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У Василькові 

з’явився новий супер-
маркет однієї з найбіль-
ших торговельних...

Міська громадсько-політична газета

Нам є про що розповісти! №38, 16 грудня 2011 р.

Хто може добре 
працювати, той 
вміє гарно свят-
кувати
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Нелегко знайти на 

сторінках календаря 
день...

Душа покликана 
творити 4

До кожної людини 
приходить своя Муза. 
До категорії наших 
друзів вона приходить, 
як правило, частіше. 
Це наші добрі поміч-
ники, волонтери, нео-
дноразові учасники 
щорічного фестивалю 
«Повір у себе»...

Наш передплатний індекс 

89224

Ми ще здивуємо весь світ
Наш Васильків належить до числа найповажніших за віком міст України і є водночас унікальним населеним пунктом за кон-

центрацією археологічних пам’яток на своїй території. Славетне минуле, накопичене за буремну тисячолітню історію, неоднора-
зово приваблювало до міста археологів й істориків. Так, приміром, далекого 1947 року землю  найбільшого міста-фортеці Стуг-
нянської оборонної лінії дослідив Ф.Б.Копилов. 1960 року археологічна експедиція Б.О.Рибакова здійснила пробне дослідження валів. 
1972 року М.П.Кучера описав городище та склав його детальний план. Наприкінці ХХ ст. середньовічний Васильків вивчав  спочатку 
Ю.М.Малєєв, а згодом Р.С.Орлов. 2007 року зусиллями Північної експедиції Інституту археології, відповідно до угоди про співпрацю 
між Інститутом археології та ТОВ «Васильківміськбуд», з ініціативи Васильківського міського голови С.Г.Іващенка, були проведені 
роботи з вивчення городища літописного міста-фортеці Василева. Всі історики та археологи, яким поталанило доторкнулися до 
історії одного з найбільших  міст Київської Русі, констатували, що у Василькові знаходяться унікальні земляні фортифікаційні спо-
руди, які порівняно добре збереглися до наших днів. Отже, є всі підстави розглядати Васильків як цікавий туристичний об’єкт над-
звичайно багатогранної України, де захід не схожий на схід, а північ – на південь.

особливість Василевського дитинця, 
виявляється, його вал був зведений у 
формі підкови: південно-західна час-
тина дитинця була захищена верти-
кально викладеною сирцевою кладкою 
заввишки 9-10 метрів. До неї і прилягав 
вал дитинця із заходу та сходу, тобто був 
застосований принципово новий спо-
сіб будівництва оборонних укріплень, 
раніше невідомий у військовій справі. 
С.Г.Іващенко повідав  гостям про плани 
на наступний рік щодо збереження істо-
ричної спадщини: капітальний ремонт 
адміністративної будівлі 1817 року на 
вулиці Луначарського, де має згодом 

Минулої суботи до 
нашого міста заві-
тали гості: виконав-
чий директор укра-
їнського представ-
ництва фонду «Вікі-
медіа Україна» 
Ю.Й.Пероганич, член 
Національної спілки 
краєзнавців України 
та лауреат Міжнарод-
ної премії ім. Олеся 
Гончара Є.В. Букет, 
редактори Вікіпе-
дії Т.П. Череп і А.В. 
Лавріненко. У кон-
ференц-залі «Ліра» 
міського Будинку 

ській енциклопедії 
було 100 тисяч ста-
тей, а в Українській 
радянській енцикло-
педії їх було лише 48 
тисяч). Будь-хто, у 
кого є, звісно,  доступ 
до інтернету та 
бажання, може реда-
гувати ці статті, саме 
тому інформація, 
що міститься в них, 
увесь час поглиблю-
ється, покращується 
й розширюється. 
Ю.Й.Пероганич наго-
лосив на тому, що 
зараз інтернет пере-
творився на головне 

культури Васильківський міський 
голова С.Г.Іващенко, його заступ-
ник О.Ю.Шекера, керуючий справами 
виконкому В.П.Шевченко, васильків-
ський історик-краєзнавець О.І.Бабич та 
місцевий бізнесмен В.М.Скорий зустрі-
лися з гостями. Як виявилося, приїзд 
делегації до славетного Василькова – це 
вже третя їхня вікіекспедиція Україною, 
дві попередні досліджували Макарів-

«Вікімедіа Україна» Ю.Й.Пероганич. За 
його словами, Вікіпедія – найпопуляр-
ніший серед відвідувачів сайт у мережі 
інтернету, адже 45 мільйонів сторі-
нок переглядаються щомісяця, або 17 
– щосекунди. Крім того, україномовна 
Вікіпедія посідає чотирнадцяте місце 
в світі серед 280 різномовних Вікіпе-
дій. Зараз тут міститься 330 тисяч ста-
тей (для порівняння – у Великій радян-

дитинець, посад, оборонну лінію (кінець 
XVI – середина XVIII ст.), собор Антонія 
та Феодосія, Миколаївську церкву, Воло-
димирський храм, приміщення заліз-
ничної станції Васильків ІІ, будинок, в 
якому був штаб 9-го Київського гусар-
ського полку, річку Стугна та багато 
інших цікавих місць.  

Кілька сотень світлин, зроблених упро-
довж екскурсії містом, будуть розміщені 
у вікісховищі для ілюстрування числен-
них статей про Васильків, які з’являться 
у Вікіпедії найближчим часом. 

Станіслав Яценко

курсія, яку провів 
відомий місцевий 
історик О.І.Бабич. 
Насамперед, заві-
тали до Васильків-
ського краєзнав-
чого музею, директор 
якого Р.Ф.Ліпчанська 
ознайомила їх з уні-
кальними експона-
тами, розповіла про 
історію виникнення 
та розвитку міста й 
відповіла на численні 
запитання. Учасники 
третьої вікіекспедиції 
відвідали заплановані 
заздалегідь об’єкти: 

них та історичних пам’яток, захочуть 
на власні очі побачити їх. Неабияк акту-
альною є така робота напередодні про-
ведення континентального футбольного 
свята 2012 року, коли сотні тисяч іно-
земців завітають до нашої країни.

Васильківський міський голова 
С.Г.Іващенко погодився з тим, що  архе-
ологічні та  історичні пам’ятки не лише 
Василькова, а й всієї України потрібно 
знати, зберігати для нащадків і з гор-
дістю демонструвати іноземним гостям. 
За словами Сергія Григоровича, на тери-
торії сучасного Василькова дуже добре 
збереглися рештки земляних фортифі-
каційних споруд (валів) домонгольської 
доби (кінець Х – початок ХІ ст.), зокрема 
дитинця (стан збереженості бл.75%) та 
посаду (стан збереженості бл.60%). Роз-
повів міський голова і про унікальну 

розміститися Васильківський краєзнав-
чий музей, отримання дозвільних доку-
ментів на будівництво музею просто 
неба на Василевському дитинці. Також 
планується відкрити пам’ятник засно-
внику нашого міста святому рівноапос-
тольному Володимиру Великому на розі 
вулиць Декабристів та Грушевського. 
Наприкінці зустрічі С.Г.Іващенко пода-
рував кожному з гостей книги, які поба-
чили світ завдяки його участі та під-
тримці: Сергій Шамрай «Місто Василь-
ків (IX-XVIII вв.), О.Бабич і О.Шекера 
«Життя та діяльність Феодосія Печер-
ського», нотна збірка пісень про рід-
ний край «Васильківський зорепад». А 
гості подарували міському голові книги, 
в яких ідеться про роботу Національної 
спілки краєзнавців України.

Далі на гостей очікувала цікава екс-

Обмін подарунками

Любов до історії об’єднує

О.І.Бабич знайомить гостей з нашим містом

жави, а за два роки 
– завершити фото-
фіксацію всіх архі-
тектурних та природ-
них пам’яток України. 
Для цього проводити-
муться так звані екс-
педиції вихідного дня, 
будь-хто може брати в 
них участь, достатньо 
лише зареєструватися 
та приїхати вчасно до 
місця збору делегації. 
Більш конкретно про 
Вікіпедію розповів 
виконавчий директор 
українського пред-
ставництва фонду 

У міському краєзнавчому музеї

ський (у  серпні) та Коростенський (у лис-
топаді) райони: фотографували цікаві 
краєвиди, пам’ятки історії та гарні 
будівлі. Потім ці світлини з відповідним 
історичним поясненням розміщують у 
Вікіпедії – міжнародній інтернет-енци-
клопедії. Є.В.Букет планує наступного 
року охопити третину території дер-

джерело інформації. Є цілком нормаль-
ним шукати відомості про якийсь насе-
лений пункт, сидячи навпроти монітора 
комп’ютера. Наявність великої кіль-
кості статей про місто значно підвищує 
туристичний потенціал регіону, адже 
люди, знаючи, що, приміром, у Василь-
кові знаходяться десятки архітектур-



Не можна створити нічого, не вкладаючи в 
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жаючи на прохолодну і дощову погоду, 
все-таки прибула на відкриття супер-
маркету.

Ведучий церемонії відкриття оголо-
сив, що на захід завітало чимало поваж-
них гостей. Зокрема, взяли участь 
Васильківський міський голова Сер-
гій Іващенко та власник новобудови, в 
якій розмістився супермаркет,  Анатолій 
Семенець.

Відкриття супермаркету доповни-
лося проведенням вікторини, за підсум-
ками якої були розіграні призи. Участь 
у ній могли взяти покупці, які зробили 
покупку на 40 гривень та заповнили 
анкету, а лототрон визначав перемож-
ців.

Настав час і для теплих слів приві-
тань. До слова був запрошений Василь-
ківський міський голова Сергій Григоро-
вич Іващенко. Очільник міста, звертаю-
чись до присутніх, сказав:

– Шановні васильківці, я радий вітати 
вас сьогодні на відкритті супермаркету 
«Сільпо». Адже в час, коли світ пережи-
ває тяжкі економічні проблеми, є люди 
та організації, які не бояться дивитися 

«Сільпо» відкрили спільними зусиллями

С.Г.Іващенко відкриває супермаркет

проблемам в очі. Сьогодні вони відкри-
вають нові підприємства, нові будинки. 
Одним із таких людей є Анатолій Семе-
нець, який довів, що незважаючи ні на 
що, можна побудувати сучасну будівлю. 
Сьогодні супермаркет «Сільпо» забез-
печує жителів міста 135 робочими міс-
цями. Окрім цього, компанія братиме 
активну участь в розвитку різноманіт-
них соціальних проектів, – додав Сергій 

Також васильківці почули щирі слова 
і від власника будівлі, в котрій розміс-
тився супермаркет «Сільпо», Анатолія 
Семенця:

– Дорогі васильківці, я безмежно 
вдячний міський владі в особі Василь-
ківського міського голови Сергія Григо-
ровича Іващенка та депутатському кор-
пусу міськради за те неоціненне спри-
яння в реалізації цього проекту. Ми 

Григорович.
Дійсно, соці-

альні проекти в 
мережі супермарке-
тів «Сільпо» впрова-
джувати вміють. При-
міром, Сергій Гри-
горович Іващенко 
запевнив, що компа-
нія забезпечить карт-
ками зі знижками на 
продукцію в першу 
чергу ветеранів Вели-
кої Вітчизняної війни, 
пенсіонерів, малозабезпечені родини та 
інші найбільш незахищені верстви насе-
лення. Також міський голова запев-
нив дирекцію супермаркету, що міська 
влада завжди сприятиме  реалізації всіх 
соціальних проектів у Василькові.

Звертаючись до власника будівлі, 
відомого в місті підприємця Анатолія 
Семенця, Сергій Григорович подяку-
вав йому за успішну роботу, пов’язану зі  
зведенням будівлі, за оперативність та 
високий професіоналізм:

– Я впевнений, Анатолію Івановичу, 
що ваша робота і ваш професіона-
лізм для всіх підприємців міста Василь-
кова буде взірцем, – наголосив міський 
голова.

спільно збудували цю сучасну будівлю, 

незважаючи на скептицизм багатьох 

людей. І вибачте за тимчасові незруч-

ності під час будівництва. Тепер тут 

буде чисто, гарно і затишно.

Урочистості закінилися врученням 

Сергію Іващенку та Анатолію Семенцю 

символічного ключа від новобудови, а 

також перерізанням червоної стрічки. 

Супермаркет відкрито! Відтепер василь-

ківці зможуть купувати товари з євро-

пейським комфортом.

Олексій Смашний

Супермаркет відкрито

Нещодавно на 
вулиці Соборній, 64/1 
звели нову сучасну 
будівлю. В цій ново-
будові розмістився 
супермаркет «Сільпо», 
котрий урочисто був 
відкритий 10 грудня. 
Організатори церемо-
нії відкриття запро-
сили на дійство пред-
ставників творчих 
колективів, які роз-
важали численну 
публіку, яка,  незва-

Вручення символічного ключа

О.Ю.Шекера, заступник голови Василь-
ківської РДА К.Ю.Лупич та помічник 
голови РДА А.Г.Совгира. Олексій Юрі-
йович звернувся до присутніх з наступ-
ними словами: «Шановні військовослуж-
бовці та ветерани Збройних сил Укра-
їни, сьогодні ми зібралися в цій залі з 
нагоди відзначення визначного свята 
– 20-ї річниці Збройних сил України. У 
кожного народу поняття Збройні сили 
асоціюється з найкращими проявами 
мужності, вірності, конституційним та 
військовим обов’язком, жертовністю, 
чесністю й силою. Ви завжди першими 

Безпека країни в надійних руках
стоїте на шляху загрози територіальному 
суверенітету держави. Тому ви є гор-
дістю нашої Батьківщини. Також я звер-
таюсь від імені Васильківського міського 
голови Сергія Григоровича Іващенка та 
виконавчого комітету Васильківської 
міської ради. І хочу схилити голову перед 
вами, адже ви зараз виконуєте найваж-
ливішу місію – охороняєте нашу дер-
жаву, саме завдяки вам небо над нашою 
країною без різних військових конфлік-
тів. Хочу щиро побажати вам щастя, 
здоров’я та міцності духу».

Своє вітальне слово також сказав 

гія Володимировича Мазепи Камрікова 
Марина Михайлівна, ветеран Великої 
Вітчизняної війни та кавалер п’яти орде-
нів Слави Олексій Васильович Бубліков 
та начальник штабу, перший заступ-
ник командира повітряного команду-
вання «Центр» полковник Валерій Мико-
лайович Романюк. Були вручені десятки 
грамот за сумлінну працю та виконання 
службового обов’язку перед державою, 
крім того найкращі були нагороджені 
іменними годинниками, медалями, а 
дехто отримав грошову премію. Після 
офіційної частини присутнім подару-
вали концерт васильківські таланти.

Аби вшанувати тих, хто свого часу  
подарували нам мирне майбутнє та 

заступник голови 
районної держав-
ної адміністрації 
Костянтин Юрійо-
вич Лупич: «Від імені 
голови РДА Володи-
мира Івановича Саба-
даша та від себе осо-
бисто я висловлюю 
вам слова подяки 
та поваги до вашої 
діяльності. Ми дяку-
ємо вам за відданість 
Україні, за непохитну 
віру в нашу державу 
та за ту роботу, яку ви сумлінно вико-
нуєте. Я бажаю здоров’я й благополуччя 
вам та вашим сім’ям.  Нехай у вас все 
буде добре і нарешті в нашій державі 
зміниться ставлення до Збройних сил. Зі 
святом вас».

Помічник голови РДА Анатолій Григо-
рович Совгира, крім теплих привітань, 
прочитав власного вірша про Васильків 
та про армію. Ще багатьом поважним 
людям випала нагода привітати вину-
ватців свята в цей день, серед них були 
перший командир повітряного коман-
дування Центр генерал-лейтенант Олек-
сандр Миколайович Крук, помічник 
депутата Київської обласної ради Сер-

захищали нашу землю від ворожих 
військ, ставали на захист Батьківщини 
за першим її покликом були покладені 
квіти пам’яті. Сучасні Збройні сили 
нашої держави демонструють високу 
професійну підготовку, вони є школою 
мужності і патріотизму, гарантом без-
пеки і стабільності. Бажаємо всім вій-
ськовослужбовцям гідно нести честь і 
славу захисника Вітчизни та пам’ятати 
про бойові звитяги наших дідів і пра-
дідів. І нехай обов’язковим для вас ста-
нуть міцне здоров’я, щастя і радість. 
Нехай завжди буде мирним небо над 
Україною.

Катерина Манжура

Пісенне вітання

нуючий обов’язки 
командира повітря-
ного командування 
«Центр» Збройних сил 
України начальник 
Васильківського гар-
нізону генерал-майор 
Вашутін Аркадій 
Віталійович.

Також були при-
сутні представники 
міста та Васильків-
ського району, а саме: 
заступник Васильків-
ського міського голови 

Нагородження найкращих військовослужбовців

ниці Збройних сил України у великій 
залі міського Будинку культури зібра-
лися військовослужбовці з усіх військо-
вих частин Василькова, ветерани та 
почесні гості. В цей день сердечно вітали 
всіх тих, від кого залежить спокій та без-
пека держави, тих, хто щодня зі зброєю 
в руках стоїть на вахті миру нашої рід-
ної країни. Свято розпочалося, коли 
були урочисто внесені Державний пра-
пор України та прапор Повітряних сил 
Збройних сил України.

Першим зі сцени привітав присутніх 
військовослужбовців тимчасово вико-

Армія – це один зі 
стабільних елемен-
тів розвитку кож-
ної країни. Сьогодні 
як і десятиліття тому 
хлопці проявляють 
глибокий патріотизм, 
стійкість, витрива-
лість та відповідаль-
ність по відношенню 
до своєї держави. 
Вони роблять усе 
можливе для захисту 
та зміцнення Укра-
їни.

З нагоди 20-ї річ-
 Урочисте  внесення   Державного  прапора  України

У Василькові з’явився новий супермар-
кет однієї з найбільших торговельних  
мереж  України.
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ками завжди були творча наснага, впев-
неність та віра у власні сили в роботі, 
спрямованій на благо територіальної 
громади Василькова.

Брали слово також секретар Василь-
ківської міськради Т.А.Гладкова, голова 
Васильківської профспілки держав-
них установ міста і району В.П.Кирпич, 
голова Васильківської міської організа-
ції ветеранів України О.В.Агеєв. Вони 
зичили всіляких гараздів та здійснення 
найзаповітніших мрій. Після всіх теплих 
слів і щирих привітань дійшла черга й до 
нагородження найкращих представни-
ків місцевого самоврядування. За висо-
кий професіоналізм, активну громад-
ську позицію спеціалісту І категорії від-
ділу у справах сім’ї та молоді міськради 
О.М.Денисенко Київська обласна дер-
жавна адміністрація висловила Подяку 

Хто може добре працювати, той вміє гарно святкувати
з врученням грошової премії. За сум-
лінну, самовіддану працю на благо тери-
торіальної громади міста, високий про-
фесіоналізм у роботі, відповідальне 
ставлення до виконання службових 
обов’язків нагородили Грамотою вико-
навчого комітету Васильківської місь-
кої ради: головного спеціаліста відділу 
бухгалтерського обліку апарату викон-
кому міськради Н.В.Андрощук, опера-
тора комп’ютерного набору загального 
відділу апарату виконкому міськради 
А.П.Вареню, начальника служби у 
справах дітей міськради Н.М.Власенко, 
водія ІІ класу апарату виконкому місь-
кради М.В.Дворецького, спеціаліста І 
категорії відділу містобудування та архі-

О.І.Гординську і головного спеціаліста 
Васильківського міського центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді 
міськради Л.Б.Бугеру. Після офіцій-
ної частини заходу на присутніх чекав 
чудовий концерт (режисер Л.І.Козолій), 
організований зусиллями міського від-
ділу культури (начальник Г.Ю.Ларіна), 
який на належному рівні провела Юлія 
Якименко. Свої пісенні подарунки пред-
ставникам місцевого самоврядування 
дарували відомі не лише у Василькові, 
а й далеко за його межами співаки й 
співачки: О.Чумак виконала пісню «Як 
у нас на Україні», дует «Чарівне зілля» 
(Анатолій і Тетяна Суботенки) – «Човен 
хитається», А.Бобир – «Ой у вишневому 

тектури міськради 
В.І.Ірішина, голов-
ного спеціаліста – 
головного бухгалтера 
центру соціальних 
служб для дітей сім’ї та 
молоді міськради Т.О. 
Індиченко, началь-
ника відділу з питань 
постраждалих унаслі-
док аварії на ЧАЕС 
управління праці та 
соціального захисту 
населення міськради 
В.Г.Каденко, еко-
номіста І категорії 
бюджетного відділу фінансового управ-
ління міськради Т.О.Пронозу, заступ-
ника начальника управління праці та 
соціального захисту населення міськради 
В.М.Пушкарьову, начальника архівного 
відділу міськради О.В.Рубан. Крім того, 
за вагомий внесок у  розвиток місцевого 
самоврядування п’ять депутатів Василь-
ківської міської ради VІ скликання отри-
мали Грамоту Васильківської райдер-
жадміністрації: Р.А.Пасіка, В.В.Савран, 
О.О.Постніков, В.Ю.Мартинюк та 
М.В.Шейда. Також, за добросовісну 
сумлінну працю Васильківська міська 
рада та президія Васильківського рай-
кому профспілки працівників держав-
них установ нагородили Грамотою: 
начальника відділу бухгалтерського 
обліку апарату виконкому міськради 

саду», дует Г.Кухаренко і А.Хижняк – 
«Стежина добра», Я.Орлова – «Не в тому 
річ», М.Здоренко – «Ніченькою темною», 
дует Н.Прилипко і О.Чумак – «Рідня». 
Як завжди, примусив закохатися у 
свій голос Л.М.Фараон, всесвітньові-
дома іспанська пісня «Besame mucho» 
в його виконанні не залишила байду-
жим нікого у малій залі Будинку куль-
тури. Молоді вихованці циркової студії 
«Юність» також почули палкі оплески на 
свою адресу за неперевершений номер 
«Пластичний етюд».

Свято вийшло надзвичайно веселим 
та яскравим, душевним і щедрим на 
позитивні емоції. 

Станіслав Яценко

Юні вихованці циркової студії ‘’Юність’’

наполеглива і самовід-
дана праця, яка базу-
ється на високому 
професіоналізмі і ком-
петентності, відпо-
відальності й актив-
ній громадській пози-
ції, є гідним вне-
ском у розбудову рід-
ного Василькова й 
України, та поба-
жав їм, щоб кожен 
день у житті прино-
сив тільки радість, 
добро, спокій і мир, а 
постійними супутни-

Дует ‘’Чарівне зілля’’ дарує пісню

органах місцевої влади в ім’я розбудови 
свого села, селища, міста святкує День 
місцевого самоврядування, яке стало 
основою народовладдя, одним із осно-
вних чинників розвитку громадянського 
суспільства, коли забезпечується безпо-
середня участь людей у вирішенні жит-
тєво важливих проблем і кожен грома-
дянин через органи самоврядування 
може вирішувати  питання місцевого 
значення й відстоювати інтереси своєї 
територіальної громади. Тому не дивно, 
що мала зала міського Будинку культури 
ледь умістила всіх бажаючих, які заві-
тали на святковий концерт. До пред-
ставників місцевого самоврядування, 
депутатів міськради звернувся перший 
заступник Васильківського міського 
голови О.С.Скиба. Олександр Сергійо-
вич нагадав винуватцям свята, що їхня 

Нелегко знайти на 
сторінках календаря 
день, на який при-
падало б кілька вели-
ких свят. Але мож-
ливо. Сьоме грудня 
належить саме до 
таких непересічних 
дат, коли, з одного 
боку, православні 
християни вшано-
вують пам’ять свя-
тої великомучениці 
Катерини, а з іншого 
— кожен громадя-
нин, який працює в 

На концерт завітало чимало гостей

За її підсумками місто забезпечило 
заробітними платами працівників кому-
нальних підприємств, а до Новорічних 
свят вулиці Василькова засяють  новими 
гірляндами.

8 грудня в сесійній залі міського 
Будинку культури відбулася сімнадцята  
позачергова сесія Васильківської місь-
кої ради VI скликання. Порядок денний 
сесії включав вісім основних питань. 
Депутати розпочали з внесення змін 
до Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста Василь-
кова на 2011 рік, затвердженої ще рік 
тому. Зміни стосувалися сфер охорони 
здоров’я та житлово-комунального гос-
подарства. З приводу охорони здоров’я 
було вирішено провести модернізацію 
водонасосних станцій Васильківської 
центральної районної лікарні.

Депутати внесли зміни ще до однієї 
Програми – «Охорони довкілля, раці-
онального використання природних 
ресурсів і забезпечення екологічної 
безпеки в місті Василькові Київської 
області». Міські обранці доповнили осно-
вні заходи Програми наступним: «Лік-
відація наслідків буреломів, сніголамів, 
вітровалів», а також «Придбання облад-
нання (контейнерів для сміття) та машин 
для збору, транспортування, переро-
блення, знешкодження та складування 

побутових, сільськогосподарських і про-
мислових відходів виробництва». 

Крім цього, депутати внесли зміни до 
міського бюджету на 2011 рік. Відділу 
освіти було збільшено бюджетні призна-
чення. Про що це говорить? Про те, що 
для потреб і забезпечення нормальної 
діяльності навчальних  закладів міста 
були направленні кошти, що покрива-
ють наступні послуги: оплата теплопос-
тачання, водопостачання та водовідве-
дення, електроенергії, природного газу, 
харчування дітей у дошкільних навчаль-
них закладах та учнів 1-4 класів загаль-
ноосвітніх шкіл. Також депутатами були 
спрямовані   понадпланові надходження 
до бюджету у сумі 634 тис. гривень на 
деякі видатки. Серед них 50 тис. грн. 
– субвенція іншим бюджетам на вико-
нання інвестиційних проектів по модер-
нізації водонасосних станцій Васильків-
ської ЦРЛ; 65 тис. гривень – на прове-
дення проектно-вишукувальних робіт по 
встановленню колективних станцій доо-
чищення питної води в загальноосвіт-
ніх школах №1, №2 та №3. 320 тис. грн. 
було направлено на внески до статут-
них фондів декількох комунальних під-
приємств міста. Цю необхідність пояс-
нили тим, що передусім потрібно спла-
тити борги із  заробітної плати праців-
никам житлово-комунального комбінату 

Відбулася позачергова сесія міськради
військового містечка №11, а в цілому – 
для належного функціонування як КП 
«Управління житло-комунального госпо-
дарства», так і ЖКК в/м №11. 

Місто отримає нову новорічну ялинку. 
Саме це був один із пунктів внесення 
змін до міського бюджету. Тепер у влас-
ності міста буде нова штучна ялинка, 
яка не один рік радуватиме васильків-
ців як головна прикраса до Новорічних 
свят. Міський голова Сергій Григорович 
Іващенко пояснив це тим, що з року в 
рік місто вирубує живі ялинки, які слу-
гують декілька тижнів, а потім просто 
викидаються на смітник:

— Якщо чесно, то вже не піднімається 
рука нищити зелені красуні. Я вважаю, 
що краще придбати одну штучну ялинку 
і цим закрити питання на багато років 
уперед, – зауважив Сергій Григорович. 

І навіть більше того. Депутати під-
готували справжній сюрприз до свят 
всім жителям. На сесії було вирішено 
питання щодо закупівлі світлодіодних 
гірлянд та святкової ілюмінації. Це зна-
чить, що центральна вулиця міста засяє 
яскравими вогнями, завдяки чому в 
місті витатиме дух свята. 

З набранням чинності ст. 265 Подат-
кового кодексу України у Василькові 
набирає чинності рішення депутатів 
про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 
Відтак квартири площею до 120 кв.м. 
та житлові будинки до 200 кв.м. не опо-
датковуватимуться. Якщо площа квар-
тири не перевищує 240 кв.м, а житло-
вого будинку – 500 кв.м, податок скла-
датиме 1% розміру мінімальної заробіт-
ної плати. Натомість для житла, де ква-
дратура перевищує попередні, ставка 
податку складатиме 2,7%. 

Насамкінець депутатський корпус та 
громадськість міста познайомилися з 
черговим новим міжрайонним прокуро-
ром. Наказом Генерального прокурора 
України очолити Васильківську між-
районну прокуратуру призначено Яна 
Володимировича Стрелюка. Пан про-
курор коротко розповів свою біогра-
фію, досвід роботи, а також відповів 
на питання депутатів. Ян Володимиро-
вич 1977 року народження, уродженець 
Харківщини. З 1998 року розпочав тру-
довий шлях. Працював в органах проку-
ратури Києва та Київської області. Перед 
призначенням до Василькова працював 
у прокуратурі Обухова.

Сергій Іващенко, вітаючи нового про-
курора, зазначив, що на сьогодні в місті 
є декілька болючих питань, які потре-
бують негайного вирішення, зокрема, 
стихійна торгівля та гральні автомати. 
Я.В.Стрелюк у свою чергу пообіцяв місь-
кому голові конструктивну та плідну 
роботу задля вирішення всіх питань. 

Олексій Смашний 

До всіх школярів завітає свято
Вже традиційно напередодні Новорічних свят діти Василькова стануть свідками справжньої Новорічної феєрії. За підтримки Васильківського міського голови 

С.Г.Іващенка та голови Васильківської райдержадміністрації В.І.Сабадаша для учнів молодших класів будуть влаштовані святкові вистави лялькового театру. Крім того, 
кожна дитина, котра відвідає виставу, отримає солодкі подарунки.

У Василькові Новорічні вистави будуть проводитися за наступним графіком:
19.12.2011 р. о 13.00 відбудеться вистава для школярів Васильківських ЗОШ №4, №6 та №7 у міському Будинку культури.
19.12.2011 р. о 15.00 відбудеться вистава для школярів Васильківських ЗОШ №1 та №2 у міському Будинку культури.
20.12.2011 р. о 12.00 відбудеться вистава для школярів Васильківської ЗОШ №3, учнів Застугнянської ЗОШ та Кодаківської ЗОШ у приміщенні міського 

Будинку культури.
20.12.2011 р. о 14.00 у приміщенні Васильківської ЗОШ №9 відбудеться вистава для школярів ЗОШ №8 та №9.

Вл. інф.
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08600 м. Васильків, 
вул. Декабристів-145 А, офіс 69.

Засновник:
ТОВ "Паланка 2010" 

Свідоцтво про державну реєстра-
цію КІ- №1308Р видане Головним 
управлінням юстиції у Київській 
області 21.02.2011 року.

Газета виходить щоп'ятниці.
Наклад 1000 примірників.

Рекомендована ціна 1,00 грн.

Відповідальність за достовір-
ність інформації та реклами 
несуть автори матеріалів і 
рекламодавці.  Рукописи не 
рецензуються і не поверта-
ються.

Друк: ДГВПП “Зовнішторгвидав 
України“
01054 м. Київ, вул. Воровського, 22

 E-mail: 1000.vasylkiv@ukr.net
тел. : 9-23-31

моб.: (094) 930-03-31

ВІТАЄМО З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ 

УЧАСНИКІВ 

ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

10 грудня — Биковського Петра 
Михайловича;
10 грудня — Дзіну Валентину 
Яківну;
13 грудня — Клименка Андрія 
Лук’яновича;
13 грудня — Стригуненко Лукію 
Йосипівну;
15 грудня — Ладнову Тамару 
Дмитрівну;
15 грудня — Шишову Марію 
Петрівну.

Нехай рясні дощі несуть для вас 
здоров’я,

Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти і онуки зігріють вас 

любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

Міська рада ветеранів: О.В.Агеєв, 
Л.О.Тростинська, В.В.Суходольський

Тужу за вами, солов’ї Вкраїни.

Душа покликана творити
До кожної людини приходить своя Муза. До категорії наших 

друзів вона приходить, як правило, частіше. Це наші добрі 
помічники, волонтери, неодноразові учасники щорічного фес-
тивалю «Повір у себе» – для дітей та молоді з обмеженими фізич-
ними можливостями.

Витвори невтомної думки, дбайливих рук та творчої натури 
дивують усіх, хто хоча б раз спілкувався з Дариною Шевченко, 
Віктором Мерзлікіним, Віталієм Маньківським, Вікторією Сімо-
ніхіною, Світланою Циганок, Надією Стельмах, і в  яких ніколи 
не згасає вогник творчого натхнення, людяності й довіри.

І хоча добра частина наших друзів вже має свої сім’ї, невга-
мовних дітлахів, вищу освіту та роботу, все ж таки незабут-
німи залишаються мережива з бісеру   Світлани Циганок – «Міс 
Красуні» на візку, мініатюрні тендітні метелики та справжні 
ілюстрації до дитячих книжок Надії Стельмах, кумедні м’які 
іграшки Вікторії Сімоніхіної, закарбована миттєвість на фото-
графіях та у віршах Віктора Мезлікіна та Віталія Маньківськог .  

Неодноразові учасники спільних «фестивальних» зустрічей з 
цікавими та небайдужими людьми звикли вплітати в буденне 
життя золотаво-сріблясту іскорку вишуканої творчості, толе-
рантного спілкування та невичерпного оптимізму.

Ще перебуває під враженням від цьогорічного фести-
валю «Повір у себе», організованого Київським обласним цен-
тром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під патрона-
том голови Київської обласної державної адміністрації  Анато-
лія Йосиповича Присяжнюка, наймолодша учасниця з нашого 
Василькова  Дарина Шевченко. Дівчина з захопленням згадує 
щасливі хвилини справжнього мистецького тріумфу: адже вона 
– авторка «мультяшних» м’яких  іграшок –   бачила свої роботи 
на виставці та співала в рожевій шовковій сукні улюблену пісню 
про маму! В подарунок за свою творчість отримала мобільний 
телефон від Анатолія Йосиповича Присяжнюка, який пообіцяв 
ще й вирішити питання щодо її оздоровлення в Трускавці. А 
Віктор Мерзлікін у своїх цікавих світлинах зупинив і увічнив 
незабутні моменти життя, його фотографії прикрасили виставку 

Wellness у Василькові
Це можливість повер-
нути красу, молодість та 
здоров’я. 

Звертайтеся за тел.: 
096-365-07-44, 093-736-69-05, 

Тетяна.

Продам фотоапарат 
Nikon - сoolpix (10 
Megapixels) у чудо-
вому стані за 700 грн.

тел.: 096-978-69-29.

Боротьба розпочалася
Дванадцять команд розпочали боротьбу за 

щорічний кубок міста Василькова з футзалу 
на призи міського голови С.Г.Іващенка. Деякі 
з них беруть участь у змаганнях вперше, 
а рейтинговими фаворитами вважаються 
Фаворит, Автомобіліст, Альянс і Містечко. 
Ці команди вже забезпечили собі участь в 
наступному етапі, а ще два колективи, які 
долучаться до гурту фіналістів, визначаться 
в найближчі вихідні. Центральним у тре-
тьому турі безперечно стане матч в групі А 
між Фаворитом і Автомобілістом. Ключовими 
гравцями обох команд є відомі на Василь-
ківщині та за її межами футболісти:  Воло-
димир Вихрій, Олександр Дерепа, Владис-
лав Петренко, Денис Сабадаш, Володимир 
Нестерець і Артур Степаненко виступають за 
Фаворит, а кольори Автомобіліста захищають 
Сергій Тітов, Андрій і В’ячеслав Борщенки, 
Віктор Вирва та найвідоміший серед учас-
ників змагань, срібний призер чемпіонату 
України серед аматорів 2011 року — Євгеній 
Євсеєв, який встиг зіграти у двох професій-
них лігах України. 

Група А: ПМК 19, Фаворит, Автомобіліст, 
Іскра. 

Група Б: Городок, Альянс, Динамо-Гле-
ваха, Калина. 

Група С: Кераміка, Зірка, ПФУ, Містечко.
Павло Добрянський

Дарина Шевченко на обласному  фестивалi 
‘’Повiр у себе 2011’’

Надiя Стельмах у колi друзiв

мізм і жити достойно. Ми намагаємось у міру своїх мож-
ливостей поспілкуватися з нашими талановитими волон-
терами, друзями і просто приємними співрозмовниками. 
Тому начальник відділу соціальної роботи Тетяна Летко та 
провідний спеціаліст Вікторія Лавренко  разом із нашими 
колегами з церкви «Спасіння» Нілою Савочкою та Світла-
ною Бардис, навідали їх. 

Зустрічі виявилися щирими та теплими. Наша молодь 
розповідала про  досягнення  та проблеми, висловлювала 
побажання та слухала слушні поради, а діти – вдивлялись 
своїми поглядами в серйозні обличчя знайомих дорослих.

Та, все ж таки, спілкування було замало. Хоча 
Н.М.Темковська згуртовує третину сімей з дітьми-інва-
лідами в громадську організацію «Асоль» та намагається 
повсякчас надавати адресну допомогу таким сім’ям, спілку-
вання забагато не буває. Брак постійного приміщення сто-
їть на заваді нормальному  зв’язку між молоддю, сім’ями та 
дітьми з особливими потребами. 

Але оптимізму у наших волонтерів не забракне. Тому 
життя, яке воно не було б, вносить корективи і в буденність: 
з’являються нові друзі, створюються нові сім’ї, народжу-
ються діти, втілюються творчі задуми… і ніколи  не пере-
сихає криниця людської  душі – душі, яка покликана тво-
рити добро. 

І.М.Длужинська, директор центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

Васильківської міської ради 

творчих досягнень 
молодих дарувань. 
Таким  був цьогоріч-
ний фестиваль. Учас-
ників таких твор-
чих зустрічей наза-
вжди єднає міцна 
дружба та нездоланне 
бажання творити 
красу, бути корис-
ним людям, тримати 
руку на пульсі життя, 
мати активну жит-
тєву позицію.

На жаль, за бра-
ком часу, в круго-
верті буденних подій 
ми лише раз на рік 
згадуємо всією гро-
мадою про тих, чиї 
руки і щире серце 
здатні переборювати 
щодня непередбачу-
вані труднощі, від-
гукуватись на про-
хання, допомагати 
при нагоді та пока-
зувати своїм власним 
прикладом свій неви-
черпний  поклик – 
нести добро та опти-У Вiталiя Манькiвського

Час бешкетувати і калиту кусати 
13 грудня Православна церква вшановує пам’ять першого з учнів Ісуса 

Христа, брата апостола Петра святого апостола Андрія Первозванного. Цього 
дня в Константинополі патріарх разом із дванадцятьма архієреями служить 
урочисту літургію, яка буває всього чотири рази на рік: на Великдень, Різдво 
Христове, П’ятидесятницю (Трійцю) і на Андрія.

Хоча Андрій Первозванний — християнський святий, але в народній тради-
ції звичаї і обряди в день цього святого мають стародавній дохристиянський 
характер: угадування майбутньої долі, традиційне кусання калити. З давніх-
давен у ніч під Андрія дівчата вгадували свою долю. Ще звечора вони пекли 
балабушки — невеличкі круглі тістечка з білого борошна, замішаного на воді, 
яку дівчина повинна принести в роті від криниці. Хлопці намагалися розсмі-
шити дорогою дівчат, аби не дати можливості донести воду. Після того, як 
балабушки спечуть, дівчата позначали кожна свою. Потім розкладали їх на 
долівці і до хати запускали голодного пса, який «вирішував долю». Чию бала-
бушку схопить першою — та раніше вийде заміж, а чию не зачепить — та 
сидітиме в дівках. Інколи пес ніс балабушку в куток — дівчину занесе доля до 
чужих країв, до далекого села.

Увечері на Андрія хлопці й дівчата сходяться разом кусати калиту — вели-
кий корж із білого борошна. Печуть калиту дівчата. Тісто солодке, з медом і 
запечене, щоб його було важко вкусити. Підвішують калиту до сволока (балка, 
що підтримує стелю) посередині хати. Обирають вартового — пана калитин-
ського — веселого і жартівливого парубка. Він бере у руки квач, змочений у 
масну сажу, стає біля калити і запрошує гостя скуштувати. Якщо гість засмі-
ється, то його мажуть сажею. Обов’язково слід «їхати» кусати калиту на коцюбі 
(знаряддя у вигляді насадженого на держак залізного прута з розплесканим 
і загнутим кінцем для перемішування палива в печі й вигрібання з неї жару, 
попелу). Якщо запрошений не сміється, то він укусить калиту. Якщо пан кали-
тинський дуже веселий, то за весь вечір ніхто калити не вкусить. Закінчу-
ється все тим, що калиту знімають і ділять між усіма учасниками гри: дівча-
там дають задурно, а хлопці платять гріш дівчатам на стрічки за те, що калиту 
місили.

У ніч під Андрія хлопці мають найбільші права — єдина ніч у році, коли 
парубкам вибачають їхні бешкети. Якщо хлопець був сердитий на батька своєї 
дівчини (не пускає дочку гуляти тощо), то такого батька треба «провчити». 
Парубок підмовляє своїх друзів, ставить могорич і… хлопці гуляють. А вранці: 
там віз на хаті, там ворота річкою пливуть, а в іншого господаря — дуже вже 
він дошкулив парубкам — геть тин розібрали, і кілка не знайти. Бувало й таке, 
що парубки нову вулицю будували. Назносять старих тинів, воріт і таке набу-
дують, що в темну ніч перехожий не розбере де він: удома чи на невідомій 
вулиці.    

Олександр Іванисик


