
26 червня сесія так і не розпочалася. Яка справжня 
причина: поломка системи голосування, дії 
Нацкорпусу чи необхідність перенесення сесії на 
3 липня — день, на який був призначений суд по справі 
О. Момота? Залишається лише здогадуватись

41-а сесія міськради

26 червня перед початком сесійного засідання, як завжди, надали мож-
ливість виступити тим, хто записався на виступ. Першою до мікрофону вий-
шла голова ГО «Духовно просвітницький центр «Спадщина» С. Сідляр. Дру-
гим — директор ТОВ «Авто-Лайн» О. Балуєв.

Однак, коли через півгодини депутатам довелося голосувати за порядок 
денний, з’ясувалося, що не працює система голосування. І головуючий О. 
Момот оголосив перерву до 12.00. Та після перерви депутатам було вже не до 
голосування... В результаті сесію було перенесено на 3 липня.

Церковно-
дьявольский 
шабаш

(Закінчення на стор. 2)
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Втім, все по порядку. Про що говорила 
С. Сідляр? Цитую: «22 червня в малій 
залі адміністрації, після того, як я запла-
тила 300 гривень, мені дозволили прове-
сти лекцію «Україна у другій світовій війні. 
Невідомі сторінки». Лекцію читав доктор 
історичних наук, професор Василь Берлін-
ський. Справді лекція була цікава, прийш-
ли учні, які відвідують школу української 
мови, вчителі, історики, більше 40 людей, 
діти і люди інтелектуальної праці. Під кі-
нець лекції зайшов до нас Жуланов. Після 
паніхиди Жуланов пообідав бесплатно і, 
відповідно, в такому настрої він зайшов. 
...От його слова: «Это чушь собачья! Это 
ерунда! Что вы говорите?!». Професор, 
не знаючи Жуланова, каже: «Ті дані, які я 
доношу, це архівні, документальні дані». 
Ну, звідки йому знати яка видатна люди-
на в Вишгороді Жуланов? Жуланов знову: 
«Это чушь собачья!». Потім покрутив нам 
всім пальцем біля скроні, — наскільки ми 
дурні, наскільки в нього розуму є, — і пі-

шов.
Панове депутати, я хочу щоб кожен з 

вас... подумав чи можливе таке в Росії? 
Яка би була реакція. Реакція на Жуланова 
була така сама. Я кажу: «Товариш Жула-
нов, вийдіть скоріше!», бо, хоча там була, 
в основному, жіноча аудиторія, але до ре-
анімації могли би його спровадити...

Я звертаюся до вас, панове депутати 
міської ради. Ви ветеранські організації 
фінансуєте з міського бюджету. Ви їм пла-
тите. І коли «Гради», коли «Калашнікови» 
стріляють у одне покоління, то ця брехня, 
ця дезінформація стріляє у, як мінімум, 
три. І ви стаєте вже співучасниками. Тому, 
що ви допомагаєте Жуланову і іже з ним 
не відновлювати історію України, не знати 
історію нашого народу, а навпаки.

Тепер роздуми на теми дня. (Зверта-
ючись до О. Момота): ваш радник, ака-
демік, професор пише роздуми на теми 
дня. Пише, що наші побратими міста Во-
лодимир, Суздаль... Правильно, дружити 
треба. Але місто Володимир Російської 
Федерації нам побратим знаєте чому? 
В 1169 році князь Андрій Боголюбський, 
поховавши дітей, забравши багато чого 
з київських церков, вивіз Ікону Пресвятої 
Богородиці Вишгородської, яку назвали 
Володимирською. 

...Іван Бурдак вказав, що Микола 
Островський багато страждав. 32 роки цей 

Церковь еще никогда не была та далека от 
Бога, как сейчас. Нет, речь идет не только 
о православии, речь идет практически обо 
всех деноминациях. Речь идет о поклонении 
Кесарю, а не Духу. Речь идет о том, что цер-
ковь, позабыв Бога и Любовь, участвует в 
войнах, благословляет орудия истребления, 
ведет подрывную работу на территории 
других государств, лжет, обогащается и ра-
болепствует перед вождями и диктаторами. 
Церковь разъединяет людей, натравливая 
верующих друг на друга, церковь растлева-
ет умы и души. Попы и кардиналы растле-
вают и соблазняют детей и подростков. За 
все предыдущие столетия, с тех пор, как по 
Европе прокатилась Инквизиция, а Папы 
занимались обжорством и прелюбодеянием, 
Институт церкви преуспел во всем, кроме 
своего единственного божественного пред-
назначения — направить на путь истинный 
паству, до которой Христос дотронулся сво-
ей любовью, привив ей терпение, милосер-
дие, веру, надежду и любовь. Все это — пра-
вославные ценности. Где они?

В прошлую пятницу по центру Киева про-
шагали воины православного «джихада» 
Московского Патриархата. Свезенные на 
автобусах православные крепостные, воло-
чили за руки бледных детей, бабы в длин-
ных юбках и платках на головах, сгибались 
под тяжестью икон, болтавшихся на верев-
ках на их шеях. Крепостные со всей Украи-
ны и 200 крепких парней из ДНР. Сколько 
крепких парней из различных российских 
силовых ведомств растворилось среди этого 
средневекового воинства, посчитать было 
невозможно. ФСБУ это не волнует, что же 
касается «новой» полиции, то в количестве 
5 тыс. штук, они этот «джихад» охраняли.

Экскурсию православных крепостных 
в столицу организовали попы совместно 
с современными рабовладельцами — Но-
винским, Шуфричем, Бойко, Литвиным и 
… да, неужели? — Добкиным. Именно эти 
российские господинчики с украинскими 
паспортами отстегнули на иконы и прогул-
ку своих подопечных в столицу. Они шли 
в современных костюмах от итальянских 
портных, а за их спинами текло средневе-
ковое людское море. Униженное, нищее, 
бездумное, бездушное. Людской материал, 
который не имеет понятия о том, что мир 
собирается совершить осознанный прыжок 
в сторону своего конца, окончательно от-
давшись во власть цифры и армии роботов. 
Для этих людей с иконами, болтавшимися 
на их потных шеях, конец света будет без-
болезненным. Пережеванные кремлевской 
идеологией, которую, вместо слова Божье-
го, им вдалбливают российские попы, они 
остались где-то там, в кровавой дымке про-
шлых веков. 
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Но российские эмиссары, 
устроившиеся в Украине кре-
постниками, промышленниками 
и депутатами, в любой момент 
могут пробудить эту средневеко-
вую толпу от спячки и устроить 
нам всем гражданскую войну, о 
которой так мечтает кремлев-
ский карлик. Путинский эмис-
сар Новинский заявил об этом 
открыто. На Донбассе граждан-
ская война не прокатила, так 
хоть теперь разгорится, когда 
Украинская церковь получит 
автокефалию и канонизацию. 
Тогда православные крепостные 
возьмутся за топоры. Тогда они 
начнут орать про Россию и ма-
хать триколорами. Тогда им раз-
решат продемонстрировать все 
свои христианские добродетели, 
тогда их хозяева сдерживать их 
уже не будут.

Что им надо в Украине? Какого 
Бога они хотят почитать именно 
на нашей земле? Того, которого 
у них нет! Без нашего града Ки-
ева, без нашего князя Владими-
ра, без крещения нашей Руси, у 
них останется история, которая 
начинается лесами, болотами и 
Ордой, спалившей великий Киев 
в 1482 году. У них останется исто-
рия, которая закончится разва-
лом империи в третий раз — им-
перии не только светской, но и 
церковной. Россия перестанет 
быть самой большой православ-
ной автокефальной церковью в 
мире. Этого нельзя допустить, 
поэтому Россия через своих эмис-
саров, попов и армию православ-
ных крепостных будет биться за 
Украину, а, следовательно, и за 
свое обладание чужой историей.

Перейдем теперь к УПЦ КП. 
Мы все ратуем за то, чтобы Ки-
евский Патриархат был, нако-
нец-то, канонизирован и встал 
вровень с другими православ-
ными церквами и, прежде всего, 
с Московским Патриархатом в 
Украине, превратив его просто в 
экзархию. Мы все надеемся, что 
сразу же после того, как КП полу-
чит Указ Вселенского патриарха, 
начнется изгнание московских 
попов если не с нашей земли, 
то, хотя бы, из наших историче-
ских святынь. Но исполнятся ли 

наши мечты и надежды?
В субботу, 28 июля, в Киеве 

прошел Крестный ход, организо-
ванный КП. Людей было много. 
Но, кроме людей, в первых рядах 
на празднике Крещения стояли 
всем нам хорошо знакомые не-
люди. Мне бы хотелось спросить 
божьего человека Филарета, как 
можно было привести к Богу 
такого, как Порошенко, и его 
свиту? Как можно было, славя 
Христа, стоять бок о бок с вором, 
предателем и убийцей?! Что это 
значит? Это значит, что ты не ве-
ришь ни в одну из заповедей того, 
чьим посланником среди людей 

силой, в буквальном смысле, во-
лоча за волосы, Петр Алексеич 
сохраняет гражданство всем пу-
тинским эмиссарам. Порошенко 
сохраняет не только их украин-
ские паспорта, но и их лежбища 
в Украине, оберегая их доходы и 
их деятельность, направленную 
на подрыв дышащего на ладан 
мира в Украине. В этом весь По-
рошенко: на словах он ведет нас 
в Европу, но организованной им 
же самим мегакоррупцией, вы-
рыл глубокий ров между Укра-
иной и Европой. На словах он 
хочет прекращения войны, но 
на деле, он поддерживает путин-

руку идут церковь и власть. Идут 
без Бога, а, следовательно, без 
любви и морали.

Где же народ в этом православ-
но-дьявольском шабаше? Кро-
ме статистов, какова роль будет 
отведена нам? Способны ли мы 
еще распознать Бога и поймем 
ли его знаки? Или мы уже неиз-
лечимо больны православием го-
ловного мозга?

Заметили ли вы, что против 
нас уже давно ведется психоло-
гическая война? Мы не в состо-
янии подсчитать потери в этой 
войне, потому что не осознаем, 
что являемся ее участниками. А 

остались единицы, каждый день 
рассказывают нам о преступле-
ниях президента Порошенко и 
его клики, но на нас эти престу-
пления не производят никакого 
впечатления! Мы не реагируем 
и на то, что Институт церкви от-
вернулся от Бога.

Почему? Потому что мы сами 
отказались от Бога! Мы, доволь-
ствуясь подменой Бога попами, 
целуем им руки. Нам, жертвам 
психологической войны, так 
легче. Придя к Богу, нам надо 
доставать из кармана нашу со-
весть, что означает несогласие, 
неприятие и протест против 
того, что творится у нас перед 
глазами. Придя к попам с колба-
сой на Пасху, мы, в очередной раз 
утершись от поповской «святой» 
воды, будем коротать наши дни 
в ожидании тех крошек, что упа-
дут со стола жирующих на наших 
бедах воров и убийц. Именно тех 
воров и убийц, которых попы 
благословляют первыми во вре-
мя церковных праздников. Вот 
круг и замкнулся.

Система не только приросла 
к нашим костям и мясу, она со-
гнула нас, а деморализация за-
вершила наш портрет «человека 
без реакций». Самое страшное 
то, что такой «человек без реак-
ций» не может распознать надви-
гающуюся опасность. Церковь и 
власть, взявшись за руки, стоя 
бок о бок на празднике Креще-
ния, помогают и поддерживают 
друг друга в сохранении влия-
ния на наши мозги, кошельки и 
души… Именно так уничтожа-
ются народы.

Эту статью я хочу закончить 
молитвой, обращенной к Богу. 
Пусть он пошлет нам того или ту, 
героя или священника, толпу или 
одиночку, кто вырвет систему из 
нашей плоти и нашего сознания. 
Я молю Бога о том, чтобы мы уз-
нали этого человека и пошли за 
ним. Пусть пелена упадет с на-
ших глаз и с наших душ. Пусть 
Господь совершит чудо, заставив 
нас сохранить нашу землю для 
своих потомков. Пусть отвратит 
нас от воров и вечных крошек с 
их столов, заставив поверить в 
себя и снова в Него…
Аминь.

Елена Ксантопулос

ты себя назначил? Это значит, 
что Его учение для тебя просто 
фиговый листок, которым ты 
прикрываешь свое отсутствие 
святости? Это значит, что ты 
благословил воровство? Это зна-
чит, что ты благословил нищету 
украинского народа, его болезни 
и мытарства по чужим краям в 
поисках заработка? Все просто. 
Вера — дело чистое, ясное и про-
стое. Религия — дело запутанное, 
казуистическое и кровавое. Так 
чем тогда КП отличается от МП?

Ответ на это вопрос нам даст 
сам Порошенко. Кто он такой? 
Лишив Саакашвили граждан-
ства и выдворив его из Украины 

ских эмиссаров, готовых в лю-
бую минуту погрузить не только 
восток, но и всю страну в пожар 
новой, на этот раз, гражданской 
войны. Петру Алексеичу любая 
война выгодна! Она удержит его 
в кресле неприкасаемого вора. И 
вот наша, украинская церковь, 
презрев невмешательство, упо-
вает на то, что президент добу-
дет ей томос, как уже добыл для 
нас безвиз с чашечкой кофе на 
выходных в Вене. Порошенко к 
канонизации не имел и не будет 
иметь никакого отношения, но 
КП с удовольствием одолжит ему 
эту «победу» для его предвыбор-
ной кампании. Вот так, рука об 

ведь многим из нас уже измени-
ли восприятие до такой степени, 
что мы не можем разобраться в 
потоке информации, проанали-
зировать ее, прийти к разумным 
выводам, защитить себя и своих 
детей, на которых устраивают 
сафари на дорогах. Сколько раз 
мы спрашивали друг у друга в 
ФБ — почему мы до такой сте-
пени деморализованы? Почему 
спим и не можем проснуться? 
Многие уже зазомбированы до 
такой степени, что не могут ре-
агировать на правду, заведомо 
считая ее ложью. Выжившие 
в мясорубке психологической 
войны журналисты, которых 
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К. Молчанов: ГПУ пытается уволить 
Холодницкого для монополизации 
антикоррупционного крыла прокуратуры 

«Между руководителем САП  
Н. Холодницким и  главой НАБУ 
А.Сытником продолжатся «бода-
ния».  

В ГПУ продолжат давить на 
Холодницкого, чтобы он подал в 
отставку. Однако отправить его 
в отставку им не удастся. Не ис-
ключаю, что на Холодницкого бу-
дут собирать компромат и публи-
ковать его.  В частности, записи 
его разговоров для того, чтобы 
привлечь его к уголовной ответ-
ственности.  

Происходит внутренняя борь-
ба, цель которой — расшатать 
ситуацию вокруг антикоррупци-
онных органов. Это приведет к 

Генпрокуратура пытается уволить главу САП Назара Холод-
ницкого, чтобы монополизировать все антикоррупционные 
дела. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог 
Кирилл Молчанов.

тому, что ни одно резонансное 
дело с мертвой точки не сдвинет-
ся», — сказал К. Молчанов.

По его словам, если ГПУ удаст-
ся уволить Холодницкого, то им 
придется проводить конкурс для 
назначения нового руководителя 
САП.

«Если не будет Холодницкого, 
то его обязанности будет испол-
нять Генпрокурор Юрий Луценко. 
В итоге вся суть антикоррупцион-
ных реформ сведется к тому, что 
всем будет управлять Луценко. 
ГПУ это очень выгодно  тем, что 
можно будет монополизировать 
все антикоррупционные дела. 
Тем самым Луценко усилит свои 
позиции и полномочия. Это не 
выгодно Западу, который был 
идеологом создания антикорруп-
ционных органов», — резюмиро-
вал К. Молчанов.

Напомним, ранее квалифика-
ционно-дисциплинарная комис-
сия прокуроров вынесла выговор 
вместо увольнения руководите-
лю Специализированной анти-
коррупционной прокуратуры На-
зару Холодницкому.

У Генпрокуратурі 
Вадим Рабінович: «Медведчук 
погодився увійти в партію «За життя»

Хто за кого?

Кум Путіна Віктор Медведчук прийняв запрошення вступити 
в партію «За життя» В. Рабіновича і очолити напрямок з «від-
новленню миру» з Росією. Про це заявив народний депутат і 
лідер партії В. Рабінович в ефірі телеканалу «Україна».

Він зазначив, що 25 липня у 
прямому ефірі представляв про-
граму своєї партії — а глядачі 
голосували за тих, кому можна 
довірити той чи інший напрямок.

«Українці запропонували, щоб 
В. Медведчук очолив напрямок із 
відновлення миру з Росією, від-
новлення переговорів із СНД», — 
зазначив Рабінович.

За його словами, в середу він 
запросив В. Медведчука в свою 
партію — у четвер розмовляв із 
ним і той погодився.

«Він, академік із медицини Є. 
Педаченко та В. Суслов (спец по 
економіці) уже погодилися всту-
пити в нашу партію — із чим я й 
вітаю команду «За життя», — за-
явив депутат.

Рабінович додав, що В. Нали-

вайченко та В. Шабунін, за яких 
теж проголосували виборці, від-
мовилися від пропозиції, яку він 
знехотя зробив.

Лідер «За життя» сказав, що 
пропонує провести референдум 
на тему, яку країну будувати.

«Ми пропонуємо швейцарсь-
кий тип. Швейцарію Східної Єв-
ропи — незалежне, нейтральне, 
позаблокова держава», — зая-
вив Рабінович.

Прес-служба Медведчука та-
кож повідомила, що той прийняв 
пропозицію Рабіновича.

«Я підтримую програму, цілі 
і завдання партії «За життя» — 
партії миру і творення, яку, пере-
конаний, підтримають і мільйони 
українців, — заявив В. Медвед-
чук. 
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чоловік прожив на світі. Останнє 
місце роботи — Шепетівка, ЧК. 

Якщо він в Шепетівці в ЧК 
страждав, то ті, кого він відпра-
вив в Якутію, в Мордовію, в Ка-
захстан, — Василь Стус і інші, 
багато їх, — вони не страждали? 
Коли Микола Островський всту-
пав в Комуністичну партію, його 
запитали: «Яка у вас найбільша 
заслуга перед Комуністичною 
партією?». Він відповів: «Най-
більша моя заслуга перед Ко-
муністичною партією — я живим 
закопав священника в землю!».

...Весь час Іван Бурдак, ака-
демік, посилається на Євангеліє. 
Було 70 років радянського гніту 
— та вони не тільки церкви зноси-
ли бульдозерами, вони в душах 
випалювали все християнське! 
Правильно: дружити з народом 
треба! Але гнутися перед ним, 
поклони бити — не треба.

Далі С. Сідляр зупинилася на 
проблемі легітимності переве-
зень і причетності до цієї пробле-
ми заступника міського голови Т. 
Іванова (див. попередній номер 
нашої газети від 26.06.18 р., ма-
теріал «Для кого і для чого існує 
міська комунальна газета «Виш-
город»?).     

В. Виговський підтримав С. 
Сідляр щодо ситуації з газетою 
«Вишгород», в якій, на його дум-
ку, існує справжня цензура, і за-
пропонував на наступній сесії 
заслухати керівника цього КП. В. 
Ткача. 

О. Семенов зауважив, що по-
давав звернення з приводу кіо-
ску, який потрібно прибрати, але 
воно вже декілька разів не потра-
пляє в порядок денний сесій.

О. Момот і В. Виговському і О. 
Семенову пообіцяв включити ці 
питання з голосу «коли дійдемо 
до порядку денного».

Однак, до порядку денного де-
путатам цього дня дійти не суди-
лося: через кілька хвилин, коли 
було поставлено на голосування 
питання про початок роботи сесії, 
з’ясувалося, що не працює си-
стема електронного голосування. 

Поки працівники оргвідділу на-
магалися налаштувати систему 
голосування, В. Виговський за-
пропонував обговорити питання 
пасажирських транспортних пе-
ревезень. Зокрема, він зауважив, 
що (цитую): «У нас давно же ве-
деться справжня війна між ле-
гальним і нелегальними перевіз-
никами. Є легальний перевізник 
ТОВ «Авто-Лайн». На його гараж 
було скоєно вже два напади... 

Після першого нападу ми були 
в начальника поліції, якій запев-
нив нас, що цього більше не по-
вториться. Проходить рівно тиж-
день, знов... Обложили автобуси 
картоном, почали підпалювати, 
наставили пістолета на водіїв... 
Це вже межі нормальні перехо-
дить. Фактично, все йде до того, 
що скоро будуть жертви, розуміє-
те? Мені так здається... Дай Бог, 
звичайно, щоб цього не було...

26 червня сесія так і не розпочалася. Яка справжня причина: 
поломка системи голосування, дії Нацкорпусу чи необхідність 
перенесення сесії на 3 липня — день, на який був призначений 
суд по справі О. Момота? Залишається лише здогадуватись

(Продовження.
Початок на стор. 1)

Але ми не можемо на це не ре-
агувати. Бо ось з п’ятниці на су-
боту активісту Дулапчію загнали 
сокиру в машину. Це вже все, це 
вже якась межа. Якщо ми, де-
путати, на це не прореагуємо, 
не треба вам пояснювати що це 
буде. Я хотів би, щоб ми до цьо-
го всього серйозно поставилися. 
Давайте послухаємо представ-
ників «Авто-Лайна»... До чого ми 
йдемо? Ведеться перерозподіл 
ринку, заводять якихось перевіз-
ників, легальних, нелегальних, 
мені не відомо. Але мені здаєть-
ся, що все робиться для того, щоб 
вижити законного перевізника. 
Згідно розрахунків Дулапчія, які 
він озвучив на засіданні комісії, у 
місті кожен місяць збирається 33 
тисячі доларів нелегальних гро-
шей. Ще з одного перевізника — 
17 чи 18 тисяч. А місто отримує 
отакі великі нулі що з одного, що 
з другого... Який там не поганий 
Балуєв — мільйон двісті в цьому 
році він уже заплатив. Ці гроші 
потрапили в державний бюджет 
і повернулися в місто. Я прошу 
вас: підтримайте, будь-ласка, 
цю ситуацію своїм відношенням! 
Не мовчимо! Давайте напишемо 
звернення чи запит, я не знаю на 
кого потрібно писати. Немає ре-
акції силових органів, розумієте! 
Нема! Куди ми йдемо?

О. Момот: «Перше. Після того, 
як відбулися ці події, зразу ж за 
моїм підписом на ім’я начальни-
ка поліції пішло звернення про 
те, що ми просимо розібратися 
із ситуацією, яка склалася в місті 
Вишгороді в сфері нелегаль-
них перевезень. Друге. Єдиний 
перевізник, який є офіційним, 
єдиний, в якого є договір на ком-
пенсацію перевезень пільгових 
верств населення, є товариство 
«Авто-Лайн». І свої зобов’язання 
перед цим перевізником міська 
рада виконує в повному обсязі. 
В минулому році це була одна 
сума, в цьому році ми пішли на 
те, що збільшили її в 4 рази... 

Якщо є зауваження по переве-
зенню пільговиків, зважаючи на 
те, що ми все це компенсуємо, 
просто просимо писати на нас 
офіційне звернення... Щоб ми 
могли реагувати. Будемо звер-
татися до керівника товариства, 
щоб він проводив роботу з персо-
налом. Ми всі розуміємо, що всю-
ди є людський фактор. А щодо 
кримінальних правопорушень, 
то  ми ж не можемо стояти там 
в якості охоронців і ловити пра-
вопорушників... Це — не депутат-
ська функція. Писати звернення, 
привертати до цього увагу — так. 
Кожен депутат може. 36 звер-
нень можна написати на началь-
ника поліції, щоб він більшу увагу 
приділив...      

О. Балуєв: «Добрый день, 
уважаемые депутаты. ...Един-
ственное, с чем я не совсем со-
глашусь, что если говорить о 
компенсации, то она, все-таки, 
производится не в полном объ-
еме... Я уже работаю 15 лет в 
Вышгороде, но то, что сейчас 

происходит... Такого не было 
никогда... Я в 17-м году на про-
тяжение 9-ти месяцев возил лю-
дей за свои собственные деньги. 
Бесплатно. Горсовет выделил..., 
— это я говорю не к тому, чтобы 
оправдаться, — горсовет вы-
делил всего лишь 100 тысяч на 
«единичку». Я не знаю кто может 
это выдержать... То, что было, с 
одних машин снималось, на дру-
гие ставилось, только для того, 
чтобы выполнить взятые на себя 
обязательства...    

Что сейчас происходит? На-
верное, стыдно об этом говорить, 
но я, все таки, скажу. Последний 
год (звертаючись до О. Момота), 
— тут нет вашего заместителя, 
— но я неоднократно к нему об-
ращался. Скажите, вы хоть одно 
письмо по поводу того, что тво-
рится в городе с нелегальными 
перевозчиками, куда-то писали? 
Ответа я на эти обращения не 
получил. Я думаю, что его просто 
нет. При этом, у меня есть неко-
торые факты, — кстати, я вчера и 
вам звонил, — что, оказывается, 
кто-то пожаловался, что тут про-
сто действует преступная груп-
пировка: я, Алексей Викторович, 
начальник милиции... 

Вчера мне был звонок из Наци-
ональной полиции, говорят, мы 
хотим вас как-то допросить по 
поводу этой жалобы. Я сказал, 
что это бред. А потом люди мне 
сказали: эта жалоба, которая 
была написана, тех людей, в том 
числе и адреса такого ул. Кургу-
зова, 47/5 в городе Вышгороде 
нет. И никогда не было. И эти 
вещи делаются постоянно. 

Это я сказал не для того, чтобы 
каким-то образом объясниться, 
что мы плохо работаем... Дей-
ствительно, а как работать? По-
биты стекла, порезаны колеса, на 
сегодняшний день шесть машин 
выведены из строя. Естественно, 
интервал увеличивается. И плюс 
второй момент — что в том году 
ничего не компенсировалось, 
до этого год мы не работали. Я 
не знаю какое может быть пред-
приятие, полтора года меня не 
финансировали, и как мы мо-
жем улучшить свою работу. Это 
банальные вещи и кто разбира-
ется, я думаю, люди понимают 
о чем идет речь. Теперь то, что 
касается нелегальных перевоз-
чиков. Вы меня извините, но у 
нас тут зашло три недели назад 
предприятие «Европастранс», 
не хочу, там, останавливаться 
на том, кто там его лоббирует, но 
когда перед большим автобусом 
идут два «Спринтера», забирают 
всех платных пассажиров... Мне 
вчера звонят, говорят, мы будем 
съезжать, нам заправиться не за 
что... То есть, мы круг-два сде-
лали, это 50 километров, грубо 
говоря, а заправиться реально 
машине не за что. Так скажите 
мне, пожалуйста, как мы должны 
существовать?.. В парке нахо-
дятся 30 машин, интервал мож-
но сделать две минуты. Вопрос: 
кого возить? Если работают на 

сегодняшний день три группы 
нелегальных перевозчиков в го-
роде Вышгороде? 

Поверьте мне, если кто-то ду-
мает, что этот маршрут золотой, 
несет золотые яйца, вы глубоко 
в этом заблуждаетесь... 15 лет 
работал, 15 лет всех устраивало. 
После того, как стало немножко 
хуже... Так в стране стало не-
множко хуже. С 2009 года об-
ласть не платила предприятию 
деньги. 

Понятно, что автобус не может 
ехать так же быстро, как неле-
гал... Он в одной точке пассажи-
ров взял, за десять минут доле-
тел до Петровки.         

А по поводу того, что грязь 
льется... Ситуация расшатыва-
ется специально. Послушайте, 
не будет «Авто-Лайна» в городе, 
заведите сюда «Киевпасстранс». 
Тут хватит 10 новых автобусов. 
Через полгода, если не будет 
финансирования и точно так же 
будут работать нелегалы, это 
предприятие умрет. Любое пред-
приятие. Потому, что в соцсетях 
создана куча ботов, которые пи-
шут, там: «Авто-Лайно», балу-
евское... Ну, хватит уже оскор-
блять! Кто ко мне приходил, на 
Киевскую,10, когда начинали 
разбираться, у людей полностью 
менялось мнение. 

В 2008 году предприятие на 
два с половиной миллиона взяло 
автобусов новых. Я сюда при-
шел со своим транспортом. Мно-
гие рассказывают, что водитель 
плохой, ну, пусть попробуют. Вы 
знаете что такое коммунальный 
парк даже в городе Киеве...».

Відповідаючи на запитання із 
зали з приводу нападів на гараж 
ТОВ «Авто-Лайн» О. Балуєв за-
уважив, зокрема, наступне (ци-
тую): «Все это было сопряжено  с 
тем, когда заходило сюда новое 
предприятие «Європастранс». 
В  4.50 мне позвонили, что у нас 
порезали колеса, минут через 20 
я приехал с Оболони... Самое 
интересное в другом: что все эти 
люди есть на фотографиях. По-
сле этого они поехали на Героев 
Днепра, начали перегораживать 
дорогу автобусам, их всех засня-
ли. Есть фотографии этих людей. 
Почему-то никто никого поймать 
не может. Я уже ничего не гово-
рю, там, в сторону полиции, и не 
собираюсь это говорить, но это 
есть зафиксированный факт...

Когда начали разбираться, под-
няли документы, на основании 
чего ездят, кроме расписания, ко-
торое выписано незаконно... На-
чали звонить в область, задавать 
вопросы, там трубку никто не бе-
рет! Наконец-то я дозвонился — 
ответа не получил. Вот и все. То, 
что было в области, то и сейчас 
происходит. Вот эти все бумаги, 
которые выдаются, они не дают 
право совершать перевозки! Это 
изучение пассажиропотока. Вы 
прекрасно понимаете, людей не 
становится меньше... А возить 
некого! (Більш детально про цю 
проблему див. на стор-х 10-12).        

...Після цього О. Момот оголо-
сив перерву до 12.00 для того, 
щоб всі користувачі вийшли із си-
стеми електронного голосування. 

Однак, після перерви ніхто 
із присутніх так і не зрозумів чи 
запрацювала система електрон-
ного голосування. Оскільки, не 
пройшло і десяти хвилин, як на 
вході до сесійної зали з боку рай-
держадміністрації почулися якісь 
вигуки і звуки боротьби. Група 
людей хотіла увійти до зали, але 
їх, чомусь, туди не впускали...

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
...Багато присутніх в залі людей 

не розуміли що відбувається. Хто 
і чому намагається прорватися 
до сесійної зали? Може, це якісь 
провокатори? Може, вони оз-
броєні? Що вони задумали? 

Через кілька хвилин стало 
ясно: до зали намагаються увій-
ти представники політичної партії 
Національний корпус на чолі з 
керівником її Вишгородського 
районного осередку Миколою 
Онуфрієвим. Однак, їм, чомусь, 
перешкоджають поліцейські. 

Ще через кілька хвилин, коли 
представників Нацкорпусу витіс-
нили в фойє 2-го поверху (з боку 
райдержадміністрації), всі зро-
зуміли й причину, через яку ста-
лася сутичка: представники Нац-
корпусу принесли до міськради 
кілька мішків із сміттям з незакон-
ного сміттєзвалища у Вишгороді. 
І збиралися чи то обсипати ним 
депутатів, чи то просто висипати 
його посеред сесійної зали. 

Саме так повідомляла інфор-
маційна агенція «Погляд» одразу 
після цих подій: «Представники 
Нацкорпусу принесли до місь-
кради кілька мішків із землею 
з незаконного сміттєзвалища 
у Вишгороді». Цитую: «Людей у 
сесійній залі було чимало — пла-
нувався розгляд 70-ти питань. 
Наприклад, бійці АТО зібралися 
для того, щоб знайти шляхи 
вирішення своїх земельних про-
блем.

«У нас сьогодні на сесії мало 
обговорюватися питання — 
шість земельних ділянок по вісім 
соток під ОСГ (особисте селян-
ське господарство — ред.). Ми 
прийшли на підтримку,щоб про-
голосували за це питання», — 
розповідає голова Асоціації учас-
ників бойових дій Вишгородщини 
Сергій Кірієнко.

Також на засідання прийшли 
представники Національного 
корпусу — в черговий раз на-
магалися привернути увагу до 
існування сміттєзвалища на ву-
лиці Ватутіна, 69.

«Це знаєте, що за земля? 
Це земля, де відбувається са-
мозахоплення, наразі відкрито 
кримінальне провадження. На 
вулиці Ватутіна організува-
ли сміттєзвалище ці люди, які 
там сидять і називають себе 
депутатами. Там смітник! Ми 
хотіли зайти в сесійну залу, нас 
не пустили. Я хотів показати 

№7(320), понедельник, 30 июля 2018 г. 

(Продовження на стор-х 4-5)
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Вих. № 2064                                                                    «24» квітня 2018 р.
Міському голові міста Вишгород 
Момоту О.В.
07300. Київська область, 
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Олексію Вікторовичу!

До мене як народного депутата України звертаються жителі 
міста Вишгород зі скаргами на порушення правил благоустрою та 
незаконне будівництво.

Зокрема як стало відомо зі скарг, зі східної сторони земельної 
ділянки з кадастровим номером 3221886001:01:203:0701 за координа-
тами 50°35’56.4’’ Північної широти 30°29’02.1’’ Східної довготи (далі 
— Ділянка), організоване стихійне звалище, куди постійно звозять 
сміття прилеглі оріанізації. Також на вказаній території відбувають-
ся дії, що свідчать про підготовку до будівництва, а саме: працює 
спеціальна техніка, проводиться розчищення майданчику. Жодних 
дозволів на проведення вищевказаних дій працівники не мають і по-
яснити своє перебування на цій території не можуть.

У зв’язку з вищевикладеним прошу Вас:
1. надати інформацію, стосовно вищевказаної Ділянки (цільове 

призначення, чи надана вона в користування, чи надано дозволи на 
проведення будь-яких робіт, якщо так надати копії підтверджуючих 
документів);

2. забезпечити приведення Ділянки до нормально вигляду (ви-
везти сміття, ліквідувати штучні насипи від розчищення ділянки під 
будівництво);

3. забезпечити контроль за відновленням Ділянки і недопущен-
ням повторного порушення;

4. створити комісію, до якої залучити представників громадсь-
кості, що встановить розмір шкоди завданої цій Ділянці.

Нагадую, що відповідно до статті 16 Закону України «Про статус 
народного депутата України» строк надання письмової відповіді на 
депутатське звернення становить 10 днів.

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №49
від 07 травня 2018 року м. Вишгород
Про створення тимчасової комісії 
щодо захаращення різного роду 
сміттям та будівельними відходами
земельної ділянки з кадастровим 
номером 3221886001:01:203:0701 
по вул. Ватутіна в м. Вишгород

З метою об’єктявного розгляду звернення депутата Верховної ради 
України Білецького Андрія Євгеновича про захаращення земельної ділянки 
різного роду сміттям та будівельними відходами по вул. Ватутіна. у м. Виш-
город кадастровий номер 3221886001:01:203:0701 керуючись ст. ст. 29.42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради тим-
часову комісію для вивчення питання про захаращення земельної ділянки 
різного роду сміттям та будівельними відходами по вул. Ватутіна, у м. Виш-
город кадастровий номер 3221886001:01:203:0701

2. Затвердити склад комісії:
Голова комісії:
Рачинський Олексій Сергійович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради
Заступник голови комісії:
Свистун Ігор Іванович - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.
Члени комісії:
- Карпов Вадим Алікович: спеціаліст-землевпорядник Вишгородської 

міської ради;
- Марцевой Андрій Володимирвич- начальник відділу державного архі-

тектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради;
- Черепан Світлана Миколаївна - спеціаліст першої категорії юридично-

го відділу Вишгородської міської ради
- Стефанівський Володимир Степанович- секретар адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради;
- Клавдієнко Олександр Іванович- депутат Вишгородської міської ради 

(за згодою);
- Представник Вишгородського відділу національної поліції (за згодою)
3. За результатами тимчасовій комісії скласти відповідний акт.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                   О. Момот

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

 РІШЕННЯ 
від 10 травня 2018 року №126 м. Вишгород
Про демонтаж самовільно встановлених 
заправки дизельним паливом, приміщення 
охорони, воріт та металевого паркану у м. Вишгороді

Розглянувши звернення депутата Вишгородської міської ради Клав-
дієнка О. І. щодо самовільно встановлених заправки дизельним паливом, 
приміщення охорони та металевого паркану, керуючись ст. З0 Закону Украї-
ни «Про органи місцевого самоврядування в Україні», ст. З0 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», рішенням Вишгородської міської ради № 
1/23 від 30.10.2006 р. «Про затвердження правил благоустрою територій, 
дотримання тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку у м. Вншгороді» 
виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

1. ТОВ «Аларіт» демонтувати заправку дизельним паливом, приміщен-
ня охорони, ворота та металевий паркан, які самовільно встановлено по вул. 
Ватутіна. 69-Г у м. Вишгород до 30.06.2018 р.

1.1. У разі невиконання ТОВ «Аларіт» п. 1 рішення — доручити ко-
мунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської 
ради, не пізніше 31.07.2018 р. провести демонтаж самовільно встановлених 
ТОВ «АтаріТ» заправки дизельним паливом, приміщення охорони, воріт та 
металевого паркану в присутності адміністративної комісії при виконавчо-
му комітеті Вишгородської міської ради, про що скласти відповідний акт.

1.2. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишгород-
ської міської ради прийняти на зберігання самовільно встановлені заправку 
дизельним паливом, приміщення охорони, ворота та металевий паркан піс-
ля їх демонтажу, про що скласти відповідний акт.

2. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишгородсь-
кої міської ради привести вище наведену територію до належного стану, 
шляхом проведення робіт по влаштуванню благоустрою, не пізніше місяч-
ного терміну, з моменту демонтажу заправки дизельним паливом, примі-
щення охорони, воріт та металевого паркану.

3. Рекомендувати Вишгородському відділу поліції Головного управ-
ління Національної поліціїв Київській області забезпечити дотримання 
громадського порядку під час демонтажу самовільно встановлених заправ-
ки дизельним паливом, приміщення охорони, воріт та металевого паркану 
зазначених у п. 1 рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 
КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської Клавдієнка О. І. 

Міський голова                                                                    О. Момот

26 червня сесія так і не розпочалася.
голосування, дії Нацкорпусу чи необхідність 

був призначений суд по справі О. Момота?

(Продовження.
Початок на стор. 1,3)

людям це сміття», — запев-
няє голова ініціативної групи 
Національного корпусу Микола 
Онуфрієв.

За словами правоохоронців, 
Нацкорпус приніс мішки з неві-
домим вмістом, які намагалися 
пронести на засідання Вишго-
родської міськради.

«Хотіли занести підозрілі 
предмети в адміністративну 
будівлю в трьох мішках. На ви-
могу показати, що несуть — 
відмовилися. Почали битися, 
кидатися, виломили двері», — 
повідомив начальник сектору 
превентивної діяльності Вишго-
родського ВП ГУ НП в Київській 
області Тарас Кадук.

«Нацкорпус хотів пройти на 
сесію. Стали у дверей пред-
ставники АТОвців і не пустили 
їх. Через це розпочалася ця бій-
ка. Хлопці і одні, і інші не гра-
мотно з`ясовували відносини», 
— розповів свідок сутички Іван 
Лісник...».

Як свідок цих подій, зауважу: 
спершу не впускали до зали 
представників Нацкорпусу саме 
поліцейські. А вже після цього їм 
(та депутатам) на допомогу під-
скочили АТОвці, які були в залі. 
Причому, поліцейські, та й міське 
керівництво в особі О. Момота, 
явно були попереджені про «про-
вокацію», яку підготували пред-
ставники Нацкорпусу. Швидше 
за все, цим і пояснюється те, що 
саме в цей момент «зламалася» 
система голосування. Причому, 
як натякнув О. Момот за хвилину 
до інциденту, сталося це, начеб-
то, із чиєїсь злої волі (цитую):  

«Спробуємо поставити на го-
лосування початок роботи сесії, 
тому, що складається враження, 
що дійсно хтось... або вмикає 
«глушилку», або... другий раз 
«падає» система».    

Отже, зі слів міського голови та 
представника поліції можна зро-
бити лише один висновок: про-

вокатори з Нацкорпусу з якихось 
причин вирішили зірвати сесію 
міськради, для чого, з одного 
боку, зламали систему голосу-
вання, а з іншого — влаштува-
ли провокацію із «внесенням в 
сесійну залу «підозрілих пред-
метів». Однак, героїчні поліцей-
ські за підтримки не менш героїч-
них АТОвців ціною неймовірних 
зусиль зірвали страшні плани 
провокаторів. Ну, приблизно так 
само, як кілька місяців тому герої 
СБУшники разом з Ю. Луценко 
попередили підступні плани те-
рористки Н. Савченко «провести 
теракт в цьому залі (ВР), знищив-
ши бойовими гранатами дві ложі 
— урядову і гостьову, міномета-
ми обрушивши купол Верховної 
Ради і автоматами добиваючи 

тих, хто вижив». Та й цілі у Н. 
Савченко та М. Онуфрієва, на-
чебто, співпадають: Надія мріяла 
«знести» центральну владу, М. 
Онуфрієв — нашу, місцеву... 

Відповідно, на захист цен-
тральної влади стали СБУ з ГПУ, 
на захист О. Момота і К° — міс-
цеві поліцейські та АТОвці. 

Але, якщо подивитися серйоз-
но на всю цю маячню, яку, як на 
мене, підспудно нав’язують нам 
наші місцеві очільники з поліцей-
ськими, то все виглядає набагато 
гірше. Для них, в першу чергу. 

Тому, що Нацкорпус ніякої про-
вокації проти наших депутатів на 
чолі з О. Момотом, умисно не го-
тував, а, тим паче, зривати сесію 
через втручання в електронну 
систему голосування не збирав-
ся. Це було просто не в його інте-
ресах. Навпаки, в його інтересах 
було, щоб сесія розпочала робо-
ту. А представники Нацкорпусу 

після цього — влаштували неве-
личке шоу-нагадування очільни-
кам міста про їх святий обов’я-
зок: виконання своїх функцій. 
Або ж — невиконання, яке межує 
із злочинною бездіяльністю.   

Отже, з чого почалася вся ця 
історія?

З депутатського звернення 
Голови політичної партії Націо-
нальний корпус народного депу-
тата України А. Білецького до О. 
Момота від 24 квітня ц. р. (див. 
ничже). В якому він попросив:

— надати інформацію щодо 
ділянки, розташованої зі східного 
боку ділянки з кадастровим но-
мером 3221886001:01:203:0701 
(цільове призначення, чи надана 
вона в користування, чи надано 
дозволи на проведення будь-я-

ких робіт, якщо так — надати копії 
підтверджуючих документів);

— забезпечити приведення 
ділянки до нормально вигля-
ду (вивезти сміття, ліквідувати 
штучні насипи від розчищення 
ділянки під будівництво);

— забезпечити контроль за від-
новленням ділянки і недопущен-
ням повторного порушення;

— створити комісію, до якої за-
лучити представників громадсь-
кості, що встановить розмір шко-
ди, завданої цій ділянці.

Через два тижні О. Момот ви-
дав розпорядження «Про ство-
рення тимчасової комісії щодо 
захаращення різного роду сміт-
тям та будівельними відходами  
земельної ділянки... по вул. Ва-
тутіна». Комісію очолив його за-
ступник О. Рачинський, заступни-
ком О. Рачинського призначили 
ще одного заступника О. Момота 
— І. Свистуна. Членами комісії 

стали спеціаліст-землевпоряд-
ник В. Карпов, начальник відділу 
держархбудконтролю А. Марце-
вой, юрист С. Черепан, секретар 
адмінкомісії В. Стефанівський 
та  депутат О. Клавдієнко (за 
згодою). Ще (за згодою) увійшов 
представник Вишгородського від-
ділу нацполіції.

За результатами роботи тим-
часова комісія мала скласти від-
повідний акт.

16 травня вже сам М. Онуфрієв 
письмово звернувся до О. Момо-
та з проханням (цитую): «...звер-
нути увагу на прилеглу ділянку, 
яка знаходиться по вул. Ватуті-
на, 69-Г біля компанії «АЛАРІТ».

При виїзді на земельну ділян-
ку було виявлено: захаращення 
ландшафту лісової зони на те-

риторії міста, на якій працює бу-
дівельна техніка...».  

29 травня М. Онуфрієв отримав 
відповідь у вигляді акту згаданої 
тимчасової комісії від 8 травня 
такого змісту (цитую):

«...За результатами роботи 
комісії встановлено наступне:

1. Земельна ділянка розташо-
вана за адресою: м. Вишгород, 
вул. Ватутіна, 69-Г.

2. Загальна площа земельної 
ділянки — 11 370 кв.м.

3. Дана земельна ділянка пере-
буває в користуванні ДП «Анти-
кор» ТОВ «Аларіт Україна» на 
підставі договору оренди землі, 
укладеного із Вишгородською 
міською радою 23 квітня 2008 
року терміном на 10 років для 
розміщення виробничої бази.

Оглядом тимчасової комісії 
встановлено, що земельна 
ділянка, а, також, прилегла до 
неї територія захаращена сміт-

тям та відходами різного роду.
Тимчасовою комісію вирішено:
1. ДП «Антикор» ТОВ «Аларіт 

Україна» направити приписи з 
метою усунення виявлених по-
рушень, а саме: провести роз-
чищення (вивезення) від сміття 
та відходів на території зе-
мельної ділянки...

2. Попередити ДП «Антикор» 
ТОВ «Аларіт Україна» про недо-
пущення даних порушень в по-
дальшому.

3. В разі невиконання приписів 
та неприведення даної земель-
ної ділянки до належного еко-
логічного стану притягнути 
посадових осіб ДП «Антикор» 
ТОВ «Аларіт-Україна» до від-
повідальності згідно вимог чин-
ного законодавства України».

Цей же акт А. Білецький (ма-
буть, з поваги до звання народ-
ного депутата) отримав набагато 
раніше М. Онуфрієва — ще 11 
травня.

Однак, пізніше з’ясувалося, 
що комісія цим актом не обме-
жилася. Її члени виявили, що 
ТОВ «Аларіт», виявляється, 
тишком-нишком прихопило до 
офіційно відведеної йому те-
риторії ще майже такий самий 
шматок. Частину самовільно 
захопленої земельної ділянки 
обгородило капітальним парка-
ном, на в’їзді встановило ворота 
та вишку охорони. А от на іншу 
частину самовільно захопленої 
земельної ділянки пустило якесь 
невідоме ТОВ «СУ-630», яке не 
лише влаштувало там таку собі 
базу для зберігання будівельної 
техніки, а й почало звозити туди 
з усього Вишгорода будівельне 
сміття. І цим будівельним сміт-
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Яка справжня причина: поломка системи
перенесення сесії на 3 липня — день, на який
Залишається лише здогадуватись
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тям засипати вкриті лісом яри, 
які безпосередньо примикають 
до цієї ділянки. 

А тепер — щодо рішення ви-
конкому №126 від 10 травня ц. 
р. (див. нижче). В ньому йдеться 
виключно про ту частину самоза-
хопленої ділянки, яка примикає 
до дороги, що сюди веде (№1). 
Однак, там жодного слова не 
сказано про частину території, де 
було організовано сміттєзвали-
ще (№2). Але ж, саме з приводу  
цієї ділянки, яка знаходиться 
на схід від орендованої ТОВ 
«ДП «Антикор» ТОВ «Аларіт 
Україна» ділянки, надсилав О. 
Момоту депутатський запит на-
родний депутат А. Білецький. Це 
— по-перше.

По-друге. З рішення виконкому 

№1

Вишка охорони

№2

№126 можна зрозуміти, що орен-
дарем ділянки за кадастровим но-
мером 3221886001:01:203:0701 є 
ТОВ «Аларіт», адже саме йому 
пропонується «демонтувати 
заправку дизельним паливом, 
приміщення охорони, ворота 
та металевий паркан, які са-
мовільно встановлено по вул. 
Ватутіна. 69-Г у м. Вишгород». 
А у відповіді (акті), яку в різний 
час отримали А. Білецький та М. 
Онуфрієв, вказано, що ця ділян-
ка перебуває в користуванні ДП 
«Антикор» ТОВ «Аларіт Украї-
на». То хто є справжнім користу-
вачем цієї ділянки?   

По-третє. Чи то ТОВ «Аларіт», 
чи то ДП «Антикор» ТОВ «Аларіт 
Україна» на якому праві користу-
ються цією ділянкою?

Керівник антикорупційного 
комітету Громадської ради при 
Вишгородській РДА В. Дулапчій 
у відеозверненні до користувачів 
своєї сторінки від 27 квітня ц. р. 

стверджує, що договір оренди 
на цю земельну ділянку з Виш-
городською міською радою був 
підписаний 24 квітня 2008 р. на 
10 років. Причому, від імені орен-
даря (кого саме?) його підписав 
такий собі Олег Романчук — з 
недавніх пір відомий у Вишгороді 
борець із конкретним забудовни-
ком — ПрАТ «КПМК-2» («Яросла-
вичі-2»). Причому, О. Романчук, 
який захищає в цьому випадку 
інтереси СТ «Енергетик» від 4-го 
будинку цього ЖК, не пропускає 
жодної сесії міськради. Як В. Ду-
лапчію, за його словами, пояснив 
сам О. Романчук, він точно не 
пам’ятає, але «колись він дійс-
но працював з людьми, від імені 
яких і підписав договір оренди». 
Однак, В. Дулапчій стверджує, 

що і зараз у фірмі-орендаря тут 
працює дружина О. Романчука. 
Причому, не останньою люди-
ною.

Тепер з приводу того, хто саме 
орендує, точніше, орендував зе-
мельну ділянку з кадастровим но-
мером 3221886001:01:203:0701 
та чому цей користувач так 
опікується ТОВ «СУ-630», яке, 
начебто, хазяйнувало на при-
леглій ділянці.

Звернувшись до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань 
міністерства юстиції України, 
ми з’ясували, що засновника-
ми ТОВ «СУ-630» (код ЄДРПОУ 
38180723) є ТОВ «АЛАРІТ Ф», а 
кінцевим бенефіціарним влас-
ником (контролером) є Сергій 
Юрійович Сподін, прописаний в 
гуртожитку по вул. Дяченка, 12 
в Дарницькому р-ні м. Києва. В 
свою чергу, засновником ТОВ 

«АЛАРІТ Ф» (кінцевим бенефі-
ціарним власником (контроле-
ром) є все той же Сергій Юрійо-
вич Сподін, прописаний за тією ж 
адресою.

Вже те, що засновником  
ТОВ «СУ-630» є ТОВ з назвою 
«АЛАРІТ Ф» вже про щось свід-
чить, чи не так?

А хто ж тоді є засновником 
ТОВ «ДП «Антикор» ТОВ «Аларіт 
Україна»? Єдиний державний 
реєстр юридичних осіб, осіб-під-
приємців та громадських форму-
вань міністерства юстиції України 
свідчить, що таких є двоє — все 
той же Сергій Юрійович Сподін, 
прописаний в гуртожитку по вул. 
Дяченка, 12 в Дарницькому р-ні 
м. Києва та його сусід по тому ж 
гуртожитку Сергій Євгенович  Ба-

лай. 
Отже, таким чином, якщо на 

ділянці, прилеглій до офіційно 
орендованої С. Сподіним і К°, 
про яку запитував у О. Момота 
А. Білецький, всі ці роки хазяй-
нувало ТОВ «СУ-630», іншими 
словами, сам С. Сподін і К°, то 
виходить наступне. 

Нікого чужого бізнесмени С. 
Сподін та С. Балай за шлагбаум, 
незаконно встановлений ними ж 
через ТОВ «ДП «Антикор» ТОВ 
«Аларіт Україна» біля орендова-
ної ними ділянки не впускали, а 
«хазяйнували» на ній всі ці роки 
самотужки.

В. Дулапчій вказує в своєму 
відеозверненні від 27 квітня, 
що ТОВ «СУ-630» співпрацюва-
ло  з багатьма, якщо не з усіма 
вишгородськими забудовника-
ми, вивозячи з будівельних май-
данчиків будівельне сміття. Але 
вивозило це сміття (ймовірно за 
непогані гроші) не на якісь, при-

значені для цього спецмайданчи-
ки, а сюди, у ліс. На самовільно 
захоплену земельну ділянку. І — 
засипало ним прилеглі яри. 

Ну, і, нарешті, останнє. Щодо 
конкретних дій, до яких вдався 
міськвиконком після звернення 
народного депутата А. Білецько-
го, числених виїздів на звалище 
активістів, відеозвернення В. Ду-
лапчія від 27 квітня, письмового 
звернення М. Онуфрієва.

7 травня створив комісію.
10 травня прийняв рішення про 

демонтаж заправки дизпаливом, 
приміщення охорони, воріт та ме-
талевого паркану ТОВ «Аларіт» 
до 30 червня 2018 р., попередив-
ши, що в іншому випадку це до 
31 липня зробить КП «Благоу-
стрій-Вишгород».

Отже, що могли вишгородські 
громадські активісти констатува-
ти 25 червня, напередодні черго-
вої сесії міської ради?

Що формально міська влада 
на чолі з О. Момотом, відреагу-
вала на депутатське звернення 
народного депутата А.Білець-
кого, письмове уточнення М. 
Онуфрієва, відеозвернення В. 
Дулапчія та числені відеороліки 
про сміттєзвалище за адресою 
вул. Ватутіна, 69-Г. Але, в тому то 
й справа, що — формально. 

Так, була створена тимчасо-
ва комісія, прийнято рішення 
виконкому, А. Білецький та М. 
Онуфрієв отримали відповідь-акт 
тимчасової комісії. 

Однак, на жодне питання, за-
дане А. Білецьким, там відповіді 
не було. Бо він запитував не про 
ділянку з кадастровим номе-
ром  3221886001:01:203:0701, 
а про сміттєзвалище, яке при-
лягає до цієї ділянки зі східної 

сторони. А місцеві очільники або, 
навіть, уважно не прочитавши 
запит, або просто прикинувшись 
дурниками, почали розповідати 
про ділянку, орендовану ТОВ «ДП 
«Антикор» ТОВ «Аларіт Україна». 
Причому, аналіз ситуації показує, 
шо представники влади, все ж, 
швидше прикинулися дурниками, 
ніж щось незрозуміли. Бо у своє-
му відеозверненні від 27 квітня 
В. Дулапчій, яке О. Момот і К° не 
могли не бачити, все пояснив і, 
як кажуть, добре «розжував», по-
казавши, що ТОВ «СУ-630» — це 
той самий ТОВ «ДП «Антикор» 
ТОВ «Аларіт Україна». А всі рі-
шення міськвиконком приймав 
вже після цього, в травні.

Який з усього цього можна було 
зробити висновок? Ну, давайте 
об’єктивно. Лише один: про зло-
чинну бездіяльність місцевої вла-
ди. Чому?

Кілька років, практично, в само-
му центрі міста, в зоні особливої 
екологічної уваги існує незакон-
не звалище будівельного сміття. 
Про це, як стверджує В. Дулапчій, 
відомо всім, — від О. Момота до 
голови РДА В. Савенка. Також, 
на його думку, всім відомо, що 
звезенням сюди будівельного 
сміття з усього міста займається 
таке собі ТОВ «СУ-630». 

Я дуже сумніваюся, що О. 
Момоту було невідомо, що у 
ТОВ «СУ-630» та  у ТОВ «ДП 
«Антикор» ТОВ «Аларіт Украї-
на» один і той же хазяїн — С. 
Сподін. Але, якщо і було невідо-
мо, то 27 квітня з відеозвернен-
ня В. Дулапчія  стало відомо. Та 
й, взагалі, якби О. Момота і К° 
турбували проблеми міста (ви 
чули щось про інвентаризацію 
земель у Вишгороді?), то вони б 
давно зацікавилися і ділянкою № 
3221886001:01:203:0701 (за яку, 
по інформації В. Дулапчія, вже 4 
роки не платиться оренда), і не-
законним сміттєзвалищем. Але 
— чомусь не зацікавилися. Хоча 
О. Момот і К° вже майже три роки 
хазяйнують у Вишгороді. 

І от, нашу надзвичайно «народ-
ну» і «прозору» місцеву владу ти-
кають  носом в це кричуще непо-
добство нардеп А. Білецький, М. 
Онуфрієв, В. Дулапчій і інші ак-
тивісти. Просто криком кричать. 

Що робить влада?
Прикидається дурником, для 

«відмазки» створює комісію і 
приймає рішення виконкому. 

Відповідь А. Білецькому і М. 
Онуфрієву дає зовсім не про те, 
про що вони запитували.

І — ні звуку про те, що договір 
оренди закінчився. І — ні звуку 
про те, що С. Сподін і його ко-
манда з самого початку оренди 
«прихватизували» шмат землі, 
за площею рівний орендованому. 
Що чинять там злочин. Що (якщо 
це дійсно так) — багато років 
взагалі не платять місту, навіть, 
за офіційно орендовану землю. 
Іншими словами — просто іміту-
ють бурхливу діяльність. І — жод-
них конкретних дій. І після цього 
наша влада набирається зухва-
лості щось бурмотіти про «дивер-
сію» і «провокацію» Нацкорпусу?

Особисто моя думка: Нац-
корпус зробив все правильно і 
сміття, яке його представники 
принесли на сесію, дійсно потріб-
но було висипати на голову О. 
Момоту і депутатській більшості. 
І мені особисто соромно за полі-
цію і АТОвців, які завадили їм це 
зробити.

Перші ворота

Другі ворота
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Результати поіменного 
голосування на 41-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 

у власність громадянам 
(Пригуновій Л. І., Желтову Є. І., 

Прокопчуку М. А., Тихоміровій Л. М., 
Гафарову С. В., Рябушенку М. М., 

Самойленко К. А., Меркуловій Н. В., 
Глущенку О. П.).
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Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В..
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В. 
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Поліщук О. Г.
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Сардак В. І.  
Шока А. М.
Шубка В. В. 
Шубко І. В. 
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Кулініч Л. М.
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

(Продовження. Початок 
на стор-х 1, 3, 4-5)

26 червня сесія так і не розпочалася.
голосування, дії Нацкорпусу чи необхідність 

був призначений суд по справі О. Момота?

№7(320), понедельник, 30 июля 2018 г. 

3 липня 2018 р. 
ПІВТОРА ГЕКТАРИ 

НА ГАЕС. ДЛЯ ОБРАНИХ 
Першим проектом рішення, 

який дещо здивував і мене осо-
бисто, і деяких депутатів, був 
проект рішення під назвою «Про 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у 
власність громадянам» (№41/21, 
див нижче). 

Цим проектом рішення, як бачи-
те, десятьом особам, — Л. Пригу-
новій, Є. Желтову, М. Прокопчуку, 
Л. Тихоміровій, С. Гафарову, М. 
Рябушенку, К. Самойленко, Н. 
Меркуловій, Р. Глущенко та М. 
Прокопенко пропонувалося на-
дати дозволи на розробку проек-
ту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність.

Всім — для ведення ОСГ. Всім 
— орієнтовною площею 0,1500 
га. І всім — в одному місті: в мі-
крорайоні ГАЕС. Підозрюю, що 
всі ці ділянки знаходяться поряд, 
от, лише перевірити це неможли-
во: в рішенні, як бачите, не вка-
зані їх кадастрові номери. Це, до 
речі, одразу насторожило.

Бо, зазвичай, очільники місце-
вого самоврядування з депута-
тами приймають подібні рішення 
коли хотять провернути якусь 
шахрайську чи напівшахрайсь-
ку оборудку. Наприклад, виді-
лити ділянки фізичним особам 
під індивідуальне житлове бу-
дівництво, щоб потім ці люди 
(як правило, підставні особи) за 
5 копійок передали їх певному 
забудовнику. Таким чином, за-
будовник отримує шмат землі 
під забудову за половину її ціни. 
Хто цю половину ціни отримує? 
Здогадайтеся самі. Можливо, 
ті люди, які голосують за безко-
штовне виділення і підписують 
відповідні документи?

Так от, хто такі ті щасливчики, 
які перераховані в проекті рішен-
ня, про яке йдеться, де вони жи-
вуть, де прописані і чому, раптом, 
отримують по 15 соток в мікро-
районі ГАЕС, присутнім на сесії 
ніхто не пояснив. Ні члени «зе-
мельної» комісії, ні депутати, які, 
судячи з голосування, мабуть, 
щось, таки, знають, але не хоті-
ли нікому розповідати, ні міський 
голова. Який, безумовно, точно 
знає «звідки ноги ростуть». А 
присутні в сесійній залі активісти 
та АТОвці теж цим, чомусь, не 
поцікавилися. І лише у однієї В. 
Парчук виникло з цього приводу 
пояснення (цитую): 

«Просто до відома тих, хто не 
знає про цю ситуацію. Одночасно 
подаються 10 заяв від різних лю-
дей. На 15 соток землі кожний по-
дає. Дивує те, що на умовній зе-
мельній ділянці площею півтора 
гектара всі ці ділянки знаходять-
ся в одному місці, одна біля од-
ної. Коли земельна комісія виїз-
жала, — це якраз будівництво на 
горі з правої сторони, де незакон-
но побудовані багатоповерхівки. 
І тепер виноситься ця земельна 
ділянка, яка знаходиться напроти 
цих багатоповерхівок ближче до 
водосховища. Тут у мене є одне 
прізвище, людини, яку я дуже 
хорошо знаю. Я тоді йому под-
звонила прямо з машини, запи-
тала чому на нього виділяється 
земельна ділянка. Людина, прак-
тично, про це, навіть, не знає... 
Каже, я вам перетелефоную. Я 
думаю, що тут є корупційна скла-

41-а сесія міськради

У К Р А Ї Н А
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок перша сесія VII скликання

7 липня 2018 року №41/21

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність 
громадянам

Розглянувши звернення громадян, інші подані документи, враховуючи висновки і рекомен-
дації постійної комісії Вишгородської міської ради з питань регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до ст. 12, 118, 121 Земельного 
кодексу України, п. 34 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. ПРИГУНОВІЙ Людмилі Іванівні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, Вишгородсь-
кого району, Київської області.

2. Надати дозвіл гр. ЖЕЛТОВУ Євгенію Ігоровичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, Вишгородсь-
кого району, Київської області.

3. Надати дозвіл гр. ПРОКОПЧУКУ Михайлу Андрійовичу на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського го-
сподарства орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, 
Вишгородського району, Київської області.

4. Надати дозвіл гр. ТИХОМІРОВІЙ Любові Миколаївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, Вишгородсь-
кого району, Київської області.

5. Надати дозвіл гр. ГАФАРОВУ Сергію Валентиновичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, Вишгородсь-
кого району, Київської області.

6. Надати дозвіл гр. РЯБУШЕНКУ Миколі Миколайовичу на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон 
ГАЕС, Вишгородського району, Київської області.

7. Надати дозвіл гр. САМОЙЛЕНКО Катерині Анатоліївні на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянсько-
го господарства орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорай-
он ГАЕС, Вишгородського району, Київської області.

8. Надати дозвіл гр. МЕРКУЛОВІЙ Наталії Вікторівні на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон 
ГАЕС, Вишгородського району, Київської області.

9. Надати дозвіл гр. ГЛУЩЕНКО Раїсі Усмангаліївні на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон 
ГАЕС, Вишгородського району, Київської області.

10. Надати дозвіл гр. ПРОКОПЕНКО Марині Сергіївні на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон 
ГАЕС, Вишгородського району, Київської області...

             Міський голова                                                                   О. Момот

Р І Ш Е Н Н Я

дова тому, що зразу знаходить-
ся півтора гектара землі, зразу 
знаходяться люди по 15 соток, 
будь-ласка...

На що миттєво відреагував О. 
Момот: 

— Ви можете тоді конкретизу-
вати, назвати прізвище людини, 
що значить вона не знає...

— Я скажу коли потрібно буде, 
— відповіла В. Парчук.

— Ну, тоді навіщо взагалі... — 
зауважив О. Момот.  

До речі, типова реакція кла-
сичного «совкового» керівника, 
якого цікавить не суть проблеми, 
а, в першу чергу, прізвище лю-
дини, яка несе загрозу «схемі». 
Розрахована на те, що опо-
нент, взятий «на слабо», тут же 
«здасть» «слабку ланку». А якщо 
не «здасть», то його одразу мож-
на звинуватити в тому, що він все 
«придумав». Коротше кажучи, 
привіт вам, виборці, з криміналь-
ного минулого міського голови. З 

яким він так і не розпрощався... 
Однак, те, що ніхто з депутатів  

більше нічим не поцікавився, 
зовсім не означає, що у них не 
було жодних питань до цього 
проекту рішення. Навпаки, пи-
тання були, однак, депутати про-
сто розуміли, що немає жодного 

сенсу їх задавати: все вже вирі-
шено без них. Що, разом з тим, 
не завадило їм висловити особи-
сте ставлення до цього проекту 
рішення. Про це свідчать резуль-
тати поіменного голосування: 
четверо депутатів були проти, 
четверо утрималися (голос О. 

Момота серед них можна не ра-
хувати, чому, думаю, пояснювати 
не потрібно), двадцять проголо-
сували «за». Із цієї «золотої двад-
цятки» мене здивували лише три 
прізвища — Г. Булгакової, І. Шуб-
ко та М. Підвисоцького. Втім, як 
кажуть, справа житейська. Буває.

Правда, мені можуть заперечи-
ти: якби мова йшла про прихова-
не чи опосередковане виділення 
1,5 га під багатоповерхове будів-
ництво, то земельні ділянки на-
дали б під індивідуальну житлову 
забудову. А потім, після будів-
ництва, поміняли б цільове при-
значення (див. рішення №41/37 
нижче). А тут земельні ділянки 
десятьом громадянам виділили 
під ОСГ (особисте селянське го-
сподарство).

Правильно. І сталося це тому, 
що в нашому випадку нічого буду-
вати на цих 1,5 га не збираються. 

А мають намір, згідно з інсайдер-
ською інформацією, обладнати 
на цій території чи то одну, чи 
то кілька платних автомобільних 
стоянок. Є в нашій державі та-
кий вид супервигідного бізнесу, 
який часто-густо супроводжує бу-
дівельний. Пояснюється це дуже 
просто. 

Як правило, багатоповерхівки у 
нас будуються із значним переви-
щенням норм щільності забудови 
та машиномісць для зберігання 
автомобілів. Це означає, що но-
воселам свої автівки зберігати 
просто ніде. Тому вони змушені 
залишати їх у дворах, на дитя-
чих майданчиках, на територіях 
установ та підприємств, що зна-
ходяться неподалік (як, напри-
клад, жителі ЖК «Ярославичі — 
на території ЦРЛ), а то й прямо 
на міських вулицях. Що загрожує 
їх пошкодженням, пограбуван-
ням, а то й викраденням. Тому 
власники більше чи менше при-
стойних автівок готові платити 
за автостоянку, особливо, якщо 
вона знаходиться неподалік від 
місця проживання. Навіть у тому 
випадку, якщо ціна там вища, ніж 
на інших автостоянках. 

Для того, щоб «організувати» 
такий бізнес, багато непотрібно: 
просто отримати шматок землі. 
Бажано — безкоштовно. Заас-
фальтувати, загородити, поста-
вити шгагбаум, будку для охо-
рони — і спокійно збирай собі 
грошенята з автовласників. 

Звичайно, такий бізнес, за нор-
мальною логікою, мав би бути 
виключно муніципальним і при-
носити прибутки до казни насе-
леного пункту. Однак, це — за 
нормальною логікою, яка в нашій 
країні не працює. А, натомість, 
працює логіка зажерливих чи-
новників, злодіїв-очільників міст 
і сіл, які, часто-густо, вступають 
у злочинну змову з ненажерли-
вими депутатами для того, щоб 
грабувати ці міста і села.  

...Да, якщо у гр-на Момота ви-
никне питання щодо джерела 
нашої інсайдерської інформації 
— попереджую: ми свої джерела 
не розкриваємо. 

 

Приблизно такий вид на майбутню автостоянку буде у мешканців 9-го поверху 1-го (від 
ГАЕС) будинку ЖК «Французький бульвар», вікна яких виходитимуть на верхнє водосховище  



   

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

Яка справжня причина: поломка системи
перенесення сесії на 3 липня — день, на який
Залишається лише здогадуватись

№7(320), понедельник, 30 июля 2018 г. 

У К Р А Ї Н А
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок перша сесія VII скликання

7 липня 2018 року №41/37

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, 
цільове призначення яких змінюється 
ТОВ «Велесгард 2015» 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення 
яких змінюється, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Вишгородської міської 
ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного сере-
довища, наявність позитивних висновків відповідних органів і служб, відповідно до ст. ст. 12, 
20 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове при-
значення яких змінюється, а саме: земельної ділянки площею 0,0950 га (кадастровий номер 
3221810100:01:201:0166) з для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (згідно КВЦПЗ код 02.03), земельної ділянки пло-
щею 0,0950 га (кадастровий номер 3221810100:01:201:0167) з для будівництва та обслугову-
вання житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (згідно КВЦПЗ 
код 02.03), земельної ділянки площею 0,0950 га (кадастровий номер 3221810100:01:201:0168) 
з для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спо-
руд (присадибна ділянка) на для будівництва та обслуговування багатоквартирного жит-
лового будинку (згідно КВЦПЗ код 02.03), земельної ділянки площею 0,0950 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:201:0169) з для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на для будівництва та обслугову-
вання багатоквартирного житлового будинку (згідно КВЦПЗ код 02.03), земельної ділянки 
площею 0,0950 га (кадастровий номер 3221810100:01:201:0171) з для будівництва та обслу-
говування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на 
для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (згідно КВЦПЗ 
код 02.03), земельної ділянки площею 0,0950 га (кадастровий номер 3221810100:01:201:0172) з 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) на для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку (згідно КВЦПЗ код 02.03), земельної ділянки площею 0,0950 га (кадастровий номер 
3221810100:01:201:0173) з для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель та споруд (присадибна ділянка) на для будівництва та обслуговування ба-
гатоквартирного житлового будинку (згідно КВЦПЗ код 02.03), земельної ділянки площею 
0,0950 га (кадастровий номер 3221810100:01:201:0174) з для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на для будівни-
цтва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (згідно КВЦПЗ код 02.03), 
земельної ділянки площею 0,0950 га (кадастровий номер 3221810100:01:201:0176) з для будівни-
цтва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) на для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (згід-
но КВЦПЗ код 02.03) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЕСГАРД 
2015». Земельні ділянки розташовані на території Київської області, Вишгородського району, м. 
Вишгород. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове при-
значення яких змінюється відбувається за умови дотримання земельного, містобудівного законо-
давства та виконання вимог, викладених у пунктах 2-6 даного рішення.

2. Змінити цільове призначення земельних ділянок...
             
                  Міський голова                                                                   О. Момот

Р І Ш Е Н Н Я

Натомість, дуже рекомендуємо 
уважно вивчити список громадян, 
вказаних в рішенні №41/21. По-
чати можна, хоча б, з такої собі 
Наталії Меркулової.  

28 жовтня 2011 р. на 7-й сесії 
міськради депутати минулого 
скликання цій жіночці  виділили 
0,10 га під житлове будівництво у 
Вишгороді.

26 липня 2013 р., на 24-й сесії, 
вони ж порадували її вже 0,12 га 
для ведення садівництва. 

Ну, і от, тепер Наталія Вікторів-
на отримала 15 соток під ОСГ. З 
чим її і вітаємо. 

Хто така Н. Меркулова і завдя-
ки яким подвигам перед вишго-
родцями вона кожні кілька років 
безкоштовно отримує від міської 
ради земельну діляночку? Зали-
шається лише здогадуватись... 

Втім, можливо, це пояснюється 
тим, що вона є дружиною одно-
го із знаменитих і добре відомих 
у вузьких колокорупційних ко-

лах братів Рублівських, а, саме, 
Сергія Рублівського? Можливо... 
І, можливо, цей феномен якось 
пояснить нам гр-н О. Момот, 
який до виборів 2015 р. напрочуд 
успішно вдавав із себе відчай-
душного борця з корупцією, хоча 
після виборів дуже швидко з’ясу-
валося, що він був, всього лише, 
відчайдушним борцем за доступ 
до бюджетного корита? Адже, 
брати Рублівські, як неоднора-
зово вказував В. Дулапчій і інші 
представники громадськості, це 
— люди з близького оточення на-
шого міського голови. Так би мо-
вити — особливо довірені особи, 
через руки яких проходять вели-
чезні кошти з міського бюджету...

Щодо інших дев’яти фігурантів 
цього списку. Ми прекрасно ро-
зуміємо, що серед них немає 
жодного випадкового прізвища: 
кожен — або з оточення О. Мо-
мота, або з оточення депутатсь-
кої більшості, або з оточення «по-
трібної» людини, якщо не сама 
ця людина. Саме тому в цьому 
рішенні відсутні кадастрові но-
мери ділянок, які, зазвичай, вка-
зуються, коли мова йде про «пе-
ресічних» вишгородців. 

Однак, ми сподіваємося, що все 
таємне раніше чи пізніше стає яв-
ним. І, сподіваємося, що за вашої 
допомоги, шановні читачі, вишго-
родці, все одно, дізнаються чим 
саме гр-ни Л. Пригунова, Є. Жел-
тов, М. Прокопчук, Л. Тихомірова, 
С. Гафаров, М. Рябушенко, К. 
Самойленко, Р. Глущенко та М. 
Прокопенко «заслужили» по цих 
15 соток.  Так що, чекаємо ваших 
листів, дзвінків, повідомлень. І 
будемо дуже вдячні за будь-яку 
інформацію з цього приводу. Мі-
сто повинно знати своїх героїв.        

А ЩЕ ОТРИМАЛИ 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ...

Взагалі-то, сесію, про яку 
йдеться, можна було б назвати 
«сільськогосподарською ім. «Ді-
довиці» і ГАЕС». Бо практично 
всі рішення щодо виділення зе-
мельних ділянок мали цільове           
призначення «ОСГ» і стосува-
лися мікрорайонів ГАЕС та «Ді-

довиця». Чим це пояснити у ви-
падку Н. Меркулової зрозуміло: 
оскільки вона вже реалізувала 
своє право на безкоштовне от-
римання земельних ділянок під 
житлове будівництво і ведення 
садівництва, її можна було пора-
дувати лише шматком землі під 
ОСГ. А от у всіх інших випадках... 
Швидше за все, вільної землі в 
місті під житлове будівництво і 
садівництво, практично, не за-
лишилося.  Ну, може трохи зали-
шилося, але виключно для «ду-
же-дуже своїх». Отже, затикати 
рота АТОвцям, жадібним депута-
там і особливо настирливим гро-
мадянам доводиться виключно 
«осгешною» землею...

До якої з перерахованих кате-
горій віднести, наприклад Альону 
Ігоревну Коваль,  яка отримала 
10 соток під ОСГ на ГАЕС (рішен-
ня №41/29)?  Або Ніну Василівну 
Плахотнюк, яка одержала 12 
соток під ОСГ на «Дідовиці» (рі-

шення №41/30)? Або Володими-
ра Васильовича Понька, якому 
безкоштовно надали 10 соток під 
ОСГ на ГАЕС (рішення №41/31)? 
Або Віктора Валентиновича 
Сасіна, який ось-ось стане влас-
ником 10 соток під ОСГ на ГАЕС 
(рішення №41/32)?

Невідомо. Звичайно, було б 

непогано, якби в подібних рішен-
нях вказувалося «учасник АТО», 
«сім’я учасника АТО», «багатодіт-
на сім’я» і т. ін. Ну, щоб люди ро-
зуміли чому саме Іванову, а не 
Петрову або Сидорову. 

Але що ж тоді нашим хитрови-
крученим чиновникам малюва-
ти в рішеннях у випадках, коли 
земля виділяється на підставну 
особу? «Кум міського голови»? 
«Дружина «рєшали» Пупкіна»? 
«Двоюрідна сестра депутата 
Галушки»?

Тож сподіваємося, що коли-не-
будь так і буде, але не віримо, що 
за цієї продажної і нахабної вла-
ди. Коротше кажучи, без надії, 
але сподіваємося...

ТОВ «ВЕЛЕСГАРД 2015» 
ТЕЖ ЗАЛИШАЄТЄ
ЛИШЕ ПРИВІТАТИ

З чим саме, можливо запитаєте 
ви. Відповідаємо: із закінченням 
незаконного будівництва. Багато-

поверхівок — на кількох земель-
них ділянках, призначених під 
індивідуальну житлову забудо-
ву. Де будівництво комерційних 
багатоповерхівок не могло і не 
повинно було вестися. Оскільки 
прямо заборонено українським 
законодавством. 

Незважаючи на це, таке будів-

ництво в нашому місті велося і 
продовжує вестися. Більше того: 
серед десятків будівництв житло-
вих багатоповерхівок, які ведуть-
ся в нашому місті, майже немає 
таких, які провадилися б на зе-
мельних ділянках з відповідним 
цільовим призначенням. Абсо-
лютна більшість побудована і бу-
дується там, де мали б вирости 
будиночки не вище 4-х поверхів. 
   ТОВ «Велесгард 2015» виклю-
ченням не стало.  

Як свідчить рішення, про 
яке йдеться, було виділено 8 
ділянок площею 0,095 га під 
індивідуальну житлову забу-
дову: з кадастровими номера-
ми: 3221810100:01:201:0166,  
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 2 0 1 : 0 1 6 7 , 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 2 0 1 : 0 1 6 8 , 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 2 0 1 : 0 1 6 9 , 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 2 0 1 : 0 1 7 1 , 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 2 0 1 : 0 1 7 2 , 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 2 0 1 : 0 1 7 3 , 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 2 0 1 : 0 1 7 4 , 

3221810100:01:201:0176. Однак, 
на них були побудовані багатопо-
верхівки. 

Рішенням сесії №41/37 цільове 
призначення всіх восьми ділянок 
було змінено з «для будівництва 
та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка)» 
на «для будівництва та обслу-
говування багатоквартирного 
житлового будинку».

Як тут не згадати виступ на 36-й 
сесії міськради голови громад-
ської організації «Стоп свавіл-
лю» С. Северина (цитую): «В 
доповнення до всього хочу вам 
навести декілька прикладів са-
мочинного будівництва, якого на 

сьогоднішній день у Вишгороді, 
на превеликий жаль, стало до-
сить багато. Це такі житлові ком-
плекси, як «Зеніт», «Французький 
бульвар», «Велесгард». Чому я 
їх називаю самочинним будівни-
цтвом? Відповідно до ч. 1 ст. 376 
Цивільного кодексу України, жит-
лові будинки, споруди, будівлі, 
інше нерухоме майно вважають-
ся самочинним будівництвом, 
якщо вони були побудовані або 
будуються на земельних ділян-
ках, які не були відведені для 
цієї мети. Дані земельні ділянки є 
присадибними. На сьогоднішній 
день на присадибних ділянках 
можна будувати індивідуальні бу-
динки не вище 4-х поверхів. Тим 
паче, ці комплекси побудовані в 
зелених зонах. Більше того, по 
«Велесгарду» рішенням суду 
від 21.09.2016 р. були скасовані 
«містобуди» на даний комплекс. 
Як вони були видані на цю ділян-
ку мені, взагалі, незрозуміло. Тут 
вбачається безпосердньо корум-
пованість відповідних органів, 
тому, що нічим іншим пояснити 
це не можна...».

Як саме ТОВ «Велесгард 2015» 
отримало «Містобудівні умови 
та обмеження забудови земель-
ної ділянки» потрібно запитати 
у тодішнього начальника відділу 
містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господар-
ства Вишгородської РДА Д. Ли-
кова. Який з 1 червня 2017 року 
був призначений головою КОДА  
О. Горганом в. о. директора Де-
партаменту містобудування та 
архітектури Київської облдер-
жадміністрації. А якже інакше? 
Адже Д. Ликов «штампував» до-
звільні документи вишгородсь-
ким забудовникам в тому числі і в 
проміжок часу з 31 березня 2015 
р. по 28 жовтня 2016 р., коли О. 
Горган був ще головою Вишго-
родської РДА. Іншими словами 
— «перевірений товариш». І знає 
багато. Отже, якщо він поряд — 
якось спокійніше...

В. Борзовець
Від редакції
Найсмішніше (чи найсумніше?) те, що приймаючи 3 липня, а 

не 26 червня всі ці корупційні рішення О. Момот і К° одночасно 
вбили одразу чотирьох «зайців».

По-перше, натяком на те, що «провокатори» із Нацкорпусу, на-
чебто, втрутилися в систему електронного голосування заради 
зриву сесії, кинули в їх бік шмат лайна.

По-друге, цим самим дискредитували їх, начебто, «провока-
ційні» дії щодо нагадування про злочинну бездіяльність місце-
вої влади, а себе виставили страждальцями, що «потерпають 
за народ».

По-третє, як припустив один із активістів після сесії, на 3 лип-
ня було призначене судове засідання по справі О. Момота для 
розгляду по-суті, а йому потрібно було його перенести і для 
цього знайшлася поважна причина — сесія міської ради.  

По-четверте, 3 липня ні О. Момот, ні депутати, ні представни-
ки громадськості й словом не згадали про проблеми, які 26-го 
червня підняли в своїх виступах С. Сідляр та О. Балуєв. Якось 
вони, ці виступи до 3 липня забулися... 

Але ж говорили вони про надважливі речі. Наприклад, С. Сід-
ляр — про «совок», який, поки що, безвилазно сидить в головах 
наших вічних провладних активістів — І. Бурдака та П. Жула-
нова. Які не просто дбайливо підтримують і культивують цей 
«совок» в своїх головах, а й настирливо намагаються розпо-
всюджувати його в голови інших жителів міста, зокрема, дітей 
і молоді. Причому — за наші ж гроші, використовуючи муніци-
пальну газету. До речі, на моїй пам’яті С. Сідляр — перша лю-
дина, яка підняла цю проблему, — проблему псевдоцінностей і 
псевдогероїв, якими нас годували десятки років. І продовжують 
офіційно годувати завдяки тому, що наші місцеві очільники самі 
є носіями цих псевдоцінностей. Які прекрасно уживаються в їх 
свідомості з єдиною для них цінністю — владою заради грошей 
і грошима заради влади.  

Що стосується проблеми нелегальних перевізників, про які 
говорив у своєму виступі О. Балуєв, то, зрозуміло, що тут О. 
Момоту та Т. Іванову, які прямо причетні до їх появи у Вишго-
роді, сказати немає чого. 

Зате є що сказати нам. І ми, як і обіцяли, цю тему продовжили 
— на стор-х 10-11 цього номеру...  
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Семенов О. І. (БПП «Солідарність»)

Шока А. М. (БПП «Солідарність»)

Мельник М. Г. (БПП «Солідарність»)

Жадан С. Г. («Батьківщина»)

Попов Ю. П. («Батьківщина»)

Костюченко В. П. (БПП «Солідарність»)
    Декларація                  2017 рік                  2018 рік
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декларацій депутатів Вишгородської міської ради

Що маємо в результаті:
1. Є декларації, які важко ідентифікувати на офіцій-

них сайтах, оскільки деякі депутати навіть своє ім᾽я 
та по-батькові пишуть з помилками (незрозуміло — 
чи навмисне, чи від безграмотності), у декого вини-
кають складнощі з перерахунком площ земельних 
ділянок (отримують в «сотках», а записати вимага-
ють в метрах квадратних, от біда); за власні назви з 
маленької літери та помилки в абревіатурах й офі-
ційних класифікаторах своїх посад вже мовчимо.

2. Дуже багато поданої інформації не повністю від-
повідає дійсності:

а) особисті доходи подекуди не корелюються з да-
ними, отриманими нами з податкової інспекції;

б) не вказане майно, яким користується (саме кори-
стується, а не має у власності) чиновник та/або чле-
ни його сім’ї;

в) жоден не вносить уточнення про суттєві зміни 
майнового стану (подали декларації до кінця квітня, 
і забули про все на рік);

г) у більшості математично не співпадають доходи 
(активи) з витратами (покупками) протягом звітного 
періоду.

 Нагадуємо для самих скромних, що зазначення в 
декларації завідомо недостовірних відомостей може 
тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну 
або кримінальну відповідальність (ст.172-6 КУпАП, 
ст.366-1 ККУ, ст.368-2 ККУ) з покаранням від 50 неоп.
мінім. дох. громадян до 3-х років з конфіскацією май-
на відповідно...

Корнійчук Д. В. («Радикальна партія О. Ляшка»)

Пінчук С. М. («Радикальна партія О. Ляшка»)

Лісогор В. Ю., Лісогор О. Я. 
(«Радикальна партія О. Ляшка»)

Руденок Б. М. («Радикальна партія О. Ляшка»)

Нижник  В. С. (ВО «Свобода»)

Круковець В. В. (ВО «Свобода»)

Парчук  В. Г. («Свобода»)

№7(320), понедельник, 30 июля 2018 г. 
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Повний абзац...

Нелегальні перевізники продовжують нелегально
Влада продовжує придумувати нові методи
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 ...Отже, як ми повідомили в минулому номері (матеріал «Озброєний напад на ТОВ «Ав-
то-Лайн»: ножі — проти автобусів, пістолети — проти водіїв. А що ж влада? Влада не просто 
«кришує» бандитів. Схоже, вони діють за її вказівками»), 20 червня, о 5.50 ранку на ТОВ «Ав-
то-Лайн» було здійснено повторний напад. Цього разу на територію підприємства незаконно 
проникли двоє людей зі зброєю (один знову з пістолетом), які розбили скло в одного з авто-
бусів, а інший намагалися підпалити. 

21 червня представники комісії з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку вийшли в місто, як кажуть, на «контрольну закупку»: щоб, нарешті, впевнитися на влас-
ні очі чи є, все таки, в місті нелегальні перевізники (відео можна перглянути тут: https://www.
facebook.com/RidneMisto/?ref=br_tf).  

Однак, нелегальних перевізників, зокрема, автобусів «Європастранс» вони так і не побачили. 
Автор відео цього рейду В. Дулапчій запевнив, що всі автобуси цієї фірми, познімавши таблич-
ки, вишикувалися в колону на метро Г. Дніпра і чекають, коли рейд закінчиться. 

22 червня відбулося засідання комісія з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку.

А в ніч з 22 на 23 червня (з п’ятниці на суботу) в дах автівки В. Дулапчія увігнали сокиру...
РЕЙД, ЯКИЙ 

НІЧОГО НЕ ВИЯВИВ
До речі, члени комісії під час 

свого рейду біля «Білли» не зу-
стріли не лише жодного автобусу 
ТОВ «Європастранс». Не зустрі-
ли вони й міського голову О. Мо-
мота, який в цей час разом з го-
ловою КОДА О. Горганом поряд,  
по проспекту Мазепи 3, відкривав 
інклюзивний дитячий майданчик. 
Це — так, між іншим. Однак — 
достатньо показово. Бо яскраво 
характеризує взагалі позицію з 
цього питання міського голови, 
який демонстративно дистан-
ціюється від проблеми нелегаль-
них перевізників. Бо, мовляв, тут 
нічого не вдієш: займається ними 
КОДА. Але ж і голова КОДА О. 
Горган цього ранку був поряд. І 
теж, чомусь, не поцікавився ка-
тастрофічною ситуацією з па-
сажирськими перевезеннями в 
районі, де ще вчора був головою 
адміністрації. А навіщо? Дитячі 
майданчики відкривати спокійні-
ше і безпечніше для кар’єри... 

Втім, на відео рейду є дуже 
цікавий момент коли його автор 
дискутує з депутатом О. Кучмієм  
якраз щодо ролі О. Момота в цій 
ситуації. Так от, О. Кучмій під-
тверджує той факт, що не така 
вже у О. Момота й нейтральна 
позиція (цитую): 

«В. Дулапчій:
— Олег, что такое «накатка»?
О. Кучмій:
— Накатка? Накатка, вообще, 

делается для чего?
В. Дулапчій:
— Да, как она делается?
О. Кучмій:
— ...Есть письмо, которое на-

правляла Вишгородська місь-
ка рада в обладминистрацию с 
просьбой разработать маршрут 
«місто Вишгород-станция метро 
«Петровка». 

В. Дулапчій:
— Согласен. Надо.
О. Кучмій:
— На это письмо отреагиро-

вала областная администрация. 
Так это она принимает решения, 
она утверждает маршруты, она 
выносит их на конкурс, и после 
этого кто выиграл конкурс имеет 
право...

В. Дулапчій:
— Что происходит дальше?
О. Кучмій:
— Для изучения спроса нужен 

ли этот маршрут или нет област-
ная администрация проводит на-
катку, да... Изучение спроса. Вот 
сейчас есть накатка. Есть пись-
мо специальное обладминистра-
ции...

В. Дулапчій:
— Оно закончилось вчера, 17-

го числа.
О. Кучмій:
— Я не знаю закончилось оно 

или нет.
В. Дулапчій:
— А я тебе рассказываю, что 

есть такой твой коллега, депутат 
Тютюнник, который привел в го-
род своего друга, Алексея Бойко,  
который — «Европастранс». По-
сле этого у Балуева начали под-
жигать автобусы, резать колеса и 
бить стекла. 

О. Кучмій:

— За это пускай отвечает поли-
ция... А кто кого привел... Мы тут 
все друзья!   

В. Дулапчій:
— Смотри. Наказ. «Про за-

твердження порядку розроблен-
ня та затвердження паспорта 
автобусного маршруту (Наказ 
міністерства транспорту та зв’яз-
ку України №278 від 07.05.2010 
р. — авт.). Ты читал?

О. Кучмій:
— Я читал.
В. Дулапчій:
— Там где-то написано, что 

«Европастранс» может сейчас 
ездить, забирать пассажиров, 
брать с них деньги...

О. Кучмій:
— Если у них закончилась на-

катка и она не продлена, он не 
имеет права. Если продлена на-
катка, он имеет право...

В. Дулапчій:
— Я тебя хочу удивить, навер-

ное, но они вообще не имеют 
права ездить по маршруту с та-
бличкой и не имеют права брать 
с людей деньги. Они могут ездить 
на своем личном автотранспорте  
или стоять на остановках, щел-
кать специальным приспособле-
нием и считать количество пас-
сажиров. А что делают они? Если 
ты не знаешь, я тебе расскажу. 
Все нелегальные перевозчики, 
которые стоят здесь, на «Бил-
ле», получили табличку «Евро-
пастранс» и им сказали: чуваки, 
ездите, у вас теперь «крыша»,  
пока бесплатно, а потом будете 
платить нам деньги... Это реше-
ние вопроса, ты считаешь?

О. Кучмій:
— Нет, я так не считаю. Я счи-

таю, что, вот, прошла эта накат-
ка, даст Бог, будет создан марш-
рут, и даст Бог...

В. Дулапчій:
— Так, а где накатка? Вот 

Тютюнник есть, где накатка? Где 
Бойко? 

О. Кучмій:
— Если ты сам говоришь, что 

она закончилась?..
В. Дулапчій:
— Нет, так хорошо, а где акты, 

значит, по накатке? 
О. Кучмій:
— Так это не у нас надо спра-

шивать...
.В. Дулапчій:
— Ты член комиссии? Так, а 

чего вы не пригласили представ-
ника перевізника?..».

На це питання О. Кучмій так і 
не відповів.  

А ЩО Ж КОМІСІЯ?
...І на засідання комісії, яке від-

булося наступного дня, як і слід 
було очікувати, не прийшов ні 
власник ТОВ «Європастранс» п. 
О. Бойко, ні директор цього під-
приємства С. Хрієнко. Ні з актами 
по «накаткє», ні без актів. Чи то не 
відгукнулися вони на запрошення 
«партайгеноссе» А. Тютюнника з 
С. Жаданом, чи то депутати від 
«Батьківщини» їх, навіть, не за-
просили на це засідання. Хоча, 
без цих двох бізнесменів його, 
здається, не було сенсу, взагалі, 
проводити. Бо саме вони були 
головними «героями» і рейду, і 
цього засідання.

Артем Тютюнник  Хочу написать пару слов о происходящем... Ни 
для кого не секрет, что последнее время очень активно идет «трав-
ля» партии Батькивщина, членом которой я являюсь. Из 5-ти постов, 
которые публикует Дулапчий - 4 про Батькивщину.
Все обычно начинается со слов «в народе говорят» и идет манипули-
рование мыслями людей, а теперь про происходящее .. В Вышго-
роде появился новый перевозчик ТОВ «Европастранс», которому 
выдала соответствующие разрешения Киевская областная государ-
ственная администрация для накатки и изучения спроса на новом 
маршруте Вышгород - Петровка - Героев Днепра, который так давно 
просили вышгородцы. Также есть существующий перевозчик ТОВ 
«Автолайн», которого очень «любят» в нашем городе за качество 
перевозок и ему это конечно же невыгодно. Так вот, ТОВ «Автолайн» 
нанимает господина Дулапчего помочь с травлей и дискредитировать 
Европастранс, а тут еще одним из учредителей этой фирмы является 
член партии Батькивщина что вдвойне увеличило прибыль Владика. 
Прекрасно зная Дулапчего, могу сказать следующее, что топор он 
засадил себе сам предварительно застраховав машину или заранее 
взяв деньги у Балуева на ремонт, ведь надо себя показать жерт-
вой-правдолюбом, люди это так любят. Второй вариант, что Балуев 
решил включить у Влада спортивные интерес, чтобы перестать пла-
тить за его активизм. И третий, последний вариант, что кто-то сводит 
старые счеты, ведь врагов у него действительно много

Не прийшов на комісію і про-
фільний заступник міського го-
лови, а по сумісництву — голова 
районної «Батьківщини» Т. Іва-
нов. Хоча, і він, разом з О. Бой-
ко, та С. Хрієнко міг би стати «ге-
роєм» цього засідання. 

І вже зовсім ідеально було б, 
якби на це засідання завітали О. 
Момот з О. Горганом... Але це — 
вже зовсім із сфери мрій, роже-
вих та нездійсненних...

Та, незважаючи на те, що ос-
новних фігурантів депутатського 
розслідування не було, засідан-
ня виявилося цікавим. Точніше, 
не саме засідання, — воно, як і 
всі засідання цієї комісії, було 
ніяким: сумбурним, галасливим і 
безпорадним. Цікавою була опр-
люднена на засіданні інформа-
ція.

...Отже, спочатку представник 
поліції доповів, що пасажири 
кількох випадкових «нелегалів», 
яких зупинили біля «Білли», або 
не підтвердили, або підтвердили, 
що з них беруть гроші. 

Потім В. Виговський, Ю. Колод-
зян, І. Лісник та В. Дулапчій довго 
намагалися довести А. Тютюнни-
ку та С. Жадану, що чорне — це 
чорне, а біле — біле, а, саме: 
що в місті їздить нелегальний 
перевізник, — ТОВ «Європа-
странс», а правоохоронці, і ча-
стина депутатів йому потурають. 

С. Жадан з А. Тютюнником кри-
чали про «кампанію, розв’язану 
проти «Батьківщини», «пропла-
чені пости Дулапчія» та про те, 
що вони захищають однопартій-
ця. 

Потім слова попросив О. Ба-
луєв. Який розказав масу цікавих 
речей.

Що існує Наказ Міністер-
ства інфраструктури України 
от 15.07.2013 г. №480 «Про за-
твердження Порядку організації 
перевезень пасажирів та багажу 
автомобільним транспортом». В  
якому про розклади руху, які да-
ють право на перевезення, немає 
жодного слова. Ще й зачитав ви-
тяг з цього наказу (цитую): «2.11. 
Перед відкриттям міського, 
приміського, міжміського вну-
трішньо- обласного та міжоб-
ласного автобусних маршрутів 
відповідний організатор переве-
зень створює комісію за участю 
представників Укртрансбезпе-
ки (її територіальних органів), 
Державтоінспекції, відповідних 
дорожньо-експлуатаційних ор-
ганізацій (за згодою). Комісія 
здійснює обстеження доріг та 
дорожніх об’єктів, на підставі 
якого складає акт про готов-
ність автобусного маршруту 
до відкриття...».

Який з приводу розкладу руху, 
що, начебто, дає право ТОВ 
«Європастранс» на пасажирські 
перевезення, зауважив: «Я, чест-
но говоря, не могу понять проис-
хождения этого расписания... Но 
тут вот есть такой интересный 
момент. Вот видите, в том, что 
от 18-го числа, написано «Тимча-
совий розклад», а в том, что от 
20-го уже «тимчасового розкла-
ду» нет. 

Який, показавши копію схе-
ми руху ТОВ «Європастранс» 



—Чк «Національний університет 

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

3Мой город...
11

перевозити пасажирів. Повз нелегальні звалища.
і системи «боротьби із правопорушеннями»... 
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А в КОГА нам перед этим отве-
тили: это не в нашей компетен-
ции, это город Киев!.. 

Тогда возникает вопрос: если 
нельзя нам, то как метро Петров-
ка оказалось на расписании «Єв-
ропастранса?». Закон один для 
всех или нет?

Чтобы перевозить людей, дол-
жен быть паспорт маршрута. По-
тому что, если что-то происходит, 
ко мне приходит Нацполиция и 
спрашивает на основании чего я 
вообще там очутился... У «Євро-
пастранса» его нет. Как они могут 
перевозить людей?»...   

Потім на пораду керівника 
комісії С. Пінчука надавати кон-
кретні пропозиції відгукнувся В. 
Дулапчій. Його виступ був не 
менш цікавим, ніж виступ О. Ба-
луєва (цитую):

«...Конкретное предложение, 
рассказываю. Я тот блогер, кото-
рый пишет посты в Фейсбуке. 

Конкретно. Ярославичи. На 
данный момент ездит 18 марш-
рутных такси. Восемнадцати-
местных. Которые платят утром 
каждый день по 750-800 гривен 
просто за право выезда. Есть 
там у них смотрящий, Вадим Ви-
тальевич, у него есть еще свои 
хозяева, а кому платят надо 
спрашивать у руководителя того 
«Зеленого корпуса», который эти 
автобусы нанимает. Мы пока об 
этом не говорим, мы просто счи-
таем математику. 15 тысяч дол-
ларов в месяц просто прилипает 
к кому-то. 

«Билла». Около 30 восьми-
местных бусиков, это сегод-

на одному листочку, зауважив: 
«Тут не поймешь кто куда едет. 
А нормальная схема делается 
на 4-х листах и подписывается, 
если есть паспорт маршрута, а 
паспорт маршрута есть только 
тогда, когда есть договор с КОГА.

Мы, когда хотели продлевать 
маршрут до улицы Генерала 
Ватутина и до Межигорья, пока 
не принесли такой договор и не 
поменяли расписание движения, 
ничего не могли подписать... 

Что происходит? Мне позвони-
ли водители, говорят, мы даже на 
солярку не можем заработать. Я 
подъезжаю на ул. Шолуденко и 
вижу: стоят три микроавтобуса 
и ждут. Как только едет автобус 
большой, сразу эти три спринте-
ра перед ним по городу вычища-
ют просто все. 

Вопрос: маршрут-то у них на-
писан какой? Петровка!.. Это — 
коррупция!

Так вот, они на Петровку не ез-
дят. Они ездят на Героев Днепра 
и сейчас стоят там, где стоят не-
легалы... У них там сейчас начи-
наются между собой разборки...

Но и это еще не все. 
Недавно мы открывали марш-

рут до Петровки. Была масса  
писем и обращений. И от орга-
низаций всяких и от граждан.  
Перед тем, как продлить, мы об-
ратились в город Киев с прось-
бой разрешить нам ездить до 
станции метро, сейчас уже «По-
чайна», тогда была «Петровка». 
Нам сказали: ни в коем случае, 
мы вам только согласовываем 
приезд до Городка и разворот.

няшняя информация от людей, 
которые там ездят, около 10 во-
семнадцатиместных бусов. Об-
щее число умножаем на месяц, 
получаем 15 тысяч долларов. 
Просто прилипает к кому-то и 
уезжает... То есть, тридцать три 
тысячи долларов в месяц просто 
уезжает двум-трем людям, кото-
рые это, типа, организовали. Во-
дители, там, зарабатывают себе 
сами. Тридцать три тысячи дол-
ларов. Я не знаю, честно скажу, 
я не интересовался этим вопро-
сом, сколько стоит купить новый 
«Богдан», например... Пример-
но 60 тысяч долларов? То есть, 
каждые два месяца, убрав этих 
баригманов, мы можем поку-
пать по новому «Богдану». Даже 
просто город может создать тут 
коммунальное предприятие... За 
два месяца в город может заез-
жать новый «Богдан». Который 
будет возить пассажиров и они 
будут счастливы, что они ездят 
на «Богдане», а не на проклятых 
«Авто-Лайне» и еще на чем-то...

«Европастранс», который по-
явился. На данный момент по 
информации на сегодня, в нало-
говой инспекции Голосеевского 
района г. Киева не оформлен ни 
один сотрудник, на балансе нет 
ни одного автобуса, ни одного 
автомобиля, отчетность бухгал-
терскую они не сдают вообще. 
В то же время, наш городской 
голова  своей крепкой рукой и 
мудрым решением с мая месяца 
на данный момент уже перевел 
88 тысяч гривен ТОВ «Європа-
странс» за перевозку кого-то ку-
да-то. Предприятие, на котором 
не оформлен ни один человек и 
нет ни одного автобуса, куда-то 
возит кого-то! И вы 88 тысяч на 
даный момент уже заплатили 
«Європастрансу». 

ТОВ «Європастранс», якобы, 
имеет какое-то разрешение на 
какую-то там накатку. Есть на-
каз №480, в котором четко, на 60 
листов А-4 подробненько распи-
сано. Там есть акти-додатки, які 
повинні бути заповнені комісією, 
яка проводила цю накатку... И, 
как я понимаю, представитель 
«Європастранса» должен был 
сегодня прийти и показать что 
ж он насчитал. Сколько пасса-
жиров, сколько льготников и так 
далее. Этого ничего нет...».  

Доречі. На зауваження В. Ду-
лапчія про те, що маршрутників 
із «Зеленого корпусу», поки що, 
чіпати не варто, оскільки «потріб-
но ж комусь вивозити з Яросла-
вичів 5 тисяч людей, О. Балуєв 
повідомив, що він вже декілька 
разів звертався і до О. Момота, і 
до Т. Іванова з пропозиціями про 
те, як з мінімальними затратами 
вдосконалити існуючі маршрути 
для того, щоб обслуговувати ЖК 
«Ярославичі». Поки не дійшов 
висновку, що ні одному, ні друго-
му це просто не цікаво.

В результаті члени комісії про-
голосували за те, щоб звернути-
ся до Нацполіції щодо організації 
щоденного патрулювання зупи-
нок громадського транспорту з 
6.00 до 23.00 для того, щоб зава-
дити роботі нелегальних перевіз-
ників. 

ЯК ДІЮТЬ О. МОМОТ і К°
Залишилось звернути вашу  

увагу, шановні читачі, на прийо-
ми і методи, які використовують 
представники нашої «чесної і 
прозорої» міської влади в бо-
ротьбі за власні шкурні інтереси.  
В тому числі — і між собою.

...На першому засіданні комісії 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку, яке відбулося 14-го червня ц. 
р., А. Тютюнник, після того, як 
О.  Балуєв нагадав йому про те, 
як він приїздив до начальника 
управління інфраструктури КОДА 
Ю. А. Чередніченка і розповідав 
йому як у Вишгороді все погано з 
перевізниками, заявив:

«...Я вам скажу следующее. Та 
ситуация, которая у вас была на 
территории предприятия... Это 
конкретная диверсия. Против пе-
ревозчика (ТОВ «Європастранс» 
— авт.), который сейчас заходит. 
Подстроенная именно вами! И не 
надо ничего говорить! Это нико-
му не выгодно!». 

...23 червня в 12:56 адміністра-
тор групи «Вишгород Вышгород 
Vyshgorod Uptown Вишгородсь-
кий район Київщина» в Facebook 
Андрій Шевченко написав:

«Полиции на заметку. Извест-
ному Вышгородскому блогеру 
Владиславу Дулапчему стали 
поступать угрозы. Сегодня в 
виде топора в машину. Угрозы 
появились после его публика-
ций про лоббирования депута-
та городской рады Вышгорода 
Артема Тютюнника интересов 
нового перевозчика ТОВ «Евро-
пастранс». Артём же отрица-
ет причастность к лоббиро-
ванию и обвиняет Владислава 
в фальсификации нападения. 
Также высказывает свои подо-
зрения в денежных связях Вла-
дислава с ТОВ Автолайн. Есть 
мнение, что Влада наняло ТОВ 
Автолайн, так как последние 
несколько месяцев он выпустил 
ряд публикаций, видео в под-
держку интересов ТОВ Авто-
лайн, которое, как за соломинку 
держится в Вышгороде из-за 
предоставления некачествен-
ных услуг по перевозке населе-
ния...».

Під цим постом було опубліко-
ване фото автівки В. Дулапчія 
із сокирою в даху. Потім дуже 
швидко з’явилися десятки комен-
тарів, серед яких був і коментар 
А. Тютюнника (див стор. 8). Де, 
зокрема, цим депутатом були 
висловлені наступні припущення 
(цитую): «В Вышгороде появил-
ся новый перевозчик ТОВ «Ев-
ропастранс», которому выдала 
соответствующие разрешения 
Киевская областная государ-
ственная администрация для 
накатки и изучения спроса на 
новом маршруте Вышгород-Пе-
тровка-Героев Днепра, который 
так давно просили вышгородцы. 
Также есть существующий пе-
ревозчик ТОВ «Автолайн», ко-
торого очень «любят» в нашем 
городе за качество перевозок 
и ему это конечно же невыгод-
но. Так вот, ТОВ «Автолайн» 
нанимает господина Дулапче-
го помочь с травлей и дискре-

дитировать Европастранс, а 
тут еще одним из учредителей 
этой фирмы является член пар-
тии Батькивщина что вдвойне 
увеличило прибыль Владика. 
Прекрасно зная Дулапчего, могу 
сказать следующее, что топор 
он засадил себе сам предвари-
тельно застраховав машину 
или заранее взяв деньги у Балу-
ева на ремонт, ведь надо себя 
показать жертвой-правдолю-
бом, люди это так любят. Вто-
рой вариант, что Балуев решил 
включить у Влада спортивные 
интерес, чтобы перестать 
платить за его активизм. И 
третий, последний вариант, 
что кто-то сводит старые сче-
ты, ведь врагов у него действи-
тельно много».

Пам’ятаєте, як О. Момот на 
сесії 26 червня натякнув на те, 
що це Нацкорпус зламав систему 
електронного голосування?

Так от, кожен, як відомо, судить 
по собі. І, як показує практика, 
саме злодій голосніше за всіх 
звинувачує ним же обібраного в 
тому, що його обікрали. Така вже 
підла бандитська логіка — спо-
чатку обікрасти, а потім ще й зро-
бити винним. Ну, або ж звинува-
тити у власному злочині того, хто 
схопив тебе за руку.  

...На першому засіданні комісії 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку О. Балуєв згадав про таку собі 
скаргу від групи вишгородців, де 
йшлося про те, що О. Балуєв, 
міський голова та начальник 
поліції створили злочинне угруп-
пування.  

Оскільки ця скарга нас дуже за-
цікавила незвичним і малоправ-
доподібним складом злочинної 
групи, ми вирішили будь-яким 
шляхом віднайти її копію. І — від-
найшли. Скарга, про яку йдеться, 
виявилася просто дивовижним 
документом на двох сторінках. 
Адресована вона була Генпро-
курору України Ю. Луценку та 
Прем’єр-міністру України В. Грой-
сману. Що стосується змісту... Як 
то кажуть, двома словами пере-
дати його неможливо. Однак, ми 
попробуємо це зробити макси-
мально стисло.

Отже, про що там йшлося?  
Перше. Про те, що маршрут 

№397 — «нелегальний», його  
«кришувальниками» прихову-
ються доходи і не сплачуються 
обов’язкові платежі до бюдже-
ту(!).

Друге. Про те, що ТОВ «Авто-
лайн» не має ліцензію на пере-
везення пасажирів, «оскільки на 
сайті держустанови Договору на 
перевезення пасажирів по марш-
руту №397 немає, а тому... ми не 
можемо констатувати умови До-
говору та його наявність».

Третє. Про те, що на маршруті 
«білети не надаються, водії по-
стійно принижують людей похи-
лого віку та сваряться».

Четверте. Про те, що «пільго-
виків категорично не перевоз-
ять», а міський голова та на-
чальник поліції винайшли «інші 
методи відмивання коштів чим 
створили соціальну напругу се-

(Закінчення на стор. 8)
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ред населення». Які ж саме 
корупційні схеми винайш-
ли О. Балуєв, О. Момот та 
начальник поліції? А от які: 
вони (цитую, оскільки тут 
гра слів, яку неможливо 
перекласти): «...Як гово-
рять у народі «кришують» 
17 маршруток... що неле-
гально перевозять жителів 
м. Вишгород з платою у 

Повний абзац...
Нелегальні перевізники продовжують нелегально перевозити 
пасажирів. Повз нелегальні звалища. Влада продовжує придумувати 
нові методи і системи «боротьби із правопорушеннями»... 

Враховуючи, що водіями по нелегальному маршруту №397 (ст. м. Героїв 
Дніпра - м. Вишгород та зворотньо) та їх «кришувальниками» приховують-
ся доходи та не сплачуються обов’язкові платежі до бюджету, звертаємось 
з проханням розібратись у складній ситуації та притягнути до кримінальної 
відповідальності осіб, які порушують діюче законодавство України.

По суті: зазначений маршрут здійснює ТОВ «Автолайн», який ніби-то 
має ліцензію на перевезення пасажирів, став переможцем торгів проведе-
них облдержадміністрацією Київської області. На сайті державної установи 
Договору на перевезення пасажирів по маршруту №397 немає, а тому по-
рушено законодавство з питань публічності інформації, і як наслідок, ми не 
можемо констатувати умови Договору та його наявність. Вартість проїзду 
від ст. м. Героїв Дніпра до м. Вишгород у дійсний час становить 10 грн., 
білети не надаються, водії постійно принижують людей похилого віку та 
сваряться.

Відповідно до ліцензійних умов та умов закупівлі послуг за бюджетні 
кошти, перевізник повинен дотримуватись норм і правил, що визначені : 
ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001, № 
2344-ІІІ (зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту» від 18.02.1997, № 176, Законом України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 
875-ХІІ. Проте, пільговиків категорично не перевозять. Кабінетом Міністрів 
України прийнятий нормативно-правовий акт, який зобов’язує місцеву вла-
ду вирішити питання перевезення пільговиків за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. Однак голова міської ради м. Вишгород та начальник поліції ви-
найшли інші методи відмивання коштів чим створили соціальну напругу 
серед населення.

А саме: керівник ТОВ «Автолайн», голова міської ради (Момот О.В.), на-
чальник поліції Вишгородського району впровадили свої корупційні схеми 
з питань, що стосуються перевезень та, як говорять у народі «кришують» 
17 маршруток, які постійно слідують напрямками від ст. м. Героїв Дніпра до 
м. Вишгород, а також у напрямку метро Петрівка нелегально перевозять 
жителів м. Вишгород з платою у 15-20 грн., пільговиків не перевозять, при 
цьому не маючи ніяких дозвільних, реєстраційних документів, розпізна-
вальних знаків напрямку руху таких транспортних засобів немає. Відстань 
руху незначна, а тому перевозяться пасажири практично за 20 хвилин.

При цьому на встановленій зупинці відправки маршруток від ст. м. Ге-
роїв Дніпра до м. Вишгород розкладу руху маршруту № 397 (у зворотному) 
немає, практично здійснюється 1 рейс з інтервалом 1-1,5 години. У години 
пік зазначені вище (17 маршруток) швиденько без інтервалу, їздять одна 
за одною, перевозять пасажирів, збиваючи кошти, при цьому виручку від-
дають суб’єкту підприємницької діяльності ТОВ «Автолайн», який ділиться 
з головою міської ради та начальником поліції. Тобто зрозуміло чому офі-
ційний рейс № 397 має максимальний інтервал, ніж ті маршрутки, які пра-
цюють на місцеву мафію. Ранком на кінцевій зупинці м. Вишгород (магазин 
Білла) по вказівці начальника поліції постійно чергує поліцейська машина, 
щоб інші приватні автомобілі не зупинялись і не перевозили попутних па-
сажирів, умовну зупинку зробили навпроти вікон міської ради, де «смотря-
щий» рахує рейси «своїх» маршруток і «звітують» Олексію Момоту.

Голові міської ради не вигідно вирішувати офіційно питання транспорт-
ної інфраструктури, і зрозуміло з яких причин. Населення м. Вишгород 
багато разів ініціювало перед г оловою міської ради щодо вирішення про-
блеми. Проте «віз і нині там». Він вирішує питання «свого карману», а не 
жителів м. Вишгород.

Розрахунково дохід від надання таких послуг 17 маршрутками буде та-
ким : за робочий час від однієї поїздки водій отримує 750 грн. у день 6 
поїздок (в обидві сторони ) 4 500, за 20 днів - 90 000 грн., у місяць цілий 
автопарк зазначених маршруток отримають 1 530 000 грн., за рік - 18 360 
000 гривень. Із них на паливо-мастильні матеріали - 3 672 000 грн., міл-
кий ремонт - 100 000 грн., чистий прибуток 15 488 000 гривень. Якщо цю 
суму у середньому розділити на 17 водіїв та «кришуючих» сума доходу 
кожного становитиме 815 158 гривень. Тобто державні чиновники - голова 
міської ради, начальник поліції використовуючи своє службове становище, 
додатково без обліку і сплати податків отримують названі кошти без ніяких 
зусиль, корупційні схеми продовжують діяти на території м. Вишгород.

Слід зазначити, що водії не зареєстровані, офіційну заробітну плату не 
отримують, отже податки не сплачують, за розрахунками ЕСВ становить -З 
407 360 грн., військовий збір - 232 320 грн., тощо.

Несплата податків до бюджету — це кримінальний злочин, відповідаль-
ність перед законом для всіх повинна бути в однакова. Водії хамлять, при-
нижують, сваряться з пасажирами, бо відчувають так звану «кришу» зі сто-
рони голови міськоі ради та начальника поліції. Іншого транспорту немає 
щоб доїхати до роботи чи з роботи з м. Київ, а тому маємо терпіти. Конку-
ренція відсутня, бо це вигідно Момоту Олексію, цінова політика диктується 
ним. Маємо платити за проїзд необгрунтовані 15-20 гривень. Поміркований 
Момот Олексій «вбиває двох зайців» такою схемою: забезпечує жителів 
перевізником і непоганий дохід отримує собі до карману.

Враховуючи викладене, просимо прийняти міри реагування, притягнути 
до кримінальної відповідальності винних осіб, а також посадових осіб, (го-
лову міської ради, начальника поліції) та стягнути до бюджету не сплачені 
податки.

Просимо Вас, Юрію Віталійовичу, зазначену проблему поставити на 
особистий контроль. 

З повагою, ініціативна група: Малюк Олексій Федорович, Антонюк Світ-
лана Йосипівна, Федорова Зоя Олексіївна, 

м. Вишгород, Київська область, вул. Кургузова, 47/5

Генеральному прокурору 
Луценку Ю. В.
Прем’єр-міністру України
Гройсману В. Б. 

С К А Р Г А

15-20 грн., пільговиків не 
перевозять, при цьому не 
маючи ніяких дозвільних, 
реєстраційних документів, 
розпізнавальних знаків на-
прямку руху таких транс-
портних засобів немає. 
Відстань руху незначна, а 
тому перевозяться паса-
жири практично за 20 хви-
лин».

Що на ст. м. Героїв Дніпра 
до м. Вишгорода немає 

розкладу руху, рейси здійс-
нюються з інтервалом 1-1,5 
години, а в  години пік 17 
маршруток їздять одна за 
одною, перевозять паса-
жирів, «збиваючи кошти».

Що «ранком на кінцевій 
зупинці м. Вишгород (ма-
газин Білла) по вказівці на-
чальника поліції постійно 
чергує поліцейська маши-
на, щоб інші приватні ав-
томобілі не зупинялись і не 
перевозили попутних паса-
жирів, умовну зупинку зро-
били навпроти вікон міської 
ради, де «смотрящий» ра-
хує рейси «своїх» марш-
руток і «звітують» Олексію 
Момоту)».

Ще скаржники порахува-
ли дохід ТОВ «Авто-Лайн»: 
чистий прибуток 15 млн. 
488 тис. грн., за який не 
сплачуються податки. І по-
просили «прийняти міри 
реагування, притягнути до 
кримінальної відповідаль-
ності всіх трьох корупціо-
нерів та стягнути до бюд-
жету не сплачені податки».

Цікавий лист, чи не так?
Тим паче, що правоох-

оронці з’ясували: адреси 
вул. Кургузова, 47/5 у м. 
Вишгороді не існує. 

...Звичайно, можна було 
б повірити, що цей лист 
могли написати фанати  
ПАТ «АТАСС-Бориспіль», 
у яких ТОВ «Авто-Лайн» 
через суд відібрав марш-
рут 397. Якби ця скарга з’я-
вилася на світ на початку 
2017-го. Але оскільки вона 
датована кінцем травня ц. 
р., залишається лише здо-
гадуватись кому вона ви-
гідна сьогодні. Напередодні 
того, як у місто намагався 
увійти новий перевізник — 
ТОВ «Європастранс».

Правильно: саме ТОВ 
«Європастранс». Але ж, 
причому тут О. Момот та 
начальник поліції? — мож-
ливо, запитає хтось із вас, 
шановні читачі. Хіба вони 

з «Батьківщиною» не заод-
но?

Тут два варіанти. Або 
лист був для того й напи-
саний, щоб продемонстру-
вати: О. Момот з началь-
ником поліції не мають до 
ТОВ «Європастранс» нія-
кого відношення. Бо, мов-
ляв, якби мали, то їх би не 
поливали брудом його явні 
захисники. Або автору ли-
ста так хотілося «втопити» 
ТОВ «Автолайн», що він 
умисне приплів до нього О. 
Момота з головним полі-
цейським. Для «пущей важ-
ности», як кажуть росіяни.   

Тож, чи можна допустити, 
що автор цього листа має 
відношення до «Батьків-
щини»? Цілком. Бо іншого 
вигодонабувача від нього 
просто не існує. 

Що стосується А. Тютюн-
ника, то ми вже не згадуємо 
про  десятки листів у самі 
різні  «інстанції», в яких він, 
не приховуючи свого автор-
ства, яскраво та соковито 
описує жахіття, які постійно 
відбуваються на маршруті 
№397. І, звичайно, закли-
кає «навести порядок».

Доречі. Днями до місь-
кради надійшли ще два ли-
сти — від багатодітної ма-
тері А. Йовни та «мами, що 
має дитину з інвалідністю»  
О. Колесник.

До А. Йовни  О. Балуєв 
так і не зміг дозвонитися — 
телефон не відповідає. 

А автобус, який вказує О. 
Колесник у скарзі, — водій 
якого, начебто, поводився 
«принизливо і жорстоко» 
відносно неї та її дити-
ни-інваліда (№015-77 КА), 
— вже півроку, взагалі, не 
виходить на маршрут...

А тепер згадайте, шанов-
ні читачі, С. Жадана і А. 
Тютюнника, які, начебто, 
«за ідею» спочатку блоку-
вали будівництво біля  шко-
ли «Сузір’я», а потім голо-
сували за зміну цільового 

призначення 8-ми ділянок  
М. Калінкіну в центрі міста.

Згадайте чесні очі В. 
Сардака, голови ГО «Зе-
лений корпус», який, не 
червоніючи, пояснював 
журналісту, що мікроав-
тобуси, які курсують від 
«Ярославичів» до м. Пе-
трівки возять людей безко-
штовно: «У нас заключений 
договір з перевізником от 
ГО «Зелений корпус» на то, 
що вони перевозять наших 
активістів... На Петрівку... Я 
подав перевізнику список 
активістів, пофамільно...». 

Згадайте, нарешті, само-
го О. Момота, який, коли 
був депутатом минулого 
скликання, в судах просто 
зубами рвав забудовників, 
обурюючись протизаконни-
ми діями того ж М. Калінкі-
на, а після виборів, раптом, 
став його кращим другом 
і захисником. І почав «на 
всю катушку» рекламувати 
в комунальній газеті «Виш-
город» його нові будівельні 

проекти. 
Згадайте його кадрову 

політику після того, як він 
став міським головою і по-
чав призначати і перепри-
значати на високі посади 
злодіїїв і корупціонерів з 
колишньої влади, яких ще 
вчора нещадно критикував 
в свої газеті.

А ще згадайте як голосує 
на сесіях команда «Волі» і 
той же А. Тютюнник, який 
недавно поміняв «Волю» 
на «Батьківщину». 

Тож, не дивуйтеся, коли 
замість чесності і прозо-
рості в своїй діяльності, 
про які так багато і гарно 
розповідали наші кандида-
ти в депутати, зараз чуєте 
від них суцільну брехню, 
спостерігаєте інтриги, на-
клепи і провокації, рейдер-
ські захоплення і безкінеч-
не розграбування міста. 

Це — природа цих гро-
мадян, сенс і спосіб життя. 
Інакше вони не можуть.

В. Борзовець
Від редакції:
Хаотична і безсистемна забудова міста.
Виділення земельних ділянок на підставних осіб.
Системні крадіжки із місцевого бюджету.
Самозахоплення землі і стихійні звалища.
Умисне організований транспортний колапс. 
Ось всього кілька найболючіших проблем нашого 

міста, які лежать на поверхні. 
Чи відомі вони нинішньому голові КОДА О. Горга-

ну? Не сумнівайтеся, — адже з березня 2015-го по жо-
втень 2016-го року він очолював Вишгородську РДА. 

То, можливо, він якось допомагає міській громаді 
їх вирішити? 

Начебто, так. Ось, на початку липня, як повідомляє 
управління інформації КОДА, він «відвідав з робо-
чим візитом м. Вишгород та провів розширену на-
раду, яка спрямована на інтеграцію такого управлін-
ського інструменту як система UVAGA.UA». Ну, тому, 
що в АП придумали нову «замануху» під вибори і 18 
червня шеф Горгана Порошенко «під час XIV Україн-
ського муніципального форуму говорив про цю інно-
ваційну систему як про інструмент взаємодії влади 
і суспільства та ефективного вирішення нагальних 
проблем». 

Так от, хотілося б сказати О. Горгану: шановний, не 
морочіть разом з Порошенком людям голови своїми 
«новаціями». Для того, щоб  навести елементарний 
порядок в країні загалом і в нашому місті зокрема, не 
потрібно придумувати ніяких «систем» і «інструмен-
нтів». Потрібна звичайна політична воля. Потрібно 
не імітувати боротьбу з порушниками закону і зло-
чинцями, а боротися з ними. Не брати на роботу до 
КОДА Д. Ликова, а притягти його до відповідальності 
за видані з порушенням закону вишгородським забу-
довникам містобудівні умови та обмеження. Притяг-
ти до відповідальності підлеглого Ю. Чередніченка. 
І на нараді у Вишгороді не розповідати казки про чу-
додійну систему UVAGA.UA, а запитати у керівників 
району та міста коли вони почнуть займатися на-
гальними проблемами, які хвилюють людей.    

Бо при катастрофічному падінні доходів у бор-
делі, можна, звичайно міняти місцями ліжка. І не раз 
в рік, а, наприклад, кожен тиждень. Можна, навіть, 
придумати комп’ютерну програму, яка буде їх пере-
сувати за певним алгоритмом. І, навіть, зробити так, 
що вони будуть мінятися місцями самі і назвати все 
це  «інноваційною системою розумних ліжок нашого 
борделю». Але доходи борделю, при цьому, не виро-
стуть. Потрібно міняти повій. 

...Втім, про що це ми? Повії самі себе не поміняють. 
Поки ми самі їх не виженемо. 

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

№ 2-31/567 від 03.07. 2018

Директору ТОВ «АВТО-ЛАЙН»
Балуєву О. І. 
вул. Кургузова, 9-А, м. Вишгород, 07301
Йовні А. С. (до відома)
вул. Грушевського, 8...
Колесник О. В. (до відома)
вул. Гриненка, 1а...

Апарат виконавчого комітету Вишгородської міської ради направляє 
звернення - скарги від мешканців міста Вишгород: Йовні А. С. (вх. №3-31/
Й-3026 від 05.06.2018 р.), Колесник О. В. (вх. №2-31/К-3066 від 06.06.2018 
р.), щодо пільгових перевезень пасажирів на маршруті №397 сполученням 
«ст. м. Г. Дніпра - м. Вишгород» для розгляду та надання відповіді.

Про результати розгляду просимо повідомити Вишггородську міську 
раду та заявників у встановлений законодавством термін.

Додаток: звернення на 2 арк.

З повагою 
Міський голова                                                                    О. Момот

07301 м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1          vyshgorod946@gmail.com                             тел./факс (045 96) 54203


