
.

№1(340)
среда,

11 марта 
2020 г.Независимый еженедельник

NASAMOMDELE@UKR.NET Наш сайт в Интернете:
www.nasamomdele.yolasite.com; 

на страничке Facebook: www.facebook.com/
gazetanasamomdele

ОТЖЕ, ЯК ВСЕ 
ПОЧИНАЛОСЯ...

Із самого початку створення КП 
«Вишгородпастранс» цей про-
цес супроводжувався брехнею, 
маніпуляціями та шахрайством. 

Нагадаємо, що перед тим, як 
«запхати» цю ідею в голови виш-
городців, О. Момот і К° зробили 
все можливе, щоб дискреди-
тувати і збанкрутити ТОВ «Ав-
то-Лайн» — перевізника, який 
працював у Вишгороді багато 
років і був тут монополістом на 
ринку пасажирських перевезень. 
Адже лише так можна було дове-
сти містянам, що їх врятує лише 
муніціпальний пасажирський 
транспорт взагалі і придумане 
О. Момотом КП «Вишгородпа-
странс» зокрема.

Отже, саме підгрунтя для на-
садження ідеї безальтернатив-
ності комунального КП для паса-
жирських перевезень готувалося 
з пекельної суміші брехні, про-
вокацій, підробок, бандитських 
нападів та шахрайських схем. 
Але це — окрема історія, яку ми 
вже детально дослідили. Просто 
нагадаємо про це читачам для 
кращого розуміння того, як саме 
і для чого саме було створено КП 
«Вишгородпастранс». 

А далі брехня, маніпуляції та 
шахрайство почали наростати 
та збільшуватися неначе снігова 
куля.  

газети «Вишгород» було надру-
ковано порядок денний 43-ї сесії 
міської ради, яка мала відбутися 
30 серпня. Один із його проектів 

рішення називався «Про ство-
рення комунального підприєм-
ства Вишгородської міської ради 
«Вишгородпастранс».

28 серпня на засідання комісії 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку прийшов особисто міський 
голова О. Момот, що стається 
дуже рідко. І почав переконува-
ти членів комісії в тому, що ство-
рення ще одного, транспортного 
комунального підприємства — чи 
не найнагальніше питання сьо-
годення у місті. Якщо коротко, 
мова йшла про шість 35-місних 
автобусів, вартістю кожен по 200 
тис. доларів. Але їх, на думку О. 
Момота, потрібно взяти в лізинг 
(розстрочку). Нове КП, яке, на 
думку міського голови, безумов-

Закупівля КП «Вишгородпастранс» у 2019 р. двох автобусів-розвалюх
як нових, з переплатою у 4 млн. грн. — не випадковість, не просто
кричуща некомпетентність і зовсім не службова недбалість. Це — 
замаскована під них навмисна і добре спланована крадіжка бюджетних
коштів в особливо великих розмірах. Організатором якої є О. Момот

Злодії при владі

(Продовження на стор. 2)

Депутатів ламали «через 
коліно» під час голосування 

за створення КП...
18 серпня 2018 р. в №33(1192) 

І. ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ

Згідно замовлення від 03.10.2019р., Депутата Вишгородської міської ради 
Круковець В.В. в ТОВ «Експертна компанія «Укравтоекспертиза-Стандарт» 
по визначенню ринкової вартості колісного транспортного засобу ЛАЗ А 292 DI, 
реєстраційний номер АА6468ХВ, на 26.02.2019 р.

Об’єкт оцінки зареєстрований за АБ «УКРГАЗБАНК», 
Перед оцінювачем поставлена задача: визначення ринкової вартості КТЗ ЛАЗ 

А292DI, реєстраційний номер АА6468ХВ, на 26.02.2019 р.
Юридична експертиза прав власності не проводилася.
При виконанні розрахунків був використаний порівняльний підхід.
Оцінка виконувалася відповідно до Національного стандарту № 1 «Загальні 

засади оцінки майна і майнових прав».

На підставі виконаних досліджень та рекомендацій, викладених в «Методиці 
товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», зроблений 
висновок, що ринкова вартість колісного транспортного засобу ЛАЗ А 292 DI, 
реєстраційний номер АА6468ХВ, на 26.02.2019 р. складає:

2 803 472,21 грн.
(Два мільйона вісімсот три тисячі чотириста сімдесят дві грн., 21 коп.).

з урахуванням 20% ПДВ.
467 245,37 грн.

(Чотириста шістдесят сім тисяч двісті сорок п’ять грн.,37 коп.)
ПДВ.

2 336 226,84 грн.
(Два мільйона триста тридцять шість тисяч двісті двадцять шість грн., 84 коп.)

без урахуванням 20% ПДВ

І. ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ

Згідно замовлення від 03.10.2019р., Депутата Вишгородської міської ради 
Круковець В.В. в ТОВ «Експертна компанія «Укравтоекспертиза-Стандарт» 
по визначенню ринкової вартості колісного транспортного засобу ЛАЗ А 183 NG, 
реєстраційний номер АА6467ХВ, на 26.02.2019 р.

Об’єкт оцінки зареєстрований за АБ «УКРГАЗБАНК», 
Перед оцінювачем поставлена задача: визначення ринкової вартості КТЗ ЛАЗ А 

183 NG, реєстраційний номер АА6467ХВ, на 26.02.2019 р.
Юридична експертиза прав власності не проводилася.
При виконанні розрахунків був використаний порівняльний підхід.
Оцінка виконувалася відповідно до Національного стандарту № 1 «Загальні заса-

ди оцінки майна і майнових прав».

На підставі виконаних досліджень та рекомендацій, викладених в «Методиці 
товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», зроблений вис-
новок, що ринкова вартість колісного транспортного засобу ЛАЗ А 183 NG, реєстра-
ційний номер АА6467ХВ, на 26.02.2019 р. складає:

2 744 451,74 грн.
(Два мільйона сімсот сорок чотири тисячі чотириста п’ятдесят одна грн., 74 коп.).

з урахуванням 20% ПДВ.
457 408,62 грн.

(Чотириста п’ятдесят сім тисяч чотириста вісім грн.,62 коп.)
ПДВ.

2 287 043,13 грн.
(Два мільйона двісті вісімдесят сім тисяч сорок три грн., 13 коп.)

без урахуванням 20% ПДВ

Вже півтора року і місто, і міську раду буквально лихоманить, «штирить» і «ковбасить». Завдя-
ки нещодавно створеному КП «Вишгородпастранс».

Причому, першу половину цього строку всіх лихоманило, «штирило» і «ковбасило» тому, що 
О. Момот придумав створити власне транспортне комунальне підприємство та всіма правдами 
і неправдами пропихав цю ідею через раду. Другу половину цього ж строку місто лихоманить, 
«штирить» і «ковбасить» з тієї простої причини, що ніхто не може придумати як саме цього зло-
чинного «творчого доробку мера» найпростіше і найдешевше позбутися. 

Справа в тому, що обіцяні мером «золоті гори», — надприбутки, якими мало б наповнити місь-
кий бюджет КП «Вишгородпастранс», — як і попереджали найбільш розумні і досвічені депутати, 
обернулися багатомільйонними збитками. 

Однак, справа навіть не в цьому. 
Найгірше те, що О. Момот, який особисто придумав і організував цю грандіозну аферу, при-

мудрившись обікрасти міську громаду більше, ніж на 4 мільйони гривень лише на закупці двох 
автобусів-розвалюх як нових, незважаючи ні на що, продовжує корчити гарну міну за поганої 
гри. І нацьковувати на депутатів та активістів, які забили на сполох, апаратників міської ради 
та «кишенькових» пенсіонерів з «батальйону Малишева». Як завжди сподіваючись на те, що й 
цього разу йому пощастить уникнути відповідальності за черговий тяжкий злочин.

Висновки ТОВ «Укравтоекспертиза-Стандарт» щодо реальної вартості двох автобусів, придбаних КП «Вишгородпастранс» від-
повідно за 5 млн. 350 тис. грн. та 4 млн. 480 тис. грн. Опубліковано у Facebook на сторінці «Вишгород — рідне місто» 23.12.2019 р.  

Спеціальний випуск

но, буде прибутковим, згодом з 
легкістю погасить і залишок кре-
диту, і відсотки по лізингу. 

Міського голову гаряче підтри-
мав його профільний заступник 
Т. Іванов, який, до речі, теж чи 
не вперше прийшов на засідання 
комісії.

Після засідання члени комісії, 

В будь-який момент єдиний пільговий автобус КП «Вишгородпастранс» слідство може
заарештувати як речовий доказ. Якщо завтра на сесії депутати не проголосують 
за поправку до фінансування «пільгової» програми, яка дасть право на відшкодування 
за такі перевезення іншим компаніям, місто залишиться без пільгових перевезень



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

№1(340), среда, 11 марта 2020 г. 2
Мой город...

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

як, втім, і всі присутні, змогли 
побачити «наживо» один із авто-
бусів, які мер зібрався купувати 
за бюджетні кошти. Його підігна-
ли прямо під адмінбудівлю. Тоді 
голова антикорупційного комітету 
Громадської ради при Вишгород-
ській РДА В. Дулапчій, який теж 
був присутній на засіданні комісії 
і виступив різко проти створення 
КП, запропонував зранку наступ-
ного дня зробити кілька пробних 
рейсів і подивитися наскільки та-
кий автобус буде затребуваний 
містянами.

Однак, через день, 30 серп-
ня на 43-й сесії міськради про-
ект рішення щодо створення КП 
«Вишгородпастранс» не набрав 
потрібної кількості голосів. За 
нього проголосувало всього 13 
депутатів.

Це сталося тому, що депутати 
з самого початку не вірили в до-
цільність створення нового КП та 

в те, що воно зможе стати при-
бутковим. Тим паче — в умовах 
жорстокої конкуренції з «нелега-
лами», які безконтрольно хазяй-
нували в місті. В тому числі — з 
легкої руки депутата від «Волі» 
В. Сардака — соратника того ж 
О. Момота.   

Однак, О. Момот відступа-
ти не збирався: вже наступно-
го дня з’явилося його розпо-
рядження щодо скликання 
позачергової сесії міськради з 
одним питанням: «Про створення 
комунального підприємства Виш-
городської міської ради «Вишго-
родпастранс».

Ще через день з’ясувалося, що 
О. Момот з Т. Івановим прислуха-
лися до поради В. Дулапчія, але 
дуже своєрідно: по місту у вели-
чезній кількості почали поширю-
ватися кольорові інформаційні 
листівки про те, що в понеділок, 
3 вересня, новий автобус буде 
безкоштовно перевозити бажаю-
чих з Вишгорода до Києва. А ба-
жаючим їздити на такому зручно-
му транспорті постійно потрібно 
лише підписати петицію на його 
підтримку...

Але, якщо В. Дулапчій пропону-
вав депутатам зробити декілька 
пробних поїздок з Вишгорода у 
Київ та у зворотньому напрямку 
на новому автобусі для того, щоб 
з’ясувати реальну картину попи-
ту потенційних пасажирів на ве-
ликий муніципальний автобус, то 
у О. Момота з Т. Івановим була 
прямо протилежна мета. А саме 
— викривити цю реальну карти-
ну. Для чого? Та для того, щоб 
залучити побільше пасажирів в 
ці безкоштовні поїздки, показати 
все це по телевізору і зробити ос-
новним аргументом для створен-

ня нового КП.
Це було чистим шахрайством і 

означало, що реальна мета і О. 
Момота, і Т. Іванова — зосім не 
вивчення дійсного попиту на рин-
ку пасажирських перевезень, а 
щось зовсім інше... 

Та найсмішніше, що в цьому 
випадку не спрацював навіть за-
стосований ними шахрайський 
метод, який грунтувався на до-
бре опробуваному владою «без-
коштовному сирі» (який, як відо-
мо, буває лише у мишоловці). 
Це дуже добре показав у двох 
відеороликах на своїй сторінці у 
Facebook все той же В. Дулапчій, 
який 3 вересня з 7.00 ранку зні-
мав на відео реакцію вишгород-
ців на «безкоштовний сир» у ви-
гляді безкоштовного ж автобусу. 
Бо цей автобус у перший безко-
штовний рейс на Київ о 7 годині 
ранку відправився... напівпорож-
нім. І скористалися ним, в пере-
важній більшості, пільговики-пен-
сіонери. Теж саме відбулося і з 
другим рейсом у 8.30.

Іншими словами, навіть побу-
дований на шахрайстві експери-
мент влади з тріском провалився.

Отже, можна лише здогаду-
ватися якими саме методами О. 
Момот з Т. Івановим «вмовляли» 
депутатів 4 вересня на позачер-
говій сесії міськради проголосу-
вати за створення нового КП. Але 
20 з них за цей проект рішення, 
все ж, проголосували. 

Не завадили ні виступ Ю. Ко-
лодзяна щодо недоцільності 
створення такого КП, ні поперед-
ження інших депутатів.

Цікава позиція «Самопомочі» з 
цього питання, висловлена тоді Т. 
Бражніковою (див. нижче). Хоча 
на той момент в природі не існу-

вало «консолідованих рішень цієї 
фракції» ні щодо рішучого осуду 
організованих колегами з «Волі» 
нелегальних перевезень, ні щодо 
рішучого осуду намагань колег з 
«Батьківщини» незаконно заве-
сти у Вишгород свого «партійно-
го» перевізника, ні щодо рішучої 
вимоги цієї фракції до комісії з 
питань законності, депутатської 
етики, контролю за виконанням 
рішень ради та її виконкому поча-
ти, нарешті, працювати. І прове-
сти службове розслідування по 
цих фактах. Як не було і жодних 
проявів інтересу голови фрак-
ції Т. Бражнікової та її членів до 
інформації щодо незаконних по-
борів з нелегальних перевізників, 
організованих керівництвом ГО 
«Зелений корпус», які роками 
йшли до невідомо чиїх кишень.

Також депутатів «Самопом-
очі» абсолютно не цікавив факт 
можливого обкрадання міського 
бюджету більше, ніж на 30 тис. 
доларів США щомісячно, та чи 
не причетний, бува, до цього 
обкрадання О. Момот. Адже жо-
ден з членів цієї фракції жодного 
разу не те, що не прокоменту-
вав цієї інформації на сесії чи у 
Facebook, а, навіть, не згадав 
про неї. Роблячи вигляд, що вона 
його не стосується.

Доречі. Поряд з тодішнім до-
писом Т. Бражнікової у Facebook 
— головний «документ», який 
переконав всіх, хто проголосував 
за створення цього підприємства  
4-го вересня, це зробити.

Оце і є так званий «біз-

нес-план» по створенню під-
приємства вартістю в десятки 
мільйонів гривень. Вважаю, ко-
ментарі тут зайві.

...І під час голосування 
за Програму розвитку міського

пасажирського транспорту 
на 2018-2021 роки  

Хто, можливо, забув — нага-
даю:  4 жовтня 2018 р. відбула-
ся 45-та сесія міськради, на якій 
за  «Програму розвитку міського 
пасажирського транспорту в м. 
Вишгород на 2018-2021 роки» 
(КП «Вишгородпастранс») прого-
лосувало всього 16 депутатів.

Отже, О. Момоту з Т. Івановим 
знову довелося кого вмовляти, 
комусь щось обіцяти, а кого — 
залякувати чи шантажувати. 

І вони добилися свого: 9 листо-
пада 2018 р., на 47-й сесії місь-
кради, — під тиском «батальону 
Малишева», — 19 депутатів цей 
проект рішення підтримали. Ті ж 
самі люди, які за два місяці перед 
цим підтримали ідею О. Момота 
по створенню КП «Вишгородпа-
странс»: Т. Бражнікова, Г. Булга-
кова, С. Жадан, О. Клавдієнко, 
Д. Корнійчук, В. Костюченко, О. 
Кучмій, В. Лісогор, О. Лісогор, 
М. Мельник, С. Пінчук, О. Полі-
щук, Ю. Попов, Б. Руденок, В. 
Сардак, А. Шока, А. Тютюнник, 
О. Момот, Б. Матко. 

Доречі, голосніше всіх, захища-
ючи «нове комунальне підприєм-
ство, яке буде перевозити пенсіо-
нерів», від імені «громадськості» 
репетували і били себе лопатка-
ми в груди, мало не вискакуючи 

ВИШГОРОДПАСТРАНС. РІШЕННЯ ФРАКЦІЇ.

На черговій 43 сесії Вишгородської міської ради та на позачерговій 44 сесії 
депутати розглядали питання створення комунального підприємства «Вишго-
родпастранс». Рішення було дуже дискусійним та прийнято з другої спроби! 
ФРАКЦІЯ САМОПОМОЧІ ПІДТРИМАЛА ІДЕЮ СТВОРЕННЯ КП з огляду на 
наступне. Перше і головне. Створення вказаного підприємства в першу чергу 
є рішенням міської влади взяти повну відповідальність на себе за пасажирські 
перевезення в місті. Таку ініціативу фракція підтримує одноголосно, оскільки на 
сьогодні міська рада не обирає перевізника та фактично не має прямого впливу 
на нього, при цьому постійно отримує нарікання за транспортну проблему в 
місті! Неодноразові звернення у компетентні інстанції та до самого перевізника, 
створення комісій, тощо не дали бажаного результату. Комунальне ж підприєм-
ство буде підпорядковане та підзвітне міській раді, а керівник КП безпосеред-
ньо міському голові! Отже, питання щодо якості перевезень, ставлення водіїв 
до пасажирів, перевезення пільгових категорій населення, питання дотримання 
графіку тощо будуть справедливо адресовані до міської влади!
По-друге. Для новоствореного підприємства планується взяти в лізинг нові 
сучасні автобуси, а це перш за все БЕЗПЕКА мешканців під час перевезень. 
Заплановано також, що комунальні автобуси курсуватимуть за маршрутом: 
Вишгород — ст. метро «Героїв Дніпра» — ст. метро «Почайна» («Петрівка») 
Напрямок, який вже давно запитуваний пасажирами.
Чому ж рішення було підтримано не всією радою?! Скажімо відверто і для 
нашої фракції питання було дискусійним, адже багато питань залишилось 
відкритими. І перше з них - це вартість Проекту. Нам було повідомлено, що за 
попередніми розрахунками до кінця року для придбання автобусів необхідно 5 
млн.,+ витрати на утримання підприємства, придбання палива. заробітна плата 
працівників тощо. В наступному ж році за оцінками профільного заступника 
міського голови з цих питань підприємство стане прибутковим і не лише зможе 
саме себе утримувати, а й поповнювати міську казну. Але впевнитись в цьому 
можна буде лише після ознайомлення з Програмою підприємства, яка розро-
бляється та остаточною вартістю Проекту, яка ще прораховується.
Враховуючи, що без фінансування підприємство не відбудеться, фракція 
підтримала рішення про створення КП «Вишгородпастранс» як ідею вирішення 
траснпортної проблеми в місті, з умовою надання в подальшому детального 
розрахунку витрат на підприємство та всієї економічної складової для прийнят-
тя остаточного рішення в цьому питанні!

Закупівля КП «Вишгородпастранс» у 2018 р. двох 
не випадковість, не просто кричуща некомпетентність 

навмисна і добре спланована крадіжка бюджетних коштів 
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(Продовження на стор-х 4-5)

автобусів-розвалюх як нових, з переплатою у 4 млн. грн. — 
і зовсім не службова недбалість. Це — замаскована під них 
в особливо великих розмірах. Організатором якої є О. Момот
із штанів, колишній депутат рай-
ради від соцпартії І. Магала який, 
за його словами, «представлял 
общественные организации го-
рода» та знаменитий на все мі-
сто професійний «націоналіст» 
В. Сидорчук. 

На цій же сесії начальник 
фінансово-бухгалтерського від-
ділу міськради І. Мірієвський з 
голосу вніс поправки до бюджету, 
якими, зокрема, було передба-
чено виділення КП «Вишгород-
пастранс» перших 3 млн. 350 
тис. грн. За це проголосували 
20 депутатів. Знову ж, таки, не-
зважаючи ні на попередження 
Ю. Колодзяна про майбутні бага-
томільйонні збитки, ні на закли-
ки В. Виговського розібратися 
куди щомісячно йде мільйон від 
«нелегалів», ні на зауваження 
О. Балуєва щодо неможливості 
конкурувати з нелегальними пе-
ревізниками в умовах повної  
бездіяльності контролюючих та 
правоохоронних органів.     

40 мільйонів — за три роки
21 грудня 2018 р. на 48-й сесії 

міськради рішенням 48/1 були 
затверджені міські програми ро-
звитку міста, серед яких була і 
Програма розвитку міського па-
сажирського транспорту на 2019-
2021 р. р. Так от, нею передба-
чалося протягом трьох років 
витратити:

— в 2018 р. — 2 млн. грн. на 
платіж по договору лізингу та 900 
тис. грн. на щомісячні лізингові 
платежі за листопад-грудень;

— в 2019 р. — 11 млн. 600 тис. 
грн. на щомісячні лізингові пла-
тежі;

— в 2020 р. — 10 млн. 500 тис.  
грн. на щомісячні лізингові пла-
тежі;

— в 2021 р. — 7 млн. 150 тис. 
грн. на щомісячні лізингові пла-
тежі.

Іншими словами, за ці три роки 
на придбання 6 автобусів місь-
кого типу, як вказано в програмі, 
планувалось витратити 32 млн. 
150 тис. грн.

Окрім того:

— на придбання запасних ча-
стин о автобусів та паливно-ма-
стильних матеріалів в 2018 р. — 
450 тис. грн.;

— на забезпечення безперебій-
ної роботи підприємства (зарпла-
та, оренда земельної ділянки, 
комунальні платежі) в 2018 р. — 
450 тис. грн.;

— на облаштування ремонт-
но-технічної бази (автостанції) — 
200 тис. грн.;

— на компенсація витрат ав-
томобільному перевізнику за 
перевезення пільгових категорій 
населення протягом трьох років 
7 млн. 600 грн.

Всього — 8 млн. 700 грн.
Якщо до цієї суми додати 32 

млн. 150 тис. грн., разом буде: 
40 млн. 850 тис. грн.

Отже, як бачимо, на те, щоб 
створити КП «Вишгородпа-
странс» та отримати можливість 
регулярно виділяти на це бюд-
жетні десятки мільйонів, О. Мо-
мот і К° витратили гігантські зу-
силля і півроку часу.

Чим вся ця бурхлива діяльність 
закінчилася, коли справа дійшла 
до конкретної практичної робо-
ти? Нічим. Пшиком. Як писав М. 
Жванецький: «Весь пар ушел в 
гудок». 

На папері підприємство ство-
рили, призначили директора,  
— Ярослава Вітряного, набра-
ли штат, якому почали платити 
немаленьку зарплату, почали  
сплачувати за оренду земельної 
ділянки...
Чому не потрапили на конкурс.

Смішна брехня Т. Іванова
На 29 січня 2019 р., як повідо-

мив на своїй сторінці В. Дулапчій, 
на КП «Вишгородпастранс» вже 
було витрачено 244 тис. 870 грн. 
(оренда приміщення, зарплата, 
податки, канцтовари). Однак, 
коли журналісти та активісти 
«Стоп Корупції» на початку лю-
того спробували розшукати офіс 
КП «Вишгородпастранс» на вул. 
Шкільній, 6, вони його... не знай-
шли. Як не знайшли і жодних 
слідів нової фірми: усі двері було 

зачинено і жодного співробітни-
ка поблизу. Місцеві охоронці про 
нове комунальне підприємство 
теж нічого не чули. 

На той момент нове підприєм-
ство працювало вже три місяці. 

Між тим, ще 26 листопада 
2018 р. КОДА оголосило кон-
курс з перевезення пасажирів на 
міжміських та приміських (вну-
трішньообласних) автобусних 
маршрутах загального користу-
вання на території області. Він 
відбувся 23 січня 2019 р. Та КП 
«Вишгородпастранс» у конкурсі 
на 62 маршрути участі не взяло. 
З тієї простої причини, що, як ми 
вже зазначили, три місяці до цьо-
го «працювало» на папері. А два 
(а не 6) автобуси з’явилися в КП 
«Вишгородпастранс» лише... 22 
лютого 2019 р.

Та в своєму дописі, який вий-
шов в газеті «Вишгород» 9 люто-
го 2019 р. Т. Іванов звинуватив у 
цьому не О. Момота, не себе са-
мого і навіть не Я. Вітряного, а... 
чиновників КОДА. Мовляв, ого-
лосили конкурс не тоді, коли нам 
було потрібно.

22 лютого з допису В. Дулапчія 
на сторіні «Рідне місто — Вишго-
род» містянам стало відомо, що 
два «нові» автобуси... 2015 р. 
випуску.  Та що КП «Вишгород-
пастранс» витратило вже більше 
3 млн. грн. (зарплата, лізингові і 
комісійні платежі, утримання офі-
су та території, дизпаливо).

Звіт Я. Вітряного: 
не КП, а чорна діра. 

Але винуваті... депутати.
 Чергова брехня О. Момота
30 липня 2019 р. на 54-й сесії 

міськради звітували керівники ко-
мунальних підприємств міста. 

Із звіту директора КП «Вишго-
родпастранс» Я. Вітряного стало 
відомо, що реально автобуси по-
чали їздити з 3 березня 2019 р. 
(через півроку після створення 
КП). Що за час роботи підприєм-
ством було витрачено 6,8 млн. 
грн., з яких 4,2 млн. це лізингові 
платежі. Інші 2,6 млн. — прид-
бання паливно-мастильних ма-

теріалів, бензину, технічне обслу-
говування, заробітна плата і т. ін. 

Що зароблено за цей час 47 
тис. грн.

Що контроль за тим чи не їз-
дять пільговим автобусом плато-
спроможні громадяни не ведеть-
ся. 

А на числені запитання депу-
татів де ж прибуток підприємства 
замість Я. Вітряного відповів О. 
Момот, який звинуватив в тому, 
що підприємство неприбуткове... 
самих депутатів. Мовляв, якби 
депутатський корпус свого часу 
підтримав закупку шести, а не 
двох автобусів, підприємство 
взяло б участь у тендері і було 
б прибутковим. 

Тож, міський голова, на відміну 
від свого заступника Т. Іванова, 
який оголосив «зрадниками» чи-
новників КОДА, які «невчасно» 
оголосили й провели тендер, зви-
нуватив у всьому депутатів. Це 
була відверта й цинічна брехня. 
Оскільки насправді ніхто ніколи 
не пропонував депутатам прид-
бати шість автобусів. Так, це було 
записано в Програмі розвитку 
пасажирського транспорту, але 
на практиці, як ми вже вказали, 
9 листопада на 47-й сесії місь-
кради начальник фінансово-бух-
галтерського відділу міськради 
В. Мірієвський з голосу вніс по-
правки до бюджету, якими було, 
зокрема, передбачено виділення 
КП «Вишгородпастранс» 3 млн. 
350 тис. грн. Для закупівлі всьо-
го двох автобусів. За що й про-
голосували 20 депутатів.

Точнісінько такою ж цинічною 
й нахабною брехнею О. Момота 
було подальше «пояснення» О. 
Момота що, начебто, саме на-
явність 6 автобусів у КП «Виш-
городпастранс» було умовою 
того, щоб воно взяло участь у 
тендері.

Насправді кілька автобусів 
можно було взяти в оренду.

Підсумок на сесії цій «дискусії» 
(бо ніякої дискусії, насправді, не 
було), підвів директор ТОВ «Ав-
то-Лайн» О. Балуєв. Нагадавши 

О. Момоту та Я. Вітряному, що 
після Нового року КОДА провела 
вже два конкурси, де розподіля-
лися 300 маршрутів. І КП «Виш-
городпастранс» міг би взяти 
участь в тендерах. Якби хотів. І 
навіть міг би спробувати зайняти 
397-й маршрут...

«М’яка» брехня 
Т. Бражнікової

Але особливої уваги заслуго-
вує позиція, зайнята на цій сесії 
секретарем ради і головою фрак-
ції «Самопоміч» Т. Бражніковою. 
Яка замість того, щоб запитати 
Я. Вітряного чим саме його під-
триємство займалося півроку, — 
з моменту створення і до берез-
ня 2019 р., отримуючи величезні 
кошти з бюджету, — почала... 
його захищати. 

Ось її пряма мова:  «...Ну, нема 
в мене запитань на сьогодніш-
ній день до цього директора. Ми 
створили це підприємство. Ми 
найняли його на роботу. Люди-
на прийшла і розказала вчора 
на комісії, відповіла на кожне 
запитання, яке їй задавали. Да, 
ці цифри, які наведені, по фінан-
сово-господарській діяльності, 
він пояснив, що це була заробіт-
на плата. Да, були паливно-ма-
стильні матеріали. В підсумку ми 
бачимо по цьому звіту, що дійсно 
за цей період витрачено на під-
приємство 6,8 мільйонів. Багато 
це? На мою думку це дуже ба-
гато. Що ми з цього маємо? Ми 
маємо перевезення пільгових 
категорій. Ми маємо позитивний 
однозначно соціальний ефект 
від людей. Це — величезне на-
вантаження на бюджет. Я з цим 
теж погоджуюсь. Але ми з вами 
повинні відповісти на запитан-
ня: що зараз з цим всім робити? 
Разом з Ярославом. Але не він 
винуватий... Тому я закликаю до 
конструктивної дискусії, розумію, 
що ми очікували, принаймні, я, 
коли голосувала за це питання, 
— і за створення, і за виділення 
коштів, — я очікувала, що під-
приємство дійсно буде заробля-
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Злодії при владі

Закупівля КП «Вишгородпастранс» у 2019 р. 
з переплатою у 4 млн. грн. — не випадковість, 

не службова недбалість. Це — замаскована 
бюджетних коштів в особливо великих  

Секретарь Вышгородского ГорСовета Тетяна Бражникова утверждает, что у 
нее недостаточно информации и оснований, для того чтобы обратиться в пра-
воохранительные органы, с просьбой проверить факты озвученные нами неод-
нократно, относительно автобусов закупленных ГорСоветом :)
Перейдя по ссылочке, вы сможете увидеть объявление от 2017 года, из кото-
рого нам становится понятно, что автобус продавался за 180 тыщ долларов и 
с пробегом 22 тысячи километров :)
в 2019 году, ГорСовет, покупает данный автобус за 200 тыщ долларов и с про-
бегом в 1.500 км :) гг
Этот автобус, как хороший коньяк! С каждым годом все дороже и дороже! А 
пробег все меньше и меньше!
И Татьяна Алексеевна владеет этой информацией, но попрежнему делает вид, 
что все хорошо :)
Мы же делаем свой вывод, что Бражникова является соучастницей Момота в 
этой схеме, поэтому и покрывает эту историю, выдумывая десятки обращений 
и запросов, в какие-то непрофильные организации, для того чтобы затянуть 
время.
Ваш ход, Татьяна Алексеевна! :) Или еще «посомневаемся» пару месяцев?
https://auto.ria.com/auto_laz_interlaz_18191713.html…

Вишгород - Рідне Місто в раздумьях.
2 февраля в 14:59 · 

Синий момотобусик по прежнему, уже которую неделю, сиротливо стоит по-
ломаный, возле мусорных баков на улице Киевской :)
Ольоша, по прежнему, в своих мусорных газетках, врёт о успешности и пер-
спективности КП «Вышгородпастранс», обманывая вышгородцев.
Сейчас Ольоша в Германии, говорят. Поехал в очередной раз в город-побра-
тим Айхенау, попить пива.
Ольоша, так может заедешь на завод MAN, и для этого хлама запчасти ку-
пишь? В Украине их нет... 
Сегодня в 17:00 в малом зале администрации, пройдет очередное заседание 
транспортной комиссии, посвященной ликвидации КП «Вышгородпастранс».
Приходите, если хотите знать правду о том, как Момот вас дурит.

Вишгород - Рідне Місто 
23 января 

ти. Сталося — ну, як сталося. Ще 
раз повторюю — моя політична 
відповідальність за це буде одно-
значно. Але я не хочу на цьому 
зупинятись, я хочу просто обго-
ворити з усіма як можна вийти з 
цієї ситуації. Чи приймати рішен-
ня про ліквідацію і не витрачати 
кошти, чи розробляти якусь стра-
тегію його розвитку...».

Тож, якщо на думку Т. Іванова, 
у всьому були винуваті чиновни-
ки КОДА, а з точки зору О. Момо-
та — депутати, то Т. Бражнікова 
вважала, що винуватих взагалі 
немає. Просто «так склалося»...

ЯК «ТРАНСПОРТНА» КОМІСІЯ
ПРАВДУ ШУКАЛА

Далі мова піде, фактично, про 
роль окремого депутата чи групи 
депутатів в діяльності місцевої 
ради, а, відтак, в житті міста.  

Бо саме завдяки настирливості, 
послідовності, принциповості 
окремих депутатів ради і, прак-
тично, всіх членів комісії з питань 
стратегії розвитку міста, будівни-
цтва, транспорту та зв’язку й ста-
ло можливе розслідування, про 
яке піде мова. Розслідування, 
предметом якого став справжній 
злочин, наслідок якого — втрата 
бюджетом міста десятків мільй-
онів гривень.

Розслідування, про яке йдеть-
ся, велось протягом останніх ше-
сти місяців. За цей час окремими 
депутатами та членами комісії 
були направлені десятки запитів 
та листів в самі різні органи, 
установи та організації, заслухані 
десятки службових осіб та під-
приємців. Ось список лише офі-
ційних заходів, де це відбувало-
ся, і лише за останні три місяці:  

— засідання «транспортної» 
комісії 19 та 23 грудня 2019 р.;

— 59-та сесія міської ради 24 
грудня 2019 р.;

— засідання «транспортної 
комісії 16, 23 січня та 6 лютого 
2020 р.;

— 60-та сесія міської ради 7 
лютого  2020 р.;

— засідання «транспортної 
комісії 20, 27 лютого, 3 та 10 бе-
резня 2020 р.

Однак, розслідування, про яке 
йдеться, поки що не лише не 
закінчено, — О. Момот і К° на-
магаються просто не звертати на 
нього уваги.

 Дуже сподіваємось, що крапки 
над «і» в ньому розставить до-
судове слідство правоохоронних 
органів і, звичайно ж, суд. 

Але — все по порядку.  
Отже, все почалося з депутат-

ського запиту. 
Депутатський запит 

В. Круковця
2 серпня минулого року, не-

вдовзі після звіту Я. Вітряного 
на сесії міськради В. Круковець 
звернувся до нього із депутатсь-
ким запитом, в якому попросив 
надати йому:

— фінансовий звіт підприєм-
ства з моменту створення до 
30.06.2019 р;

— кількість транспортних за-
собів;

— копії свідоцтва про реєстра-
цію транспортних засобів та ко-
пії тимчасового свідоцтва про 
реєстрацію, якщо транспорт зна-
ходиться в оренді;

— договори оренди офісного 
приміщення та стоянки транс-
портних засобів;

— договори, які засвідчують 

виконання ліцензійних умов (на-
приклад, щозмінного передрей-
сового огляду водіїв, механіка 
випуску транспортного засобу);

— штатний розпис підприєм-
ства з урахуванням заробітних 
плат працівників, податки;

— належним чином завірені 
паспорта маршрутів, договорів, 
які підписані між КП «Вишгород-
пастранс» та іншими контраген-
тами по перевезенню пасажирів;

— довідку щодо вартості кож-
ного транспортного засобу, який 
був взятий у лізинг (які були по-
казники одометра на момент по-
купки, вид палива, витрати пали-
ва);

— інформацію про показники 
одометра транспортних засобів 
здійснюючих перевезення ста-
ном на 30.06.2019 року;

— яким чином здійснюється об-
лік перевезення пасажирів.

Всі документи, які просив де-
путат, Я. Вітряний йому не надав 
або надав не в повному обсязі. 
Наприклад, замість фінзвіту під-
приємства надав купу копій окре-
мих договорів, розрахунків та 
актів виконаних робіт з різними 
підпримствами, в основному — 
приватними.

З штатного розпису на той мо-
мент (див. стор. 3) з’ясувалося, 
що два автобуси, які взяло у лі-
зинг підприємство, обслуговує... 
15 людей: директор підприєм-
ства, його заступник, бухгалтер,  
юрист, начальник відділу, диспет-
чер автотранспорту, вісім водіїв,  
медсестра.

До речі, нагадаю, що відповіда-
ючи на питання присутніх в сесій-
ній залі під час звіту, Я. Вітряний 
зауважив, що медпрацівників в 
штаті підприємства немає, а їх 
надає по мірі необхідності орен-
дар. Насправді виявилося, що, 
все ж, є — медсестра.

За півроку роботи 
витратили 9 млн. грн.

Щодо загальних витрат під-
приємства на середину вересня 
2019 р. (дані зі сторінки «Рідне 
місто — Вишгород» в пості від 
16.09):

«С декабря 2018 года, когда 
Пастранс начал осуществлять 
закупки, успел потратить уже 
почти 9 миллионов гривен:

Лизинг автобусов — 5 209 
177 грн., зарплата персонала 
КП — 1 265 632 грн., налоги — 
642 778 грн., аренда базы — 180 
000 грн., ТО автобусов — 56 
864 грн., дизель — 632 600 грн., 
газ — 222 418 грн., офисные 
принадлежности — 59 694 грн., 
горюче-смазочные материалы 
— 20 981 грн., резина — 46 600 
грн. и аренда у ФОП Шматко до-

полнительного автотранспор-
та — 285 150 грн.

Забавно, что одним из аргу-
ментов не платить официаль-
ному перевозчику компенсацию 
за перевозку льготных слоев на-
селения была стоимость этих 
самых перевозок — 150 000 грн.\
месяц. Сейчас же стоимость 
обслуживания этих перевозок 
обходится примерно 860 000 
грн.\месяц.

Что это, как не наглядная 
презентация удивительных спо-
собностей к стратегическому 
мышлению нашего хозяйствен-
ного мера?..».

Синій автобус зламався 
і відновленню не підлягає

А через два тижні після публіка-
ції цього посту, в перших числах 
жовтня один із двох автобусів про 
які йдеться (синій), поламався і 
кілька днів простояв на вул. Шо-
луденка навпроти готелю «Више-
град». Після чого його відтягнули 
на спецалізовану техстанцію в 
Бучу.

В Бучі спеціалісти пояснили, 
що в двигуні автобусу зламался 
турбіна, яка не пройшла жодного 
тесту і відновленню не підлягає. 

Про що розповів висновок
 експертів щодо ринкової 

вартості автобусів 
В цей же самий час, а саме 3-го 

жовтня 2019 р. депутат міськра-
ди В. Круковець замовив у ТОВ 
«Укравтоекспертиза-Стандарт» 
висновок з визначення ринкової 
вартості двох автобусів, куплених 
КП «Вишгородпастранс»  — на 
26.02.2019 р. Тобто — на момент 
передачі «Укргазбанком»  їх КП 
«Вишгородпастранс» у лізинг.

 Через кілька тижнів оцінка обох 
була зроблена і В. Круковець от-
римав висновки (див. стор.1), в 
яких йшлося про те, що:

— об’єкти оцінки зареєстровані 

за АБ «УКРГАЗБАНК»; 
— ринкова вартість КТЗ ЛАЗ А 

292 DI, реєстраційний номер АА-
6468ХВ, на 26.02.2019 р. складає 
2 млн. 803 тис. 472 грн. 21 коп.;

— ринкова вартість КТЗ ЛАЗ 
А 183 NG, реєстраційний номер 
АА6467ХВ, на 26.02.2019 р. скла-
дає 2 млн. 744 тис. 451 грн. 74 
коп.

А придбали ці два автобуси, 
нагадуємо, відповідно, за 5 млн. 
350 тис. та 4 млн. 480 тис. грн. 

Отже, виходить різниця між за-
купівельною та реальною ціною 
склала:

2 803 472,21 грн. +  2 744 451, 
74 грн. =  5 547 923, 95 грн.

5 350 000 + 4 480 000 = 9 830 
000 грн.

9 млн. 830 тис. грн. — 5 млн. 
547 тис. 923 гр. 95 коп. = 4 млн. 
282 тис. 076 грн. 05 коп.  

Чотири мільйони триста ти-
сяч гривень. 

При цьому, як відомо, закупів-
ля цих двох автобусів відбулася 
в обхід процедури, передбаченої 
Законом України «Про публічні 
закупівлі».

Оскільки причин недовіря-
ти висновку, зробленому ТОВ 
«Укравтоекспертиза-Стандарт», 
не було, 21 листопада ГО «Виш-
городщина без корупції» зверну-
лася із відповідною заявою (про 
вчинення злочину) до правоохо-
ронних органів. 

За заявою було порушено 
кримінальну справу.

Учасники угоди  
Отримавши результати експер-

тизи, окремі депутати разом з 
членами «транспортної» комісії 
вирішили з’ясувати як, взагалі, 
стало можливим придбання ав-
тобусів 2015 р. випуску як нових, 
з переплатою за них 4 млн. 282 
тис. грн. І що це було — випад-
ковість, некомпетентність покуп-
ця? Чи, все ж таки, замаскована 
під випадковість чи некомпетент-
ність навмисна, добре спланова-
на крадіжка бюджетних коштів в 
особливо великих розмірах? 

...З кожним новим засіданням 
комісії, на обох сесіях, де обго-
ворювалося це питання, депу-
тати відкривали для себе нові 
й нові шокуючі подробиці цієї 
грандіозної афери. Незважаючи 
на «глухий захист» кожного з її 
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двох автобусів-розвалюх як нових,
не просто кричуща некомпетентність і зовсім
під них, навмисна і добре спланована крадіжка 
розмірах. Організатором якої є О. Момот

учасників. 
Втім, нагадаємо хто саме були 

цими учасниками. 
Продавцем автобусів — ТОВ 

«Науково-технічне підприємство 
СТГ інженерінг». 

Лізінгонадавачем (кредитором) 
— АБ «Укргазбанк». Лізингоодер-
жувачем і користувачем авто-
бусів (до повної виплати коштів) 
— КП «Вишгородпастранс». 

До речі, четвертим, нефор-
мальним учасником цієї тристо-
ронньої угоди була Вишгородська 
міська рада, яка є засновником 
КП «Вишгородпастранс». Це — 
дуже важлива деталь. Чому? 
Тому, що по офіційній версії, — 
версії О. Момота, — КП «Виш-
городпастранс» формально є 
повністю самостійним суб’єктом 
господарювання, міська рада як 

засновник, не може втручатися 
в процес господарювання, отже 
це підприємство несе повну від-
повідальність за свої дії. 

Однак, в тому, що це дійсно так 
в нас є великі сумніви.

Що з’ясувала комісія
1. З офіційної відповіді на де-

путатський запит А. Тютюнника 
Регіонального сервісного центру 
МВС в м. Києві — що насправді 
два автобуси не можуть вважа-
тися новими, як це було зазначе-
но в договорах купівлі-продажу  
та фінансового лізингу продав-
цем, — ТОВ «Науково-технічне 
підприємство СТГ інженерінг», 
— оскільки реєстрація обох 
22.02.2019 р. на АБ «Укргаз-
банк» (лізингонадавач) була вже 
третьою. А згідно Податкового 
кодексу новим може вважатися 
лише транспортний засіб на пер-
шій реєстрації.

2. Що в зв’язку з цим ставиться 
під сумнів питання гарантійного 
терміну на автобуси, оскільки га-
рантійний термін передбачений 
лише на нові транспортні засоби.

3. Що, в той же час, продавець 
надав гарантію на автобуси 1 рік 
або пробіг 100 тис. км.

4. Що постачальник, — ТОВ 
«НТП СТГ інженерінг, — не від-
повів на жодну з трьох письмо-
вих претензій КП «Вишгород-
пастранс» з приводу поломки 
синього автобусу, але кілька днів 
тому, начебто, подовжив строк 
гарантії на транспортні засоби до 
18 місяців.

5. Що в середньому червоний 
автобус проїзджав за місяць 3100 
км, а синій — 2600 км. Таким чи-
ном синій автобус до поломки 
проїхав всього 18 тис. км.

6. З офіційної відповіді на депу-
татський запит А. Тютюнника АБ 
«Укргазбанк» — що договорами 
купівлі продажу та фінансово-
го лізингу, сторонами за якими 
є АБ «УКРГАЗБАНК» (далі — 
Банк) та Комунальне підприєм-
ство Вишгородської міської ради 
«Вишгородпастранс» (далі-Лі-
зингоодержувач), не передбаче-
но необхідність здійснення Бан-
ком експертизи технічного стану 
предмету лізингу.

7. Що продавець автобусів 
— ТОВ «Науково-технічне під-
приємство СТГ інженерінг» (код 
ЄДРПОУ 37174331), акредито-
вано Банком, як партнер з пи-
тань придбання автомобільного 
транспорту, але не є офіційним 
представником/дилером Львівсь-
кого автобусного заводу.

8. Що статутний капітал ТОВ 
«Науково-технічне підприємство 

СТГ інженерінг» складає 900 грн.
9. Що автобус ЛАЗ А 292 DI, 

реєстраційний номер АА6468ХВ  
(червоний) у 2017 р. продавався 
за 180 тис. доларів і з пробігом 22 
тис. км, а в 2019 р. КП «Вишго-
родпастранс» придбало його за 
200 тис. доларів з пробігом 1500 
км.

10. Що згідно з договорами 
купівлі-продажу та фінансово-
го лізингу, всі ризики щодо ста-
ну предмету купівлі-продажу та 
фінансового лізингу (автобусів) 
бере на себе лізингоодержувач 
— КП «Вишгородпастранс».

11. З офіційної відповіді юри-
дичного відділу міськради Т. 
Бражніковій — що юристи місь-
кради не аналізували і не вив-
чали договори купівлі-продажу 
та фінансового лізингу про які 

йдеться.
12. Зі слів спеціаліста юридич-

ного відділу міськради Г. Антю-
хової — що юридичний відділ 
ради не брав участі у вивченні 
договору фінансового лізингу ав-
тобусів на етапі підписання та не 
аналізував його.

13. Зі слів юриста КП «Виш-
городпастранс» Ю. Польської 

— що ознайомлення з текстом 
обох договорів та їх підписання 
між банком, постачальником та 
покупцем було зроблено протя-
гом 1 дня, а юрист КП «Вишго-
родпастранс» взагалі не візувала 
договір.

14. Зі слів голови Громадської 
ради при Вишгородській РДА В. 
Дулапчія — що червоний автобус 
їздив своїм ходом у республіку 
Македонія на виставку і назад, а 
це, як мінімум 3000 км.

15. Зі слів О. Семенова — що 
якщо зламається червоний авто-
бус, то відремонтувати його буде 
дуже важко, оскільки він єдиний 
в Україні, які працює на метані. 
І подібні автобуси ЛАЗ перестав 
випускати ще у 2011 р.

16. Зі слів Ю. Колодзяна — що 
в червоного автобуса, можливо, 

перебиті номери.
17. Зі слів В. Дулапчія — що 

він знайшов людей, які особисто 
перебирали цей автобус і вварю-
вали задню раму з новими номе-
рами. І вони готові дати офіційні 
покази з цього приводу. 

18. Зі слів В. Дулапчія — що 
в синьому автобусі прогоріли 
поршні, в двигуні стружка, а в 

масло пішов газ. Що відремонту-
вати його вкрай важко. 

19. Що бухгалтер КП «Вишго-
родпастранс» І. Лазарєва вважає 
відшкодування для перевезення 
пільговиків від міської ради при-
бутком підприємства. 

Офіційна версія      
Отже, як все відбувалося? Ось 

що відповів на 60-й сесії О. Мо-
мот на пряме питання В. Круков-
ця щодо того, хто знайшов авто-
буси (цитую);
«В. Круковець: Мене цікавить 

хто ж знайшов ці автобуси? 
Скажіть мені конкретно.

О. Момот: А ви встановлюєте 
злочин чи не злочин?

В. Круковець: Ні, я просто за-
питую. 

О. Момот: Ці автобуси шатали-
ся в мережі Інтернет. Всі пропози-
ції: МАЗ, ЛАЗ, Богдан, китайський 
«Електро». Пропозиція від ЛАЗу 
була найдешевша! В нас є пропо-
зиції! У нас є офіційна пропозиція 
МАЗу! Вони були тут! ЛАЗ  приїз-
див сюди й МАЗ.  

В. Круковець: То хто?
О. Момот: Вам же відповіли.
В. Круковець: Хтось десь в Ін-

тернеті?
О. Момот: Хтось десь в Інтер-

неті... 
О. Семенов (з місця): МАЗ про-

понував нові, а ці ви взяли 2015 
року!»

Отже, О. Момот не відмов-
ляється від того, що він та Т. Іва-
нов теж шукали автобуси. 

Більше того — Т. Іванов на 
пряме запитання В. Дулапчія на 
останньому засіданні «транс-
портної» комісії 3 березня звідки 
взялися ці два автобуси повідо-
мив, що аналіз ринку перед їх 
закупівлею робив він особисто, а   
купляти їх їздив разом з директо-
ром КП «Вишгородпастранс» Я. 
Вітряним. Причому, кілька разів 
підкреслив, що серед всіх про-
позицій ця пропозиція, — ТОВ 
«Науково-технічне підприємство 
СТГ інженерінг», — була найде-
шевшою та найкращою стосовно 
їх обладнання.

Отже, Т. Іванов, проаналізував-
ши ринкові пропозиції, знайшов 
два автобуси, про які йдеться, по-
годив їх закупівлю з О. Момотом, 
і руками Я. Вітряного їх придбав. 
Причому, його не збентежело, що 
ці автобуси 2015 р. випуску. Йому, 
О. Момоту та Я. Вітряному  було 
достатньо того, що представники 
продавця заявили їх як нові. Ну, 
нові — так нові, очевидно, вирі-
шили наші «підприємці» від міс-
цевого самоврядування. І нічого 
не перевіряючи, з легкою душею 
заплатили за них  9 млн. 830 тис. 
бюджетних гривень.  

Добре, можливо, скажете ви, 
шановні читачі. Ну, не розібра-
лися Т. Іванов з О. Момотом та 
Я. Вітряним. Але ж в підписанні 
угоди також брав участь ще й 
АБ «Укргазбанк». Він же висту-
пив кредотором в цьому випадку. 
Отже, обов’язково мав би пе-
редбачити всі ризики цієї угоди. 
Це було в його інтересах, адже  
йшлося про предмет застави. 
Який у випадку якихось проблем 
у КП «Вишгородпастранс» (на-
приклад, його неплатіжоспро-
можності) був би вилучений бан-
ком.  І — реалізований з метою 
повернення коштів банку.   

Так от, заступник директора 
Київського обласного управлін-
ня  АБ «Укргазбанк» С. Чигри-
нець (саме він підписував договір 
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Секретарю постійної комісії
Вишгородської міської ради з питань
Стратегії розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку А. ТЮТЮННИК...

На Ваше депутатське звернення № 24/01/2020-1 від 24.01.2020 повідомляємо, що 
згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів, автобус ЛАЗ А 292 DI, шасі 
Y9НА292DIF5000081, н. з. АА6468ХВ вперше був зареєстрований 23.09.2015 за ТОВ 
«СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП» у ВРЕР - 1 УДАІ в м. Києві на підставі акту прийома-пе-
редачі серії ТОВ № 361432 від 11.09.2015, що був виданий ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ 
ГРУПП».

28.12.2018 вказаний автобус був перереєстрований у ТСЦ № 8041 РСЦ МВС в 
м. Києві на ТОВ «НТП СТГ ІНЖЕНЕРІНГ» на підставі договору купівлі-продажу № 
8041/2018/1248186 від 28.12.2018, що був виданий ТСЦ № 8041 РСЦ МВС в м. Києві.

Наступна перереєстрація зазначеного автобусу відбулась 22.02.2019 у ТСЦ № 
3245 РСЦ МВС в Київській області на АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі договору 
купівлі-продажу № 3245/2019/1327256 від 22.02.2019, що був виданий ТСЦ № 3245 
РСЦ МВС в Київській області.

Інші реєстраційні дії по вказаному транспортному засобу станом на 08.02.2020 
проведені не були.

Згідно даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів даний автобус 
під арештом не перебуває.

Також повідомляємо, що згідно даних Єдиного державного реєстру транспортних 
засобів автобус ЛАЗ А 183 NG, шасі Y9НА183 NG5000002,н.з. АА6467ХВ вперше був 
зареєстрований 23.09.2015 за ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП» у ВРЕР - 1 УДАІ в м. 
Києві на підставі акту прийома-передачі серії ТОВ №361431 від 07.09.2015, що був 
виданий ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП».

28.12.2018 вказаний автобус був перереєстрований у ТСЦ № 8041 РСЦ МВС в 
м. Києві на ТОВ «НТП СТГ ІНЖЕНЕРІНГ» на підставі договору купівлі-продажу № 
8041/2018/1248303 від 28.12.2018, що був виданий ТСЦ № 8041 РСЦ МВС в м. Києві.

Наступна перереєстрація зазначеного автобусу відбулась 22.02.2019 у ТСЦ № 
3245 РСЦ МВС в Київській області на АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі договору 
купівлі-продажу № 3245/2019/1327322 від 22.02.2019, що був виданий ТСЦ № 3245 
РСЦ МВС у Київській області.

Інші реєстраційні дії по вказаному транспортному засобу станом на 08.02.2020 
проведені не були.

Згідно даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів даний автобус 
під арештом не перебуває.

Додатково інформуємо, що відповідно до ст. 203 Наказу МВС України від 
10.01.2014 № 5 ДСК, термін зберігання документів, на підставі яких здійснюється 
реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів — становить три 
роки.

У зв’язку з вищевикладеним, надати копії документів на підставі яких була здій-
снена перша реєстрація зазначених автобусів немає можливості у зв’язку із закінчен-
ням терміну зберігання архівних даних.

Надаємо копії документів на підставі яких дані транспортні засоби були зареєстро-
вані за ТОВ «НТП СТГ ІНЖЕНЕРІНГ».

Також повідомляємо, що для отримання копій документів, що стали підставою 
перереєстрації вказаних автобусів на АБ «УКРГАЗБАНК» Вам потрібно звернутись 
до Регіонального сервісного центру МВС у Київській області за адресою: м. Київ, бул. 
Л. Українки, 26.
Заступник начальника                                                   Максим РУБАН

У відповідь на Ваш запит — Депутатське звернення №24/01/2020 повідом-
ляємо наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою 
банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім осо-
бам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У зв’язку з чим повідомляємо, що договорами купівлі продажу та фінан-
сового лізингу, сторонами за якими є АБ «УКРГАЗБАНК» (далі - Банк) та Ко-
мунальне підприємство Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс» 
(далі-Лізингоодержувач), не передбачено необхідність здійснення Банком екс-
пертизи технічного стану предмету лізингу.

ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ їнженерінг» (код ЄДРПОУ 
37174331), акредитовано Банком, як партнер з питань придбання автомобіль-
ного транспорту. Дтя отримання документів, підтверджуючих те, що ТОВ «НТП 
СТГ інженерінг» є офіційним представником / дилером Львівського автобус-
ного заводу, рекомендуємо звернутись безпосередньо до ТОВ «НТП СТГ ін-
женерінг».

Лист Лізингоодержувача №10/11-3 від 11.10.2019 р. прийняте Банком до 
уваги, Лізингоодержувача було усно проінформовано про можливі умови на-
дання кредитних канікул та запитано додаткові документи для остаточного уз-
годження рішення, проте відповіді не було отримано.

На даний час, Лізингоодержувач своєчасно та в повному обсязі виконує 
свої зобов’язання перед Банком за договором фінансового лізингу.

Постійній комісії з питань стратегії розвитку
міста, будівництва, транспорту та зв’язку 
Вишгородської міської ради VII скликання
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фінансового лізингу) з’явився на 
засідання «транспортної» комісії 
3 березня і відповів на питання її 
членів. Його позиція виявилася 
вкрай цікавою. Судіть самі. 

По-перше, на питання В. Ду-
лапчія чи проводилась техекс-

пертиза автобусів перед підпи-
санням угоди, він відповів, що 
(цитую): «Нашими документами 
и процедурами не предусмотре-
на такая необходимость. 

В. Дулапчій: То есть, если бы 
продавец заявил цену в два раза 
выше, вас бы это тоже устроило?

С. Чигринець: Поставщик у нас 

аккредитован. На этапе аккреди-
тации мы проверяли деловую ре-
путацию, соответствие предло-
женных цен и т. д. и т. п. Поэтому 
сомнений в том, что цена такая, 
как должна быть, у нас не было. 

О. Семенов: А у вас не викли-
кало сумнівів те, що у постачаль-
ника статутний фонд 900 грн.?

С. Чигринець: Не готов ком-
ментировать... У нас сотни ак-
кредитованных поставщиков. Мы 
заключаем сотни договоров ли-
зинга в год. У нас есть службы, 
занимающиеся аккредитацией. 
Раз они провели аккредитацию, 
значит все параметры поставщи-
ка банк устроили. 

А. Тютюнник: А почему вы не 
обратили внимание на техпа-
спорта 2015 г. ? Вы же автобусы  
оформляли как новые?.

С. Чигринець: Каждый год авто-
салоны распродают автомобили 
новые прошлых и позапрошлых 
годов. По сниженным ценам. Они 
же не становятся от этого беуш-

ными». 
Коротше кажучи, як з’ясува-

лося, працівників  банку нічого 
не здивувало і нічого не насто-
рожило. Більше того: С. Чигри-
нець і сьогодні вважає, що все 
нормально: «На сегодня соглас-
но условий поставки банк купил 
автобусы, которые соответству-
ют заявленным в договорах. На 
сегодня причин утверждать что 
что-то не так у нас нет. Пока есть 
предположения. Давайте вот это 
зафиксируем. И будем двигаться 
дальше. Если ваши подтвержде-
ния, предположения в процессе 
полицейского расследования 
подтвердятся, мы, как сторона 
в обоих договорах, вместе с КП, 
наверное, будем предъявлять 
претензии поставщику, который 
нарушил условия поставки. По-
тому, что там было зафиксиро-
вано, что автобусы новые, 2015 
г. выпуска, такой-то комплекта-
ции».

Його навіть не збентежи-

ла довідка з МРЕО про те, що 
реєстрація обох автобусів у 2019 
р. на АБ «Укргазбанк» була вже 
третьою, що взагалі ставить під 
сумнів обидва договори. Тим 
паче — доводи присутніх про те, 
що червоний автобус їздив своїм 
ходом на виставку в Македонію 
і в 2017 р. на сайті «Авто рио» 
продавався за 180 тис. доларів з 
пробігом 22 тис. км. 

А у власному розслідуванні 
служби безпеки банку С. Чигри-
нець, як він заявив на засіданні 
комісії, не бачить сенсу, оскільки 
«воно не має юридичної сили»...  

Отже, з точки зору О. Момо-
та і К°, а також, заступника ди-
ректора Київського обласного 
управління  АБ «Укргазбанк» С. 
Чигринця нічого страшного не 
сталося.  О. Момот  з Т. Івановим 
руками Я. Вітряного придбали 
два цілком нормальних автобу-
си за нормальну ціну. Оскільки 
«метою створення підприємства 
було забезпечення соціальних 

Закупівля КП «Вишгородпастранс» у 2018 р. двох 
не випадковість, не просто кричуща некомпетентність 

навмисна і добре спланована крадіжка бюджетних коштів 
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пасажирських перевезень», як 
заявив Т. Іванов на засіданні 
«транспортної» комісії 3 березня, 
підприємство цю мету викона-
ло і продовжує виконувати. Так, 
зламався один автобус. Нічого 
страшного, відремонтуємо і він 
знову буде перевозити людей. 
Так, витрачено вже багато ко-
штів, але це самі депутати вину-
ваті. Оскільки (цитую): «Питан-
ня «Вишгородпастрансу» було 
проголосоване лише з третього 
разу. Три місяці комунальне під-
приємство не могло існувати і за-
куповувати техніку щоб прийняти 
участь у тендері...».

Те, що це точка зору далеко 
не особисто Т. Іванова, а й О. 
Момота підтверджується тим, як 
саме Т. Іванов та О. Момот через 
підконтрольну їм, начебто, роз-
державлену газету «Вишгород», 
коментували і всіляко компро-
ментували хід розслідування, 
про яке йдеться.  

Брехня на газетних 
шпальтах за наші гроші

11 січня ц. р., — вже після 
двох   засідань «транспортної» 
комісії та 59-ї сесії міськради в 
газеті «Вишгород» вийшла ко-
ротеньке інтерв’ю Т. Іванова під  
відверто спекулятивною назвою 
«Пільговому маршруту у Вишго-
роді — бути». Неначе депутати 
та громадські діячі, які ведуть 
розслідування щодо діяльності 
КП «Вишгородпастранс» виріши-
ли ліквідувати в місті пасажирські 
пільгові перевезення. 

Починалося інтерв’ю теж дуже 
показово, а саме — питанням 
«Прокоментуйте інформацію 
щодо експертизи, яку замови-
ли стосовно автобуса окремо-
го маршруту «Вишгородпа-
странс»?».

Саме таким чином це питання 
теж було сформульовано далеко 

не випадково. 
Справа в тому, що  на 59-й сесії 

Ю. Колодзян, нагадавши присут-
нім як саме створювалося КП 
«Вишгородпастранс» і які «золоті 
гори» для бюджету при цьому обі-
цялися, детально розповів і про 
реальні затрати на це підприєм-
ство, і про експертні висновки 
щодо переплати 4 млн. 300 тис. 
грн. за два бувші у вжитку автобу-
си. При цьому ще й зауважив, що 
після подібних «операцій» мер, в 
якого залишилося хоча б трішки 
совісті, мав би піти у відставку. 

При цьому Ю. Колодзян зау-
важив, що експертний висновок 
замовив «Укргазбанк», (оскільки 
так було вказано у висновку, на-
справді його замовив В. Круко-
вець). 

Здогадуйтесь, для чого вико-
ристав цю несуттєву неточність 
О. Момот? Саме так — для того, 
щоб звинуватити Ю. Колодзяна 
у брехні та поставити під сум-
нів результати експертизи за-
галом (цитую): «Та експертиза, 
яку ви зробили... Вибачте, це не 
експертиза. Те, що ви розказуєте 
про те, що її замовив «Укргаз-
банк» — ви відверто тільки що 
збрехали всьому залу. Тому, що 
ми вчора і сьогодні спілкувалися 
з «Укргазбанком». На земельній 
комісії я включив керівника об-
ласного управління «Укргазбан-
ку», яка, перевіривши інформа-
цію, доповіла, що ця компанія не 
акредитована, ніяких експертиз 
вони не замовляли. Я зізвонив-
ся з директором, він же експерт, 
який нібито проводив цю екс-
пертизу... Він спочатку сказав «я 
розберуся», потім не брав слу-
хавку, сказав «запишіть мій но-
мер мобільного, давайте з вами 
зустрінемося. А то все не експер-
тиза, можна...», я зараз не буду 
казати те, що він сказав. «Укр-

газбанк» в свою чергу, звернувся 
до правоохоронних органів... Ну, 
не треба оці фейки розказувати, 
що «Укгазбанк» щось замовив... 
«Укргазбанк» замовляв 18 лю-
того, а не 26-го, як ви зробили 
там...».     

Як бачите, О. Момот не ставить 
під сумнів результати експертно-
го висновку. Але на всю сесійну 
залу кричить Ю. Колодзяну «ви 
збрехали!». Оце й є для нього го-
ловне — зробити так, щоб в голо-
вах у людей, які не будуть вникати 
в деталі справи, слова «експер-
тиза про яку говорив Колодзян 
на сесії» асоціювалися зі словом 
«збрехав». Типовий прийомчик 
дуже поширений в кримінально-
му світі. Висновок: експертиза, 
замовлена В. Круковцем, неяби-
як налякала О. Момота і К°. Саме 
тому він і доручив кишеньковим 
«журналістам» з «Вишгорода» 
будь-яким способом її скомпро-
ментувати. А Т. Іванов з Юлією 
Сардак (дружиною В. Сардака)
негайно кинулись її виконувати. 
От що Т. Іванов відповідає на пи-
тання Ю. Сардак:

« — Аби розвіяти закиди, 
які ширилися останнім часом в 
Інтернет-просторі щодо невід-
повідності автобуса заявленим 
технічним характеристикам, а 
саме — збільшення року випуску 
цього транспортного засобу 
задля його здорожчання. було 
замовлено додаткову незалежну 
експертизу. Зараз ми вже маємо 
її результати, які повністю під-
тверджують відповідність заяв-
леним у техпаспорті технічним 
характеристикам».

Насправді ж предметом екс-
пертизи, замовленої В. Круков-
цем було не «збільшення року 
випуску», а реальна вартість 
автобусів на момент передачі в 
лізинг КП «Вишгородпастранс». 

За які було переплачено більше 
4 млн. грн. 

До речі, далі відповідаючи на 
це ж запитання, Т. Іванов ско-
чується до відвертої брехні, за-
являючи, що «на етапі покупки 
цього транспортного засобу бан-
ком проводилася попередня екс-
пертиза, під час якої перевірено 
чимало параметрів, зокрема, й 
відповідність року випуску».

Ніяка експериза АБ «Укргаз-
банк», як ми вже знаємо, «на ета-
пі покупки цього транспортного 
засобу банком» не проводилася. 
Як це не дивно.

...8 лютого ц. р., на другий день 
після 60-ї сесії міськради, в газеті 
«Вишгород» вийшло вже кілька 
матеріалів, метою яких була пря-
ма дискредитація і розслідуван-
ня, про яке йдеться, і людей, які 
його проводять. Автором одного 
з них, під назвою «Потрібно ро-
звивати муніципальний транс-
порт» був вже сам О. Момот. 

Мало  того, що міський голова 
в цьому виступі звинувачує роз-
слідувачів у «передвиборчій ак-
тивності», а також в тому, що їх 
раніше «не бентежили скарги, не 
бентежив стан автобусів, у яких 
на маршруті відпадали колеса, 
провалювалися днища» (брех-
ня, яка купи не тримається). Він 
знову публічно, в котрий вже раз 
безсоромно бреше, що «депутат-
ський корпус відмовився одразу 
купувати необхідну кількість ав-
тобусів, щоб вийшли на маршрут, 
аби він став комерційним і заро-
бляв». 

Ну, і, звичайно ж, одразу під 
цим наскрізь брехливим і ли-
цемірним опусом О. Момота 
«журналісти» газети «Вишгород» 
розмістили ще один «крик душі» 
— вже активістів такого самого 
«кишенькового» як газета «Виш-
город» «батальйону Малишева». 

автобусів-розвалюх як нових, з переплатою у 4 млн. грн. — 
і зовсім не службова недбалість. Це — замаскована під них 
в особливо великих розмірах. Організатором якої є О. Момот

Суцільні «сопли и вопли» кількох 
продажних, вибачте на слові, ма-
разматиків щодо «неправильної» 
на їх думку поведінки розсліду-
вачів і громадських активістів, 
які замахнулися на святе — КП 
«Вишгородпастранс». І це піс-
ля того, як ця «летюча бригада» 
продажних любителів «халяви» 
від влади зірвала 23 січня за-
сідання «транспортної» комісії!

Але й цього О. Момоту і К° вия-
вилось замало.  

В наступному номері цієї ж 
«кишенькової» газетки (яка, між 
іншим, фінансується за рахунок 
наших з вами податків з бюджету 
міста),  вони ставлять ще одного 
істеричного листа — але вже у 
вигляді «заяви-звернення місь-
кої організації ветеранів війни, 
праці та Збройних сил». В якій, 
знову ж таки, в кращих совєць-
ко-совкових традиціях «клеймят 
позором» «раскольников» (ци-
тую): «На жаль, останнім часом 
у нашому багатонаціонально-
му робітничому місті з’явили-
ся «борці за правду», так звані 
активісти, які постійно розхи-
тують громадську думку в не-
гативній площині, обливаючи 
брудом, принижуючи тих, хто 
не згоден з їхньою думкою. До 
таких потрапив і актив вете-
ранської організації, який завжди 
відстоював і надалі відстоюва-
тиме права людей похилого віку.

Ми гнівно обурені тим, що 
ганебні, безпідставні обвинува-
чення цих «активістів» звучать 
на адресу обраного нами, гро-
мадою міста, депутатського 
корпусу та його голови. Став-
ши на їх захист, ми виявилися 
дуже невигідною картою в ко-
лоді політичних інтриг «борців 
за правду». Необгрунтовані та 
неперевірені факти так званої 

вартості придбаних Вишгородсь-
кою міською радою автобусів. Вона 
встановила, що міськрада заплати-
ла за автобуси ціну в два рази вищу, 
ніж вони коштували насправді.

Після того, як нещодавно міський 
голова на одному із зібрань вкотре 
радісно повідомив, що експертиза 
підроблена, я вирішив сам спробу-
вати розібратися в цій ситуації.

Відразу скажу — я не є фахівцем з 
автотранспорту і не маю юридичної 
освіти. Тож оперувати намагатимусь 
максимально простими і зрозумілими 
термінами.

Отже, починаю переглядати доку-
менти. Що ми на сьогоднішній день 
маємо:

— придбано два старих чотириріч-
них автобуси за ціною 9 млн 830 тис. 
грн, тобто майже 10 млн грн.

З лізинговими платежами ця сума 
виростає до понад 12 млн грн. За пер-
ший рік з моменту покупки було випла-
чено 6 млн 700 тис. грн...

Стоп!
Заходжу в Інтернет, набираю теле-

фон офіційного представника (дилера) 
заводу МАЗ, що знаходиться у Києві. 

(Для довідки: М АЗ — білоруський ав-
тозавод-гігант, знаний у всьому світі, 
спеціалізується на випуску автотехніки, 
в тому числі автобусів).

Мене з’єднують з відділом продаж. 
Цікавлюсь, скільки коштують два авто-
буси з параметрами, аналогічними до 
тих, які придбала міськрада.

Коли я побачив ціну, здивуванню 
не було меж. Виявляється, два нових 
автобуси МАЗи, 2020 року випуску, з 
двигунами фірми «Мерседес», з 2-річ-
ною гарантією — обійдуться покупцеві 
дешевше, ніж дві старі 4-річні машини, 
придбані нашими «господарями»!

Ціна їх — 7 990 000 грн, тобто, при-
близно 8 млн грн.

Не повіривши власним очам, перепи-
тую: — Що, ми перераховуємо ці гроші 
- і отримаємо автобуси?

Так, перераховуєте гроші — і ми ви-
готовляємо і поставляємо вам нові ав-
тобуси.

Так просто?...
Наостанок вони поцікавились, з яко-

го міста я телефоную. Почувши, що з 
Вишго-рода, зраділи — добре, мовляв, 
що ви до нас знову звернулися, бо десь 
ви надовго пропали — вже більше року 
від вас нічого не чути.

І я починаю розуміти: наші керівники 
вже зверталися до цієї компанії, але 
щось їх не влаштувало. Що?

А те, що дуже все ПРОСТО!
Перерахували гроші — і напряму от-

римали автобуси!
Нецікаво!
По такій схемі працювати нецікаво, 

бо тут все прозоро!
І тоді наші «генії» придумали свою 

схему.
І з’явилася так звана фірма-«про-

кладка», у якої наші герої і придбали 
два старих автобуси за ціною більшою, 
ніж коштують два нових!

Причому по документах автобуси 
проходять як «нові і невживані»!

І чомусь з договорами купівлі-про-
да-жу не були ознайомлені ні юристи 
міської ради, ні юристи «Вишгородпа-
странсу», про що вони самі сказали на 
засіданні комісії.

До оборудки був залучений банк, і 
ціна разом із банківськими процентами 
злетіла вже до 12 млн грн!

Банк ці кошти виплатив фірмі-«про-
кладці» (куди вони пішли далі — можна 
лише здогадуватись), а місто натомість 
отримало два старих автобуси...

А міський бюджет буде ще три роки 
гасити борг перед банком...

З наших з вами кишень, бо своїх 
коштів у наших героїв немає — тільки 
бюджетні...

Знаєте, що зараз на це кажуть у місь-
краді?

Що повністю поділяють стурбо-
ваність транспортної комісії, яка вивчає 
це питання!

Кажуть, що теж стурбовані тим, що їх, 
напевно, обманули, а вони й не знали...

І хочуть розібратися...
Шановний читачу, давайте спро-

буємо уявити себе в подібній ситуації. 
Невже ви, купуючи собі автомобіль, не 
відрізните стару машину від нової? Тим 

більше, якщо купуєте її не в офіційному 
салоні, а у якогось дядька, якого пер-
ший раз бачите?

І якщо цей дядько «ломить» вам ціну 
в два рази вищу, ніж всі інші на ринку?

І ви навіть не прочитаєте договір 
купівлі-продажу, а просто відвалите 
йому ту купу грошей і підете, забравши 
автомобіль?

Ну, погодьтеся, в таке дуже важко 
повірити!

Але наші очільники продовжують нас 
переконувати, що саме так і було!

І продовжують стверджувати, що то 
експертиза підроблена.

Тут вже рука потяглася до калькуля-
тора. Нехитрі підрахунки — і знову шок!

Зазвичай строк корисного викори-
стання транспортних засобів даного 
типу становить 8-10 років. Тобто, в 
процесі експлуатації відбувається зде-
шевлення (амортизація) транспортного 
засобу на 10-12 % на рік.

Неважко порахувати, що за 4 роки 
експлуатації автобуси втратили близь-
ко 45 % початкової вартості.

Знаючи ціну нових, яку озвучили на 
МАЗІ — 8 млн грн, віднімаємо 45 % і от-
римуємо ціну на момент продажу — 4 
млн 400 тис. грн.

Навіть менше, ніж нарахувала екс-
пертиза!

Тобто, на цій закупці наші посадовці 
переплатили близько 7 млн грн!

Я не фахівець, можу щось і недовра-
хувати.

Може, не сім мільйонів. Може, п’ять.
Але це мільйони гривень, які втраче-

но з бюджету!
Чи вкрадено...
І це в той час, коли малозабезпечені 

мешканці міста роками не можуть отри-
мати матеріальну допомогу в півтори 
тисячі гривень!

А міського голову, схоже, ця ситуація 
зовсім не турбує...

І з цим ми маємо щось робити!
І саме тому депутати з транспортної 

комісії та громадські активісти підніма-
ють це питання.

Адже, коли злодій залазить до нас у 
квартиру — ми б’ємо на сполох і залу-
чаємо правоохоронні органи.

Але, коли злодій залазить всім нам у 
кишеню — ми тим паче маємо реагува-
ти і знову ж таки — підключати правоо-
хоронні органи, бо тільки вони можуть 
надати належну правову оцінку таким 
діям.

А ми можемо надати моральну...
Р. З. А експертизу можна замовити й 

іншу.
Та чи є в тому сенс?
Адже цифри — уперта річ...
Р. Р. З. І ще. Я зовсім не здивуюсь, 

якщо поряд з моєю статтею в газеті бу-
дуть надруковані коментарі «фахівців», 
які в один голос стверджуватимуть, що 
все зовсім не так, закликати не вірити 
цим «наклепам» і т. п.

Тому надаю номер телефону відділу 
продаж офіційного представника МАЗу 
в Україні для тих, хто хотів би переко-
натися в достовірності наведених мною 
цифр і фактів: 044 496 00 00

Олександр СЕМЕНОВ

Трохи пе-
редісторії. Кілька 
місяців тому гро-
мадською органі-
зацією «Вишгород-
щина без корупції» 
була замовлена і 
отримана експерти-
за щодо фактичної 
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корупції і зловживань на адресу 
міського голови дестабілізують 
ситуацію в місті та районі...».

Ну, і так далі. Лише в кінці 
замість «Вимагаємо: розстріляти 
(«Позбавити життя!», «Викинути 
з країни!») (німецьких шпіонів, 
зрадників, пристосуванців, гадів) 
— «Звертаємось до працівників 
МВС, СБУ, Департаменту кі-
берполіції з проханням уважно 
вивчити матеріали, які поширю-
ються через Фейсбук та інші ін-
формаційні мережі гр. В. Дулап-
чим, що спрямовані на засилля 
розладу та безладдя в нашому 
суспільстві під гаслом так зва-
ної боротьби за правду і, в разі 
порушення чинного законодав-
ства. вжити відповідні заходи».

Ще далі О. Момот і К° пішли, 
використавши для нацькову-
вання пенсіонерів і ветеранів на 
розслідувачів ще одну брехливу 
газетку — «Моя Вишгородщина» 
(яку, як я розумію, з цією метою й 
випустили 22 січня ц. р.).

Тут знову ж, таки, пекельну 
суміш відвертої брехні й напі-
вправди, чуток і вигадок, натя-
ків і недомовок назвали «Вбив-
ство вишгородського експресу» 
та «Підроблені експертизи та 
маніпуляції не пройдуть». Не 
хочеться навіть аналізувати цю 
маніакальну маячню, особливо 
за підписом О. Момота, але одну 
цитату з його допису, все ж наве-
ду: «Наприкінці минулого року 
в мережі Інтернет, зокрема, 
у соціальній мережі Fасеbоок, 
певні місцеві активісти вкину-
ли інформацію про експертизу 
в якій вказано, нібито, автобу-
си куплені за завищеною ціною. 
Ми попросили надати нам цю 
експертизу. У відповідь отри-
мали лише титульну сторінку 
цієї експертизи, де було зазна-
чено, що ЇЇ замовником є «Укр-
газбанк». В свою чергу ми звер-
нулися до обласного керівника 
«Укргазбанку», де нам повідоми-
ли, що ця компанія, яка нібито 
проводила експертизу неакре-
дитована, ніяких експертиз у 
цієї компанії «Укргазбанк» не за-
мовляв і як потім виявилося, це 
була підробка.

Я зв’язувався з експертом 
який проводив цю експертизу, 
попередив про те, що ним зай-
мається служба безпеки «Укр-
газбанку». Він декілька разів на-
магався зі мною зустрітись, на 
що я відповів ще зустрічатися з 
ним не буду, адже тепер це го-
ловний біль особисто його та 
«Укргазбанку». Це впершу чергу 
поставило під удар сам банк, а 
не нас. Адже саме «Укргазбанк» 
надавав нам лізинг, тому... 
виступає як гарант...».

Як бачите, все те ж намагання 

на смерть переляканого злодій-
куватого чиновника дискреди-
тувати і знецінити експертний 
висновок щодо крадіжки та без-
дарного розтринькування задля 
власного піару бюджетних коштів 
в особливо великих розмірах. Ду-
маю, коментарі тут теж зайві. 

До цього залишається додати 
лише коротеньку розповідь про 
те, як поводили себе О. Момот з 
Т. Івановим та їх підлеглі під час 
числених засідань «транспорт-
ної» комісії. 

Іх самих запрошували практич-
но на кожне з восьми засідань. О. 
Момот з’явився лише на одне, та 
й то із запізненням, Т. Іванов — 
на два останніх. 

Начальник юридичного відділу  
О. Карпенко та начальник фінан-
сово-бухгалтерського відділу І. 
Мірієвський, яких теж неоднора-
зово запрошували на засідання 
комісії, не прийшли на жодне.  

Що стосується керівництва КП 
«Вишгородпастранс», то тут все 
так само погано. 

Я. Вітряний звільнився ще до 
першого засідання комісії, яке 
відбулося 19 грудня. На цьому 
засіданні та наступному — 23 
грудня інтереси КП «Вишгород-
пастранс» представляв новий 
директор — А. Петренко. Який, 
звичайно, нічого не міг розпові-
сти про роботу підприємства. 

Однак, на наступному засіданні 
з’явився черговий керівник — С.  
Крушев.    

Сказати, що С. Крушев ра-
зом з юристом підприємства Ю. 
Польською саботували рішення 
комісії та, навіть, сесії — не ска-
зати нічого. Поки на одному із за-
сідань комісії Т. Бражнікова обох 
не попередила, що «завтра може 
постати питання щодо вашої без-
діяльності». Достатньо сказати, 
що на засіданнях кількох комісій 
директор підприємства не міг 
відповісти де саме знаходиться 
поламаний синій автобус. Від-
повідав: «Начебто у Бучі. Як мені 
пише постачальник...».  

Що стосується продавця авто-
бусів, — ТОВ «НТП СТГ ІНЖЕ-
НЕРІНГ, — то його представники 
не просто жодного разу не з’яви-
лися на засіданнях «транспорт-
ної» комісії чи на сесіях місь-
кради, незважаючи на постійні 
запрошення. Навіть з керівни-
цтвом КП «Вишгородпастранс» 
вони до цих пір спілкуються 
виключно по телефону та за до-
помогою меседжерів.

Як все відбувалося 
насправді. Версія не офіційна

На мій погляд, в дійсності все 
відбувалося зовсім не так, як 
представляють О. Момот і К°.

В статті «Для чого О. Момоту 
комунальне підприємство «Виш-
городпастранс» (№10 (323) від  
18.09.2018 р.) я детально проа-

налізував навіщо воно було ство-
рене. По-перше — для «відми-
вання» величезних сум з міського 
бюджету, що особливо актуально 
перед виборами (на закупці за 
завищеними цінами мастиль-
но-паливних матеріалів, запча-
стин і т. ін.). Причому, не просто 
«відмивання», а ще й піара на 
цьому під розповіді про постійну 
і невпинну турботу про людей, 
зокрема — пенсіонерів. Які, до 
речі, є немалою частиною ви-
борців. Це — по-друге. По-третє 
— задля можливості розповідати 
виборцям про те, що він, міський 
голова реально щось створив у 
місті. Бо до створення КП «Виш-
городпастранс», розповідати не 
було про що. Окрім того, маючи 
таке КП, можна легко надавати 
«ліві» послуги, які дуже важко 
проконтролювати. Нарешті, нове 
КП, на думку О. Момота, мало 
дати йому можливість поставити 
під свій особистий контроль всіх 
тих нелегальних перевізників в 
місті, які ним ще не контролюють-
ся. І отримувати з них свою долю. 

Саме цими причинами пояс-
нюється бажання О. Момота 
будь за що обзавестись своїм КП.

Однак, створити велике кому-
нальное підприємство, та ще й з 
пасажирських перевезень, та ще 
й прибуткове, — в умовах конку-
ренції з «нелегалами», — вкрай 
непросто. Практично, неможли-
во. Тим паче, якщо створює його 
не досвідчений бізнесмен, а про-
фесійний злодій, який випадково 
потрапив у крісло мера. 

Якби О. Момот був здатний 
створити хоч яке-небудь під-
приємство, він би його створив 
до того, як стати мером. А не 
заправляв би картриджі, сидячи 
у ЖЕКівському підвалі, який для 
нього «вибили» тітка з матір’ю. 

Отже, створюючи КП «Вишго-
родпастранс», О. Момот діяв не 
як мер і навіть не як підприємець, 
а як типовий злодій, що дбає 
виключно про власні шкурні інте-
реси.

Згадайте лише «бізнес-план», 
надряпаний «лівою ногою» на 
шматку паперу, який випадково 
потрапив на очі громадськості. 

Справа в тому, що О. Момот 
зовсім не шукав нові автобуси. 
Навпаки, він дав завдання Т. 
Іванову знайти два автобуси, які 
можна було б видати за нові. Щоб 
таким чином вкрасти на їх закуп-
ці кілька мільйонів. Бо з’ясувати, 
що два ЛАЗи, про які йдеться, да-
леко не нові можна було прості-
ше простого. І «пошерстивши» 
ЮТУБ, і звернувшись в МРЕО, 
і проаналізувавши сайти про-
дажів. Щоб в цьому впевнитись, 
достатньо прочитати матеріал 
О. Семенова «То чи підроблена 
експертиза? або знову про виш-
городські автобуси» (№9(53) га-

зети «Вишгород» від 29.02.2020). 
Де він розповідає як за допомо-
гою одного телефонного дзвін-
ка на мінський автозавод легко 
з’ясував, що два нових автобуси 
цього підприємства з двигунами 
фірми «Мерседес» та дворічною 
гарантією коштують дешевше, 
ніж придбані О. Момотом і К° чо-
тирирічні розвалюхи...   

Зараз важко сказати хто кого 
знайшов — О. Момот і К° ТОВ 
«Науково-технічне підприємство 
СТГ інженерінг» чи напаки — ця 
«товка» О. Момота з Т. Івановим. 
Та це й неважливо: як кажуть, яке 
їхало, таке й здибало. Неважливо 
також як саме вони роздериба-
нили вкрадені гроші — нехай це 
з’ясовує слідство. Для нас важ-
ливий сам факт крадіжки. Який, 
на нашу думку, є беззаперечним.

І договір лізингу аналізували і 
корегували, як проговорилася на 
одному з засідань «транспорт-
ної» комісії юрист КП «Вишго-
родпастранс» Ю. Польська, саме 
міськрадівські юристи. Хоча на 
офіційний запит Т. Бражнікової 
вони відповіли, що, мовляв, ні 
сном, ні духом... В очі не бачили...

І те, що СБ солідного банку 
«по барабану» було те, що банк 
10 мільйонів віддає за дві б/в 
розвалюхи, ну, аж ніяк не вірить-
ся. Хоч убийте. Ні, може хтось 
і повірить... Хто ніколи не мав 
справ з українськими банками 
та їх службами безпеки. Знову 
ж, таки, це проблеми правоохо-
ронців — з’ясувати чому саме, з 
яких причин СБ АБ «Укргазбанк» 
закрила очі на те, що цей банк 
придбав два б/в автобуси як нові, 
вдвічі дорожче своєї вартості. 

А ще я вам поясню, шановні 
читачі, чому терміново звільнив-
ся директор КП «Вишгородпа-
странс» Я. Вітряний, який під-
писував акти купівлі-продажу та 
фінансового лізингу з боку цього 
підприємства. 

Закупівля КП «Вишгородпастранс» у 2019 р. двох автобусів-розвалюх
як нових, з переплатою у 4 млн. грн. — не випадковість, не просто
кричуща некомпетентність і зовсім не службова недбалість. Це — 
замаскована під них навмисна і добре спланована крадіжка бюджетних
коштів в особливо великих розмірах. Організатором якої є О. Момот

Злодії при владі

І чому представники ТОВ «На-
уково-технічне підприємство 
СТГ інженерінг» не з’явились на 
жодне засідання «транспортної» 
комісії, а директор КП «Вишго-
родпастранс» С. Крушев спіл-
кується з керівництвом цієї «тов-
ки» виключно телефоном. 

І чому на жодне засідання 
«транспортної» комісії жодно-
го разу не з’явились начальник 
фінансово-бухгалтерського від-
ділу міськради І. Мірієвський та 
начальник юридичного відділу О.  
Карпенко.

Тому, що всі ці люди мають без-
посередній стосунок до оборудки 
з купівлею двох автобусів. І при 
спілкуванні з членами комісії мог-
ли бовкнути щось зайве. А саме 
— хто за лаштунками безпосе-
редньо керував цієї операцією і 
смикав їх за ниточки.

Здогадуйтесь про кого йдеть-
ся? Правильно, саме про О. Мо-
мота. Який протягом трьох років 
у тюрмі добре засвоїв основний 
принцип керівництва криміналь-
ним угрупуванням: всіма керуй 
особисто, все завжди тримай під 
контролем, але нічого не роби 
сам. Тільки чужими руками. Вико-
ристовуючи «всвітлу» лише най-
більш вірних і відданих, всіх ін-
ших — лише «втемну». Віддаючи 
накази лише усно, щоб не зали-
шалося слідів. А кожну злодійсь-
ку оборудку обов’язково маскуй 
під випадковість, в крайньому 
випадку — під некомпетентність. 
Якщо зовсім погано — під служ-
бову недбалість підлеглого. Який 
потім за тебе відсидить. 

Саме так О. Момот і керує на-
шою міською радою та міськви-
конкомом вже чотири з полови-
ною роки поспіль. Бо оборудка з 
автобусами — далеко не перша. 
І як він сподівається, не остання.   

Так що слідству є над чим і є з 
ким працювати. Було б бажання.

В. Борзовець
Від редакції
На останньому засіданні «транспортної» комісії було прий-

нято рішення на сесії міськради, що відбудеться 12 березня, з 
голосу внести проект рішення щодо поправки, яку депутатська 
більшість не підтримала на минулій сесії — про надання права 
на відшкодування пільгових перевезень іншим транспортним 
компаніям, які працюють в місті. Адже єдиний пільговий ав-
тобус КП «Вишгородпастранс» в будь-який момент може бути 
заарештований слідством як речовий доказ. Отже, ті депутати, 
які завтра на сесії проголосують проти цієї поправки, утрима-
ються або взагалі не проголосують, тим самим позбавлять 
пенсіонерів, інвалідів та інші незахищені категорії населення 
можливості безкоштовного проїзду до столиці. 

Ми закликаємо представників депутатської більшості і само-
го О. Момота цього не робити. Перестати нарешті обманювати 
пенсіонерів. Не придумувати страшні казки про «деяких недо-
лугих громадських діячів» і «кровожерливих опозиційних депу-
татів», які «дестабілізують ситуацію в місті».

Просто згадайте для чого вас обрали депутатами. Нагадує-
мо: для того, щоб ви захищали інтереси містян, а не працювали 
на забудовників, дерибанили бюджет і землю, «прикрашали» 
місто численими МАФами, час від часу замилюючи людям очі 
подачками з прострочених сирків і йогуртів, парканчиків, лаво-
чок та продуктових пакетиків «під вибори».


