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Політичний аферист О. Момот вигадав для молоді стипендію імені самого
себе. За бюджетний кошт. Та ще й вирішив зробити Почесним громадянином 
Вишгорода командира «батальйону кишенькових пенсіонерів» В. Малишева 

57-ма сесія міськради 

«Вчера зашел на сайт горсовета и чуть не 
упал со стула.

Самый короткий анекдот: еще недавно  
бывалый рецидивист А. Момот, ветеран 
движения «За очищение вышгородских 
квартир через форточки», ныне освоив-
ший смежную профессию политического 
спекулянта и афериста, решил предло-
жить талантливой и успешной молодежи 
стипендию имени себя любимого. За счет 
бюджета, понятное дело. То есть, — взять у 
всех родителей, к примеру, по 100 грн. че-
рез налоги, немного подержать у себя в кар-
мане (на горсоветовском счету), а потом вы-
дать особо одаренным по гривне. От своего 
имени. Ну, шоб запомнили надолго. И всем 
рассказали какой щедрый и продвинутый в 
Вышгороде мэр. На всякий случай. Выборы 
в ОТГ ж скоро...

Нормально, да? Вместо того, чтобы при-
ехать к пацанам в родную Крюковскую ко-
лонию. Побазарить с начальством. Выпить 
с кумом. Подогреть  братву кэшем и про-
дуктами. Прибить художественно оформ-
ленную братьями Рубливскими памятную 
доску на дверях до боли знакомой камеры 
«Я тут сидел четыре года, а нынче в мэрии 
сижу. А. Момот». Объявить конкурс на само-
го дисциплинированного сидельца месяца 
(квартала, года). Помочь выпустить празд-
ничный номер газеты «Солнце всходит и 

ской исправительной колонии №29. Или 
о такой же, но под другим номером —  64. 
И, копая дальше, могут же реально утонуть 
в многочисленных преступно-форточных 
эпизодах. Ставших причиной длительных 
досудебных расследований и показатель-
но-суровых судебных решений. Обусловив-
ших длительное лишение свободы. О чем 
расскажут друзьям, родственникам и знако-
мым. 

А это, между прочим, чревато.
Во-первых, тем, шо некоторым молодым 

и горячим, но не талантливым и неуспеш-
ным может прийти в голову повторить вашу 
героическую биографию. И попробовать 
срубить деньжат по-легкому. Через фор-

точно для того, чтобы считаться Педагогом 
с большой буквы. Потому, что Педогог с 
большой буквы никогда не пойдет на сделку 
с совестью и не сядет за один стол с вором. 
Тем более, не станет помогать вору бессо-
вестно грабить собственных избирателей.  

...То есть, все, оказывается в этой жизни 
просто: сначала ты лазишь по форточкам 
или лишаешь граждан законно нажитого 
имущества любым иным криминальным 
способом. После чего попадаешь в места 
не столь отдаленные на отсидку. Пройдя  
школу тюремно-актерского мастерства и 
освободившись, очень правдоподобно кор-
чишь из себя раскаявшегося ангела, навеки 
завязавшего с преступным прошлым. И де-
лаешь вид, что, искупая вину за бесцельно 
прожитые молодые годы, готов вернуть 
обществу все долги. Не жалея, так сказать, 
собственного живота. 

На этой патриотически-слезливой ноте 
проникаешь в депутаты, талантливо изо-
бражаешь оппозицию и —, о, чудо! — стано-
вишься мэром города. 

И вот тут-то все и начинается. Это вам, как 
говорил один киногерой, не мелочь по кар-
манам тырить. 

Ты окружаешь себя не просто верными 
людьми, а теми, кто готов воровать вместе с 
тобой до победного конца. Как из числа по-
сланников криминала, так и тех, кто раньше 
к криминалу не имел никакого отношения. 
Но благодаря тебе стал, фактически, чле-
ном организованной преступной группи-
ровки.  Которая тащит все, что плохо лежит. 
Не брезгуя ничем, что позволяет тырить 
бюджетные деньги.  Без разбору. От закупок 
бумаги со скрепками до строительства дет-
ских садиков.

Мало того — благодаря собственной хи-
трости и изворотливости ты умудряшься 
каждый акт циничного и бессовестного гра-
бежа представить народу актом невиданной 
щедрости и самопожертвования. И чуть ли 
не благодетельства. 

Конечно в этом тебе, — небезвозмедно, 
ясное дело, — помогают ручные депутаты 
и шестерки-аппаратчики. Вместе с куплен-
ными с потрохами фейковыми «обществен-
никами» — руководителями «карманных» 
организаций и фондов, обеспечивающих 
«большой социальный эффект» каждой во-
ровской операции. И все — жизнь удалась! 

...Так вот. По реакции на присвоение 
«именной мэрской стипендии» можно бу-
дет очень четко определить кто из пред-
ставителей талантливых и успешных (если 
они действительно таковые) еще и умен, 
совестлив и порядочен. Потому, что ум-
ные, имеющие совесть и порядочные будут 
шарахаться от этого «подарка», как черт от 
ладана. 

А звание «Почетного гражданина Вышго-
рода» из рук О. Момота и К° ни С. Брагарник, 
ни В. Левадному авторитета не прибавят. 
Наоборот, уничтожат тот, что уже имелся. 

Об авторитете первых двух фигурантов 
списка, — В. Малышева и И. Шубко, — го-
ворить не приходится. Если он когда-то и 
был, то давным-давно сплыл. И вряд ли уже 
вернется. 

И. Раздетый,
житель Вышгорода»  

ПІАР СЕБЕ ЛЮБИМОГО, 
ОДНОКОРИТНИКІВ І ХОЛУЇВ 

ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ
Ось такого листа ми кілька днів тому от-

римали на електронну адресу нашої ре-
дакційної скриньки. 

До речі, хто не зрозумів, в ньому йдеть-
ся про 3-й та 4-й пункт порядку денного 
минулої сесії — «Про затвердження Поло-
ження про стипендію (премію) Вишгород-
ського міського голови для талановитої 
та успішної молоді» та «Про присвоєння 
звання «Почесний громадянин міста Виш-
города».

І перше, і друге було підтримано депу-
татами. 

Ми не зовсім поділяємо радикальну по-
зицію І. Раздєтого, оскільки стипендія для 
талановитих молодих людей  міста дійсно 
потрібна. Вкрай важливо підтримати тих, 
хто намагається чогось добитися в житті 
і тим самим допомогти своїм народу та 
державі. 

Однак, дуже важливо і те, хто саме і як 
саме пропонує цю підтримку. В нашому 
випадку — стипендію.  

Сама по собі ідея «Стипендії (премії) 
Вишгородського міського голови» в тако-
му формулюванні свідчить лише про одне 
— нестримне бажання О. Момота вчерго-
ве особисто пропіаритися за бюджетний 
рахунок. Тепер уже — серед молоді міста. 

На жаль, ми в Україні вже звикли до 
подібних спекулятивних і, по суті, вкрай 
аморальних прийомів влади — концерт, 
виступ, відкриття, поїздка і т. ін. «за під-
тримки (міського голови, голови райдер-
жадміністрації, народного депутата»). 

Однак, в будь-якій цивілізованій країні 
(тієї ж Європи, куди ми так рвемося) 
подібне формулювання викликало б масу 
запитань.  

Що значить «за підтримки» або «сти-
пендія Вишгородського міського голови»? 
Це що, Вишгородський міський голова 
О. Момот вирішив за особисті, заро-
блені ним кошти підтримати талановитих 
юнаків та дівчат? Ні? Вирішив зробити це 
за кошти бюджету? Тоді це справжнісінька 
політична спекуляція, якщо не політична 
корупція! 

Як тільки б з’ясувалося, що мова йде 
не про власні кошти міського голови, а 
про кошти громади, в будь-якій цивілізо-
ваній країні цей голова негайно пішов би 
у відставку. Разом із депутатами, які його 
підтримали в цьому хитромудрому «по-
чинанні». І вони назавжди забули б про 
подальшу політичну кар’єру. І це — в кра-
щому випадку... 

А у нас політичний аферист О. Момот 
як завжди обдурив і виборців, і небатьох 
чесних депутатів, «прив’язавши» своєю 
пропозицією добру справу стипендії для 
талановитої молоді за бюджетні кошти... 
до свого власного імені. 

заходит» («Рідне місто — Вишгород» выпу-
скал же). Прочитать лекцию «Как встать на 
путь исправления и стать мэром города».  
Ну и все такое...

Или, на крайняк, собрать всех бывших си-
дельцев Вышгорода в общественную орга-
низацию. Какую-нибудь ГО «Новая жизнь 
(«Я покончил с преступным прошлым и 
пошел в президенты...»). Или БФ «Отсидел 
и вышел? Помоги товарищу!». Короче, как-
то побороться за права братвы на свободе. 
Помочь оступившимся  социализироваться 
и начать новую жизнь...

Вместо этого он, блин, придумал стипен-
дию для талантливых и успешных. Имени 
себя. Это ж надо, а?

Алле, «талантливый и успешный» Алек-
сей Викторович, опуститесь на землю! 
Талантливые и успешные и без вас про-
бьются. Именно потому, шо талантливые и 
успешные. Это во-первых. 

Во-вторых, они же умные. В отличие от 
некоторых. И могут внимательно изучить 
биографию мэра, предложившего им свою 
именную стипендию. И найти там несколь-
ко дивных по содержанию строк. О Киев-
ском СИЗО №13, например. Или о Крюков-

точку. Или подрезая карманы невниматель-
ных граждан. Лохов по-вашему. Или даже 
гоп-стопом на худой конец. Ну, шоб пожить 
в свое удовольствие. Пока молодой. Порез-
виться. От души. Девочки, там, рестораны, 
танцы-шманцы и все дела. Тем более, шо 
ваш пример ярко демонстрирует: бурная 
криминальная юность никак не мешает со-
стояться солидной политической зрелости. 
При всеобщей уважухе обобранных земля-
ков. И тем более, не препятствует продол-
жению процесса обирания их уже на новом 
уровне. И в намного больших масштабах...    

Во-вторых, есть еще одна угроза. А именно 
— шо брошенные  вами на произвол судьбы 
бывшие сидельцы-земляки, вдохновленные 
вашим примером, массово рванут во власть. 
Шоб, так сказать, компенсировать молодые 
годы, проведенные на нарах. В темницах 
сырых. И наш городской совет превратиться 
в сборище... Как бы это помягче сказать... А 
городской бюджет — в настоящий крими-
нальный общак. 

Впрочем, о чем это я? Процесс давно по-
шел. Что и подтвердило вынесение этого 
вопроса на сессию.   

И, кстати, не только этого. А еще и во-
проса о почетных гражданах нашего города. 
Первым из которых в этом самом списке 
оказался некий Владимир Малышев. Чи-
сто анекдотический персонаж, очень метко 
прозванный нашим местным активистом 
В. Дулапчием предводителем батальона 
карманных пенсионеров. Состоящим на до-
вольствии из просроченных сырков и йо-
гуртов у того же А. Момота и К°. 

Вторая в списке — директор «учебно-вос-
питательного комплекса «Вышгородская 
районная гимназия «Інтелект»-общеобра-
зовательная школа І ступени» И. Шубко. 
Безусловно — талантливый менеджер и не-
глупый человек. Чего совершенно недоста-
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9-го листопада — День української писемності та мови

  Саме в цей день, на запрошення 
мецената, депутата Вишгородсь-
кої міської ради  Валерія Павло-
вича Виговського на урок україн-
ської мови, які вже четвертий  рік 
для всіх охочих вивчити мову у 
приміщенні районної бібліотеки 
проводить вчителька української 
мови із 40-річним стажем Дора 
Григорівна Тимошевська, завітав 
український поет, народний ар-
тист України, заслужений діяч 
України Вадим Дмитрович Кри-
щенко.

У Вадима Дмитровича — рід-
кісний поетичний талант, мудра 
простота, непоказна щирість, ди-
вовижна мелодійність і природна 
доброта. Це той магніт, який при-
тягує до творчості поета не одне 
покоління читачів.

Завдяки пісні  на слова Вади-
ма Крищенка і музику Віктора 
Лісовола (який останні роки сво-
го життя мешкав у м.Вишгород) 
«Наливайте, браття», яка про-
лунала у фільмі Єжи Гоффмана 
«Вогнем і мечем» про українсько-
го поета знає світ.

Хто  ми на світі без рідного слова?
 Це державне свято встановлено 9 листопада 1997 року 

Указом Президента України № 1241-97. Традиційно цього дня 
покладають квіти до пам’ятника Нестерові Літописцю. Шаноб-
ливе ставлення до постаті Нестора Літописця невипадкове. У 
сімнадцятирічному віці, прийнявши чернецтво в Києво-Печер-
ському монастирі, він, мислитель, дослідник, присвятив усе 
життя служінню Богові й науці.

Вважають, що саме з преподобного Нестора Літописця почи-
нається писемна українська мова.

Під час зустрічі поет читав вір-
ші на різні теми, зокрема   про 
любов:

«...Знову слова просить вічна 
тема,

 Все дрібне від серця проганя...
Ні, любов моя — це теорема,
Котра прагне доказів щодня».
Про матір:

    «...Зійшлися діти  всі до хати,
  Де хліб, як доля на столі....
  Усі мовчіть: говорить мати
  Вустами неба і землі».

Про війну:
«...Іде війна... Ми ріднокрай бо-

ронимо,
Красу землі снаряди рвуть що-

мить,
А ворог суне чорними колона-

ми,
Щоб долю українську затем-

нить.
Хрипить Донбас, брехливістю  

загоцаний,
Обману того чути дим гіркий.
Стають у стрій, щоб стати 

оборонцями,
Сини найкращі — хлопці-юна-

ки».

Про мову:
«Щоб мова звучала, розлуню-

вав сміх,
Й ганьба не дивилася скоса, —
Вкраїнцями будьмо — прошу 

вас усіх,
Убиймо в душі малороса!».
І ще багато власних віршова-

них творів прочитав на цій зу-
стрічі Вадим Крищенко, які ба-
гаточисельна аудиторія, на знак 
подяки, часто-густо переривала 
бурними оплесками.

Дві години зустрічі поета із 

вишгородцями пробігли, як ко-
ротка мить.

Після зустрічі Вадим Дмитро-
вич підписав власні книги при-
сутнім, які закупив на спомин про 
незабутню зустріч Валерій Пав-
лович Виговський.

Свою зустріч український поет 
Вадим Крищенко закінчив слова-
ми:

«Хто ми на світі без рідного 
слова?

Запитую, щоб чулось навкруж.
Ой болить і пече мене знову

Глухота перекошених душ.
Рідне слово... Ні, вітер огуди, 
Не затулить нам злякано рот.
Ми без нього такі собі люди.
А із ним — український народ!». 

Степанія Сідляр, 
радник голови 

Вишгородської РДА 
з питань духовності 

і просвітництва,
Голова ГО «Духовно-

просвітницькй центр 
«Спадщина»»

6 жовтня ц. р.  ми на своїй сторінці в Facebook виставили №9 
№9(336) нашої газети від 2 жовтня 2019 р., де було надруковано  
звіт з 56-ї сесії міської ради під назвою: «Депутатська більшість 
«прислухалась» до прохання народного депутата О. Василев-
ської-Смаглюк: проголосували і за цех металооробки біля ЖК 
«Зеніт», і за земельні ділянки в лісі для Н. Коваленко та І. Воя-
ківського». Звіт було проілюстровано поіменним депутатським 
голосуванням за проект рішення «Про затвердження містобу-
дівної документації «Внесення змін до Детального  плану тери-
торії по вул. Шолуденка у м. Вишгород  Київської області (Карат) 
площею 35,00 га».

А на початку листопада один із представників депутатської 
більшості С. Жадан так прокоментував публікацію: «Подивіть-
ся уважно , я за дане ДПТ не голосував , і на комісії будівельній 
подивіться уважно !! як я голосував. Прохання спростувати».

Ми одразу зайшли на офіційний сайт міської ради, порівня-
ли оприлюднене там голосування по цьому проекту рішення і 
впевнилися, що С. Жадан правий: він за цей проект рішення дій-
сно не голосував. 

Більше того — ми побачили, 
що О. Кучмій голосував проти 
цього проекту рішення, тоді як 
ми вказали, що він голосував за 
нього.

Отже, вибачаємося перед 
цими двома депутатами міської 
ради за неправдиву інформацію, 
оприлюднену в №9 №9(336) на-
шої газети від 2 жовтня 2019 р., 
де було надруковано  звіт з 56-ї 
сесії міської ради під назавою: 
«Депутатська більшість «прислу-
халась» до прохання народного 
депутата О. Василевської-Сма-
глюк: проголосували і за цех ме-
талооробки біля ЖК «Зеніт», і 
за земельні ділянки в лісі для Н. 
Коваленко та І. Вояківського». А 
саме — за те, що в наведеному 
поіменному депутатському голо-
суванні за проект рішення «Про 
затвердження містобудівної до-
кументації «Внесення змін до 
Детального  плану території по 

вул. Шолуденка у м. Вишгород  
Київської області (Карат) площею 
35,00 га» ми вказали,що С. Жа-
дан та О. Кучмій проголосували 
«за» цей проект.

Єдине, що нас трохи бенте-
жить — це те, що С. Жадан звер-
нув увагу на цю прикру помилку 
лише через місяць після виходу 
газети та її оприлюднення на 
Facebook.

Тому, що, як правило, ми дуже 
уважно ставимося до публікації 
персональних депутатських голо-
сувань, розуміючи, що будь-яка 
помилка в таких публікаціях про-
сто недопустима. І, як мовиться, 
намагаємося десять раз відміря-
ти перед тим, як відрізати. Це з 
одного боку. 

А з іншого, — згадайте недав-
ній скандал з голосуванням на 
52-й сесії, яка відбулася 7 травня 
ц. р. «свободівців» В. Парчук та 
В. Нижника по проекту рішен-

ня «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки цільове при-
значення якої змінюється гр. 
Калінкіну М. М. (площею 0,2500 
га, площею 0,2500 га)».

Нагадаємо; в результатах 
цього голосування, які ми взя-
ли з офіційного сайту міськради 
і опублікували 18 червня ц. р. в 
№4(331) нашої газети, вказано, 
що В. Нижник і В. Парчук були 
зовсім не проти цього проекту рі-
шення. В. Нижник «утримався», 
а В. Парчук навіть проголосувала 
«за». 

Однак, через кілька днів після 
виходу газети В. Парчук зателе-
фонувала до редакції і запитала 
нас звідки ми взяли результати 
голосування. Ми пояснили. «Не 
може такого бути! — обурилася 
В. Парчук. — Я і В. Нижник го-
лосували проти цього проекту 
рішення!». Ми знову відкрили 
офіційний сайт міської ради і пе-
ревірили: там були вказані саме 
опубліковані нами результати го-
лосування... 

У нашому випадку можна було 
б з’ясувати істину лише в одно-
му випадку — якби ми зробили 
скрін-шоти сторінки офіційного 
сайту, звідки взяли інформацію. 
Однак, ми цього не зробили. 
Отже — змушені вибачатися. 

Однак, в подальшому обов’яз-
ково будемо такі скрін-шоти 
робити.  Ну, і, звичайно, ще ре-
тельніше будемо перевіряти ін-
формацію, яку оприлюднюємо. 
І завжди вибачатися за допущені 
помилки.

В. Борзовець  

Повертаючись до надрукованого
В помилці невпевнені, але, все ж,
незважаючи на це, вибачаємося...

Кандидат готовий був заплатити 
150 тисяч доларів за посаду голови РДА...

Затримано шахрая, котрий шля-
хом обману про наявність «зв’яз-
ків» в Офісі президента спробував 
отримати кошти у розмірі 150 тисяч 
доларів від кандидата на посаду го-
лови однієї з районних адміністра-
цій Київської області.

Сергій Трофімов наголосив: 
«Часи, коли питання вирішували-
ся за допомогою хабарів, минули. 
Проект LIFT спрямований на чес-
ний і прозорий добір фахівців, які 

У вівторок, 22 жовтня, шахрай, прикриваючись наявністю зв’яз-
ків в Офісі Президента, вимагав 150 тисяч доларів у кандидата на 
посаду голови РДА на Київщині, що брав участь у програмі LIFT

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» з 
посиланням на «Офіс Президента України» у Facebook.

хочуть змінювати країну. Будь-які 
зловживання на цьому проекті не-
припустимі, винних каратимуть від-
повідно до закону».

Близько 30 тис. євро одержав 
зловмисник, коли його спіймала 
поліція, СБУ та прокуратура. Від-
крито кримінальне провадження (ч. 
4 ст. 190 (шахрайство) КК України). 
Наразі вирішується питання про 
обрання запобіжного заходу.

http://mykyivregion.com.ua

Facebook
Вишгород - Рідне Місто
7 ноября в 14:36

Заступнику міського голови Вишгорода Олексію Рачинському за-
пропонували очолити Вишгородська районна державна адміністрація. 
За цю посаду запросили 150.000$. Олексій погодився на пропозицію, 
та повідомив про цей факт спец. служби, з якими він вже довгий час 
співпрацює.
Близько 30.000€ одержав зловмисник, коли його спіймала поліція, СБУ 
та прокуратура. Відкрито кримінальне провадження передбачене ч. 4 
ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішуєть-
ся питання про обрання запобіжного заходу.
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Мой город...

(Закінчення на стор. 4)

57-ма сесія міськради

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

Політичний спекулянт О. Момот вигадав для молоді стипендію імені самого
себе, але — за бюджетний кошт. Та ще й зробив Почесним громадянином 
міста командира «батальйону кишенькових пенсіонерів» В. Малишева

Бо ці депутати проголосува-
лив за сумнівну пропозицію мера 
в такому вигляді, я впевнений, 
лише тому, щоб їх не звинувати-
ли, що вони проти  підтримки та-
лановитої молоді. Хоча вони, на-
справді, не проти такої підтримки 
в принципі, а лише проти того, 
щоб міський голова  піарився за 
бюджетні кошти.    

До речі, цей спекулятивний і 
брудний прийом приміняється, 
зокрема, нашою міською владою 
далеко не вперше.  

Згадайте звинувачення окре-
мих депутатів в тому, що вони 
«не хочуть приймати бюджет, 
тож завтра закриються дитсад-
ки, лікарні і т. ін.»; що вони «не 
хочуть підтримувати АТОвців, 
які проливали кров...»; що вони 
«проти розбудови міста»...

Насправді вони не хотіли прий-
мати бюджет, бо він був весь ко-
румпований; голосували проти 
виділення землі АТОвцям, бо тих 
під дверями вже чекали забудов-
ники з пачкою грошей; не підтри-
мували чергову багатоповерхівку, 
бо для дітей її майбутніх мешкан-
ців місцева влада не хоче буду-
вати ні садки, ні школи, ні лікарні.  

Тож, особисто я розумію декіль-
кох порядних депутатів, які під-
тримали стипендію для обдаро-
ваних дітей; однак, я не розумію 
чому вони не виступили проти 
того, щоб ця стипендія носила 
ім’я пройдисвіта Момота.

ТОЖ СКІЛЬКИ РЕАЛЬНО 
КОШТУЄ МІСЬКОМУ БЮДЖЕТУ

ТОВ «МКМ СЕРВІС»?
Проект рішення №6 порядку 

денного сесії звучав дуже ней-

трально: «Про передачу майна 
в оренду». Йшлося про те, що 
міська рада вирішила передати 
в оренду Головному Управлінню 
Нацполіції в Київській області ру-
хоме майно «згідно додатку 1».

Здавалося б що тут поганого? 
Навпаки, добре: місто допомагає 
рідній поліції, яка, нібито, «мене 
береже».

Однак, після виступу з цього 
приводу керівника Громадської 
ради при Вишгородській РДА В. 
Дулапчія з’ясувалося, що не все 
тут так просто і гарно. Наводимо 
цей виступ дослівно.

В. Дулапчій: «Хочу з цього 
приводу трохи зауважень зроби-
ти. Остання закупівля, яка була 
зроблена, це — ретранслятор, 
радіостанції, дуплекси, шафа... 
Було витрачено 396 тис. 273 
грн. на придбання всього цьо-
го у компанії МКМ Сервіс (ТОВ 
«МКМ СЕРВIС ЛТД» — авт.). 
Якщо просто відкрити Google і 
«вбити» туди всі ці пристрої, то 
на цій сумі, саме на цьому списку, 
можна зекономити 120 тис. 443 
грн. Це якщо просто «вбиваєте» 
і навіть в першому рядку це все 
дешевше рівно на 30 відсотків. В 
мене запитання до депутатів і до 
бюджетної комісії: чи цікавитесь 
ви взагалі тим, за що ви голосує-
те?  Що передається? 

Також хочу зауважити, що саме 
оці пристрої, — рації і т. д. і т. п., 
— для поліції вже закуплено ва-
шими голосуваннями на 2,8 млн. 
грн. Якщо зважати, що на 400-х 
тисячах можна зекономити 120 
тис. грн., то на 2,8 мільйонах «в 
страну потерянных вещей» ушел 
уже миллион гривен. За один 
миллион гривен полицию мож-
но одеть, обуть дополнительно, 
если уж вы так хотите им помочь,  
и докупить им еще какого-то 
транспорта либо еще чего-то... 
Откуда взялась такая любовь к 
компании «МКМ Сервіс» у меня 
вопрос. Может, кто-нибудь смо-
жет ответить? И кто-то интересу-
ется... То, что они, там, прописа-
ны в Вышгороде и налоги платят, 
это все классная история, но 
разница в миллион гривен мне 
кажется немножко странновата».

А от що на ці закиди громадсь-
кого активіста відповівО. Момот 
(цитую).

О. Момот:  
«По-перше, 2 мільйона — це 

не закупівля рацій, це — наша 
програма «Безпечне місто» згід-
но з якою ми виділяємо кошти на 
встановлення відеокамер в місті, 
з їх роботами... Щодо радіостан-
цій... Все, що стосується безпе-
кових заходів, там, встановлен-
ня камер, розробка проекту де 
вони мають бути, які радіостанції 
мають купуватися, тут, фактич-
но, ми віддали ініціативу відділу 
поліції. Тому, що їм краще знати 
де має висіти камера щоб точні-
ше фіксувати і яка радіостанція 
має працювати...

Те, що говорить Владислав Іва-
нович... Ну... Да, якщо дійсно від-
крити Google, це дійсно так. Але 
тут дуже багато підприємців і ви 
знаєте, що таке Google. Що таке 
купувати за готівку через Google, 
а що таке купувати, сплачуючи 
податки...

На що В Дулапчій зауважив з 
місця, що мова в оголошеннях, 
які він має на увазі, йде якраз про 
безготівкові кошти.    

І тут знову спрацював фено-
мен «глухоти депутатської біль-
шості», про який я вже писав у 
минулому номері в зв’язку з об-
говоренням на 56-й сесії проек-
тів рішень щодо виділення у лісі 
двох земельних ділянок Д. Кова-
ленко і І. Я. Вояківському.

Тоді нікого з депутатської біль-
шості чомусь не зацікавили пи-
тання О. Семенова щодо того  
чому саме ці два громадянина 
мають безкоштовно отримати по 
10 соток та ще й у лісі — вони 
інваліди, АТОвці, багатодітні чи, 
наприклад, батьки діток-інвалідів 
дитинства? Більшість депутатів 
так це і не з’ясувавши, мовчки 
проголосували «за».

Точнісінько так само вийшло і 
цього разу. Депутатів не насто-
рожили слова В. Дулапчія про те, 
що, фактично, міська рада прид-
бала спецапаратуру у ТОВ «МКМ 
СЕРВIС ЛТД» по завищених 
цінах. Вони не включились в об-
говорення цього питання, не ста-

Поіменні голосування 
по проекту рішення 
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Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д. 
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кулініч Л. М.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Матко. Б. Б. 
Мельник М. Г.
Момот О. В.
Нижник В. С.
Онищенко О. В. 
Парчук В. Г. 
Пінчук
Поліщук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Тютюнник А. В.
Черняхівський О. А.
Шока А. М.
Шубка В. І.
Шубко І. В.  

Вами, як можлива для надання 
у власність для ведення особи-
стого селянського господар-
ства у відповідності до плану 
зонування території м. Виш-
город, затвердженого на сесії 
Вишгородської міської ради від 
28.01.2016 року № 5/11 розта-
шована в рекреаційній зоні об-
меженого користування що зна-
ходиться в санітарно-захисній 
зоні. В межах даної зони не допу-
скається вирощування сільсько-
господарської продукції, ведення 
тваринництва.

Вищевикладена умова уне-
можливлює підготовку проекту 
рішення Вишгородської міської 
ради про надання дозволу на 
розробку проекту із землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки у власність ведення 
особистого селянського госпо-
дарства орієнтовною площею 
0,2080 га на території м. Виш-
город, вул. Межигірського Спа-
са».

Але на засіданні «земельної» 
комісії В. Парчук нагадала при-
сутнім, що кілька місяців тому 
частину цієї самої земельної 
ділянки в 60 соток заможні сусіди 
Дабіжів вже отримали саме... під 
ОСГ.

На сесії депутати підтримали 
проект рішення щодо надан-
ня згоди П. Дабіжі на розробку 
техдокументації із землеустрою 
щодо встановлення меж земель-
ної ділянки площею площею 
0,0850 га для житлового будівни-
цтва по вул. Межигірського Спа-
са, 57. Після чого до мікрофону 
вийшла В. Парчук і зауважила, 
зокрема, наступне (цитую):

«...Щодо подвійних стандартів. 
Як працюють депутати з нашими 
людьми. І ставлення до них. На-
вожу факти, які є дійсно кричущи-
ми. Шановний наш мешканець 
Дабіжа окрім землі під будинком 
також подавав заваяву на 20 со-
ток під ОСГ... У них було 60 соток 
землі. В свій час вони їх не офор-
мили. А коли прийшли до того, 
що потрібно оформити хоча б її 
частину, подали заяву, була від-
мова... Однак, коли я доскональ-
но вивчила це питання, з’ясува-
лося, що частини цієї земельної 
ділянки вже отримали. Іванов 
Іван Юрійович. Якраз під ОСГ...  
Це було в березні цього року. До 
речі, юристи зауважили, що згід-
но плану зонування її не можна 
використовувати під ОСГ.  Однак, 
депутати за виділення цієї зе-
мельної ділянки проголосували. 
Так само частину цієї земельної 
ділянки отримала під ОСГ Ва-
лентина Школьна... 

Я хочу попитати вас, шановні 
депутати, чому ви так по-різному 
ставитесь до людей? До одних 
— «положительно», а до інших 
— «отрицательно»? Я хочу попи-
тати у нашої влади! Яким чином 
виходить так, що одна і та ж зе-
мельна ділянка для одних є рек-
реаційною чи санітарною зоною, 
а для інших ні?.. Я знаю одного 
депутата, зараз не буду казати 
його прізвища, чия ця людина 
отримала... Це стосується нашої 
більшості! Вас люди обирали, 
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ли вимагати якихось перевірок з 
цього приводу і щось з’ясовувати 
у членів бюджетної комісії. А про-
сто мовчки проголосували «за».

Мабуть, таки, щось знали.

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
В минулому номері нашої га-

зети в матеріалі «На минулій, 
56-й сесії міськради депутати 
вишгородців вже обдурили, 
подарувавши земельні ділян-
ки в лісі Н. Коваленко та І. Во-
яківському. На майбутній, 57-й 
сесії теж обдурять?» ми напи-
сали про проблему, яка виникла 
у П. Дабіжі. Нагадаємо, П. Дабіжа 
звернувся до сесії з проханням 
надати згоду на розробку техдо-
кументації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної 
ділянки площею площею 0,0850 
га для житлового будівництва, 
яка розташована на вул. Межи-
гірського Спаса, 57.

Однак, як з’ясувалося, 8,5 со-
ток — це земельна ділянка, яка 
знаходіться під будинком Дабіжів. 
Однак, П. Дабіжа писав не одну, 
а дві заяви — одну на земельну 
ділянку під будинком, в якому, до 
речі, живуть три сім’ї (двох братів 
та сестри), другу — на двадцять 
соток.

Всього ж мешканці цього бу-
динку з діда-прадіда обробляли 
60 соток. Так от, заява Дабіжів на 
8,5 соток в порядку денному сесії 
з’явилася, а от друга заява — на 
20 соток під ОСГ — ні. Натомість 
автор заяви отримав відповідь з 
міської ради за підписом І. Сви-
стуна, де той зазначив (цитую):

«Повідомляємо, що згідно 
наданих Вами графічних ма-
теріалів з бажаним місцем 
розташування земельної ділянки 
було встановлено, що земель-
на ділянка, яка розглядається 

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятдесят сьома сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

31 жовтня 2019 р.                                                                               № 57/3

Про передачу майна в оренду

Керуючись ст. ст. 759, 760, 761 ЦК України, Законом України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна», ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», враховуючи інтереси громади міста, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду Головному Управлінню Національної поліції в Київській 
області рухоме майно згідно додатку 1.

2. Укласти з Головним Управлінням Національної поліції в Київській області 
договір оренди в розмірі 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) за рік згідно чинного зако-
нодавства.

3. Контроль за данним рішенням покласти на постійні комісії Вишгородської 
міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста і з питань пла-
нування та формування бюджету міста.

    Міський голова                                                                    О. Момот



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

4
Мой город...

№11(338), вторник, 19 ноября 2019 г. 

Політичний спекулянт О. Момот вигадав для молоді стипендію імені самого
себе, але — за бюджетний кошт. Та ще й зробив Почесним громадянином 
міста командира «батальйону кишенькових пенсіонерів» В. Малишева 

щоб ви до всіх ставилися однако-
во! Шо за ігри? Коли ви наїстеся 
цими землями? З собою не забе-
рете!»

Далі В. Парчук звернулася вже 
безпосередньо до О. Момота:

«Так Олексію Вікторовичу, я 
хочу почути відповідь! Чому від-
бувається так? Чому ці люди, які 
відповідають за надання оцих 
відповідей, чому вони неоднако-
во ставляться до наших вибор-
ців? Вносять в порядок денний 
питання або не вносять? Чому 
ставлення таке до наших лю-
дей? Скажіть, будь ласка! Це 
— не одна людина! Всім пишуть 
— рекреаційна зона! А через 
місяць-два ці земельні ділянки 
уходять іншим людям! І заува-
ження юристів для депутатів ва-
шої більшості не мають ніякого 
значення! Я буду рекомендувати 
цим людям звертатися до суду!».   

У відповідь О. Момот просто 
промовчав. 

(Закінчення. 
Початок на стор. 1)

До речі, за спостереженнями 
В. Парчук, подібні подвійні стан-
дарти ставлення до «своїх» та 
«чужих» у О. Момота і К°, в тому 
числі і під час розгляду заяв на  
виділення земельних ділянок — 
не виключення, а правило.  

Наприклад, у відповідь на звер-
нення М. М. Школьного щодо ви-
ділення 10 соток по вул. Ватуті-
на, О. Момот пояснив йому, що 
(цитую): «...згідно наданих Вами 
графічних матеріалів з бажаним 
місцем розташування земельної 
ділянки було встановлено, що 
земельна ділянка, яка розгля-
дається Вами, як можлива для 
надання у власність для будівни-
цтва та обслуговування житло-
вого будинку, господарських бу-
дівель та споруд у відповідності 
до плану зонування території 
м. Вишгород, затвердженого на 
сесії Вишгородської міської ради 
від 28.01.2016 року №5/11 розта-
шована в зоні житлової забудо-
ви, що знаходиться в санітар-
но-захисних зонах Ж-СЗЗ. В 

межах даної зони не перед-
бачено розміщувати жит-
лові будинки з присадибними 
ділянками, не допускається 
вирощування сільськогоспо-
дарської продукції.

Ця умова унеможливлює підго-
товку проекту рішення Вишго-
родської міської ради про надан-
ня дозволу на розробку проекту 
із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслугову-
вання жилого будинку, господар-
ських будівель та споруд (при-
садибна ділянка) орієнтовною 
площею 0,1000 га на території 
м. Вишгород, вул. Ватутіна».

В той же час, за словами депу-
тата, поряд із земельною ділян-
кою, про яку йдеться, кілька мі-
сяців тому отримала земельну 
ділянку сестра О. Кучмія. Отже, 
для неї і для інших друзів, знай-
омих та родичів депутатів, для 
«потрібних» людей скрізь і розмі-
щувати житлові будинки з приса-
дибними ділянками передбачено, 
і вирощування сільськогосподар-
ської продукції допускається. А 
от для всіх інших — ні.

ХТО ОТРИМАВ ДОЗВОЛИ
НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ

ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Першим в списку претендентів 

на отримання дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою, — поча-
ток процесу отримання земель-
ної ділянки у власність, — (окрім 
гаражів) в нашому списку, якщо 
пам’ятаєте, шановні читачі, зна-
чився такий собі С. Ліхнов. 

Станіслав живе в квартирі, до-
статньо далеко від вул. Глібова, 
де попросив 10 соток під ОСГ. Як 
ми вже зазначали, члени комісії 
на місці впевнилися, що земель-
на ділянка, яку він попросив, 
знаходиться поряд з ділянкою К. 
Соловйова. Якому теж в свій час 
виділили 10 соток під ОСГ (за 
СТО, яка знаходиться на Набе-
режній при в’їзді в Вишгород), а 
проект землеустрою затвердили 
на минулій сесії. 

Залишається додати, що обго-
ворювати цей подарунок міської 
громади С. Ліхнову на сесії ніх-
то з депутатів не захотів. Просто 
мовчки проголосували «за». 

Другим в цьому списку значив-
ся Анатолій Володимирович Ма-
лишко, який просив дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою для 

відведення 0,3655 га на вул. Ва-
тутіна в оренду на 49 років. Мож-
ливо, прислухавшись до репліки 
В. Виговського, який на засіданні 
«земельної» комісії зауважив, що 
ця ділянка знаходиться поряд 
з сумнозвісною ділянкою під-
приємства «Екопроект-2000», де 
С. Пінчук давно мріє побудувати 
новий ЖК, сесія не підтримала 
цей проект рішення. 

Далі ми згадували двох гро-
мадян, які просили по 10 соток 
на території садівничого масива 
Дніпро» — Ганну Оберняк та Ан-
дрія Попова. Для індівідуального 
садівництва. 

Оскільки, як ми вже зазначали 
в минулому номері, ділянку, на 
яку поклала око Г. Оберняк, чле-
ни комісії, начебто, знайшли, але 
не знайшли саму прохачку, сесія 
її прохання відхилила.

А. Попову, який домовився з го-
ловою СТ і той «дозволив» йому 
до 5-ти існуючих соток приріза-
ти ще стільки ж, навпаки, дозвіл 
дали.

Наступною в списку, про який 
йдеться, була О. Пригунова, яка 
просила дозвіл на оформлення 
документів для відведення 12 со-
ток під ОСГ в мікрорайоні «Дідо-
виця». На засідання комісії про-
хачка не з’явилася, глянути на 
місце розташування земельної 
ділянки, яку О. Пригунова собі 
пригледіла, члени комісії не за-
хотіли. Однак, на засіданні комісії 
проект рішення підтримали. І на 
сесії теж проголосували «за» без 
зайвих запитань та обговорень. 
Як кажуть: можуть, коли хочуть...

А. Сидорову, який просив до-
звіл на 10 соток для житлового 
будівництва в районі с/т «Енерге-
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тик», відмовили.
Ну, і нарешті Л. Фучеджі, Ю.  

Велюжинець, Г. Волошин та Л. 
Щербань просили дозволи щодо 
відведення земельних ділянок у 
власність під ОСГ (відповідно 12, 
12, 13 і 13 соток) в мікрорайоні 
ГАЕС. Наведемо з цього приводу 
пряму мову В. Виговського:

«... Я як член комісії хочу ска-
зати, що ми виїжджали на цю 
ділянку... Тут дві ділянки по 13, 
дві ділянки по 12. Це, грубо ка-
жучи, півгектара землі. Да, прий-
шли люди. Які землі ці не обро-
бляють, безумовно... Як на мене, 
ці підставні люди... Але цікавий 
момент ще є. На одній із ділянок 
поставили таку паличку з дощеч-
кою «Продаю, ОСГ, 10 соток, 
телефон». Ну, проблем же нема 
— набрали, кадастровий номер 
з’ясували. Да, тисячу доларів 
за сотку. 10 соток, будь ласка, 
беріть. Питаємо чи можна  пере-
оформити ОСГ. Да можна, тися-
чу доларів заплатите мені і я все 
порішаю. Під садівництво. Так я 
хочу сказати, що це — абсолютно 
такий самий варіант. Грубо кажу-
чи, 50 тисяч доларів хтось собі 
хоче заробити. Ми догадуємося 
хто. Вони, ці люди серед нас. 
Просто уважно дивіться хто голо-
сує «за».    

Депутатська більшість проект 
рішення підтримала. Це — прак-
тично ті ж самі депутати, які під-
тримали і список почесних грома-
дян, і О. Пригунову. Хіба що, за 
деякими виключеннями. 

Ті, на кого О. Момот може 
завжди спертися. Його «братва».

В. Борзовець
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по проекту рішення 

«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
 земельних ділянок у власність

 громадянам Фучеджі Л. М.,
Велюжинець Ю. О., 

Волошину Г. В., Щербань Л. Є.» 
Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кулініч Л. М.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Матко Б. Б.  
Мельник М. Г. 
Момот О. В.
Нижник В. С.
Онищенко О. В. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Тютюнник А. В. 
Черняхівський О. 
Шока А. М.
Шубка В. І.
Шубко І. В. 

відсутній
утрималась

за
утримався

за
відсутній

за
за

утримався
за

проти
за

проти
відсутня

за
за
за
за
за
за

утримався
проти
проти

не голосував
за
за

проти
за
за

відсутній
за

утримався
за
за

відсутня

Шановний Миколо Миколайовичу!

У апараті Виконавчого комітету Вишгородської міської ради уважно 
розглянуто Ваше звернення від 25.06.2019 року 2-31/1-3438 про надання до-
зволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських будівель та споруд на території м. Виш-
город, вул. Ватутіна.

Повідомляємо, що згідно наданих Вами графічних матеріалів з бажа-
ним місцем розташування земельної ділянки було встановлено, що земельна 
ділянка, яка розглядається Вами, як можлива для надання у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд у відповідності до плану зонування території м. Вишгород, затвердже-
ного на сесії Вишгородської міської ради від 28.01.2016 року № 5/11 розташо-
вана в зоні житлової забудови, що знаходиться в санітарно-захисних зонах 
Ж-СЗЗ. В межах даної зони не передбачено розміщувати житлові будинки з 
присадибними ділянками, не допускається вирощування сільськогосподар-
ської продукції.

Ця умова унеможливлює підготовку проекту рішення Вишгородської 
міської ради про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговуван-
ня жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га на території м. Вишгород, вул. Ватутіна.

гр. Школьному М.М.

вул. Піщана, 6 
м. Вишгород, 07301

57-ма сесія міськради 
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.Поздоровляємо, вишгородці! «Придворний» забудовник С. Пінчук 
готується зводити новий ЖК — на вул. Ватутіна (біля КМП «Фірма 
«Рось»). Швидше за все, і на земельній ділянці ТОВ «Авто-Лайн»

Повний абзац!..

Нещодавно на вул. Ватутіна, поряд з КМП «Рось» (№69-А) пря-
мо при дорозі почалося будівництво невеличкого чепурнень-
кого будиночка. Капітальної споруди. А як тільки воно закін-
чилося, на фронтоні будиночка з’явилася вивіска: «London». 
Житловий комплекс».

Це означає, що в цьому будиночку скоро почнеться (чи вже 
почався) продаж кватир в черговому ЖК. Який теж або ось-ось 
почне зводитися десь поряд, або вже будується...      

Спочатку ми вирішили, що но-
вий ЖК виросте на земельній 
ділянці, яка знаходиться поряд з 
будиночком і напівогорожена ме-
талевими стовпчиками. Поціка-
вилися хто саме є її господарем. 
І з подивом з’ясували, що вона 
знаходиться в оренді у... ТОВ 
«Авто-Лайн». Поки що знахо-
диться. Бо у ТОВ «Авто-Лайн» її, 
швидше за все, скоро заберуть. 
І передадуть господарю (чи го-
сподарям) охайного будиночка, 
які вирішили побудувати у Виш-
городі чергову багатоповерхівку. 
Під інтригуючим і багатообіцяю-

чим іменем London. Або дві. Або 
три. Як Бог дасть. А також — як 
дозволять О. Момот і К°. 

Так от, щоб з’ясувати як буде 
виглядати цей самий ЖК, ми 
вирішили зазирнути в Інтер-
нет. «Вбили» в пошуковик «ЖК  
London» і нам одразу відкрилася 
отака чарівна картинка. Одна з 
чотирьох.

З якої можна дізнатися дуже 
багато. Наприклад, що будиночок 
буде 16-типоверховий. (Хто там 
щось говорив про нові норми ба-
гатоповерхової забудови, згідно з 
якими в містах з населенням мен-

ше 50 тис. не можна буде зводи-
ти більше 9 поверхів?). І навіть, 
взнали, що вже відома дата вво-
ду будинку в експлуатацію — 4-й 
квартал 2021 р. До речі, завдяки 
цим же картинкам ми з’ясували, 
що  зводитися ця 16-типоверхів-
ка буде не на земельній ділянці, 
яка поки що належить ТОВ «Ав-
то-Лайн», а на тій, що розташо-
вана трохи далі — вздовж дороги 
між КМП «Рось» та цією ділян-
кою. Дороги, яка, між іншим, веде 
прямо до сумнозвісного ТОВ 
«Аларіт». А на ділянці ТОВ «Ав-
то-Лайн» швидше за все, буде 
якийсь інфраструктурний об’єкт. 
Можливо — автостоянка ЖК. 

Але от що дивує. На када-
стровій карті лише половина зе-
мельної ділянки (ближча до вул. 
Ватутіна), на якій поки що закла-
дається фундамент майбутньо-
го ЖК, має цільове призначення 

«02.07 Для ін-
шої житлової 
з а б у д о в и » . 
Площею 0,7 
га. Вона знахо-
диться у кому-
нальній влас-
ності. 

Друга поло-
вина, яка є при-
ватною влас-
ністю, площею 
теж 0,7 га, має 
цільове призна-
чення «12.04 
Для розміщен-

ня та експлуатації будівель і спо-
руд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства». 

І хоча для багатоквартирної 
житлової забудови, наскільки 
нам відомо, прямо визначено код  
02.03, ні для кого не секрет, що 
зводять багатоповерхівки і на зе-
мельних ділянках з іншим кодом 
— 02.07. Ну, просто тому, що у 
нас так прийнято. 

Але будувати багатоквартир-
ний житловий будинок на земель-
ній ділянці з цільовим призначен-
ням 12.04, де мають знаходитися 
і експлуатуватися будівлі і спору-
ди автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства — це 
вже занадто навіть для нас. 

Втім, поки О. Момот і К° при 
владі — в нас можливо все. І зво-
дити житлову багатоповерхівку 
там, де мають бути автомайстер-
ні та гаражі. І продавати квартири 
в будинку, під який ще навіть не 
виділена земельна ділянка...  

До речі. На одному із сайтів, 
які рекламують квартири в ЖК 
London, ми навіть знайшли, прав-
да, не одразу, інформацію щодо 
забудовника. 

Це виявився такий собі  КОМ-
ФОРТБУД-2012.

Звичайно, ми одразу ж поціка-
вилися що це за компанія-добро-
зичливець, яка так так піклується 
про вишгородців і не лише. І, як 
завжди, звернулися до всезнаю-
чого Google.

А Google нам повідомив, що 

повна назва фірми — ТОВ «КОМ-
ФОРТБУД-2012». 

Що місцезнаходження юридич-
ної особи — м. Вишгород, пр. 
Шевченка, буд. 2Д, офіс 402. За-
сновники: Пінчук Ольга Олексан-
дрівна, яка проживає в м. Києві 
по вул. Світлицького в буд. 27, 
Колесніков Микола Михайлович, 
теж киянин, який живе на вул. Ге-
роїв Севастополя в буд. 44/10 та 
Штутман Анатолій  Йосипович, 
вишгородець з мікрорайону Дідо-
виця, що оселився на вул. Фрук-
товій. 

Нам стало відомо також, що 
перші двоє засновників внесли 
до статутного фонду підприєм-
ства по 30 тис. грн., а останній — 
15 тис. грн. 

Керують підприємством О. Пін-
чук та М. Колесніков.

Отже, ми зрозуміли звідки в за-
сновників цікавість до Вишгорода 
— бо гр. Штутман є місцевим. 

Що стосується Ольги Пінчук, 
то то її прізвище, до речі, дивним 
чином співпадає з прізвищем го-
лови комісії з питань стратегії ро-
звитку міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку нашої міської 
ради Сергія Пінчука. Звичайно, 
це може бути впадковістю, поду-
мали ми. І вирішили дослідити 
це питання більш детальніше. І 
дуже швидко за допомогою того 
ж таки Google. з’ясували, що...

Втім, про це — в наступному 
номері нашої газети.

В. Борзовець  

ву
л.

 В
ат

ут
ін

а 

котлован будинку 

вул. Ватутіна 

ділянка ТОВ «Авто-Лайн» 
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Дитячий садок на вул. Шкільній коштує 
хочуть витратити на його будівництво    

Гроші громади

Контракти на роботи та послуги за бюджетні кошти, підписані ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» протягом 2016-2019 років
Закупівля

Поточний ремонт приміщення на 2 поверсі 
(малярні роботи та ремонт підлоги паркетної) 

Ремонт та фарбування фасаду, фарбування рам вікон-
них, монтаж труб водостічних, вивіз сміття

поточний 
ремонт приміщення

Капремонт трибун споруди стадіону 
в смт. Калинівка Броварського району Київської області

Капремонт дорожного покриття (заміна плитки) 
прибудинкової території (біля парадного входу) Будинку 

культури в смт. Калинівка Броварського району 
Будівництво комунального дошкільного дитячого 

навчального закладу по вул. Шкільній в місті Вишгород)
Капремонт внутрішніх приміщень фізично-культурного 

комплексу в смт. Калинівка Броварського району
Капремонт внутрішніх приміщень фізично-культурного 

комплексу в смт. Калинівка Броварського району
Капремонт тротуару по вулиці Травневій (ліва сторона) 
в смт. Калинівка Броварського району Київської області

м. Київ, вул. Володимирська, 25, улаштування 
покриття та основи внутрішнього двору 

та підсилення існуючих конструкцій підпірної стінки
Будівельні роботи та поточний ремонт (м. Київ, 
вул. Володимирська, 25: улаштування покриття 

та основи внутрішнього двору 
та підсилення існуючих конструкцій підпірної стінки)

Реконструкція двоповерхової будівлі, що знаходиться
 у комунальній власності, яка розташована за адресою 

пр. Григорівського десанту, 18, м. Южне 
Реконструкція двоповерхової будівлі, що знаходиться 

у комунальній власності, яка розташована по пр. Гри-
горівського десанту, 18, м.Южне (додаткові роботи)

капітальний ремонт тротуару

Реконструкція підвального приміщення Калинівської
 ЗОШ 1-3 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд. 8, 

смт. Калинівка Броварського району 
Капремонт у внутрішніх приміщеннях Калинівського 
селищного фізично-культурного комплексу (заміна 

підлоги) в смт. Калинівка Броварського району 
Будівельні роботи та поточний ремонт

Ремонт м’яких покрівель будівель цеху н/ст «Північний»: 
КНС «ДВС-1», вул. Дніпроводська, 12; База цеху н/ст 

«Північний» вул. Введенська, 23; КНС «Зазим’є» 
(урочище Колпитська казарма, 1); КНС «Биківня» 

вул. Радистів, 54
Ремонт будівлі КНС «Биківня», за адресою: 

вул. Радистів,45, м. Київ, 02089
Капремонт і реставрація (Створення установи нового 

формату ТВБВ № 10010/0148 (м. Кропивницький, 
вул. Декабристів, 9)
Будівельні роботи

Роботи по об’єкту: «М’які покрівлі будівель цеху н/ст 
«Південний» (КНС «Н-Святошинська», КНС «Конча-За-

спа-6», КНС «Наводницька», КНС «Мишоловка»)».
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 110, 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 88

Статус

Завершено

Завершено

Завершено

Підписано

Підписано

Завершено

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Завершено

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Вартість 
контракту UAH

42000.00 

62 000.00

10 181.36

279 928.32

149 432.21

47 250 000.00

804 900.00

106 360.00

159 284.64

1 503 328.73

1 503 328.73

25 900 000.00

4 639 921.37

157 651.88

1 044 457.07

1 361 093.45

4 277 000.00

628 588.24

147 697.76

3 376 687.20

235 849.19

785 497.48

19 742 671.29

Сума оплати
UAH

42000.00 

62 000.00

10 181.00

22 988 455.14

25 900 000.00

4 639 921.37

Замовник

Національний музей
 українського народного 

декоративного мистецтва
Національний музей

 українського народного 
декоративного мистецтва 

Національний музей
 українського народного 

декоративного мистецтва
Калинівська селищна 

рада Броварського р-ну 
Калинівська селищна 

рада Броварського р-ну

КП «КЦ з будівництва та
земельних питань» ВМР

Калинівська селищна
рада Броварського р-ну 
Калинівська селищна

рада Броварського р-ну
Калинівська селищна

рада Броварського р-ну

АТ «Ощадбанк»

АТ «Ощадбанк»

Управління капітального 
будівництва Южненської

міськради
Управління капітального 
будівництва Южненської

міськради
Рожівська сільська рада 

Броварського району
Калинівська селищна

рада Броварського 
району

Калинівська селищна
рада Броварського 

району
АТ «Ощадбанк»

ПрАТ 
«АК «Київводоканал»

ПрАТ 
«АК «Київводоканал»

АТ «Ощадбанк” філія –
Кіровоградське обласне

управління»
АТ «Ощадбанк»

ПрАТ 
«АК «Київводоканал»

Управління освіти РДА 
Шевченківського району

 м. Києва

Дата

31.10.2016

31.10.2016

18.05.2016

07.04.2017

28.04.2017

12.09.2017

03.08.2017

15.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

22.11.2017

10.05.2017

15.12.2017

11.06.2018

16.08.2018

20.03.2018
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У минулому номері нашої газети на прикладі ТОВ «АМК РЕМ-БУД» та його 
«братів-близнюків» ТОВ «Єва-Білдінг», ТОВ «Євробуд», ТОВ «Кумід», ТОВ «Бу-
дівельна компанія «Промбудінженерія», ТОВ «Компанія «Трейд Торг» та інших 
«товок», напридумуваних та зареєстрованих чиновниками-шахраями для ви-
грашів в «прозорих» торгах і заволодіння бюджетними потоками, ми розповіли 
як ці торги перетворилися в фарс. І нікому до цього немає діла. Ні численим 
контролюючим органам, ні правоохоронцям, ні так званим активістам. 

Зокрема, ми розповіли, як ТОВ «АМК РЕМ-БУД» будує окрему триповерхову 
будівлю початкової школи біля СШ «Сузір’я» на 400 дітей майже за 96 млн. грн. 
та Синяківський дитсадок на 75 місць більше, ніж за 36 млн. грн. Будівництво 
останнього, до речі, за згодою місцевої сільради це підприємство збирається 
розтягнути на 5 років. 

А ще ми розповіли про багатостраждальне будівництво Новопетрівського 
дитсадка на 230 місць, який будується цією «товкою» з 2017 р. і на який вже 
витрачено 23 млн. грн. Після чого Новопетрівська сільрада договір з ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД» розірвала і провела ще одні торги. Які знов виграло...  ТОВ «АМК РЕМ-
БУД». Причому вартість дитсадка зросла з 40 млн. 390 тис. грн. до 68,8 млн. грн. 
Після чого новопетрівський сільський голова Родіон Старенький заявив, що 
орієнтовно загальна вартість будівництва складе вже близько 100 млн гривень. 
І то лише за умови, якщо будівництво закінчиться у 2019 році...

При цьому просто шокує 
нахабність та жадібність 
чиновників з їх «кишень-
ковими» будівельниками. 
Нагадуємо:  за розрахун-
ками Мінрегіонбуду серед-
ня вартість будівництва 
одного дитячого місця по 
Україні вартує 127 тис. грн.

Таким чином, вартість 
дитсадка в Нових Петрів-
цях мала б бути:

127 тис. грн. х 230 місць 
= 29 млн. 210 тис. грн. (За-
являється 100 млн. грн.). 
Перевищення більше, ніж 
втричі.

Синяківський дитсадок:
127 тис. грн. х 75 місць 

= 9 млн. 525 тис. грн. (За-
являється більше, ніж 36 
млн. грн.). Перевищення 
майже вчетверо.

Однак, якщо проаналізу-
вати будівництво кому-
нального дошкільного 
дитячого навчального за-
кладу по вул. Шкільній у  
Вишгороді (замовник — КП 
«Координаційний Центр 
з будівництва та земель-
них питань Вишгородсь-
кої міської ради), то вияв-
ляється, що О. Момот і К° 
по нахабності й жадібності 
вирішили переплюнути 
районних чиновників з їх 
«кишеньковим» ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД».

Однак, перед тим, як ми 
проаналізуємо, що саме 
відбувається з будівни-
цтвом дитсадочка на вул. 
Шкільній у Вишгороді, да-
вайте спочатку уважніше 
придивимося до історії на-
родження і перемог ТОВ 
«Кремень-1». Того само-
го товариства, яке й зай-
мається цим самим будів-
ництвом. 

ТОВ «КРЕМЕНЬ-1». 
ЗВІДКИ «РОСТУТЬ

НОГИ»?
Як ми вже зазначали у 

№9(336) від  2 жовтня 2019 
р., ТОВ «Кремень-1» за-
снував такий собі житель 
с. Кремінне, що знаходить-
ся в Могилів-Подільському 
районі Вінницької області, 
Сергій Анатолієвич Сер-
дечнюк у грудні 2012 р. 
Статутний капітал товари-
ства — 1500 гривень. Ди-

ректор — С. Сердечнюк.
Набір дозволів звичай-

ний: знесення; підготовчі 
роботи на будівельному 
майданчику; організація бу-
дівництва будівель; будів-
ництво житлових і нежит-
лових будівель (основний); 
будівництво доріг і авто-
страд.

Є учасником 41-ї за-
купівлі, переможцем у 24 
-х закупівлях на суму 164 
млн. 479 тис. 500 грн. 55 
коп. Підписано 23 контрак-
ти на на суму 114 млн. 167 
тис. 858 грн. 92 коп.

Із них найбільші:
— з КП «Координаційний 

центр з будівництва та зе-
мельних питань ВМР на 47 
млн. 250 тис. грн.;

— з Управлінням ка-
пітального будівництва 
Южненської міської ради 
на 30 млн. 539 тис. 921 
грн. 37 коп.;

— з Управлінням освіти 
Шевченківської районної в 
місті Києві держадміністра-
ції на 19 млн. 742 тис. 671 
грн. 29 коп.

За адресою м. Київ, Го-
лосіївський р-н, просп. На-
уки, буд. 50, де зареєстро-
вано ТОВ «Кремень-1», 
зареєстровано ще 74 
суб’єкти підприємницької 
діяльності. Що свідчить про  
«штампування» та «пропи-
ску» всіх цих «товок» з пев-
ною шахрайською метою.

...Звичайно, 41 закупівля 
та перемога у 24-х з них 
на суму майже 164,5 млн. 
грн. ТОВ «Кремень-1» — 
це не те, що ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД» з його 120-ма 
закупівлями та перемогою 
у 103-х з них на загальну 
суму майже 500 млн. грн.

Але ж, згодьтеся, все 
одно вражає. Якщо йдеться 
про товариство з статутним 
капіталом в півтори тисячі 
гривень, заснованим жите-
лем Богом забутого села 
на Вінничині... Але ж глянь-
те лише, шановні читачі, на 
«послужний список», точні-
ше список тендерних пере-
мог цієї «товки», очолюва-
ної Сергієм Сердечнюком! 
Яких тільки солідних уста-
нов серед них немає! Тут 
тобі і  Національний музей  

українського народного де-
коративного мистецтва (три 
контракти), і АТ «Ощад-
банк» (п’ять контрактів), і 
ПрАТ «АК «Київводоканал» 
(три контракти), і, нареш-
ті, найдорожчий контракт 
— на будівництво кому-
нального дитсадка по вул. 
Шкільній в нашому місті. 
Аж на 47 млн. 250 тис. 

грн. Які, до речі, прямо на 
наших очах перетворюють-
ся... на 97 млн. 561 тис. 
641 грн. 63 коп. 

Доречі. Якщо порахувати  
це будівництво за вже зга-
даною методикою Мінре-
гіонбуду, цей дитячий садок 
мав би коштувати:

127 тис. грн. х 150 місць = 
19 млн. 50 тис. грн. 

О. Момот і К° хочуть ви-
тратити майже 100 млн. Це 
— вп’ятеро більше, ніж за 
розрахунками міністерства. 
Оцінюєте красоту гри? 

На новопетрівський дит-
садок Р. Старенький з А. 
Куковенком хочуть витра-
тити втричі більше, ніж він 
коштує. 

В синяківський В. Боголій 
(в. о. сільського голови) з 
тим же А. Куковенком зби-
раються вкласти вчетверо 
більше його вартості.

А  О. Момот і К° в виш-
городський дитсадок готові 
вкласти вп’ятеро більше, 
ніж реально коштує його 
будівництво!

Тож, зідки воно взялося, 
це ТОВ «Кремень-1»?

Достеменно це не з’ясу-
ють навіть всесильні ЦРУ 
разом з «Мосса́д» та SIS 
разом узяті. Бо звичайно це 
відбувається так. 

Приходить один 
злодій-високопосадовець 
до свого подільника, іншо-
го злодія-високопосадовця 
і каже: 

— Ну, шо, Стьопо, треба 
тендера́ вигравати. Скажи 
своїм шісткам най хвірму 
реєструють.

— Нашо? — відповідає 
той. — Є у мене кум в Він-
ниці. А в нього товариш 
в Кремінному. Недавно 
«товку» зареєстрував. Пай-
дьот?

— А чо ж не пайдьот? — 
відповідає той. — Льогко!

Отак на столичному го-
ризонті з’являється яке-не-
будь ТОВ із Хацепетівки. З 
тисячею гривень статутно-
го фонду. І одним директо-
ром. Навіть без бухгалтера 
бо йому немає чим плати-

ти зарплату. Яке починає 
вигравати «тендера́». В 
столиці. На десятки мільй-
онів...

Так от, прослідкувати який 
саме злодій-чиновник до 
якого саме злодія-поділь-
ника прийшов і відстежи-
ти всі їх родинно-кумівські 
зв’язки неможливо. 

Тут можна лише здога-
дуватись. Наприклад, в 
нашому випадку можна 
здогадуватись, що ТОВ 
«Кремінь-1» О. Момоту 
підсунув хтось із столичних 
злодіїв-високопосадовців. 
Або — пристоличних.

Ну, добре, можливо, ска-
же на це хтось із наших 
читачів. Можна, звичайно, 
по-шахрайськи «виграти» 
тендер. Але як можна на 
рівному місці вп’ятеро за-
вищити вартість будівни-
цтва?  

А дуже просто.

«ЗОЛОТИЙ» ДИТСАДОК.
ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ

Отже, як розвивалися 



 енави

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

Мой город...
№11(338), вторник, 19 ноября 2019 г. 7

20 млн. грн. О. Момот з ТОВ «Кремінь-1» 
майже 100 млн. грн. — вп’ятеро більше...

(Закінчення на стор. 8)

Проектувальники трохи «підкорегували» кошторис. І 47 млн. 250 тис. легко 
перетворились в 97 млн. 561 тис. 641 грн. 63 коп... Все дуже просто

УКРАЇНА
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
З БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

ПРОТОКОЛ №3-П
засідання тендерного комітету

24 жовтня 2019 року                                                                            м. Вишгород
початок роботи о 11.00 год.  

ПРИСУТНІ:
Карлов
Олексій Євгенович
Самойленко Катерина 
Анатоліївна  
Плахотнюк Ігор 
Миколайович
Плахотнюк Олександр 
Миколайович
Зюмбровський Микола 
Вадимович
Всього 5 чоловік.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі робіт по проекту 

«Коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту: «Будівництво кому-
нального дошкільного дитячого навчального закладу по вул. Шкільній в місті Вишгород»

2. Розгляд та затвердження річного плану закупівель на 2019 рік.
3. Прийняття рішення про намір укласти договір на закупівлю робіт по проекту «Коригу-

вання проектно-кошторисної документації робочого проекту: «Будівництво комунального 
дошкільного дитячого навчального закладу но вул. Шкільній в місті Вишгород»

Голова тендерного комітету Карлов О.  Є. запропонував винести на голосування («за», «про-
ти», «утримався») вищезазначене питання.

Голова тендерного комітету Карлов Олексій Євгенович                                      (підпис)
Заступник голови тендерного комітету Плахотнюк Ігор Миколайович              (підпис)
Секретар тендерного комітету Самойленко Катерина Анатоліївна                     (підпис)
Члени тендерного комітету 
Плахотнюк Олександр Миколайович                                                                      (підпис)
Зюмбровський Микола Вадимович                                                                         (підпис)

Щодо питання 1:
СЛУХАЛИ:

Голову тендерного комітету Карлова О. Є., який повідомив членам тендерного комітету, що 
тендерним комітетом було проведено переговори з потенційним учасником ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» 
щодо закупівлі додаткових робіт по проекту «Коригування проектно-кошторисної документації 
робочого проекту: «Будівництво комунального дошкільного дитячого навчального закладу по 
вул. Шкільній в місті Вишгород». За результатами переговорів було з’ясовано, що ТОВ «КРЕ-
МЕНЬ-1» має можливість виконати зазначені роботи та підприємство погодилось їх виконати у 
визначені замовником строки.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівля може здійснюва-
тися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; пере-
говорна процедура закупівлі.

Водночас, згідно пункту 5 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», пе-
реговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі потреби здійснити 
додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпе-
чення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна по-
переднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності 
або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

На засіданні тендерного комітету було наголошено на наступному. 12.09.2017 року КП «Коор-
динаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» (далі — За-
мовник) за результатами проведення процедури відкритих торгів за №ІІА-2017-07-17-000491-а 
було укладено Договір №18/09/17 від 12.09.2017р. на виконання робіт по об’єкту «Будівництво 
комунального дошкільного дитячого навчального закладу по вул. Шкільній в місті Вишгород» 
(Будівельні роботи та поточний ремонт (код ДК 021:2015 - 45000000-7) (далі — Договір) з ТОВ 
«КРЕМЕНЬ-1» (далі — Підрядник, учасник) на загальну суму 47 250 000 грн. 00 коп. (сорок сім 
мільйонів двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з терміном виконання до 31.12.2020р.

Роботи за вказаним Договором виконувались протягом 2017, 2018 та 2019 років і були вико-
нані в грошовому еквіваленті на суму 22 988 455 грн. 14 коп...Тобто, ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» було 
виконано більше 48% робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією і Договором. 
Однак, своїм листом від 27.06.2019р. №187-06/19 ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» поставило до відома За-
мовника, що при виконанні Підрядником робіт за Договором, виникла потреба у виконанні до-
даткових робіт, не врахованих початковою проектно-кошторисною документацією і які стали 
через непередбачувані обставини необхідними для виконання умов Договору, та про потребу у 
внесенні змін в архітектурні рішення, також в проект організації будівництва і зовнішнє електро-
постачання. Додатково Підрядник повідомив, що станом на початок 2019 року значне удорож-
чання матеріалів, збільшення мінімальної заробітної плати в 2019 році та інші фактори призвели 
до неможливості подальшого виконання Підрядником робіт за Договором.

Зазначеним листом Підрядник звернувся до Замовника з проханням забезпечити проведення 
проектною організацією ТОВ «Центробудпроект.» коригування проектно-кошторисної докумен-
тації та затвердження змін до завдання на проектування для подальшої подачі на державну екс-
пертизу проектної документації по об’єкту «Будівництво комунального дошкільного дитячого 
навчального закладу по вул. Шкільній в місті Вишгород».

Враховуючи неможливість подальшого виконання Підрядником робіт по об’єкту «Будівництво 
комунального дошкільного дитячого навчального закладу по вул. Шкільній в місті Вишгород», 
Замовник і Підрядник, керуючись положеннями пункту 20.1 та нормами ст. 651 Цивільного ко-
дексу України, нормами ст. 188 Господарського кодексу України і нормами ст. 36 Закону України 
«Про публічні закупівлі», розірвали Договір №18/09/17 від 12.09.2017 р...

директор КП «КЦБЗП Вишгородської м/р», голова 
тендерного комітету
головний бухгалтер КП «КЦБЗП Вишгородської м/р», секретар 
тендерного комітету
провідний інженер-землевпорядник КП «КЦБЗП 
Вишгородської м/р», заст. голови тендерного комітету
інженер-землевпорядник І категорії КП «КЦБЗП 
Вишгородської м/р», член тендерного комітету
архітектор II категорії КП «КЦБЗП Вишгородської
м/р», член тендерного комітету

події з будівництвом цього 
дитсадка? Нагадуємо.

12 вересня 2017 р. ди-
ректор КП «Координацій-
ний центр з будівництва та 
земельних питань ВМР О. 
Карлов та директор ТОВ 
«КРЕМЕНЬ-1» С. Сердеч-
нюк підписали «Договір 
№18/09/17 на виконання 
робіт... (Будівництво ко-
мунального дошкільного 
дитячого навчального за-
кладу по вул. Шкільній в м. 
Вишгород)».

У договорі було вказа-
но строк виконання робіт 
— до 31.12.2019 р. Однак, 
також і сказано, що «під-
рядник може ставити пе-
ред Замовником питання 
про перегляд цих строків 
у зв’язку з внесенням змін 
до кошторисної докумен-
тації».

Більше того: тут був 
пункт, в якому йшлося про 
те, що «замовник може 
прийняти рішення про 
уповільнення темпів вико-
нання робіт, їх зупинення 
або прискорення, про що 
вносяться відповідні зміни 
до даного Договору».

Але, з іншого боку, був 
пункт і про те, що «під-
рядник не може вимагати 

уточнення ціни Договору 
у зв’язку із зростанням цін 
на ресурси, що використо-
вуються для виконання 
робіт».

А далі читаємо «Прото-
кол №3-П засідання тен-
дерного комітету від 24 
жовтня 2019 р. На якому 
присутні:

— Карлов Олексій Єв-
генович, директор КП 
«Координаційний Центр 
з будівництва та земель-
них питань Вишгородської 
міської ради»;

— Самойленко Кате-
рина Анатоліївна,  голов-
ний бухгалтер КП «КЦБЗП 
Вишгородської м/р», секре-
тар тендерного комітету;

 — Плахотнюк Ігор Ми-
колайович, провідний ін-
женер-землевпорядник КП 
«КЦБЗП Вишгородської 
м/р», заступник голови тен-
дерного комітету;

— Плахотнюк Олек-
сандр Миколайович, ін-
женер-землевпорядник І 
категорії КП «КЦБЗП Виш-
городської м/р», член тен-
дерного комітету;

— Зюмбровський Ми-
кола Вадимович, архітек-
тор II категорії КП «КЦБЗП 
Вишгородської м/р», член 

тендерного комітету.
Отже, О. Карлов (ци-

тую): «... повідомив членам 
тендерного комітету, що 
тендерним комітетом 
було проведено перего-
вори з потенційним учас-
ником ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» 
щодо закупівлі додатко-
вих робіт по проекту «Ко-
ригування проектно-ко-
шторисної документації 
робочого проекту: «Бу-
дівництво комунального 
дошкільного дитячого 
навчального закладу по 
вул. Шкільній в місті Виш-
город». За результатами 
переговорів було з’ясова-
но, що ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» 
має можливість виконати 
зазначені роботи та під-
приємство погодилось їх 
виконати у визначені за-
мовником строки...

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 35 За-
кону України «Про публічні 
закупівлі», переговорна 
процедура закупівлі засто-
совується замовником 
як виняток у разі потре-
би здійснити додаткову 
закупівлю в того самого 
постачальника з метою 
уніфікації, стандартизації 
або забезпечення суміс-
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Гроші громади

.

(Закінчення. 
Початок на стор-х 6-7)

Від редакції:
Та найбільш цікавим в цій ситуації є участь міської ради в цій, 

на наш погляд, афері віку. Про цю участь свідчить лише один 
рядок у виступі О. Карлова на засіданні тендерного комітету 24 
жовтня 2019 р. Але — дуже красномовний. Пам’ятаєте: «До КП 
«Координаційний центр з будівництва та земельних питань 
Вишгородської міської ради» звернувся листом від 15.10.2019 
р. №2-26/1479 Виконавчий комітет Вишгородської міської 
ради з проханням якнайшвидше провести процедуру закупівлі 
робіт з будівництва комунального дошкільного дитячого на-
вчального закладу по вул. Шкільній в місті Вишгород».

Зверніть увагу: О. Момот, який, без сумніву, особисто надик-
тував згаданого листа і відкорегував виступ О. Карлова, не вка-
зав з ким саме потрібно «якнайшвидше провести процедуру 
закупівлі». Ну, про всяк випадок. Оскільки є калачом тертим — 
не одна ж «форточка» за плечима, а десятки. Так що так просто 
вже не «підставиться». 

Однак, при цьому, впевнені, добре пояснив О. Карлову і К° 
з ким саме потрібно «якнайшвидше провести процедуру за-
купівлі». З ТОВ «КРЕМЕНЬ-1».

Чому ми так вважаємо? Та тому, що п. О. Карлов разом з його 
тендерним комітетом — ніхто. І, як кажуть в «прибандиченому» 
оточенні О. Момота, «звуть їх ніяк». Бо вони — «порожні місця». 
Паяци, яких смикають за ниточки. Не вони автори цієї грандіоз-
ної злодійської авантюри, де на кону — десятки мільйонів бюд-
жетних коштів. Та й сам О. Момот лише її співавтор. Бо він, як ми 
вже не раз вказували, давно «на гачку» порушених проти ньо-
го кримінальних справ. І сам теж нічого не вирішує. Годуючись 
крихтами зі столу «серйозних» людей з Києва.     

Дитячий садок на вул. Шкільній коштує 
20 млн. грн. О. Момот з ТОВ «Кремінь-1»
хочуть витратити на його будівництво
майже 100 млн. грн. — вп’ятеро більше...  

ності з наявними товарами, 
технологіями, роботами чи по-
слугами, якщо заміна поперед-
нього постачальника (виконав-
ця робіт, надавача послуг) може 
призвести до несумісності або 
виникнення проблем технічного 
характеру, пов’язаних з експлуа-
тацією та обслуговуванням...».

Іншими словами, О. Карлов по-
чав з того, що пояснив присутнім: 
незважаючи на те, що забудов-
ник вже вкрав багато мільйонів 
на будівництві, в нас виключний 
випадок — потрібно, щоб саме 
він його продовжував. Чому? А 
тому, що «заміна попередньо-
го постачальника (виконавця 
робіт, надавача послуг) може 
призвести до несумісності або 
виникнення проблем технічного 
характеру, пов’язаних з експлуа-
тацією та обслуговуванням...». 
Неначе ТОВ «Кремінь-1», будую-
чи вишгородський дитсадок, ви-
користовувало передові японські 
нанотехнології, а тепер прийде 
якийсь сільський лох з бригадою 
алкоголіків-западенців і станеть-
ся катастрофа...

Далі О. Карлов нагадав присут-
нім, що  12.09.2017 р. вони за ре-
зультатами проведення процеду-
ри відкритих торгів уклали з ТОВ 
«Кремень-1» договір №18/09/17 
на 47 млн. 250 тис. грн. З термі-
ном виконання до 31.12. 2020 р.

Що «роботи за вказаним До-
говором виконувались протягом 
2017, 2018 та 2019 років і були 
виконані в грошовому еквіваленті 
на суму 22 988 455 грн. 14 коп... 

Що «ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» було 
виконано більше 48% робіт, пе-
редбачених проектно-коштори-
сною документацією і Догово-
ром. Однак, своїм листом від 
27.06.2019 р. №187-06/19 ТОВ 
«КРЕМЕНЬ-1» поставило до відо-
ма Замовника, що при виконанні 
Підрядником робіт за Договором, 
виникла потреба у виконанні 
додаткових робіт, не врахова-
них початковою проектно-ко-
шторисною документацією і 
які стали через непередбачу-
вані обставини необхідними 
для виконання умов Договору, 
та про потребу у внесенні змін 
в архітектурні рішення, також 
в проект організації будівни-
цтва і зовнішнє електропоста-
чання. Додатково Підрядник 
повідомив, що станом на по-
чаток 2019 р. значне удорож-
чання матеріалів, збільшення 
мінімальної заробітної плати 
в 2019 році та інші фактори 
призвели до неможливості по-
дальшого виконання Підряд-
ником робіт за Договором».

Що вони, враховуючи серй-
озність аргументації ТОВ «Кре-
мень-1» «розірвали Договір 
№18/09/17 від 12.09.2017 р та 
затвердили зміни до завдання на 
проектування від 17.05.2019 р., 
відповідно до яких проектною ор-
ганізацією ТОВ «Центробудпро-
ект» забезпечено коригування 
проектно-кошторисної докумен-
тації».

Що «в результаті коригування 
проектно-кошторисної докумен-
тації, проектною організацією 
ТОВ «Центробудпроект» було 

забезпечено коригування проек-
тно-кошторисної документації та 
зроблено перерахунок залишку 
робіт які ще необхідно викона-
ти за проектом в поточні ціни. 
Замовником було забезпечено 
проведення державної експер-
тизи проектної документації по 
даному об’єкту, відповідно до 
Експертного звіту від 05.07.2019 
р. №00022-4299-19/УЕБ/А кошто-
рисна вартість залишку будівель-
них робіт у поточних цінах станом 
на 04.07.2019 р. складає 54 млн. 
751 тис. 953 грн». 

Що «додаткові роботи та зміни 
в архітектурних рішеннях, зміни 
в проекті організації будівництва 
і зовнішньому електропостачанні 
пов’язані між собою у техноло-
гічному процесі, виконуються в 
межах одного будівельного май-
данчику у рамках одного об’єкта, 
і технічно та економічно пов’язані 
з роботами, які вже були виконані 
згідно Договору №18/09/17 від 
12.09.2017 р. А тому зміна під-
рядника при виконанні зазначе-
них робіт може призвести до ви-
никнення проблем технічного 
характеру, а саме до несуміс-
ності робіт з вже розпочатими 
і виконаними будівельно-мон-
тажними роботами, які зна-
ходяться на різних стадіях 
виконання та потребують за-
вершення. Зазначений факт під-
тверджується листом проектної 
організації ТОВ «Центробудпро-
ект» від 17.10.2019 р. №212.

Крім того, Замовник, з метою от-
римання незалежної точки зору, 
звернувся до Науково-технічно-
го центру «Будівельна експер-
тиза» з проханням переглянути 
матеріали по об’єкту... та надати 
свої рекомендації стосовно них. 
18.10.2019 р. було отримано 
лист Науково-технічного цен-
тру «Будівельна експертиза» від 
18.10.2019 р. №232/15 в якому 
наведено рекомендації в частині 
продовження будівельних робіт 
по скоригованій проектно-кошто-
рисній документації попереднім 
підрядником ТОВ «КРЕМЕНЬ-1». 
Додатково НТЦ «Будівельна 
експертиза» зауважила, що змі-
на підрядника призведе до 
збільшення терміну виконання 
робіт, зміни проекту виконан-
ня робіт і технологічних карт. 
Зазначене ще раз свідчить про 
доцільність застосування пе-
реговорної процедури саме з 
Товариством з обмеженою від-
повідальністю «КРЕМЕНЬ-1».

Що, нарешті, «до КП «Коорди-
наційний центр з будівництва та 
земельних питань Вишгородської 
міської ради» звернувся листом 
від 15.10.2019 р. №2-26/1479 
Виконавчий комітет Вишгород-
ської міської ради з проханням 
якнайшвидше провести процеду-
ру закупівлі робіт з будівництва 
комунального дошкільного дитя-

чого навчального закладу по вул. 
Шкільній в місті Вишгород.

Зазначене вище свідчить про 
доцільність та наявність підстав 
для застосування переговорної 
процедури закупівлі на здійснен-
ня додаткової закупівлі в того 
самого підрядника ТОВ «КРЕ-
МЕНЬ-1»...

Так от, «у зв’язку з зазначеним 
вище, голова тендерного комі-
тету запропонував застосувати 
переговорну процедуру закупівлі 
з ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» на підставі 
п. 5 ч. 2 ст. 35 Закону України 

«Про публічні закупівлі», а саме: 
потреби здійснити додаткову 
закупівлю в того самого поста-
чальника з метою уніфікації, 
стандартизації або забезпечення 
сумісності з наявними товарами, 
технологіями, роботами чи по-
слугами, якщо заміна поперед-
нього постачальника (виконавця 
робіт, надавача послуг) може 
призвести до несумісності або 
виникнення проблем технічного 
характеру, пов’язаних з експлуа-
тацією та обслуговуванням».

За що одноголосно й проголо-
сували члени тендерного коміте-
ту.

ЩО НАСПРАВДІ ВІДБУЛОСЯ
А відбулося на нашу думку ось 

що. 
Фейкова будівельна фірма 

ТОВ «Кремень-1», яка стала пе-
реможцем на відкритих торгах в 
2017 р. і  12.09.2017 р. уклала з 
КП «Координаційний центр з бу-
дівництва та земельних питань 
Вишгородської міської ради» 
договір №18/09/17 на 47 млн. 
250 тис. грн. з терміном вико-
нання до 31.12. 2020 р., була 
заведена у Вишгород навмисне 
для того, щоб вкрасти на цьому 
будівництві десятки мільйонів 
бюджетних коштів. Для цього 
її керівництво (швидше за все, 
змовившись із замовником та ре-
альними будівельниками) всіма 
можливими методами затягува-
ло будівництво. З однією метою: 
для того, щоб в певний момент 
оголосити, що заявлених на бу-
дівництво коштів (47 млн. 250 
тис.) для його закінчення ката-
строфічно не вистачає. Оскільки, 
начебто, виникла потреба:

— у виконанні додаткових 
робіт, не врахованих початковою 
проектно-кошторисною докумен-
тацією і які стали через неперед-
бачувані обставини необхідними 
для виконання умов Договору;

— у внесенні змін в архітектур-
ні рішення;

— у внесенні змін в проект ор-
ганізації будівництва;

— у внесення змін у зовнішнє 
електропостачання. 

Окрім того:
— станом на початок 2019 р. 

значне подорожчали матеріали;
— збільшилася мінімальна за-

робітна плата в 2019 році;
— виникли інші фактори.
Все це, на думку керівництва 

ТОВ «КРЕМЕНЬ-1», призвело 
до неможливості подальшого 
виконання Підрядником робіт за 
Договором». Про що воно й пові-
домило О. Карлова листом від 
27.06.2019 р. №187-06/19.

Що зробив би на місті О. Карло-
ва чесний замовник, отримавши 
такого зухвалого листа від вико-
навця-підрядника?

Без сумніву, страшенно обурив-
ся б. І кинувся б захищати свої, а 

разом з ними  і громадські інтере-
си та гроші місцевої громади.

Для цього, по-перше, перевірив 
би шляхом залучення державної 
незалежної експертизи чи дій-
сно ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» витра-
тило на недобудову дитсадка 22 
988 455 грн. 14 коп. А заодно — і 
якість виконаних робіт. 

По-друге, ретельно вивчивши 
договір з «ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» 
№18/09/17 від 12.09.2017 р. на 
47 млн. 250 тис. грн. з терміном 
виконання до 31.12. 2020 р. по-
ставив би його керівництву цілу 
низку логічних запитань. 

Що це, наприклад, за неперед-
бачувані обставини, через які ви-
никла потреба додаткових робіт, 
які не дозволили врахувати їх 
початковою проектно-коштори-
сною документацією? Чому не 
дозволили? Чим обумовлені змі-
ни в архітектурні рішення? Чому 
підрядник посилається на «знач-
не удорожчення матеріалів», 
якщо в Договорі №18/09/17 від 
12.09.2017 р. зазначено, що 
«підрядник не може вимага-
ти уточнення ціни Договору у 
зв’язку із зростанням цін на ре-
сурси, що використовуються 
для виконання робіт»? Причо-

му тут «збільшення мінімальної 
заробітної плати в 2019 році»? 
Що це за загадкові «інші факто-
ри», які  «призвели до неможли-
вості подальшого виконання Під-
рядником робіт за Договором»?

А якщо б не отримав чіткі і кон-
кретні відповіді на ці питання, то 
змусив би підрядника надати їх в 
суді.

Що, натомість, зробив О. Кар-
лов разом із своїм тендерним 
комітетом? Повів себе таким 
чином, немов би тільки й чекав 
від підрядника листа, в якому 
той «обгрунтував» необхідність 
розірвання договору. Ніби пере-
бував з цим самим підрядником 
у змові.

Швиденько підтвердив необхід-
ність додаткових робіт, не врахо-
ваних початковою проектно-ко-
шторисною документацією, «які 
стали через непередбачувані 
обставини необхідними для ви-
конання умов Договору». 

Погодився з  потребою внесен-
ні змін в архітектурні рішення,  в 
проект організації будівництва та 
зовнішнє електропостачання.

Не засумнівався, що подорож-
чання матеріалів та збільшен-
ня мінімальної зарплати в 2019 
р., «інші фактори» є достат-
ньо серйозною підставою для 
розірвання договору №18/09/17 
від 12.09.2017 р. та підписання 
нового, вже на 97,5 млн. 

І, навіть, заручився двома екс-
пертизами з цього приводу — 
ТОВ «Центробудпроект» (з ста-
тутним капіталом в 1000 грн.) 
та таким собі Науково-технічним 
центром «Будівельна експерти-
за». (Повна назва останнього  
—  ТОВ «Науково-технічний 
центр «Будівельна експертиза». 
Статутний капітал — 1000 грн., 1 
працівник).

Уявляєте рівень та «догово-
роздатність» цих суперексперт-
них установ? То ж чи дивно, що 
вони запобігливо пояснили, що 
без ТОВ «КРЕМЕНЬ-1» дитса-
док по вул. Шкільній не лише не 
добудується, а станеться просто 
вселенська катастрофа?

Що й потрібно було довести.
В. Борзовець


