дійсні 
та надумані; що тут, фактично, 
без будь-яких дозволів функціо-
нує дитячий садок, що, як абсо-
лютно справедливо вказується в 
зверненні правозахисного центру 
«Ідея»,  «може мати катастро-
фічні наслідки у вигляді отруєн-
ня дітей».

Основна проблема в тому, що 
керівництво ТОВ «Навчаль-
но-спортивна база «Олімпік 
Сіті» без всякого узгодження 
з орендодавцем, — КП «На-
вчально-спортивна база» 
Вишгородської районної ради, 
— і без будь-яких офіційних 
дозволів почало реконструк-
цію майна.

Справа в тому, що, згідно ст. 
23 Закону України «Про оренду 
державного та комунально-
го майна» («Право власності 
орендаря») «Якщо в резуль-
таті поліпшення, зробленого 
орендарем за згодою орен-
додавця, створена нова річ, 
орендар стає її власником у 
частині необхідних витрат 
на поліпшення, якщо інше не 
передбачено договором орен-
ди». 

Це — по перше.     
По-друге, існує Закон України 

«Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу 
приватизацію)», в ст. 18-2 якого 
(«Особливості приватизації окре-
мих груп об’єктів») вказано:

«1. Приватизація об’єктів 
групи А здійснюється з ураху-
ванням таких особливостей:

1) у разі прийняття рішен-
ня про приватизацію орен-
дованого державного майна 
(будівлі, споруди, нежитло-
вого приміщення) орендар 
одержує право на викуп тако-

(Закінчення. 
Початок на стор-х 1,4-5)

го майна, якщо орендарем за 
згодою орендодавця за раху-
нок власних коштів здійсне-
но поліпшення орендованого 
майна, яке неможливо відокре-
мити від відповідного об’єк-
та без завдання йому шкоди, в 
розмірі не менш як 25 відсот-
ків ринкової вартості майна, 
за яким воно було передано 
в оренду, визначеної суб’єк-
том оціночної діяльності — 
суб’єктом господарювання 
для цілей оренди майна».

Требуются
 пешие курьеры

От 21 до 36 лет 
обязательно.

З/п от 8500 гривен.
Предоставим жилье.

Звоните ежедневно 
с 10.00 до 21.00.

Тел: 0965839312, 
0800501826 

(звонок бесплатный).

Існує кілька давно випробу-
ваних схем перетворення кому-
нального майна (в тому числі і 
земельних ділянок) в приватне. 
Одну з таких схем, використану 
В. Решетняком і К° для відібран-
ня у громади м. Вишгорода кіль-
кох земельних ділянок на вул. 
Набережній (між пр. Шевченка 
вул. Шкільною), наша газета в 
свій час описувала дуже деталь-
но.  

Направляється лист на ім’я го-
лови ради (до недавнього часу 
крісло голови райради займала 
І. Побідаш), на який просто не 
дається відповідь. Потім без-
діяльність ради оскаржується в 
суді і вимоги позивача задоволь-
няються в повному обсязі.

В принципі, можна обійтися й 
без листа на ім’я голови ради. 
Просто звернутися до суду з 
позовною вимогою про те, що 
ми, мовляв, поліпшили  майно, 
розташоване на території КП 
«Навчально-спортивна база» 
Вишгородської районної ради на 
суму, яка дорівнює 25 відсоткам 
від його вартості. Ось докази. 

Що цікаво, громада про цей 
судовий позов може, взагалі, не 
дізнатися. Оскільки орендодав-
цем є не Вишгородська міська 
рада, а КП «Навчально-спортив-
на база» Вишгородської район-
ної ради. А орендарем — ТОВ 
«Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті»... А директор КП 
«Навчально-спортивна база» 
Вишгородської районної ради В. 

Кулакова знаходиться в давніх 
дружніх стосунках з представни-
ком ТОВ «Навчально-спортивна 
база «Олімпік Сіті» Т. Бражніко-
вою, тепер — секретарем Виш-
городської міської ради. Зали-
шається лише ще раз нагадати, 
що, взагалі-то, 4 га, які займає 
КП «Навчально-спортивна база» 
Вишгородської районної ради, 
знаходиться дійсно в  межах 
Вишгородської міської ради...

Звичайно, засновники ТОВ «На-
вчально-спортивна база «Олімпік 

Сіті» В. Власенко, Ю. Дрьомін та  
Ю. Чернецький, їх представниця 
Т. Бражнікова (троє останніх, до 
речі, представляють Вишгород-
ську «Самопоміч», а Ю. Дрьомін, 
навіть, балотувався в мери Виш-
города) можуть зауважити: «Та у 
нас і в думках не було того, про 
що ви пишете. Яка приватизація? 
Ми просто робимо все можливе 
для того, щоб діти могли займа-
тися веслувальним спортом!». 

Можливо. Але тоді виникають 
наступні питання. 

Перше: чому всі «поліпшення» 
майна, які проводились, роби-
лись підпільно, без відповідних 
узгоджень з районною радою та 
дозволів? 

Друге: якщо засновники з керів-
никами та представниками ТОВ 
«Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті»  не знали, що такі 
дозволи та узгодження необхідні  
(що дуже сумнівно), то чому б їм,  
після звернення «Ідеї», негайно 
не почати процесс узаконення 
цих поліпшень? Але ж, чомусь, 
не почали...

Третє: навіщо  влаштовувати 
справжній «цирк» на сесії рай-
онної ради та з усіх сил відповід-
но налаштовувати спортивну 
громадськість проти створення  
тимчасової контрольної комісії 
райради з питань діяльності КП 
Вишгородської районної ради 
«Навчально-спортивна база»?

Четверте: як розуміти заяву на 
сесії В. Власенко, суть якої зве-
лася до тези: «або так, як ми хо-

чемо, або, взагалі, розірвемо до-
говір оренди»? Чому засновники 
з керівниками та представники 
ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті» не хочуть «по зако-
ну»? Може, тому, що у відповід-
ності з чинним законодавством їм 
не цікаво? Ну, як у М. Жванецько-
го: «Из-за чего, собственно?!»...

Тоді виникає й п’яте питан-
ня: яка  кінцева мета діяльності 
ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті» і для чого воно, 
взагалі, було створено? Чи не 

*   *   *
...Якщо ТОВ «Навчально-спор-

тивна база «Олімпік Сіті» було 
дійсно створено для того, щоб 
тишком-нишком приватизува-
тизувати майно і територію, на 
якій знаходиться КП «Навчаль-
но-спортивна база Вишгородсь-
кої райради, зараз надзвичайно 
важко встановити ініціатора чи 
ініціаторів цієї ідеї. 

Розібратися, кого використову-
вали в цій оборудці в «світлу», а 
кого в «темну». 

Яку роль зіграли тут політичні 
уподобання чи амбіції І. Побідаш, 
про що знали чи здогадували-
ся засновники ТОВ «Навчаль-
но-спортивна база «Олімпік Сіті» 
та керівник підприємства В. Кула-
кова. 

Яке місце в цих подіях займала 
і займає Т. Бражнікова, між іншим 
— досвічений юрист.

Про все це залишається лише 
здогадуватися.

В. Борзовець 

На фото зліва: В. Кулакова, Т. Бражнікова, В. Власенко. 
Справа — оголошення на сайті olympic-city.com.ua

ставилася, раптом, за головну 
мету його діяльності зміна цільо-
вого призначення всієї земельної 
ділянки, про яку йдеться, чи, хоча 
б, якоїсь її частини?

Від редакції
«Спорт повинен бути лише приватним. Тоді він буде розви-

ватися!» — під час останньої сесії райради вигукнув хтось із 
представників спортивної спільноти.  

Питання спірне, оскільки все залежить від кінцевої мети при-
ватної особи та організації роботи. 

Комунальне підприємство теж може бути цілком успішним. 
Давайте, дійсно, уявимо собі, що існує кілька інвесторів, го-

тових вкласти немалі гроші в розвиток веслувального спорту 
на Вишгородщині взагалі і в КП  «Навчально-спортивна база» 
Вишгородської районної ради зокрема. І. Побідаш вважає, що 
цього хочуть Я. Москаленко та К. Бондарьов? Добре. Нехай це 
буде ще з десяток бізнесменів. І — саме комунальне підприєм-
ство. Як кажуть, чим більше — тим краще. 

Головне, щоб всі ці фізичні чи юридичні особи, всі претен-
денти надали свої обгрунтовані плани розвитку спорту, а не-
залежна спеціальна комісія за участю громадськості ці плани 
об’єктивно, гласно і прозоро оцінила. І був обраний найкра-
щий. І щоб, при цьому, був, також, був вироблений надійний 
механізм, який би захистив громаду від можливих зловживань 
переможця. 

Що стосується твердження І. Побідаш що базою повинні ке-
рувати самі спортсмени, то це, звичайно, просто ідеальний 
варіант. Однак, лише в тому випадку, якщо ці спортсмени бу-
дуть так само брати участь у прозорому конкурсі на кращий 
проект розвитку спорту.  І — переможуть. А не будуть займа-
тися незрозумілими оборудками, розвішуючи ярлики ворогів 
спорту на всіх, хто ці оборудки намагається викрити. 

Демократія — це, звичайно, дуже добре. Але не тоді, коли з по-
дачі недолугих псевдополітиків законність та логіку в будь-якій 
діяльності намагаються замінити революційною доцільністю. 
Тому, що дуже часто за революційною доцільністю, мітинго-
вою демократією та політичним словоблудством ховаються 
справжні злодії та авантюристи. При цьому, громада може цьо-
го й не розуміти. Більше того: громада дуже часто цього не ро-
зуміє. Бо їй подобаються мітинги і лозунги, емоції у виступах і 
викрики із залу, висловлені вголос погрози та заклики скрізь і 
негайно «навести порядок».  

До речі. Тільки що нам на електронну почту прийшло пові-
домлення про те, що, начебто, вже змінено цільове призна-
чення земельної ділянки на Трухановому острові за адресою 
Паркова дорога, 28, де розташовувалась дитяча юнацька спор-
тивна база веслувальників «Зеніт»...

Реклама


