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Феміда53-а сесія міськради
Міського голову О. Момота знову 
будуть судити. Цього разу — разом 
із заступником І. Свистуном. 
Тепер — за службову недбалість

(Продовження на стор. 6-7

«09» квітня 2019 р.                                     Справа № 363/1437/19

УХВАЛА
про призначення підготовчого судового засідання

09 квітня 2019 року                                                          м. Вишгород

Суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева 
М. Б., розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
за № 42017101010000147 відносно ОСОБА_1 у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених частиною 1 статті 367, частиною 2 
статті 367 КК України та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених частиною 1 статті 367, частиною 2 статті 367 КК 
України, —

ВСТАНОВИВ:
05 квітня 2019 року до Вишгородського районного суду Київської 

області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
за № 42017101010000147 відносно ОСОБА_1 у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених частиною 1 статті 367, частиною 2 
статті 367 КК України та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених частиною 1 статті 367, частиною 2 статті 367 КК 
України.

Відповідно до частини 1 статті 314 КПК України суд повинен при-
значити підготовче судове засідання та викликати учасників судового 
провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтею 314 КПК України, суд, 
— УХВАЛИВ:

Призначити підготовче судове засідання по кримінальному провад-
женню відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених частиною 1 статті 367, частиною 2 статті 367 КК України 
та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
частиною 1 статті 367, частиною 2 статті 367 КК України, внесений в 
Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017101010000147 на 10 
год. 00 хв. 09 липня 2019 року.

В судове засідання викликати учасників кримінального проваджен-
ня.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                 М. Б. Баличева

Нагадуємо, що Вишгородський міський голова О. Момот під час проведення виборчої 
кампанії 2015 р. приховав від виборців факти своєї біографії, які стосуються його зло-
чинної діяльності в період з 1997 по 2001 рік. А, саме — що 03.10.1997 року Вишгород-
ським райсудом О. В. Момоту було винесено вирок — позбавлення волі строком на З 
роки по ч. З ст. 140 КК України (крадіжка з проникненням у житло). Але виконання вироку, 
згідно ст. 46-1, було відтерміновано на 2 роки. 

28 грудня наступного, 1998 року, незважаючи на це, О. Момот повторно вчинив крадіж-
ку з проникненням у житло і, вже як рецидівист, цим же Вишгородським судом по цій же 
ч. З ст. 140 КК України був засуджений на 5 років позбавлення волі, після чого 3 роки та 3 
місяці провів у Крюківській виправній колонії Полтавської області.

24 вересня 2001 р. Указом Президента про помилування строк покарання було скоро-
чено до 4-х років, а 19 грудня 2001 року О. В. Момота було умовно-достроково звільнено 
з місця позбавлення волі.

В квітні 2016 р. працівники СБУ та прокуратури звинуватили О. В. Момота в злочині за 
ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабаря та 
замах на хабар). За версією слідства він разом з двома співучасниками вимагав непра-
вомірну вигоду в сумі 300 тис. євро і отримав 200 тис. євро від представника будівельної 
компанії за те, що не буде перешкоджати подовженню договору оренди земельної ділян-
ки та будівництву на ній групи багатоквартирних житлових будинків.

Ця справа до цих пір не розглянута по суті, засідання суду весь час переносяться. 
Однак, незважаючи на 

підозру у вкрай тяжкому 
злочині, навесні 2016 р. О. 
Момот не просто вийшов із 
СІЗО під заставу в 5 млн. 
грн., а продовжив вико-
нувати свої обов’язки, за-
лишившись на посаді. На 
нашу думку, це призвело 
до того, що міський голо-
ва, впевнившись у влас-
ній безкарності, не просто 
продовжив свою злочинну 
діяльність, а, фактично, 
організував і очолив ор-
ганізоване злочинне угру-
пування на рівні міської 
влади.

Це підтверджується не 
лише багатьма фактами 
з діяльності міської ради, 
виконкому та його апара-
ту, які наводять у своїх пу-
блікаціях та дослідженнях 
громадські діячі з журналі-
стами, а й діями правоохо-
роннів органів. 

Наприклад, на офіційно-
му сайті Вишгородського 
районного суду ми нещо-
давно знайшли інформа-
цію про те, що вишгород-
ський міський голова О. 
Момот та його заступник 
І. Свистун підозрюються 
у кримінальному злочині, 

(Продовження 
на стор. 2)

20.06.2019 р. відбудеться чергова сесія міськради з порядком денним:
1. Про дострокове припинення повноважень депутата міськради М. 

Підвисоцького.
2. Про орендну плату за землю.
3. Про встановлення ставок земельного податку на 2020 р.
4. Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2020 р.
5. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земель-

ної ділянки на 2020 р.
6. Про встановлення транспортного податку на 2020 р.
7. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних за-

собів на 2020 р.
8. Про встановлення єдиного податку на 2020 р.
9. Про встановлення туристичного збору на 2020 р.
10. Про внесення змін до Програми підтримки талановитих та обдаро-

ваних дітей на 2019 р.
11. Про внесення змін до рішення міськради №49/17 від 07.02.2019 

року (Стрижалко О. В.)
12-13. Про надання дозволу ФОП Потоцькій Т.  Є. та ТОВ «ФАРМАСКО» 

на проведення експертної грошової оцінки земельнихих ділянок для 
продажу.

14. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасо-
вих споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншо-
го призначення для провадження підприємницької діяльності.

15-17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Антіпову І. О.; Артеменко 
О.О. та Дем’яненку А. В.; Бочарнікову Д. В.

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки в оренду Василенку А. А.

19-28. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність: Гайдаку В. П.; Данилюк Н. 
М.; Гриненко Л. Б., Соломенко Н. М., Корху С. М., Коломійцю В. Г.; Іванову 
В. Ю.; Іщук С. В.; Корчонкіну І.С.; Каленюку О.Р.; Левченко С. М.; Процен-
ку Є. Б.; Скляренко В. І.

29. Про надання згоди на розробку техдокументації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки гр. Ткаченко М. П.

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування РО «РЕЛІГІЙ-
НА ГРОМАДА ПАРАФІЯ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ КИЇВСЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ УАПЦ м. ВИШГОРОД...».

31-32. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду ТОВ «ТСК-ЦЕНТР» та ПрАТ 
«Київобленерго».

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки у власність гр. Егатовій В. В.

34. Про затвердження техдокументації із землеустрою щодо встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі в спільну сумісну власність від-
повідно до часток гр. Казімці Н. Ю. та гр. Казімці О. В.

35-42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок у власність: гр. Ростовській Т. В.; Коваленку В. М.; Ко-
ломійчуку В. А.; Лісогору В. Ю.; Ленді О. Б.;  Мишковській Р. О.; Місюрен-
ку В. В.; Мойсюку І. І.

43. Про затвердження техдокументації із землеустрою щодо встанов-
лення меж земельної ділянки на місцевості Нестеренко В. П.

44-52. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок у власність: гр. Папеті Б. М.; Пилипенко Т. П.; Підлісній 
І. П.; Пінчуку О. А.; Скотському Ю. М.;  Слободянюку О. М.; Слончак Н. М.; 
Тарадей А. С.; Чорноусову П. С.

53. Про затвердження техдокументації із землеустрою щодо вста-
новлення меж земельної ділянки в натурі у спільну сумісну власність 
відповідно до часток гр. Шерстньовій Н. А., гр. Виннику В. А., гр. Шер-
стньовій А. О., Винник В. А. — Голубєву О.М., гр. Винник Н. М.

54-55. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок, цільове призначення яких змінюється  Штутман В.В. 
та ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000».

Депутати не підтримують зміну
цільового призначення земельної
ділянки для ТОВ «Екопроект-2000»
не тому, що занадто принципові. 
А тому, що занадто жадібні
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Міського голову О. Момота знову будуть судити. Цього разу — 
разом із заступником І. Свистуном. Тепер — за службову недбалість... 

Феміда

Вибори-2019

передбаченому ч. 1 та ч. 2 
ст. 367 КК України. Йдеться 
про службову недбалість. 

Судове засідання по цій 
справі призначено на 10.00 
9 липня ц. р. Запрошуємо 
всіх, хто цікавиться под-
робицями злочину, що ін-
кримінується О. Момоту та 
І. Свистуну. 

...А 7 травня ц. р.  від-
булося чергове засідання 
по справі №758/17004/17, 
де теж в доволі серйозних 
злочинах звинувачується 
ще один заступник О. Мо-
мота — Т. Іванов.  

Нагадаю, що, як 27 жовт-
ня 2017 р. повідомив інфор-
мпортал «Моя Київщина»,  
цього дня прес-служба 
СБУ повідомила про затри-
мання Т. Іванова, який пі-
дозрюється в незаконному 
зберіганні і розповсюджен-

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

«Ст. 367 КК України «Службова недбалість»:
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання служ-

бовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, 
що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окре-
мих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окре-
мих юридичних осіб,

карається штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, 
або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавлен-

ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або без такого».

ні наркотиків, а також — в 
крадіжці бюджетних коштів. 

«В приватній столичній 
та орендованій у Вишго-
роді заступником міського 
голови квартирах, — зая-
вили тоді в СБУ, — опера-
тивники спецслужби вилу-
чили кокаін, амфетамин 

та маріхуану, раніше були 
задокументовані спроби 
реалізації ним наркотиків». 

Окрім того, пояснили жур-
налістам, що «Іванову ін-
кримінують... дві статті 

— крадіжку бюджетних 
коштів і розповсюджен-
ня наркотичних речовин. 
Справу про наркотики роз-
слідує поліція, і, незважаю-
чи на наше прохання взяти 
чиновника під варту, суд 
виніс рішення відпустити 
його під заставу, оскільки Т. Іванов у залі суду

Первые десятки кандидатов от партий

...Що стосується третього 
заступника вишгородського 
міського голови О. Рачин-
ського, то і його діяльність 
не оминуло судове розслі-
дування. 

2 травня 2018 р., як ми 
вже повідомляли, Вишго-
родський райсуд визнав 
його винним у вчиненні 
трьох адміністративних 
правопорушень, передба-
чених частиною 2 статті 
172-6 КУпАП та призначив 
адміністративне стягнення 
у виді штрафу у розмірі 100 
неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, 
що становить 1700 грн.

Суть порушень була в 
тому, що О. Рачинський у 
десятиденний строк з мо-
менту придбання майна 
(земельних ділянок) пись-
мово не повідомляв НАЗК 
про суттєві зміни у своєму 
майновому стані.

В будь-якій цивілізованій 
країні чиновник, звинува-
чений у злочині, можливо й 
не сяде у СІЗО, але точно 
не виконуватиме під час 
судового розслідування 
свої обов’язки. Але у нас 
країна особлива. І таке не 
просто можливо, а викори-
стовується як спеціальна 
корупційна технологія. 

Того чи іншого чиновника  
навмисне роками трима-
ють «на гачку» криміналь-
ної справи і цим самим 
змушують лояльно стави-
тися до певних зацікавле-
них осіб з правоохоронних 
органів або їх друзів. 

Всім про це добре відомо, 
але всіх, включаючи самого 
чиновника, це влаштовує. 
Адже він продовжує кра-
сти народне добро вже під 
«дахом» правоохоронців. І 
— разом з ними. 

Наш кор. 

«економічні» статті не 
передбачають тримання 
під вартою».

24 мая в Украине официально стартовала предвыборная кампания досрочных 
парламентских выборов в связи с указом президента Владимира Зеленского о 
роспуске действующей Верховной Рады VIII созыва.

Указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов был опубли-
кован 23 мая. В нем была также определена и дата их проведения — 21 июля. 
Закон о выборах народных депутатов также четко определяет график выборов. 
В частности, 10 июня в Украине стартовали досрочные выборы в Раду и пред-
выборная кампания.  

Практически все партии свои списки уже сформировали и опубликовали фа-
милии первых десяти (пяти) их членов. 

Публикуем имена, уже обнародованные партиями.  
«СЛУГА НАРОДА» 

Дмитрий Разумков — 
лидер партии;

Руслан Стефанчук — 
представитель президента 
в парламенте;

Ирина Венедиктова — 
юрист;

Давид Арахамия — во-
лонтер;

Галина Янченко — 
председатель Совета об-
щественного контроля при 
Национальном антикоруп-
цийному бюро Украины, 
председатель правления 
общественной организа-
ции «Антикорупцийний 
штаб»;

Михаил Федоров — ру-
ководитель digital-направ-
ления «Зе! Команды»;

Александр Корниенко 
— руководитель передвы-
борного штаба;

Анастасия Красносель-
ская — эксперт ОО «Центр 
протидії Корупції»;

Александр Ткаченко — 
генеральный директор «1 + 
1 Медиа»;

Жан Беленюк — борец 
греко-римского стиля, се-
ребряный призер Олим-
пийских игр 2016 года.

«ГОЛОС»
Святослав Вакарчук —  

лиидер «Океана Эльзы»;
Юлия Клименко — 

экс-заместитель министра 
экономики в правительстве 
реформаторов;

Кира Рудик — представ-
ляет IТ-индустрию, будет 
заниматься вопросами соз-
дания электронного госу-

дарства;
Ярослав Железняк — 

член SAGSUR, советник 
по вопросам связей с ор-
ганами государственной 
власти;

Александра Устинова 
— член правления «Цен-
тра противодействия кор-
рупции»;

Олег Макаров — управ-
ляющий партнер юридиче-
ской фирмы «Василь Ки-
силь и Партнеры»;

Ярослав Юрчишин — 
общественный активист 
и экс-председатель прав-
ления антикоррупционной 
организации Transparency 
International;

Сергей Рахманин — 
украинский журналист и 
заместитель главного ре-
дактора газеты «Зеркало 
недели»;

Соломия Бобров-
ская — экс-заместитель 
главы Одесской ОГА;

Ольга Стефанишина 
— заместитель министра 
здравоохранения Украины 
по вопросам европейской 
интеграции, которая нака-
нуне подала в отставку.

«ЕВРОПЕЙСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ»

Петр Порошенко — ли-
дер партии;

Андрей Парубий — спи-
кер Верховной Рады;

Ирина Геращенко — 
первая заместитель пред-
седателя Верховной Рады, 
бывшая руководительница 
гуманитарной подгруппы в 
ТКГ;

Михаил Забродский 
— командующий десант-
но-штурмовой войсками 
Вооруженных Сил Украи-
ны;

София Федина — пе-
вица, телеведущая, обще-
ственный деятель, волон-
тер;

Мустафа Джемилев — 
лидер крымскотатарского 
народа, политический за-
ключенный;

Яна Зинкевич — волон-
тер, командирка медицин-
ского батальона «Госпита-
льеры»;

Олег Синютка — пред-
седатель Львовской ОГА;

Ахтем Чийгоз — за-
меститель председателя 
Меджлиса, политический 
заключенный;

Иванна Климпуш-Цин-
цадзе — вицепремьер-ми-
нистр Украины по вопро-
сам евроинтеграции .

ВО «БАТЬКИВЩИНА»
Лидер партии Юлия Ти-

мошенко обнародовала 
лишь пять фамилий из 
списка своей политической 
силы:

Юлия Тимошенко;
Сергей Тарута — лидер 

партии «Основа», экс-гла-
ва Донецкой ОГА;

Валентин Наливайчен-
ко — экс-глава СБУ;

Сергей Соболев — нар-
деп от фракции «Батькив-
щина»;

Елена Кондратюк — 
нардеп от фракции «Бать-
кивщина».

«УКРАИНСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

ГРОЙСМАНА» 
Владимир Гройсман — 

премьер-министр;
Лилия Гриневич — ми-

нистр образования и науки;
Эмине Джапарова — 

первый заместитель ми-
нистра информационной 
политики;

Александр Саенко — 
министр Кабинета мини-
стров;

Евгений Нищук — ми-
нистр культуры;

Павел Петренко — ми-
нистр юстиции;

Сергей Марченко — 
экс-заместитель главы ад-
министрации президента;

Андрей Тетерук — за-
меститель руководите-
ля фракции «Народный 
фронт»;

Павел Яблонский — се-
кретарь Винницкого город-
ского совета;

Виктор Еленский — 
нардеп от «Народного 
фронта», заместитель 
председателя комитета по 
вопросам культуры и ду-
ховности.

«ОППОЗИЦИОННАЯ
 ПЛАТФОРМА —

 ЗА ЖИЗНЬ» 
Юрий Бойко — сопред-

седатель партии;
Вадим Рабинович — со-

председатель партии;
Виктор Медведчук — 

глава политсовета партии;
Наталия Королевская 

— нардеп (фракция «Оппо-
зиционный блок»);

Сергей Левочкин — нар-
деп (внефракционный);

Василий Нимченко — 
нардеп (фракция «Оппози-
ционный блок»);

Нестор Шуфрич — нар-
деп (фракция «Оппозици-
онный блок»);

Сергей Ларин — нардеп 
(фракция «Оппозиционный 
блок»);

Сергей Дунаев — нар-
деп (внефракционный);

Тарас Козак — нардеп 
(фракция «Оппозиционный 
блок»).

САМОПОМИЧ
Андрей Садовый — ли-

дер партии, мэр Львова;
Ольга Квасницкая — 

депутат Одесского горсо-
вета;

Александра Дрик — ан-
тикоррупционная активист-
ка;

Татьяна Бедняк — харь-
ковская волонтер и депутат 
облсовета;

Оксана Сыроид — ви-
це-спикер парламента;

Виталий Фидрин — ве-
теран АТО и предпринима-
тель из Тернополя;

Олег Березюк — нар-
деп, лидер фракции «Са-
мопомич»;

Николай Кмить — 
53-летний предпринима-
тель, основатель торговой 
марки «Моршинская»;

Татьяна Острикова — 
депутат «Самопомичи»;

Ольга Бабий — ви-
це-президент Ассоциации 
водоканалов Украины.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ 
«СВОБОДА»,

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОРПУС», «ПРАВЫЙ 
СЕКТОР», ОУН, КУН

Олег Тягнибок — лидер 
ВО «Свобода»;

Андрей Белецкий — ли-
дер Национального Корпу-
са;

Дмитрий Ярош — ко-
мандир Украинской Добро-
вольческой Армии;

Андрей Тарасенко — 
председатель Правого сек-
тора;

Руслан Кошулинский 
— вицеспикер Верховной 
Рады Украины VII созыва;

Богдан Бенюк — актер 

театра и кино;
Родион Кудряшов — ру-

ководитель центрального 
штаба партии «Националь-
ный Корпус»;

Александр Сыч — быв-
ший вицепремьер-министр 
Украины;

Пилип Ильенко — пред-
седатель Государственно-
го агентства по вопросам 
кино;

Юрий Сиротюк — ди-
ректор центра «Украинский 
студии стратегических ис-
следований».

«ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ» 

Анатолий Гриценко 
— лидер партии, эксми-
нистр-обороны;

Дмитрий Добродомов 
— народный депутат, ли-
дер партии «Народный 
контроль»;

Николай Томенко — ли-
дер партии «Родная стра-
на»;

Николай Катеринчук — 
лидер Европейской партии 
Украины;

Марина Соловьева —
адвокат и общественный 
деятель.

«СИЛА И ЧЕСТЬ» 
Игорь Смешко — лидер 

партии, экс-глава СБУ;
Елена Сотник — народ-

ный депутат от фракции 
«Самопомощь»;

Рефат Чубаров — пред-
седатель Меджлиса крым-
скотатарского народа;

Иван Мирошниченко — 
народный депутат от фрак-
ции «Самопомощь»;

Владимир Замана —  
бывший глава Генштаба 
ВС Украины;

Ольга Романюк — 
экс-заместитель министра 
ЖКХ;

Андрей Гайдук — заме-
ститель председателя Фон-
да госимущества;

(Закінченя на стор. 8)
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Мой город...

Рідне місто —
Вишгород
@RidneMisto

Доброго дня, шановна громадо!

Продовжуємо нашу рубрику освітлення бюджетних витрат Вишго-
родською міською радою з 20 по 31 травня.

Адвокатське бюро «Ірини Приходько» вкотре надало послуги з пра-
вової допомоги, адже юридичного відділу недостатньо — 14 000 грн.;
СПД Коваль М.І. — монополіст з послуг організації харчування у 
Вишгороді, цього разу отримав 21 985 грн. за організацію харчування 
до дня вiдзначення 74-ї річниці Перемоги над нацизмом;
ТОВ «Інститут Сумипроект» — за 106 000 грн. розробив документа-
цію для капітального ремонту доріг по вул. Богдана Хмельницького 
3 і 7;
ТОВ «БАСФОН» отримав аванс у розмірі 409 200 грн. на придбан-
ня матеріалів для реконструкції майданчику по вул. Богдана Хмель-
ницького, 4, загальна вартість проекту складає 1 364 000 грн., і як 
завжди, це допорогова закупівля. І як завжди це — наближені до 
мера люди. Одним із засновників цього підприємства є Максименко 
Андрій Іванович, вірний товариш Момота. Як же так трапилось, що 
монополісти Рублівські залишились не при справах на цьому об’єк-
ті?!;
Славнозвісний ТОВ «ГОРЕІНВЕСТБУД» також отримав аванс на 
придбання матеріалів для капітального ремонту покрівель житлових 
будинків по вул. Київській, 4 та 12, — 334 867 грн;
ТОВ «Дім і Сад» вкотре отримало можливість підзаробити на дер-
жавних закупівлях — 21 900 грн., до речі, директором цього під-
приємства є Костюченко Валерій Павлович, депутат Вишгородської 
міської ради;
ТОВ «Дніпробурсервіс» надав послуги з ремонту та обслуговування 
бюветів — 69 960 грн;
ТОВ «Кондор Логістик» продав бензин для автопарку міської ради 
на 29 470 грн., цікаво, чи є знижка для міськради, як для оптового 
закупівельника?;
ТОВ «ЛIГА ЗАКОН 1» надали інформаційних послуг на 6205 грн.;
ТОВ «ЛУМІНА» надали камерам відеоспостереження доступ до ме-
режі інтернет за 3580 грн.;
На програму «Безпечне місто» продовжують виділяти кошти, цього 
разу 355 193 грн. 
За розробку кількох проектних документацій ТОВ «ДОРТРАНС» от-
римав 166 380 грн., зокрема на проект капітального ремонту скверу 
по Алеї Поташника та по вул. Симоненка;
ФОП Бондарук О. В. навивозив сміття на 106 573 грн.;
ФОП Навроцький О. В. наперевозив пасажирів на 17 000 грн.;
ФОП Новоселецький І. В., монополіст з постачання цифрової техніки, 
напридбавав принтерів та диктофонів для міськради на 41 096 грн.;
ФОП Отрошенко В. А. надав послуг з коронування та видалення ча-
стин дерев у місті на 48 163 грн., можливо це йому жителі зобов’язані 
за ті нещасні обрубки, що колись звались деревами…
ФОП Павловський В. В. очистив проїзні частини у місті від нанотех-
нологій Олексія Вікторовича — 53 644 грн.;
ФОП Позняк Йосип Йосипович допоміг Бондаруку з вивезенням сміт-
тя — 101 334 грн.;
Наші майданчикові монополісти Рублівські отримали ще 372 560 грн. 
за свою роботу з покращення естетичного вигляду, нагадаємо, що 
за каденцію Момота вони напрацювали більше ніж на 20 мільйонів 
гривень;
ФОП Рябов В. М. розробив скульптурні композиції «Крокодил Гена та 
Чебурашка» та «Золотий ключик» за 60 936 грн.;
ФОП Сидоренко О. В. отримав свою «місячну зарплатню» за дого-
вором із міськрадою — 14 722 грн., у його обов’язки входить чергу-
вання та санітарне обслуговування приміщень міськради. Цікаво, чи 
числиться він у штаті?!;
ФОП Супрун А. Л., монополіст із будівельних робіт з заміни вікон по 
місту, отримав ще 197 053 грн.;
ФОП Темнохудов М. В. заправив та відновив картриджів для прин-
терів на 11 760 грн.;
І на останок, ТОВ «Беназір-Сервіс», підприємство Миколи Івановича 
Коваля, того самого, котрий минулого тижня хвалився активістам ГО 
«Стоп Корупції», «Чистий Шлях» та «Спільна Варта» тим, що він по 
всьому місту зробив дороги, чомусь промовчавши, що ремонт відб-
увся за гроші громади, і лише після прямого запитання зізнався, що 
була лише усна домовленість, але нічого ще не заплатили і навіть не 
знає, чи заплатять. Розмова відбулася 28 травня 2019 року, і саме у 
цей день Микола Іванович отримав свої 319 785 грн. згідно з догово-
рами №4, 5 та 6 від 23.05.19.
Все вищезазначене — допорогові закупівлі проведені без залучення 
аукціонів, звичайні підприємці мають змогу працювати із Вишгород-
ською міською радою лише якщо кошторис дуже незначний та наші 
можновладці не бачать в ньому свого інтересу.
#цифратижня_вишгород #вишгород_закупівлі

Алена Корчевая Теперь крокодил Гена и Чебурашка за 60к 
помогают Рубливским «покращувати» детские площадки

Александр Фролов Щось я пропустив з приводу доріг, так а 
дороги де? Чи то я не там десь їжджу. 

Сегей Гладкий Юридичних послуг на 14000 грн.)) цікаво що 
це за послуги та навіщо тоді міськраді юридичний відділ?

Роман Кабанов Славнозвісний ТОВ «ГОРЕІНВЕСТБУД» та-
кож отримав аванс на придбання матеріалів для капітального 
ремонту покрівель житлових будинків по вул. Київській, 4 та 
12, – 334 867 грн; 
Да ну, Киевская 4 вы не ошиблись? 

Роман Кабанов Пи...дежь!!!

Рідне місто — Вишгород

Роман Кабанов все равно пи...дят!!! 

Рідне місто — Вишгород Роман Кабанов кто?

Роман Кабанов Рідне місто — Вишгород кто это вы-
делил, конечно. 

Роман Кабанов Станислав Сергеевич просто ни 
кто не знает на что именно выделили, крышу дела-
ли сами, подьездные ступеньки сами, как не было 
средств на это, вот что они хотят делать. Или хотеть 
и делать разные вещи 

Станислав Сергеевич

Є в нашого міста свій інтернет 
сайт, навіть не один, їх три:
1. http://vyshgorod.osp-ua.info/
2. http://vyshgorod-rada.gov.ua/
3.http://www.vyshgorod-mrada.
gov. ua/
Перший був створений у 2004 
році, другий у 2014, а третій у 
2019. 
Якщо перехід на більш сучас-
ну платформу у 2014 році був 
обґрунтований необхідністю мо-
дернізації, то створення третього 
порталу у 2019 році ставиться 
під сумнів, адже зміни відбулись 
не на кращу сторону: основою 
третього сайту стала та ж сама 
CMS система — WordPress, що й 
на попередньому сайті, був ство-
ренний навіщось новий домен та 
багато інших дрібних неприємно-
стей. 
Беручи до уваги ці моменти ви-
никає питання: за що заплатили 
Новоселецькому 68 000 грн ? За 
хромий клон попереднього сайту 
навіть без сертифікату безпеки? 
А 5560 грн щомісяця? За сухий 
текст і пошуковий модуль, який за 
запитом видає не окремі сторін-
ки, а всю інформацію на одній? 
Це не просто не смішно, це вже 
дуже і дуже сумно. 
Та це ще не все.
На початку 2018 року міська рада 
уклала із ФОП Новоселецьким І. 
В. договір №4/ТП, суттю якого є 
запит міськради на заповнення 
модулів сайту rozumnemisto.org. 
Він дуже схожий на фейсбук, але 
для місцевого самоврядування. 
Створюється профіль міста та 
адміністратори/модератори мо-
жуть наповнювати цю сторінку 
інформацією та активними моду-
лями на кшталт петицій.
І. В. Новоселецький створив 
сторінку міста на цьому порталі 
та вів її аж 2 місяці! 
На даний час остання створена 
новина датується 17.04.2018 р! 
Але кошти за утримання цієї 
сторінки ФОП Новоселецький 
І. В. отримує кожного місяця і з 
2019 року вартість обслуговуван-
ня зросла на 125 грн. — до 2625 
грн! Щомісяця! 
І на сьогодні витрачено вже 40 
500 грн на вітер, без перебіль-
шення, адже ніяких наповнень не 
було! Кожен прийом акту викона-
них робіт підписується головним 
розпорядником бюджетних кошт 
— мером.

Плітки? Наклеп?
#вишгород_закупівлі

Микола Онуфрієв Плітки 
І наклепи виключаю, це 
в когось руки липнуть до 
коштів платників податків

Наші гроші О. Момот і його 
друзі дерибанять між собою?..
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52-а сесія міськради

М. Артеменка, а також проінфор-
мував присутніх про те, що їх 
релігійна громада, якій вже біль-
ше п’яти років, за чотири остан-
ніх вже побудувала три храми 
на Вишгородщині. Однак, цього 
недостатньо і хоче побудувати 
четвертий. Причому — на 9-ти 
сотках, які знаходяться, прак-
тично, на Набережній Київського 
моря. Точніше — по дорозі на На-
бережну, поряд з тим місцем, де 
вже кілька років розташовано мо-
тузяний парк. І нагадав присутнім 
«шлях, яким пройшла наша цер-
ковна громада до сьогоднішньої 
важливої сесії». 

Коротше кажучи, отець говорив 
довго, барвисто і витіювато. Щоб 
ви, шановні читачі, могли уявити 
наскільки, процитую лише кілька 
речень з цієї промови: «...Вже 
третій раз в останні два роки 
ми виносимо це питання на го-
лосування, на розгляд місцевих 
депутатів. Оскільки наша спра-
ва ліпше молитися й служити 
Богу й людям, а не розбиратися 
в підводних каміннях, які вини-
кають в плані винесення і вирі-
шення питань про виділення 
земельних ділянок, ми стикну-
лися з певними труднощами. Ми 
запропонували земельні ділянки, 
які місцеві громади не були го-
тові віддати на звернення храму 
Божого. Ми почули їхню думку, її 
врахували, ні в якому випадку не 
йшли на конфлікт. Подякували, 
вислухавши і отримавши пев-
ний досвід, ми відмовилися і ні в 
якому разі ні на які конфлікти не 
йшли і не намагалися цього зро-
бити. Зрозумівши ці помилки, які 
були допущені, ми ще раз, як це 
було неодноразово, звернулися 
безпосередньо до пана голови 
(О. Момота — авт.), так само, 
як і звертався безпосердньо до 
нього високопреосвященніший 
митрополит львівський влади-
ка Макарій, колишній блажен-
нійший настоятель Української 
Автокефальної Православної 
Церкви, який разом із святійшим 
Філаретом в Константинополі 
минулого року виборював для 
нашої держави право на Поміст-
ну Православну Соборну Церкву 
України!

Земля: громадянам роздали, церкві в запропонованій 
цільове призначення п’яти ділянок під забудову

Так само, як і два тижні тому, 
звертався безпосередньо ли-
стом офіційним з печаткою і під-
писом до пана голови. Хотілося 
б, звичайно, пані Тетяно, якщо 
можна, щоб також цей лист був 
висвітлений, щоб люди мали 
можливість ознайомитися з 
ним... Звертався з проханням 
підтримати як депутатський 
корпус, так і пана голову твер-
дим рішенням, врешті-решт, 
і підтримкою твердою щоб 
врешті-решт, земельна ділянка, 
яка була запропонована... Влас-
не кажучи, Олексій Вікторович, 
дякую вам, що ви підтримали і 
вказали де можна було її вибра-
ти, яка вже не є, сподіваюсь, ні 
конфліктною, ні пересічення нія-
ких інтересів немає там, гарне, 
охайне місце... Отож, всі вони 
зверталися, депутати шановні, 
і до вас, і до пана голови з про-
ханням підтримати це рішен-
ня...».

Ну, і так далі.    
До речі, зауважу, що за кіль-

ка днів до сесії секретар ради 
Т. Бражнікова повідомила у 
Facebook, що «земельна» комісія  
винесла позитивне рішення 
щодо цього проекту рішення. На 
що більшість мешканців міста, які 
відгукнулися на цей пост, відреа-
гували дуже бурхливо.

А от як прокоментували 
цю новину адміністратори 
Facebook-сторінки «Рідне місто 
— Вишгород», продублювавши 
повідомлення Т. Бражнікової:

«Попы снова атакуют. 
Так как благодаря жителям 

города, у них не получилось вту-
лить свою церковь в лесу возле 
СТ «Энергетик», они попыта-
лись сделать это возле ЖК «Бе-
резки» на парковке... Но и от-
туда их погнали, учебниками по 
астрономии и физике. 

Теперь попы решили забрать 
у нас кусок зеленой зоны возле 
набережной. Возле того места, 
куда все идут отдохнуть от 
зданий и строений, и посмо-
треть та траву, зелень и воду. 

Наше мнение — церквей, всех 
конфессий, в городе и так до-
статочно. 

А какое мнение у вас?».

Оцю галявину о. Андріан вирішив «прикрасити» новим храмом... А тут храм  з’явився наступного дня після сесії...

ПІДСТАВИЛИ ДРУГУ ЩОКУ 
І ПОДЯКУВАЛИ МОЛИТВОЮ
Оскільки половина сесійної 

зали зранку заповнили прихо-
жани релігійної громади Парафії 
Покрови Пресвятої Богородиці 
Київської єпархії УАПЦ, а пи-

7 травня ц. р. відбулася чергова сесія міської ради з таким порядком денним:
1. Про дострокове припинення повноважень депутата міськради М. Підвисоцького.
2. Про затвердження Положення про цільовий фонд міськради.
3. Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська 

агломерація».
4. Про затвердження акта приймання-передачі квартири № 61 у будинку № 2-Д по пр-ту Т. Шев-

ченка у м. Вишгороді.
5. Про скасування рішення виконкому від 08.11.2018 р. №333.
6. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, 

побутового, соціально-культурного, іншого призначення...
7. Про затвердження ДТП земельної ділянки по вул. Парусна площею 36,00 га.
8. Про внесення змін до ДТП земельної ділянки по вул. Шолуденка.
9. Про внесення змін до рішення міськради №49/28 від 07.02.2019 року (Трухіну В.О.)
10. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для 

продажу (ТОВ «ФАРМАСКО»).
11-13. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність: Аксьонову А. О.; Бондару О. Ю., Волкову В. В., Романичеву М. В.; Боршняніну 
В. А. та Школьній Р. О.

14. Про надання згоди на розробку техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки на місцевості в спільну сумісну власність відповідно до часток Боршняніну 
В. А. та гр. Школьній Р. О.

15-25. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність: Вітюку І. В.; Василенку А. А. (оренда); Дзісь І. А.; Дубицькому Ю. І.; Зайцеву 
В. В.; Кульбабі В. А.; Кравцовій І. О.; Походощук Т. М.; Лук’яненку С. Є.; Левченко С. М.; Панову 
В.К., Школьному М. Я.

26. Про надання згоди на розробку техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки на місцевості в спільну сумісну власність відповідно до часток Панову В. К. 
та Школьному М. Я.

27-33. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність: Пироженку В. А.; Поломошнову В. Г.; Панченку О. О.; Данилову А. Є., Сліпусі 
О. М., Анташкевич І. А., Китченко В. О., Лісовіну О. В., Карякіній О. О., Науменку В. О.; Ремажевсь-
кій Л. В.; Роговенку О. І.; Селюку Ю. М.

34. Про надання згоди на розробку техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки на місцевості Селюку Ю. М.

35-41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність: Сенченку А. В.; Сущенко Т. М.; Сергійчуку Ю. К.; Торшиній К. М.; Шелест Г. 
Ф.; Андрусенку А. А.; Кравченку С. В.; 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-
ки в постійне користування РО «Релігійна громада Парафія Покрови Пресвятої Богородиці 
Київської єпархії УАПЦ...».

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-
ки в оренду ПрАТ «Київобленерго».

44-49. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у влас-
ність: Авагімяну А. С.; Базюку А. М., Базюку О. М., Лутовиновій Г. М., Лутовинову К. І.; Вакуленку 
М. А.; Вейді Р. А.; Вінніковій Н. М.; Кононенко І. П.

50-52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове 
призначення яких змінюється гр. Калінкіна М. М. площею 0,8000 га, 0,1000 га, 1,2000 га та площею 
0,2500 га і 0,2500 га; Кулініч О. П.

53-60. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у влас-
ність: Нижнику В. А.; Масановцю Я. В.; Сеньовському П. В.; Сербіну В. І.; Собачко В. В. та Моро-
зовій І. С.; Тимку О. О.; Ткачуку В. М.; Трохимчуку О. М.

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове при-
значення якої змінюється ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000».

тання, яке їх цікавило стояло в 
порядку денному лише під но-
мером 42, головуючий О. Момот 
запропонував його обговорити 
першим. 

Йшлося, нагадаю, про надан-
ня дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,9 га 
в постійне користування цій регі-
гійній громаді. 

Вийшовши до мікрофону, отець 
Андріан Іващенко почав, чомусь, 
із згадки про депутата райради 
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Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення

 якої змінюється гр. Калінкіну 
М.М. (площею 0,8000 га, площею 

0,1000 га, площею 1,2000 га) 
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.
Парчук В. Г. 
Підвисоцький М. О.
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. А.
Шока А. М.
Шубка В. І.
Шубко І. В. 

за
проти

за
відсутній

за
утримався

за
за

відсутній
за
за
за

відсутній
проти

за
за
за
за
за

утримався
проти
проти

відсутній
не голосував

відсутній
за

відсутній
за
за

відсутній
за

утримався
за
за

не голосувала

Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення

 якої змінюється гр. Калінкіну 
М.М. (площею 0,2500 га, 

площею 0,2500 га) 

О. Момотом ділянці на вул. Набережній відмовили,
 М. Калінкіну багатоповерхівками — змінили

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.
Парчук В. Г. 
Підвисоцький М. О.
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. А.
Шока А. М.
Шубка В. І.
Шубко І. В. 

за
проти

за
відсутній

за
утримався

за
за

відсутній
за
за
за

відсутній
не голосувала

за
за
за
за
за

утримався
утримався

за
відсутній

не голосував
відсутній

за
відсутній

за
за

відсутній
за

утримався
за
за

не голосувала

Думки з цього приводу у біль-
шості коментаторів цього посту-
теж виявилися прямо протилеж-
ними колективній думці більшості 
членів «земельної» комісії.

Що стосується обговорення пи-
тання у сесійній залі, то Т. Войто-
вич зауважила, що храмів у місті 
достатньо, а керівник громадсь-
кої ради при Вишгородській РДА 
В. Дулапчій запропонував о. Ан-
дріану побудувати новий храм на 
вул. Шолуденка (біля мікрорай-
ону ГАЕС), де будується новий 
житловий масив, який буде скла-
датися з 13-ти багатоповерхівок і 
де немає жодного храму.

В. Дулапчія підтримала Т. 
Бражнікова, яка, зокрема, зау-
важила: «...Я хотіла одразу ска-
зати, що в цій каденції вже було 
декілька рішень прийнято щодо 
виділення земельних ділянок під 
будівництво храмів. Це в центрі 
міста, досить велика ділянка, і це 
під будівництво храму також 100 
кв. метрів, мені здається, це одна 
сотка була, прямо на вході до цієї 
зони паркової й до входу на на-
бережну. Місце, яке пропонуєти 
ви, знаходиться від того місця, де 
вже виділена ділянка під храм, 
ну, метрів 200-300 максимально.

Чому я написала пост? Мені, 
до речі, дуже, ну, образливо чути 
по відношенню до тих людей, 
які взяли участь в обговоренні, 
що ви їх називайте фейс-бо-
тами. Тому, що майже всіх цих 
людей я знаю особисто. І це їх 
думка про цю ситуацію. Більше 
того, — вони не висловлювали 
свою позицію проти будівництва 
храму, вони висловили заува-
ження щодо місця. Тому, що це 
залишилася зелена зона, одна з 
небагатьох, яка, фактично, є вхо-
дом до набережної. Поруч знахо-
диться мотузковий парк. Тобто, 
вона спортивно-розважальна ця 
набережна. І поруч є вже храм. 
У мене інша була пропозиція. На 
сьогоднішній сесії розглядається  
питання щодо семи ділянок під 
зміну цільового призначення на 

будівництво багатоповерхових 
будлинків. Всі ці будинки знахо-
дяться на вулиці Шолуденка. Це 
фактично нове місто в нашому 
місті. Чому не розглянути питан-
ня виділення землі під будівни-
цтво храму там? В цій зоні, де 
будуть люди і де немає жодного 
храму? В цій частині? У нас така 
пропозиція: жодного заперечен-
ня щодо будівництва храму чи 
храмів немає. Але щодо місця 
конкретно наша фракція не змо-
же це підтримати».     

У відповідь О. Момот зауважив, 
що «там (на вул. Шолуденка — 
авт.) скрізь захисні зоні ЛЕП і там 
місця немає».  

Кінець-кінцем, проект рішення, 
про який йдеться, поставили на 
голосування, але його підтрима-
ли всього 12 депутатів: С. Жа-
дан, О. Кучмій, О. Лісогор, Б. 
Матко, М. Мельник, О. Момот, 
В. Нижник, В. Парчук, С. Пін-
чук, В. Сардак, А. Тютюнник та 
В. Шубка.

Чому ці депутати виступили за 
будівництво нового храму саме 
в цьому місці залишається лише 
здогадуватися.

...А прихожани о. Андріана, по-
чувши результати голосування, 
хором заспівали «многіє літа»...

Наступного дня біля 
пам’ятнику чорнобильцям 

з’явилася капличка...
Капличку привезли вночі і вста-

новили на тому місці, про яке зга-
дала на сесії Т. Бражнікова. 

Чому саме вночі — незро-
зуміло, але одразу після цього 
на місці з’явився В. Дулапчій і в 
звичній для нього веселій манері 
відзняв про цю подію невеликий 
відеосюжет, який одразу ж виста-
вив на сторінці «Рідне місто — 
Вишгород» у Facebook. 

З репортажу В. Дулапчія (мо-
вою оригіналу): «Не успели утих-
нуть вчерашние страсти по 
поводу установки новой церкви 
в городе.., видимо после вчераш-
ней сессии батюшки зрозумилы, 
что народ против их крестов, 

церквей и всего, но для того, 
чтобы застолбить место, но-
чью привезли вот такой вот са-
рай деревянный... Теперь у нас 
будет стоять вот этот сарай 
с куполом и с крестом, так как 
церковь здесь построить у них 
объективно вряд ли получится. 
Потому, что здесь куча комму-
каций, красные линии дорожные 
и все такое прочее... И теперь 
будут собирать бабло на по-
стройку... храму на честь свя-
того киевского князя Ярослава 
Мудрого... Эту земельну дилян-
ку выдали в постийне корысту-
вання, тобто для будивныцтва. 
Але по факту це земля комму-
нальной власности и никто не 
мае права встановлюваты ци 
сараи с хрестами или без, ку-
полами, и вести здесь будь-яку 
комерцийну дияльнисть. Якщо 
вони хочуть вести якусь комер-
цийну дияльнисть, то повынни 
отрыматы дозвил выконкому 
на встановлення малои архи-
тектурной формы. Потому, 
что это — МАФ.   

Курирует это направление  
депутат горсовета, — сейчас 
будте смеяться, угадайте от 
какой партии, — конечно же от 
партии Блока Юлии Тимошен-
ко Артем Тютюнник. Потому, 
что батюшка ему пообещал, 
что на колоколе новой церквы 
буде выкарбувано имя великого 
фундатора православной церк-
вы Артема Володымыровыча 
Тютюнника...».

Більше про плани святих отців 
щодо побудови чи не побудови 
на цьому місці церкви обіцяємо 
вам, шановні читачі, розповісти в 
наступному номері нашої газети.

НАЗУСТРІЧ ЗАБУДОВНИКУ,
НА ШКОДУ ГРОМАДІ 

А ще народні обранці на цій 
сесії затвердили проекти земле-
устрою щодо відведення п’яти 
земельних ділянок, цільове при-
значення яких змінюється забу-
довнику М. Калінкіну. Які розта-
шовані на вул. Шолуденка (№61 

порядку денного). Це — той са-
мий ЖК «Французький бульвар», 
який депутатська більшість бла-
гословила на 50-й сесії міської 
ради, що відбулася 28 лютого 
ц. р. Коли проголосувала за за-
твердження детального плану 
території земельної ділянки по 
вулиці Шолуденка (напроти «Ка-
рату», поряд з масивом ГАЕС). 

Ми детально описали це голо-
сування в №2(329) нашої газе-
ти від 15 березня ц. р. На весь 
розворот в кольорі показали як 
приблизно будуть виглядати ще 
дев’ять будинків, які збирається 
побудувати тут гр. М. Калінкін і 
навіть помістили на цих будинках 
портрети депутатів, які проголо-
сували за цей проект рішення. 
Запропонувавши повісити їх ре-
альні портрети на вже збудова-
них будинках і не знімати їх до 
наступних виборів. Щоб вишго-
родці запам’ятали кого більше ні 
в якому разі не можна обирати 
депутатом міськради. Нагадує-
мо: це були О. Баланюк, Г. Бул-
гакова, Т. Войтович, С. Жадан, 
О. Клавдієнко, Д. Корнійчук, 
М. Кравченко, О. Кучмій, В. Лі-
согор, О. Лісогор, Б. Матко, М. 
Мельник, О. Момот, О. Поліщук, 
Ю. Попов, Б. Руденок, В. Сар-
дак, А. Тютюнник, А. Шока і В. 
Шубка. 

Однак, наші статті, — прикра-
шені їх кольоровими портретами 
чи без таких, — цим депутатам — 
як мертвому припарка. Як кажуть 
наші російські «брати» — «А Ва-
ська слушает да ест...».

Нижче — прізвища депутатів, 
які вже на цій сесії проголосу-
вали за зміну цільового призна-
чення п’яти земельних ділянок, 

3221810100:01:104:6003) 
3221810100:01:104:6002)

3221810100:01:100:6001

3221810100:01:104:0020

3221810100:01:092:6002

?

на яких вже побудовані і ще бу-
дуть побудовані ці будинки. Як 
бачите, це ті самі депутати «мо-
мотовської твердої більшості». 
До яких, правда, долучився В. 
Костюченко (мабуть, замість від-
сутнього О. Поліщука) та в дру-
гому випадку В. Парчук. В. Пар-
чук проголосувала «за» швидше 
за все тому, що на земельних 
ділянках з кадастровими номе-
рами 3221810100:01:104:6002 та 
3221810100:01:104:6003 будинки 
вже побудовані.  

Єдине, що нам не зовсім зро-
зуміло, це ситуація з земельною 
ділянкою з кадастровим номе-
ром 3221810100:01:092:6002. В 
проекті рішення зазначено, що 
її площа — 0,8 га (рішення сесії 
по цьому питанню на офіційно-
му сайті міської ради, чомусь, 
взагалі відсутнє). Однак, на пу-
блічній кадастровій карті відо-
бражається ділянка, площа якої 
значно перевищує 8 соток. Чому 
— незрозуміло.       

ВЛАСНИКУ 
ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000»

ЗНОВУ ВІДМОВИЛИ...
А от за проект рішення «Про 

затвердження проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється ТОВ «ЕКОПРО-
ЕКТ-2000» проголосували лише 
четверо депутатів: С. Пінчук, Б. 
Матко, М. Мельник і О. Момот.

Переважна більшість інших 
не голосувала або утрималась 
зовсім не тому, «що принципові». 
А тому, що, навпаки, вкрай бес-
принципні. І — жадібні... 

Втім, роздуми на цю тему чи-
тайте на стор-х 6-7.

В. Борзовець 

Вул. Шолуденка
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Депутати не підтримують зміну цільового
«Екопроект-2000» не тому, що занадто 

ЩОДО РОЗДАЧІ ЗЕМЛІ
З порядку денного ми вибрали  

півтора десятка питань, в яких 
іде мова  про безкоштовну розда-
чу земельних ділянок, площа 
яких перевищує 5 соток.

Це, по-перше, питання про 
надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 
у власність:

— Антіпову І. О. площею 0,07 
га для житлового будівництва  
(присадибна ділянка) (№15);

— Бочарнікову Д. В. площею 
0,1200 га у власність для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС 
(№17);

— Іщук С. В. орієнтовною пло-
щею 0,1200 га по вул. Шолуденка 
для ведення особистого селянсь-
кого господарства (№23);

— Скляренко В. І. орієнтовною 
площею 0,1233 га для ведення 
ОСГ в мікрорайоні ГАЕС (№26);

По-друге, про надання згоди 
на розробку техдокументації 
із землеустрою щодо встанов-
лення (відновлення) меж зе-
мельної ділянки на місцевості 
(в натурі):

 —   Ткаченко М. П. орієнтовною 
площею 0,1000 га для подальшої 
передачі у власність з метою жит-
лового будівництва (присадибна 
ділянка), в мікрорайон ГАЕС по 
вул. Покровська, 1 (№29);

По-третє, про надання дозво-
лу на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки в оренду:

 — ТОВ «ТСК-ЦЕНТР» площею 
0,1092 га для укладення догово-
ру оренди терміном на 49 років 
на вул. Шлюзова для розміщен-
ня та експлуатації основних, під-
собних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промис-
ловості (№31);

По-четверте, про затверджен-
ня техдокументації щодо вста-
новлення (відновлення) меж 
земельної ділянки на місцево-
сті (в натурі)  та передачі її у 
власність:

— Нестеренко В. П. пло-
щею 0,0578 га для житлово-
го будівництва (присадибна 
ділянка), (кадастровий номер 
3221810100:01:122:6006) на вул. 
Глібова, 31 (№43);

По-п’яте, про затвердження 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
та передачі її у власність:

— Пилипенко Т. П. площею 
0,1000 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:132:0160) для 
житлового будівництва (приса-
дибна ділянка), на вул. Шевченка 
(№45);

— Підлісній І. П.  площею 
0,1000 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:031:6008) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС 
(№46);

 — Тарадей А. С. площею 
0,1000 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:031:6010) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС 
(№51);

По-шосте,  про затверджен-
ня проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
цільове призначення якої змі-
нюється:

— Штутман В. В. площею 
0,0881 га (кадастровий номер 
3221810100:01:013:6006),  з для 
житлового будівництва (приса-
дибна ділянка) на для розмі-

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

щення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій) в 
мікрорайон «Дідовиця» (№54).

...Що стосується чотирьох осіб, 
яким пропонується надання до-
зволів на розробку проектів зем-
леустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок у власність (І. 
Антіпов, Д. Бочарніков, С. Іщук та 
В. Скляренко), то нам вже відо-
ма В. Скляренко.  Оскільки ми її 
історію достатньо детально опи-
сали у минулому номері нашої 
газети від 3 квітня ц. р. І навіть 
проілюстрували фотографією. 

Нагадаємо: минулого разу Віра 
Іванівна Скляренко звернулася 
до міської ради з проханням дати 
їй дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 10 со-

ток. Близький родич Віри Іванівни 
(начебто зять) спочатку побуду-
вав будинок. Чи була для цього 
йому (чи Вірі Іванівні) виділена 
земельна ділянка з відповідним 
цільовим призначенням нам так 
і залишилося невідомим, хоча 
цього разу цей громадянин прий-
шов на перше засідання «земель-
ної» комісії. Так от, побудувавши 
будинок, зять Ніни Іванівни са-
мовільно прирізав собі ще 10 
соток, загородивши їх парканом. 
І лише після цього звернувся до 
міськради з проханням виділити  
йому ці сотки безкоштовно.

Втім, цілком можливо, що Скля-
ренки прирізали собі не 10 соток, 
а більше. Тому, що цього разу, як 
бачите, вони попросили узакони-
ти вже не 10 соток, а більше два-
надцяти. Отака от цікава історія. 

Самі Скляренки, до речі, цю 
дику ситуацію вважають цілком 
нормальною і не бачать в своїх 
діях нічого дивного. Це ж так ло-
гічно — захопити «нічийні» сотки 
поряд з будинком, загородити їх, 
а потім вимагати в депутатів їх 
надати безкоштовно... Тож, по-
бачимо чи підуть назустріч Скля-
ренкам депутати цього разу. 

...В проекті рішення по І. 
Антіпову зазначено, що мова йде 
про присадибну ділянку площею 
0,07 га.

Однак, в проектах рішень щодо  
Д. Бочарнікова та С. Іщук, які 
хотять по 12 соток відповідно в 
мікрорайоні ГАЕС та на вул. Шо-
луденка, таких зауважень немає. 
Тож, що це за земельні ділянки? 
І чому Д. Бочарніков та С. Іщук 
хотять їх безкоштовно отримати?  
Можливо, ми почуємо про це на 
сесії? 

Також цікаво було б почути 
пояснення депутатів чи самого 
М. Ткаченка щодо його 10 соток, 
на яких він зібрався будувати та 
обслуговувати жилий будинок, 
господарські будівлі та споруди. 
Чи дійсно вони є присадибною 
ділянкою?

Щодо ТОВ «ТСК-ЦЕНТР».
Вул. Шлюзова знаходиться на 

території нижньої промзони. Тієї 
самої, яку кандидат в міські голо-
ви Вишгорода О. Момот в 2015 
р. твердо обіцяв звільнити від 
промислових підприємств і забу-
дувати чи то парками, чи то ко-
теджами. Навіть малював на під-
твердження своїх обіцянок різні 
кольорові малюнки в своїй газеті.

Однак, протягом кількох років 
після того, як вишгородці за 
нього проголосували, на сесіях 
міськради замість того, щоб роз-
глядати питання щодо переносу 
на територію верхньої промзони 
вже існуючих підприємств, депу-
тати регулярно розглядають пи-
тання про надання вже існуючим 
там підприємствам земельних 
ділянок в оренду. Причому — на 
49 років. 

Іншими словами, О. Момот 
замість того, щоб виконувати свої 
обіцянки, робить прямо проти-
лежне: унеможливлює звільнен-
ня нижньої промзони навіть для 
своїх, будемо сподіватися, більш 
порядних і чесних наступників.  

Це — для тих пенсіонерів та 
пенсіонерок, яких наш міський 
голова через різні придумані ним 

кишенькові благодійні фонди під-
куповує простроченими йогур-
тами. Бо молоді, яка змушена 
возити діток  у київські дитсад-
ки та годинами просиджувати в 
поліклініці у чергах до лікарів, і 
так давно все зрозуміло...

Що стосується громадян, яким 
пропонується вже затвердити  
проекти землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок та 
передати їх у власність (Т. Пили-
пенко, І. Підлісна, А. Тарадей), 
то, що якщо вони вже пройшли 
по дві сесії, перевіряти як саме та 
чому вони отримали по 10 соток 
немає сенсу.

В. Штутман, як зауважив голо-
ва «земельної» комісії А. Шока на 
її засіданні, є учасником АТО.

ТО ЩО Ж 
З ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000»?
Тепер щодо проекту рішен-

ня, який стоїть останнім в по-
рядку денному, а саме — «Про 
затвердження проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється ТОВ «ЕКОПРО-
ЕКТ-2000». 

Мабуть для багатьох наших 
читачів, які не дуже добре розби-
раються в залаштунковій депу-
татський «кухні» незрозуміло, що 
відбувається. Адже вони бачать, 
що цей проект протягом останніх 
півроку виноситься на розгляд 
майже кожної сесії, але депутат-
ських голосів для його прийняття 
весь час чомусь не вистачає. Пи-
тання: чому?

Що лежить на поверхні
Поверхове пояснення вкрай 

просте. Якісь бізнесмени, влас-
ники (засновники) ТОВ «Еко-
проект-2000», замість того, щоб 
вести бізнес за допомогою «ек-
сплуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисло-
вості» вирішили на земельній 
ділянці в півтора гектара побу-
дувати кілька житлових будинків. 
Для чого й звернулися до міської 
ради з проханням змінити цільо-
ве призначення земельної ділян-
ки.

Земельна ділянка, про яку 
йдеться, знаходиться за адресою 
вул. Ватутіна, 100. Це — на самій 
Горі, неподалік від недавно збу-
дованого ЖК «Чотири карати». 
Однак, на відміну від ЖК «Чотири 

нашого міста. Підреслюючи його 
природну красу та особливості. 

Натомість, є Генплани, які 
приймаються і міняються в за-
лежності від «хотєлок» влади, 
забудовників, депутатів, і які ні в 
якому разі не розглядають місто 
як один архітектурний ансамбль.  
А просто з одного боку — «уза-
конюють» те, що комусь вдалось 
«пробити» й побудувати, а з ін-
шого — те, що «пробити» й побу-
дувати ще хочеться. 

І от, у такій непростій ситуації 
знаходяться люди, які стають 
на заваді ненажерливим влас-
никам ТОВ «Екопроект-2000», 
які вирішили з причини власної 
жадібності перекваліфікуватися з 
переробників і машинобудівників 
в забудовники. Це — міські де-
путати. Вони, незважаючи ні на 
що, вперто не голосують за зміну 
цільового призначення земель-
ної ділянки для ТОВ «Екопро-
ект-2000».  Начебто тому, що по-
важають місто і містян. І дбають 
не про власний інтереси, а про 
місто, в якому жити їх  дітям... Ну, 
і так далі.   

Насправді все — точнісінько 
навпаки.

А тепер — те, 
що за лаштунками

Останнім часом дуже модною 
стала професія громадського ак-
тивіста. Дивне словосполучення, 
правда? Тому, що громадський 
активіст — це не профессія. Це 
— поклик душі. Справжні громад-
ські активісти ніколи не ставлять 
перед собою мету заробити гро-
ші. Вони протестують, виходять 
на мітинги та беруть участь у 
протестних заходах зовсім з 
іншої причини: тому, що нена-
видять брехню, спекуляції, не-
справедливість. Вони борються 
з корупціонерами та свавіллям 
чиновників безкорисно. Тому, що 
хочуть жити в нормальній євро-
пейській державі, де панує закон 
і єдині правила гри для всіх. 

Але є «активісти», які зробили 
протестні акції своєю професією. 
Для того, щоб цим заробляти і за-
робляти непогано. 

Це не лише нещасні домого-
сподарки та пенсіонери, які вихо-
дять на проплачені мітинги для 
того, щоб якось звести кінці з кін-
цями, бо держава відмовляється  
платити їм те, що зобов’язана.  

Це — як правило молоді, здо-
рові блазні, які замість того, щоб 

Дуже часто в нашій наскрізь 
корумпованій державі, де по суті 
немає ні правоохоронних ор-
ганів, ні судів,  це спрацьовує. Бо, 
по-перше, ні у забудовників, ні у 
підприємців, ні у будівельників, 
як правило, немає ідеальних до-
звільних документів, а, по-друге, 
їм часто легше відкупитися від 
таких «активістів», ніж роками 
ходити по судах і доводити, що 
ти не верблюд. 

Яке відношення мають подібні 
«громадські активісти» до нашої 
ситуації? Пряме. 

По суті, місцеві депутати, згід-
но з чинним законодавством, це 
— ті ж самі громадські активісти. 
Адже вони не отримують за-
робітної плати і виконують свої 
обов’язки у вільний від основної 
роботи час. Але якщо так, то ви-
никає питання: а чому ж тоді так 
багато людей під час виборчих 
кампаній рветься у депутатські 
крісла? Чому партійні функціо-
нери за великі гроші продають 
місця у депутатських списках? 
Заради чого кандидати в депу-
тати витрачають свій вільний час 
на зустрічі з мешканцями, а свої 
кревні — на ремонт дитячих май-
данчиків, «гречку», яку розносять 
по квартирах виборців та обіцян-
ки, зафіксовані на білбордах, які 
коштують ох, як не дешево?

Тому, що депутатство в міс-
цевій раді давно стало бізнесом.

Тому, що кандидати в депу-
тати впевнені: гроші, витрачені 
на придбання прохідного місця 
в партійному списку та виборчу 
кампанію, повернуться стори-
цею. Чим саме?

Можливістю домовитися з ме-
ром про ту чи іншу преференцію 
для свого бізнесу, бо твій голос 
для нього має значення. 

Безкоштовною земельною 
ділянкою. 

Дозволом виконкому на вста-
новлення МАФу. 

Але — не лише цим. Прибуток, 
і дуже не малий депутату може 
приносити і голосування. «За» чи 
«проти» — залежно від ситуації, 
що склалася. А ситуації бувають 
різні. І тут ми впритул підійшли 
до власне предмету нашого до-
слідження.

Отже, ТОВ «ЕКОПРОЕКТ 
-2000». 

Нагадаю, що вперше назва 
цього підприємства була опри-
люднена на 42-й сесії міської 

карати», який побудовано хоч і на 
горі, але по той бік вул. Ватутіна, 
в природній улоговині, житлові 
будинки, які хочуть побудувати 
власники ТОВ «Екопроект-2000», 
буде прекрасно видно з усіх боків 
міста — хоч з боку Набережної, 
хоч з боку центральної частини 
Вишгорода. І по суті цю гору спо-
творять. Ми про це писали і не 
раз. Отже, які висновки можна 
зробити з цієї ситуації? А дуже 
прості. 

Так, у нас в місті ніколи не іс-
нувало і не існує єдиного архі-
тектурно-будівельного плану 
забудови, який би об’єктивно 
враховував всі його особливості 
і завдяки якому кожна нова бу-
дівля, — чи адміністративна, чи 
промислова, чи культурна, чи 
житлова, — ставала б прикрасою 

іти працювати, формально об’єд-
нуються в різні громадські ор-
ганізації, по суті — банди, і дуже 
талановито імітують громадську 
активність. Наприклад, ламають 
паркани, встановлені забудов-
никами. До того моменту, поки 
представники забудовників не 
погодяться таким «активістам» 
сплатити солідну грошову «ком-
пенсацію». Після чого ці «активі-
сти» з місця подій зникають на-
завжди. 

Або — пікетують те чи інше 
підприємство, паралізуючи його 
роботу. До тих пір, поки не от-
римають, знову ж, таки, грошову 
«компенсацію».

Або — перекривають дорогу, 
що веде на нове будівництво. 
Поки не отримають кошти за те, 
щоб не заважати будівництву.
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призначення земельної ділянки для ТОВ
принципові. А тому, що занадто жадібні

гулювання забудови. Розуміючи, 
що в нашому місті сьогодні вся 
інженерна та соціальна інфра-
структура, — від водо- та каналі-
заційних мереж до освіти та ме-
дицини, — просто катастрофічно 
не відповідає кількості насе-
лення. Навіть не зацікавившись 
такою прозаїчною, але надваж-
ливою проблемою, як облашту-
вання каналізації в новому ЖК, 
яке має невдовзі побудуватися.

Виникає питання: а навіщо ж 
тоді депутати проголосували 
за цей проект? Відповідь вкрай 
проста: тому, що прекрасно ро-
зуміли: зробивши перший крок, 
власник змушений буде зроби-
ти і другий. Оскільки вже будуть 
витрачені кошти і немалі. А от 
тоді...

Втім, тут потрібно дещо пояс-
нити. В режимі гіпотези, звичай-
но, але такої, яка, швидше за 
все, відповідає дійсності.

Перед тим, як проект рішен-
ня  щодо надання дозволу ТОВ 
«ЕКОПРОЕКТ–2000» на розроб-
ку проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення 
орендованої цим підприємством 
ділянки, було винесено на роз-
гляд 42-й сесії міської ради, цю 
«товку» разом, звичайно, з пра-
вом оренди згаданої земельної 
ділянки, перекупив у її власників 
забудовник С. Пінчук. Коли саме 
це відбулося, як саме, на кого 
він це ТОВ оформив, — на себе 
як фізичну особу, чи на когось із 
своїх людей, чи на контрольо-
вану  ним юрособу, — нам не-
відомо. Тим паче — за скільки 
саме. Ну, не прийнято у нас про 
це розповідати. Навіть депута-

ради, яка відбулася 31 липня ц. 
р. Тоді депутати надали дозвіл 
ТОВ «ЕКОПРОЕКТ–2000» на 
розробку проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначен-
ня орендованої цим підприєм-
ством ділянки (1,5197 га, вул. 
Ватутіна, 100).

Так от, депутатська більшість 
тоді без всяких зайвих питань, 
— хто саме хоче виступити забу-
довником, що саме хоче будува-
ти, скільки будинків, якої висот-
ності, на скільки квартир і т. ін., 
— як завжди, проголосувала за 
цей проект рішення. Нагадуємо 
кого саме з депутатів все це не 
цікавило (див. нижче). 

Фактично, ці депутати бла-
гословили ще одне грандіозне 
житлове будівництво в нашому 
місті, причому — на межі зони ре-

Стаття 189 КК України «Вимагання»:
1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення 

будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпі-
лим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних 
інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, 
що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення ві-
домостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в 
таємниці (вимагання), — караються обмеженням волі на строк до п’яти 
років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою 
осіб, або службовою особою з використанням свого службового стано-
вища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкод-
жень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало 
значної шкоди потерпілому, — карається позбавленням волі на строк 
від трьох до семи років.

3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя 
чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих 
розмірах, — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 
років із конфіскацією майна.

4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, 
або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжко-
го тілесного ушкодження, — карається позбавленням волі на строк від 
семи до дванадцяти років з конфіскацією майна».

Стаття 368 КК України «Одержання хабара»:
1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за вико-

нання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи служ-
бового становища — карається штрафом від семисот п’ятдесяти до 
однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка 
займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою 
осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, — карається по-
збавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років та з конфіскацією майна.

3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою осо-
бою, яка займає особливо відповідальне становище, — карається поз-
бавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Хабарем у великому розмірі вважається такий, що у 
двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, в особливо великому — такий, що у п’ятсот і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є 
особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згід-
но зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до 
третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також судді, про-
курори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної вла-
ди та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних 
підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо 
відповідальне становище, є особи, зазначені в частині першій статті 
9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади яких згідно 
із статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.

3. Повторним у статтях 368 і 369 цього Кодексу визнається злочин, 
вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбаче-
них цими статтями.

4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хаба-
ра з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи служ-
бового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним 
інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою осо-
бою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання 
шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів».

там. Навіть головам профільних 
комісій. Навіть голові комісії з 
питань Стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку. Мабуть з тієї причини щоб не 
було «зайвих розмов».  

Але депутатам, звичайно, ця 
інформація була відома. І пер-
ший крок вони легко дозволили 
колезі зробити.

А от другий... Другий поки що 
зробити не дозволяють. Оскільки 
не можуть зійтися в ціні питання.

Справа в тому, що рахувати 
наші депутати вміють дуже до-
бре. Вони, на відміну від їх вибор-
ців, знають один про одного все. 
Наприклад, надає дозвіл викон-
ком якому-небудь Івану Пупкіну 
на встановлення МАФу під видом 
автобусної зупинки. А депутати 
вже вирахували, що І. Пупкін — 

людина депутата Петрова. Сват, 
брат, родич чи просто одноклас-
ник. І вже порахували скільки в 
середньому ця «зупинка» депу-
тату в місяць буде приносити. 
Коротше кажучи — все під кон-
тролем. Муха просто так не про-
летить. 

Ну, а що стосується забудов-
ників, «жирних котів», то тут вза-
галі мови немає.

До речі, нагадуємо, як саме на-
зивалася стаття в №8 (321) на-
шої газети від 21 серпня минуло-
го року, в якій ми прокоментували 
це рішення: «Бенефіс Сергія 
Пінчука: ТОВ «Вишгород Пла-
за» передали в оренду на 10 
років земельну ділянку на вул. 
Набережна, 6, а, також, на 49 
років — земельну ділянку пло-
щею 2,8342 га на вул. Київсь-
кій, 10».

Відчуваєте? Як шалено запра-
цювали калькулятори в мізках 
депутатів-колег С. Пінчука, коли 
вони почули, що той зібрався бу-
дува новий ЖК? І які саме цифри 
в них замиготіли?

На тверде переконання части-
ни депутатів, С. Пінчук має з ними 
поділитися своїми прибутками. 
Виплативши певні «підйомні». 
Про які суми йдеться, важко на-
віть уявити. Але те, що мова не 
про тисячу і не про дві (доларів, 
звичайно) — зрозуміло. 

Іншими словами, депутатська 
більшість вже протягом півро-
ку не голосує за проект рішен-
ня «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове при-
значення якої змінюється ТОВ 
«ЕКОПРОЕКТ-2000» зовсім не 

тому, що ці депутати — проти за-
будови цієї ділянки десятком ба-
гатоповерхівок. А зовсім з іншої 
причини: тому, що наші народні 
обранці не можуть сторгувати-
ся.  На думку більшості С. Пінчук 
пропонує мало, потрібно дати їм 
більше. А С. Пінчук вважає, що 
депутати хотять занадто багато. 
Ні за що. На «рівному місці» як то 
кажуть.   

Зізнаюся чесно: особисто мені 
в цій ситуації не шкода ні С. Пін-
чука, ні його колег. А от їх вибор-
ців, яких вони обдурили під час 
виборчої кампанії, коли обіцяли 
захищати їх інтереси, дійсно шко-
да. Бо натомість протягом всієї 
каденції вони захищають не інте-
реси своїх виборців, а виключно 
свої кишені. І, що цікаво, продов-
жують їх дурити. Прямо зараз. У 

нас на очах. Бо ж виборці вважа-
ють, що  депутати не затверджу-
ють ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000» 
проект землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки, цільо-
ве призначення якої змінюється 
тому, що принципові. А насправ-
ді їх обранці не затверджують 
цей проект не тому, що занадто 
принципові, а тому, що занадто 
жадібні.  

Між іншим, в Кримінальному 
кодексі України є стаття 189, яка 
носить назву «Вимагання». Санк-
ції цієї статті — від обмеження 
волі на строк до п’яти років (по-
збавлення волі на той самий 
строк) згідно ч. 1 до позбавлен-
ням волі на строк від 7 до 12 років 
з конфіскацією майна, згідно ч. 4.

Однак, в ній вимога передачі 
чужого майна чи права на май-
но (грошей) прямо пов’язується 
з «вчиненням будь-яких дій май-
нового характеру з погрозою 
насильства над потерпілим чи 
його близькими родичами, обме-
женням прав, свобод або закон-

них інтересів цих осіб, пошкод-
женням чи знищенням їхнього 
майна або майна, що перебуває 
в їхньому віданні чи під охоро-
ною, або розголошенням відо-
мостей, які потерпілий чи його 
близькі родичі бажають зберег-
ти в таємниці».

Так що цю статтю УК України 
до наших депутатів, які, по суті, 
вимагають у С. Пінчука гроші, не 
застосуєш. 

Можливо, тут підійшла б стат-
тя 368 КК України «Одержання 
хабаря», в ч. 4 якої йдеться про 
вимагання хабара, але  і тут, як 
бачите, мова йде про погрозу.

Але ж наші депутати нічим С. 
Пінчуку не погрожують: вони не 
шлють йому листи, де кожен ря-
док починається зі слів «Якщо, 
гнида, не заплатиш...» чи «По-

пробуй, гад, не дай гроші...». Не 
телефонують о четвертій ранку, 
викрикуючи в слухавку «Ти, ду-
рень,  до кінця каденції свій про-
ект не затвердиш!». І не малюють 
на дверях його квартири ночами 
п’ятизначні суми. Вони просто го-
лосують «проти», «утримуються» 
або взагалі не беруть участь у го-
лосуванні. З, ну, дуже принципо-
вим виразом обличчя. 

Так що притягти їх до від-
повідальності неможливо. Бо це 
ж їх право — голосувати «за» чи 
«проти». Чи взагалі не голосува-
ти. 

Однак, фактично вони займа-
ються вимаганням хабаря. Так 
само, як і бандити, які прикида-
ються «громадськими активіста-
ами».

Що стосується в цій ситуації 
С. Пінчука (якщо, звичайно, він є 
кінцевим бенефіціарним власни-
ком ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000»), 
то мені його тим паче не жаль. Бо 
він є таким самим злочинцем, як і 
його колеги-вимогателі. 

Адже він у свій час не просто 
погодився на такі правила гри, 
— він був серед тих, хто ці пра-
вила у свій час встановив. Адже 
він не звичайний депутат, а, як ми 
вже підкреслювали, голова депу-
татської комісії з питань Страте-
гії розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку. 

Саме тієї комісії, яка має опіку-
ватися цивілізованою забудовою 
міста, що повинна забезпечити 
комфортне життя та побут мі-
стян, а не перетворювати їх на 
пекло. Тож, саме він, С. Пінчук 
мав би керувати комісією, свя-
тим обов’язком якої є зупиняти 
недоброчесних забудовників, які 
намагаються ошукати містян, по-
рушуючи чинне законодавство. 

Натомість він не лише не зупи-
няв таких забудовників і мера з 
депутатами, які, фактично, пра-
цюють на таких забудовників, а 
навпаки, оскільки сам є забудов-
ником, брав найактивнішу участь 
в створенні цього пекла. 

Так, перебування депутата-за-
будовника на посаді голови 
комісії з питань Стратегії розвит-
ку міста, будівництва, транспорту 
та зв’язку є  конфліктом інтересів, 
про який ми вже писали десятки 
разів. Однак, ніхто з керівництва 
міста, — ні міський голова, ні жо-
ден з його чотирьох заступників, 
ні секретар ради, — на це жод-
ного разу ніяк не відреагували. 
Чому? Та з тієї простої причини, 
що їх це влаштовує. Що в свою 
чергу свідчить лише про одне: 
щоб вони не говорили і щоб не 
розповідали на зустрічах з ви-
борцями та містянами, щоб не 
обіцяли, вони є членами команди 
мера О. Момота. Команди, куди 
входить депутатська більшість і 
яка, фактично, є організованим 
злочинним угрупуванням.
Депутатьська група «Єдність»

Втім, якщо бути більш точним,  
депутатьська більшість не така 
вже й однорідна, як здається. 
Цих заробітчан можна поділити 
на дві частини: на тих, що заро-
бляють, в основному, на бюд-
жетних коштах, і на таких, хто 
годується спекулятивним голосу-
ваннями. До останніх відносить-
ся депутатьська група «Єдність». 
Або, як її іронічно називають гру-
па «Жадність». 

Цю групу офіційно очолює голо-
ва комісії з питань регулювання 
земельних відносин та охорони 
навколишнього природного сере-
довища А. Шока. Неофіційно нею 
керують Д. Корнійчук і В. Лісогор. 
Хто ще входить в цю групу? О. Лі-
согор, Г. Булгакова, Т. Войтович, 
Б. Руденок, М. Кравченко та Ю. 
Попов.   

Для того, щоб впевнитися в 
тому, що голосування цих депу-
татів по ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000»  
— зовсім не випадковість, а зако-
номірність, достатньо пригадати 
їх недавнє голосування по ще 
двох проектах рішень. Одне з 
яких відбулося на 51-й сесії місь-
кради 4 квітня ц. р., а друге — на 
останній, 52-й сесії.

4 квітня міська рада розгляда-
ла проект рішення «Про надан-
ня дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ 
«ДАМІНА».

Йшлося про всім відому при-
ватну клініку (медичний центр) 
«Аміда», у внутрішньому дворі 
якої власники викупили у хазяїна 
невелике складське приміщення  
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 6-7)

53-я сесія міськради

Анекдоти

Депутати не підтримують зміну цільового
призначення земельної ділянки для ТОВ 
«Екопроект-2000» не тому, що занадто
принципові. А тому, що занадто жадібні 

щоб розширити будівлю клініки. 
Так от, зверніть увагу, як в цьо-

му випадку проголосувала група 
«Єдність». Саме завдяки зусил-
лям якої у великій мірі, до речі, 
населення нашого міста через 
хаотичну та варварську житло-
ву забудову багатоповерхівка-
ми  збільшилося в останні роки 
настільки, що в нашу поліклініку 
на прийом до лікаря неможливо 
потрапити.

Д. Корнійчук — не голосував; В. 
Лісогор та О. Лісогор — утрима-
лися; Ю. Попов — утримався; Б. 
Руденок — не голосував; А. Шока 
— не голосував. Т. Войтович та 
М. Кравченко — відсутні. З гру-
пи, про яку йдеться, проголо-
сувала «за» одна Г. Булгакова.

В результаті проект рішення 
щодо надання дозволу на роз-
робку проекту землеустрою для  
відведення земельної ділянки в 
оренду ТОВ «ДАМІНА» ледь не 
був провалений, отримавши рів-
но 18 необхідних голосів «за».

Цікаво було б почути від пред-
ставників цієї групи аргументи, 
якими вони пояснюють свою 
непідтримку настільки важливо-
го для міста проекту в екстре-
мальній ситуації, що склалася у 
Вишгороді з медичним обслуго-
вуванням. Однак, навряд чи ми їх 
почуємо...

Другий випадок стосується го-
лосування на останній сесії за 
дострокове припинення депутат-
ських повноважень М. Підвисоць-
ким. 

Нагадаємо, що Михайло 
Олександрович Підвисоцький, 
21.11.1988 р. н., освіта вища, без-
партійний, управляючий партнер 
ТОВ «Концепт Груп», живе в Бро-
вари, потрапив до міської ради 
по списку БПП «Солідарність». А 
заяву щодо складання депутат-
ських повноважень, як пояснив 
на сесії міський голова О. Мо-
мот, написав тому, що з причини 
зайнятості на роботі, відсутності 
вільного часу та проживання в 
іншому місті не має можливості 
повноцінно виконувати свої депу-
татські обов’язки. 

Знаєте хто одразу висловив 
невдоволення з цього приводу? 
Представники групи «Єдність». 
Які тут же, під час голосування 
підтвердили свою позицію.

Отже. Г. Булгакова — утрима-
лась; Т. Войтович проголосувала 
проти; М. Корнійчук проголосував 
проти; М. Кравченко проголосу-
вав проти; В. Лісогор проголосу-
вав проти; О. Лісогор — утрима-
лась; Ю. Попов — утримався; Б. 
Руденок — утримався; А. Шока 
— не голосував. Жоден член 
групи «Єдність» не підтримав 
прохання депутата!

Виникає питання: чого саме 

добиваються члени групи «Єд-
ність» в цьому випадку? Щоб М. 
Підвисоцький заплатив кожному 
з них, хоча б, по кілька сотень 
доларів для того, щоб його відпу-
стили з депутатів?

Не лише цього. Члени «Єд-
ності» ще дуже бояться, що на 
місце М. Підвисоцького прийде 
депутат, який не лише не буде 
заробляти голосуванням, а на-
впаки, виступить проти цього 
свавілля. От і все пояснення... 

Залишилось проаналізува-
ти останнє голосування по ТОВ 
«Екопроект-2000».

Г. Булгакова — не голосувала; 
Т. Войтович — не голосувала; 
Д. Корнійчук — не голосував; М. 
Кравченко — не голосував; В. 
Лісогор — не голосував; О. Лісо-
гор — не голосувала; Ю. Попов 
— утримався; Б. Руденок — не 
голосував; А. Шока — не голосу-
вав. Знову — жодного голосу 
від групи «Єдність».  

У вас, шановні читачі, ще за-
лишаються сумніви в тому, яким 
саме способом група «Єдність» 
заробляє на життя? У мене — ні.

Так що робіть висновки. 
Адже вже скоро наступні вибо-

ри до місцевих рад. А від того, 
хто саме туди потрапить і з яки-
ми саме намірами залежить те, 
як буде жити місто і кожен з нас 
наступні кілька років.  

В. Борзовець

Первые 
десятки 
кандидатов 
от партий

(Продовження. 
Початок на стор. 2)

Вибори-2019

Ирина Сысоенко — народный 
депутат от «Самопомочи»;

Владимир Тимошен-
ко — бывший первый заме-
ститель председателя СБУ 
Анатолий Макаренко — бывший 
председатель Государственной 
таможенной службы. 

РАДИКАЛЬНАЯ 
ПАРТИЯ ОЛЕГА ЛЯШКО

Олег Ляшко;
Виктор Галасюк — замести-

тель Ляшко по экономической 
политике;

Андрей Лозовой — нардеп от 
Радикальной партии;

Инга Маковецкая — замести-
тель председателя Черновицкого 
облсовета;

Иван Савка — полковник ВСУ;
Олег Оверьянов — руково-

дитель исполкома Радикальной 
партии;

Сергей Скуратовский — ру-
ководитель Киевской областной 
организации Радикальной пар-
тии;

Дмитрий Линько — нардеп от 
Радикальной партии;

Алена Кошелева — нардеп от 
Радикальной партии;

Виктор Вовк — заместитель 
лидера Радикальной партии.

«ОППОЗИЦИОННЫЙ
 БЛОК» 

Евгений Мураев — депутат 
Верховной Рады;

Александр Вилкул — депутат 
Верховной Рады, экс-вице-пре-
мьер-министр;

Геннадий Кернес — мэр Харь-
кова;

Геннадий Труханов — мэр 
Одессы, экс-депутат ВР Украины;

Вадим Новинский — депутат 
Рады, представитель Украины в 
ПАСЕ;

Вадим Бойченко — мэр Ма-
риуполя;

Владимир Буряк — мэр Запо-
рожья;

Богдан Андреев — мэр Ужго-
рода;

Ульяна Ткаченко — депутат 
Хмельницкого областного совета 
от партии «За конкретные дела»;

Владимир Пилипенко — 
экс-депутат Верховной рады.

«РНС» М.СААКАШВИЛИ
Михаил Саакашвили — 

экс-президент Грузии;
Давид Сакварелидзе — 

экс-заместитель генпрокурора по 
Одесской области;

Игорь Черняк — депутат 
Харьковского областного совета, 
адвокат, член правления «Харь-
ковского антикоррупционного 
центра»;

Дмитрий Булах — депутат 
Харьковского областного совета;

Елена Терещенко — жена 
мэра города Глухова Сумской об-
ласти Мишеля Терещенко;

Александр Доний — бывший 
народный депутатУкраины;

Владимир Лановой — быв-
ший министр экономики;

Анна Соломатина — экс-гла-
ва департамента финконтроля 
НАПК; 

Наталья Жукова — двукрат-
ная чемпионка Европы по шах-
матам;

Олег Михайлик — активист.
Напомним, выборы пройдут по старой системе — 225 депу-

татов по партийным спискам и 225 по мажоритарным округам. 
Стоит подчеркнуть, что несколько мажоритарных округов рас-
положены на оккупированных территориях, где выборы прове-
сти невозможно. А поэтому состав парламента, как и предыду-
щий раз, будет неполным.

В социологическом опросе группы «Рейтинг», которое было 
проведено 29 мая-3 июня, лидером электоральных симпатий 
среди политических сил является партия «Слуга народа», кото-
рую возглавляет Дмитрий Разумков, — ее готовы поддержать 
48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатия-
ми.

Также преодолевают проходной барьер «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» (10,7%), «Европейская Солидарность» 
(7,8%), «Батьківщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,6%). 

Партию «Сила и честь» Игоря Смешко готовы поддержать 
4,3%, «Гражданскую позицию» — 3,0%, «Радикальную партию» 
— 2,4%. 

Рейтинг других политических сил — меньше 2%. 
ТСН

* * *
Так смешно, когда мужчины го-

ворят: «Ты выпей, и не будешь 
стесняться...». Умоляю!... Если 
я сейчас выпью, стесняться бу-
дешь ТЫ!!

* * *
— Дочь, ты 5 ложек сахара по-

ложила, ты что влюбилась? 
— Нет, мам, я сладкий чай лю-

блю.
— Ты 5 столовых ложек сахара 

положила!
— Я очень сладкий чай люблю!
— Дочь, ты их в суп положила...

* * *
Как приятно, когда после пьян-

ки просыпаешься и видишь: все 
разрушено, разгромлено... гора 
грязной посуды... но дом не твой.

* * *
— С Днём Рождения! 
— Спасибо, а кто ты? 
— Неважно, просто скажи ког-

да и где пьянка.
* * *

— Хочу мужчину. Чтоб краси-
вый был, умный, при деньгах, 
чтобы любить умел по-настоя-
щему, чтобы цветы дарил... 

— А зачем ты ему?
* * *

— Ты теплые вещи взял?
— Да, семь бутылок...

Поіменне голосування
за проект рішення

«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
 земельної ділянки в оренду

ТОВ «ДАМІНА» 
(51 сесія)

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

за
за
за
за

відсутня
за
за
за
за

не голосував
за

відсутній
за

відсутня
за

утримався
утрималась
відсутній

не голосувала
за
за
за

відсутній
за

відсутній
утримався
відсутній

не голосував
 за
за
за

відсутній
не голосував
не голосував

відсутня

Поіменне голосування
за проект рішення

«Про дострокове припинення
 повноважень депутата 

Вишгородської міської ради 
VІI скликання 

М. Підвисоцького»
(52 сесія)

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

за
за

утрималась
відсутній

проти
за
за
за

відсутній
проти

за
проти

відсутній
відсутня

утримався
проти

не голосувала
за
за
за
за
за

відсутній
за

відсутній
утримався
відсутній
утримався

 за
відсутній

за
за

утримався
не голосував

за

Поіменне голосування
за проект рішення

«Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється 

ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000» 
(52 сесія) 

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

не голосував
проти

не голосувала
відсутній

не голосувала
утримався

за
утримався
відсутній

не голосував
не голосував
не голосував

відсутній
утрималась
утримався

не голосував
не голосувала

за
за
за

утримався
проти

відсутній
за

відсутній
утримався
відсутній

не голосував
не голосував

відсутній
не голосував

утримався
утримався

не голосував
не голосувала


