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Увечері 26.06.2019 р. на офіційному сайті «Позачергові вибори 

народних депутатів України 2019» Центральної виборчої комісії 
по одномандатному виборчому округу № 96 (межі виборчого 
округу: міста Буча, Славутич, Бородянський, Вишгородський, 
Іванківський, Поліський райони з центром у м. Вишгород) на-
решті з’явився повний список кандидатів у депутати ВР Украї-
ни. Отже, їх всього — 22. 14 висунуто партіями, 8 — шляхом 
самовисування (див. стор. 5). 

Ім’я київської журналістки Ольги Василевської-Смаглюк в цьому 
списку з’явилося однім із останніх. 

Цілком можливо тому, що партія «Слуга народу», перевіряючи 
своїх висуванців за допомогою користувачів Facebook, чекала до 
кінця: а раптом про їх кандидата стане відомо щось таке, що дове-
деться терміново з ним розпрощатися? 

Однак, саме у неї першої ми вирішили взяти інтерв’ю. З поваги не 
стілько до Президента України В. Зеленського і його партії, скільки 
— до тих 73-х відсотків виборців, які за нього проголосували місяць 
тому на президентських виборах. 

Ольга Василевська-Смаглюк: 
«Депутат має не гроші «вибивати» на школу, а приймати закони, 
які б унеможливили будівництво багатоповерхівки без зведення 
школи, де будуть вчитися діти з цієї багатоповерхівки!»

Отже, 9 червня ц. р. у Києві в Національному ботанічному саду 
ім. М. Гришко пройшов з’їзд партії «Слуга народа». На ньому 
секретар з’їзду Олександр Корнієнко в присутності Президента 
України В. Зеленського і голови партіі Д. Разумкова оголосив 
першу сотню кандидатів у депутати ВР України. 

Окрім того, О. Корнієнко представив декілька висуванців 
«Слуги народу» по одномандатних мажоритарних округах. 

Серед названих прізвищ не було прізвища журналістки 
Ольги Василевської-Смаглюк. Однак,  того ж дня о 19.07 на 
Facebook-сторінці О. Василевської з’явився такий пост:

«Кажуть, я висуваюсь по мажоритарному округу від партії 
Слуга народу. Так, дійсно, це правда. Мова йде про 96 округ. У 
мене дві цілі. 

Перша. Не допустити в український парламент колишнього 
регіонала, голову фракції Воля народу Ярослава Москаленко. 
Людину, яка згідно письмової реєстрації, була в парламенті 23 
рази з 524. Людину, яка за останній рік виступила з трибуни 
парламенту аж двічі. І подала аж 6 законопроектів, 5 з яких 
відкликала, а доля останнього невідома. Тим не менш, це не 
заважає Москаленку отримувати голоси виборців.

Можна багато розповідати, що таке мажоритарна система. 
Про гречкосіїв. Про людей, яким, на думку етнологів, потрібен 
«міцний господар» та «князьок». 

І тут моя друга ціль. Перевірити, чи правда людині потріб-
но від депутата 500 гривень, кіло гречки і забрендована ла-
вочка. І чи правда, що більшість з нас — людей — не здатна 
«грати в довгу», делегуючи свою волю через депутата. Тоді 
мажоритарка мертва. 

Я вірю, що все набагато краще. Мені дістався чи не найбіль-
ший округ в Україні. Дуже інтелігентний, освічений, самодо-
статній. 

Моя участь у виборах обов`язково стане основою для мас-
штабного суспільного проекту, подробиці я розкажу 22 лип-
ня, незалежно від того, хто виграє. Такий мій задум. 

Дійсно, сьогодні я була гостем з`їзду Слуги народу. Я не 
вступила в партію. Я надаю партії підтримку інтелектуаль-
ну, а партія мені — організаційну. 

І, зрештою, відкрию секрет, я йду, але це ще не точно:) 
Партія залишила за собою право протягом місяця перегляну-
ти мажоритарних кандидатів. Це їхнє право. Я ж залишаю за 
собою можливість контролювати все, що там відбувається: 
це чи-то зсередини, чи-то ззовні. Але контроль обов`язково 
буде!».

То що вона за людина, О. Василевською-Смаглюк, що думає 
про ситуацію в країні і чому хоче стати депутатом? (Продовження — на стор. 4)

Наші інтерв’ю

— Ольго, ви — достатньо популярний те-
левізійний журналіст-розслідувач. Людина до-
сить відома. Судячи з ваших матеріалів, вам 
ваша професія подобається. З деяких інтерв’ю, 
які ви давали колегам вже після вашого вису-
нення, відомо, що матеріальне становище у ва-
шої сім’ї теж непогане. Виникає питання: навіщо 
вам депутатство? Чому просто спокійно не зай-
матися улюбленою справою, сім’єю, дітьми. У 
вас же, здається, двоє дітей?

— Так, двоє дівчаток. Яким я дійсно не приділяю 
стільки уваги, скільки мені хотілося б...

— Вади професії. У нас, журналістів, день не-
нормований, як  відомо. Але ж, якщо ви станете 
депутатом, цілком можливо, що часу на сім’ю 
залишиться ще менше...  

— Можливо.  Але я на це не зважаю. Я хочу, щоб 
мої дівчата мною пишалися, брали з мене приклад. 
Якщо мені вдасться разом із командою «Слуги на-
роду» переламати політичну ситуацію, яка склала-
ся в країні, показати, що влада дійсно може служи-
ти народу, а не знущатися над ним, я буду щаслива. 
І дівчата мої, сподіваюся, мене зрозуміють.

— Думаєте В. Зеленському це вдасться?
— Тому і йду в депутати, щоб вдалося. Адже як 

політик, вважаю, зможу зробити трохи більше, ніж 
журналіст. 

— А ви особисто знаєте В. Зеленського?
— Звичайно. 
— Що він за людина? Розкажіть. 
— Прекрасний організатор. Зібрати таку коман-

ду і вивести її на настільки високий рівень...Дуже 
вимогливий, але уважний і турботливий керівник. 
Його дуже люблять всі «кварталівці»...   

— Ну, і як ви вважаєте, вийде в нього розібра-
тися з олігархами? При тому, що у них в руках 
зосереджені величезні кошти і матеріальні ре-
сурси? Плюс величезна армія чиновників, яких 
все влаштовує?

— Ну, з ними потрібно домовлятися, але з позиції 
сили. Таж сама «нульова декларація». Зобов’язати 

їх вкладати гроші в країну, а не виводити з неї.                      
— З ким? З олігархами? Знаєте, Олю, домов-

лятися з олігархами, я вважаю, це те ж саме, що 
домовлятися з грабіжниками. От він пограбував 
твій дім, виніс все саме цінне і втік за кордон. А 
ти йому пишеш листа: повертайся, я все прощу! 
Ну, якусь частину вкраденого повернеш і буде-
мо жити, як раніше. Дружно...

— А що ви пропонуєте? 
— Я пропоную не домовлятися, а сказати кож-

ному з них: все, що вкрадене — повернете лю-
дям, за все, за що недоплатили — доплатите, 
все, що чесно заробили — залишите собі. Але 
зарубайте собі на носі — доїти бюджет ви біль-
ше не будете.

Вони ж, принаймні, половину того, що мають 
просто вкрали. Згадайте приватизацію. Згадай-
те схеми, той самий «Роттердам+» ахметівський 
на пару з Порошенком...

— Ну, це ж все необхідно довести. По-перше, 
цим всім мають займатися правоохоронні органи...  
По-друге, схема Роттердам+ була організована за 
участю першої особи держави. Тепер уже колиш-
ньої.

— Це все можна перевірити. Є документи, 
архіви, свідки тих подій... Було б бажання. Мож-
на створити спеціальні групи прокурорів, слід-
чих...

— У воюючій країні? Ви не забули, що у нас іде 
війна?

— Війна? А з ким ми воюємо? 
— Як це — з ким? З Росією!
— Ну, по-перше, ні ми Росії, ні вона нам війни 

не оголошувала. По-друге, ми з Росією, наскіль-
ки мені відомо, торгуємо і об’єми цієї торгівлі 
весь час збільшуються. По-третє, давайте про-
аналізуємо як саме починалася ця війна і як ми 
воювали...

— Почалося з того, що росіяни захопили нашу те-
риторію — Крим...

— А чому ж ми його не захищали? То може ми 
самі його здали в обмін на те, щоб Порошенко і 
К° прийшли до влади?

— На це питання нам доведеться знайти від-
повідь коли ми створимо парламентську більшість, 
сформуємо уряд і отримаємо доступ  до масиву 
первинної інформації. Поки ж я виходжу зі світо-
глядних переконань — у нас іде війна, гинуть люди. 
Кожного дня. 

— Ну, добре. Повернемось до цього питання 
пізніше. Тоді скажіть, будь-ласка, кого ви вва-
жаєте своїм головним конкурентом на окрузі? 

— Ярослава Москаленка, звичайно. 
— В принципі, відповідь передбачувана, 

оскільки ви ще 9 червня у Facebook написали, 
що ваша ціль номер один — «не допустити в 
український парламент колишнього регіонала, 
голову фракції Воля народу Ярослава Моска-
ленко». Ви дійсно вважаєте, що Я. Москаленко 
— ворог українського народу і вам є сенс, так 
би мовити, класти життя на боротьбу за те, щоб 
він не пройшов до ВР України? До речі, ви з ним 
особисто знайомі? 

— Так, коли зустрічалися у Верховній Раді, — 
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1. «Оппозиционный 
блок»

Партия состоит из так 
называемого «Ахметовско-
го крыла» Оппозиционно-
го блока образца 2014 г., а 
также присоединившихся 
в июне этого года пред-
ставителей еще 4 партий: 
«Партия мира и развития» 
«Наши», Відродження», 
«Доверяй делам». Главные 
лица политсилы: Евгений 
Мураев, Александр Вилкул, 
Геннадий Кернес, Геннадий 
Труханов.

В списке 225 человек. 
2. «Сила и честь»
Партия основана еще в 

2009 году. Громко о ней за-
говорили лишь в разгар пре-
зидентских выборов-2019, 
когда ее лидер экс-глава 
СБУ Игорь Смешко смог 
набрать более 6% голосов. 
В список попало несколько 
депутатов от БПП и «Са-
мопомочі». Предвыборный 
штаб возглавляет журна-
лист Дмитрий Гордон. Иде-
ология указана как «право-
центризм, консерватизм».

В списке 76 человек. 
3. «Всеукраинское объ-

единение «Батьківщина»
Партия с 20-летним опы-

том. Бессменный лидер 
Юлия Тимошенко. Костяк 
предвыборного списка — 
люди, которые в тюремный 
период ЮВТ не предали ее, 
не метались по другим пар-
тиям. Также под ее знаме-
нами идут Сергей Тарута и 
Валентин Наливайченко.

В списке 206 человек.
4. «Патриот»
Относительно новая 

политическая сила, кото-
рую создал экс-первый 
замгенпрокурора Николай 
Голомша. Также в партию 
входит бывший защитник 
Юлии Тимошенко Николай 
Сирый и выходец из «Бать-
ківщини» Георгий Филип-
чук. Партия выступает за 
деолигархизацию и демо-
нополизацию.

В списке 134 человека. 
Первая десятка:
«Голомша
Микола Ярославович 

народився 16.12.1962 р., 
освіта вища, голова ПП 
«ПАТРІОТ», член ППї «ПА-
ТРІОТ», проживає в м. 
Києві.  

Сірий Микола Іванович 
народився 20.02.1962 р., 
освіта вища, старший нау-
ковий співробітник, Інститут 
держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України, без-
партійний, проживає в місті 
Києві.  

Філіпчук 
Георгій Георгійович 

народився 19.12.1950 р., 
освіта вища, академік, На-
ціональна академія педа-
гогічних наук України, без-
партійний, проживає в місті 
Києві. 

Журавчак

Отже, у одному з двох виборчих бюлетенів будуть 
вказані назви 22-х політичних партій. В минулому 
номері нашої газети 13 з них, широко відомих, ми 
вже назвали, вказавши першу десятку (п’ятірку) спи-
ску. Залишилось ознайомити вас, шановні читачі, з 
дев’ятьма не такими відомими партіями.

Олександр Петрович 
народився 8.021979 р., 
освіта вища, викладач, 
Київський національний 
університет культури і мис-
тецтв, член ПП «ПАТРІОТ», 
проживає в місті Києві.  

Бобул Іван Васильович 
народився 17.06.1953 р., 
освіта вища, викладач во-
калу, Національна академія 
керівних кадрів культури 
і мистецтв, член ПП «ПА-
ТРІОТ», проживає в місті 
Києві.  

Савіна Владислава
Анатоліївна 
народилася 6.07.1968 

р., освіта вища, головний 
редактор, інформагенство 
«РЕПОРТЕРЪ», член ПП 
«ПАТРІОТ», проживає в 
місті Дніпрі.  

Шевченко 
Євген Ігорович 

народився 20.01.1961 р., 
громадянин України,  освіта 
вища, голова, Національна 
спілка майстрів народного 
мистецтва України, без-
партійний, проживає в м. 
Києві.

Ніжинський
Сергій Сергійович 

народився 5.01.1984 р., 
освіта вища, виконувач 
обов’язків директора депар-
таменту, Секретаріат Кабі-
нету Міністрів України, без-
партійний, проживає в місті 
Києві.

Цирфа Володимир 
Олександрович 

народився 29.09.1983 р., 
освіта вища, керівник, ПП 
«АЛЕКС-ТРАНС», член ПП 
«ПАТРІОТ», проживає в 
місті Києві.

Чурило
Михайло Михайлович 

народився 23.10.1979 р. 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, член ПП 
«ПАТРІОТ», проживає в 
місті Ужгороді.

5. «Сила людей»
Партия, которая «роди-

лась» после Майдана и на 
национальном уровне себя 
еще не зарекомендовала. 
От нее на президентские вы-
боры шел журналист-рас-
следователь Дмитрий Гнап. 
Снял свою кандидатуру в 
пользу Анатолия Гриценко. 
Один из лидеров партии 
— общественный деятель 
Александр Солонтай.

В списке 46 человек.
Первая десятка:
«Солонтай
Олександр Гейзович 

народився 28.07.1980 р., 
освіта вища, експерт, ВСЕУ-
КРАЇНСЬКА ГО «ІНСТИТУТ 
ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ», 
член ПП «Сила Людей», 
проживає в місті Ужгороді.

Сова 
Світлана Миколаївна 

народилася 4.09.1975 р., 
освіта вища, директор, ад-
вокатське об’єднання «ЛІГА 
СОВА», член ПП «Сила Лю-
дей», проживає в місті Кри-

вий Ріг Дніпропетровської 
області.

Єднак
Остап Володимирович 

народився 21.11.1980 р., 
освіта вища, народний де-
путат України, член ПП 
«Сила Людей», проживає в 
селі Зазим’є Броварського 
району Київської області.

Омельчук
Ольга Іванівна н а р о д и -

лася 12.06.1981 р., освіта 
вища, управитель освітніх 
проектів, представництво 
«Фонду Фрідріха Науман-
на «За Свободу» в Україні, 
член ПП «Сила Людей», 
проживає в селі Гора Бори-
спільського району Київсь-
кої області.

Тарасов
Денис Олегович 

народився 31.10.1979 р. 
освіта вища, директор, ТОВ 
«Бізнес-Центр Запоріжжя», 
член ПП «Сила Людей», 
проживає в м. Запоріжжі.

Федоришин
Ярослав Богданович 

народився 31.08.1975 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, член ПП 
«Сила Людей», проживає в 
місті Дніпрі.

Новиков
Валерій Олександрович 

народився 22 лютого 1984 
р. освіта вища, голова прав-
ління, Громадська організа-
ція «Луганський обласний 
правозахисний центр «Аль-
тернатива», член ПП «Сила 
Людей», проживає в місті 
Києві.

Славова
Ірина Михайлівна 

народилася 18.09.1974 р., 
освіта вища, генеральний 
менеджер, Центр Муніци-
пальних Ініціатив Агенції 
Розвитку Мелітополя (ЦМІ 
АРМ), член ПП «Сила Лю-
дей», проживає в м. Меліто-
полі Запорізької області.

Перепадченко
Галина Василівна 

народилася 3.10.1969 р. 
освіта вища, директор, ТОВ 
«ФЄМЄЛІ», член ПП «Сила 
Людей», проживає в місті 
Запоріжжі.

Морозов
Юлій Олександрович 

народився 2.01.1979 р., 
освіта вища, керівник проек-
ту, Громадська організація 
«Об’єднання відповідаль-
них громадян», член ПП 
«Сила Людей», проживає в 
місті Кривий Ріг Дніпропе-
тровської області.

6. «Оппозиционная 
платформа — За жизнь»

Партия образовалась 28 
июля 2018 года после сли-
яния партии «За жизнь» 
и общественного движе-
ния «Украинский выбор». 
Главные лидеры партии — 
Вадим Рабинович, Юрий 
Бойко, Виктор Медведчук, 
Сергей Левочкин.

В списке 184 человека. 
7. «Партия зеленых 

Украины»
Одна из старейших оте-

чественных политсил. Ос-
нована 24 мая 1991 года. 
Экологическая партия 
Украины. На парламентских 
выборах 1998 года сенсаци-
онно набрала 5,43%, заняв 
четвертое место. С тех пор 
рейтинги неуклонно снижа-
лись. Главное лицо партии 
— Виталий Кононов.

В списке 43 человека.
Первая десятка:
«Бодун Тетяна Іванівна 

народилася 22.09.1973 р., 
освіта вища, помічник-кон-
сультант народного де-
путата України, член ПП 
«ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇ-
НИ», проживає в селі Білий 
Камінь Чечельницького рай-
ону Вінницької області.

Кононов
Віталій Миколайович 

народився 2.04.1950 р., 
освіта вища, пенсіонер, 
член ПП «ПАРТІЯ ЗЕЛЕ-
НИХ УКРАЇНИ», проживає в 
місті Києві.

Луговик
Сергій Миколайович 

народився 14.09.1979 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, член ПП «ПАРТІЯ 
ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ», про-
живає в місті Києві.

Зіскін Олександр 
Семенович 

народився 4.09.1958 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, член ПП 
«ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇ-
НИ», проживає в м. Харкові.

Крупко
Елеонора Іванівна 

народилася 26.04.1969 р., 
освіта вища, керівник від-
ділу з питань регіонально-
го розвитку, компанія ФМ 
«Хладопром», безпартійнa, 
проживає в м. Харкові.

Лученко
Сергій Васильович 

народився 11.05.1968 р., 
освіта вища, заступник ди-
ректора з маркетингу, ТОВ 
«ЕКО ТАРА», член ПП 
«ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇ-
НИ», проживає в м. Харкові.

Котін 
Олександр Львович 

народився 28.08.1958 р., 
освіта вища, директор, 
ТОВ «Тетра», безпартій-
ний, проживає в м. Боярка 
Києво-Святошинського рай-
ону Київської області.

Курикін Сергій Іванович 
народився 1.06.1959 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, член ПП 
«ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇ-
НИ», проживає в м. Києві.

Зінченко
Олексій Олександрович 

народився 1.05.1984 р., 
освіта вища, заступник на-
чальника управління, АБ 
«Укргазбанк», безпартійний, 
проживає в м. Харкові.

Басюк
Віталій Валерійович 

народився 9.05.1978 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, член ПП «ПАРТІЯ 
ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ», про-
живає в селі Богданів-
ка Броварського району 
Київської області.

8. «Всеукраинское объ-
единение «Факел»

Политсила создана в Бе-
лой Церкви в апреле этого 
года. Четкой идеологии нет. 
Основные постулаты тра-
диционны — мир в Донбас-
се, борьба с коррупцией, 
экономические реформы и 
рост благосостояния насе-
ления. Лидер Татьяна Од-
норог.

В списке 60 человек. 
Первая десятка:
«Однорог
Тетяна Василівна 

народилася 26.09.1984 р., 
освіта вища, Голова, ПП 
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄД-
НАННЯ «ФАКЕЛ», член ПП 
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄД-
НАННЯ «ФАКЕЛ», прожи-
ває в м. Біла Церква Київсь-
кої області.

Крамар
Олександр Сергійович 

народився 27 вересня 1994 
р., освіта вища, заступник 
Голови, ПП «ВО «ФАКЕЛ», 
член ПП «ВО «ФАКЕЛ», 
проживає в місті Біла Церк-
ва.

Гончаров
Олександр Юрійович 

народився 16.09.1980 р., 
освіта вища, директор, ТОВ 
«Зручно купувати», член 
ПП «ВО «ФАКЕЛ», прожи-
ває в м. Біла Церква.

Євчук

Ольга Ярославівна 
народилася 3.07.1988 р., 
освіта вища, віце-прези-
дент, Громадська організа-
ція «Бізнес клуб «Інлідер», 
безпартійнa, проживає в м. 
Тернополі.  

Мілко 
Наталія Гаврилівна 

народилася 24.07.1955 
р., освіта вища, терапевт, 
Білоцерківський пологовий 
будинок, член ПП «ВО «ФА-
КЕЛ», проживає в м. Біла 
Церква.

Качинський Владислав 
Володимирович 

народився 1.11.1979 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, член ПП «ВО «ФА-
КЕЛ», проживає в м. Біла 
Церква.

Різник
Маргарита Василівна 

народилася 24.071992 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, член ПП «ВО «ФА-
КЕЛ», проживає в м. Біла 
Церква.

Гіптенко
Роман Анатолійович 

народився 14.09.1983 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, безпартій-
ний, проживає в м. Біла 
Церква.

Лідіч 
Юлія Олександрівна 

народилася 19.10.1992 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, безпартій-
нa, проживає в м. Біла 
Церква.

Паруш
Євген Панасович 

народився 5.05.1987 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, безпартійний, про-
живає в місті Києві.

9. «Объединение «Са-
мопоміч»

Партия мэра Львова Ан-
дрея Садового, которую в 
последнее время начали 
активно покидать яркие 
представители: Сергей Гу-
совский, Егор Соболев, 
Елена Сотник.

На прошлых парламент-
ских выборах набрала 
10,97%.

В списке 93 человека. 
10. «Европейская соли-

дарность»
Это новое название не-

когда пропрезидентской 
партии БПП. Возглавляет 
ее П. Порошенко. В список 
вошли много действующих 
народных депутатов от 
БПП. Перекочевала в «ЕС» 
и часть «фронтовиков», 
ориентированных на спике-
ра Андрея Парубия, в том 
числе и он сам.

В списке 102 человека.  
11. «Украинская страте-

гия Гройсмана»
Партия создана пре-

мьер-министром Влади-
миром Гройсманом. Это 
политический микс людей, 
которые долгие годы со-
трудничали с Гройсманом, 
а также многие «фронтови-
ки». Позиционируют себя 
как «молодые лица», но 
большинство лозунгов пе-
риода 2014 года.

В  списке 63 человека. 
12. «Гражданская пози-

Так кто есть кто и кто был кем...
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ция»
Партия экс-министра обо-

роны Анатолия Гриценко. 
Под ее знаменами можно 
увидеть немало «обижен-
ных» предыдущей властью: 
Николай Томенко, Дмитрий 
Добродомов, Виктор Тре-
пак, Егор Трепак. Придер-
живаются курса на НАТО и 
ЕС.

В списке 164 человека. 
13. «Социальная спра-

ведливость»
Партия депутата Киевсо-

вета, бывшей соратницы 
экс-мэра Киева Леонида 
Черновецкого Аллы Шла-
пак. В своем манифесте 
закрепляет цель «вернуть 
единство и общественное 
согласие» в стране.

В списке 154 человека. 
Первая десятка:
«Шлапак Алла Василівна 

народилася 13.02. 1976 р., 
освіта вища, заступник заві-
дувача, професор кафедри 
міжнародного обліку і ауди-
ту, Київський національний 
економічний університет 
ім. В. Гетьмана, член ПП 
«СОЦІАЛЬНА СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ», проживає в місті 
Києві.

Дічек 
Олександр Іванович 

народився 27.02.1955 р., 
освіта вища, президент, 
Міжнародна громадська 
організація «Міжнародна 
антитерористична єдність», 
безпартійний, проживає в 
місті Києві.

Сорока Сніжана 
Леонідівна 
народилася 21.01.1969 р.,  

освіта вища, голова правлін-
ня, ГО «СОЦІАЛЬНА СПРА-
ВЕДЛИВІСТЬ «СОВІСТЬ», 
член ПП «СОЦІАЛЬНА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ», про-
живає в м. Києві.  

Сирота Святослав 
Анатолійович 
народився 1.10.1970 р., 

освіта вища, тренер-викла-
дач, ДЮСШ-10, член ПП 
«СОЦІАЛЬНА СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ», проживає в м. 
Києві.

Сергеєва 
Юлія Миколаївна 

народилася 29.08.1984 р., 
освіта вища, керівник, ГО 
«Прозорий вибір», член ПП 
«СОЦІАЛЬНА СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ», проживає в м. 
Києві.

Деркач
Роман Володимирович 

народився 27.01.1977 р., 
освіта вища, заступник го-
ловного лікаря з медич-
ної частини, ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії 
НАМН України», член ПП 
«СОЦІАЛЬНА СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ», проживає в м. 
Києві.

Скосирська Світлана 
Володимирівна 

народилася 5.11.1964 р., 
освіта вища, керівник, ТОВ 
«Платформа МО КЕШ», 
член ПП «СОЦІАЛЬНА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ», про-
живає в місті Києві.

Огарков
Євгеній Володимиро-

вич народився 7.06. 

1980 р., освіта вища, голо-
ва, адвокатське об’єднання 
«ГАРАНТІЯ», безпартійний, 
проживає в місті Києві.

Харченко
Наталія Олексіївна 

народилася 25.07.1959 р., 
освіта професійно-технічна, 
тимчасово не працює, член 
ПП «СОЦІАЛЬНА СПРА-
ВЕДЛИВІСТЬ», проживає в 
місті Києві.

Войцехівський
Михайло Федорович 

народився 27.07.1959 р., 
освіта вища, директор, 
Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Київсь-
кого університету імені Бо-
риса Грінченка, член ПП 
«СОЦІАЛЬНА СПРАВЕД-
ЛИВІСТЬ», проживає в м. 
Києві.

14. «Слуга народа»
Пропрезидентская пар-

тия Владимира Зеленского, 
рейтинг которой начал ра-
сти со скоростью цены ак-
ций небезызвестной МММ. 
Партию возглавил полито-
лог Д. Разумков. Политси-
ла не имеет разветвленной 
региональной партийной 
структуры. Сложно сказать 
и об идеологии партии, хотя 
в «СН» утверждают, что они 
придерживаются либерта-
рианства.

В списке 201 человек. 
15. «Сила права»
Партию основал уже быв-

ший давний соратник Ю. 
Тимошенко А. Сенченко. К 
политсиле примкнул и об-
щественный деятель, кан-
дидат в президенты-2019 
Александр Данилюк, а так-
же аудитор НАБУ Владимир 
Василенко. Цель партии — 
строительство правового 
государства.

В списке 62 человека. 
Первая десятка:
«Сенченко
Андрій Віленович 

народився 1.11.1959 р., 
освіта вища, голова, Гро-
мадська організація «ВСЕ-
УКРАЇНСЬКИЙ РУХ «СИЛА 
ПРАВА», член ПП «СИЛА 
ПРАВА», проживає в м. 
Києві.

Данилюк Олександр 
Володимирович 

народився 26.09.1981 р., 
освіта вища, керівник, 
Громадська організація 
«ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕ-
ФОРМ», безпартійний, про-
живає в місті Києві.

Василенко
Володимир Андрійович 

народився 16.01.1937 р., 
освіта вища, професор ка-
федри міжнародного і євро-
пейського права факультету 
правничих наук, Національ-
ний університет «Києво-Мо-
гилянська академія», без-
партійний, проживає в місті 
Києві.

Чорноусько
Юлія Віталіївна 

народилася 15.11.1984 р., 
освіта вища, телеведуча, 
ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИ-
НА», безпартійнa, проживає 
в місті Києві.

Полях
Анатолій Михайлович 

народився 22.08.1962 р., 

освіта вища, координатор, 
Громадська організація 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ 
«СИЛА ПРАВА», член ПП 
«СИЛА ПРАВА», проживає 
в місті Києві.

Талалай
Ксенія Олександрівна 

народилася 3.12.1986 р., 
освіта вища, спеціаліст з 
комунікацій, ТОВ «Марке-
тингові рішення», член ПП 
«СИЛА ПРАВА», проживає 
в місті Києві.

Шовкопляс
Олексій Володимирович 

народився 11.02.1956 р., 
освіта вища, Надзвичайний 
і Повноважний Посол, По-
сольство України в Соціалі-
стичній Республіці В’єтнам, 
безпартійний, проживає в 
місті Києві.

Мокляк 
Тарас Васильович 

народився 6.08.1991 р., 
освіта вища, журналіст, 
ТОВ «Інформаційна агенція 
«Гілдхол», безпартійний, 
проживає в смт Коцюбин-
ське м. Ірпінь Київської об-
ласті.

Федосов
Вадим Євгенійович 

народився 6.07.1961 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, член ПП «СИЛА 
ПРАВА», проживає в м. 
Харкові.

Севериненко
Вадим Андрійович 

народився 5.03.1982 р., 
освіта вища, виконавчий ди-
ректор, Громадська органі-
зація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
РУХ «СИЛА ПРАВА», член 
ПП «СИЛА ПРАВА», про-
живає в селі Требухів Бро-
варського району Київської 
області.

16. «Радикальная пар-
тия Олега Ляшко»

В особом представлении 
не нуждается благодаря 
активной позиции ее лиде-
ра, его любви к сельским 
жителям и строжайшей 
фракционной дисциплине 
в парламенте. В Верховную 
Раду ведет в основном тех 
же людей, которые и сейчас 
являются депутатами от 
«РП». В мае из партии вы-
шел Игорь Мосийчук.

В списке 217 человек. 
17. «Партия Шария»
Основана 5 июня 2019 

года скандальным полити-
ческим блогером-»бежен-
цем» Анатолием Шарием. 
Четкой идеологии нет. Ра-
нее Шарий активно «топил» 
против П. Порошенко.

В списке 31 человек. 
Первая десятка
«Бондаренко
Ольга Олексіївна 

народилася 25.03.1989 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, безпартійнa, про-
живає в місті Києві.

Бєлоглазова
Антоніна Олександрівна 

народилася 24.04.1991 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, безпартійнa, про-
живає в місті Києві.

Уллах Павло Ехсанович 
народився 6.08.1991 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, безпартій-

ний, проживає в м. Харкові.
Мамчур
Іван Олександрович 

народився 14.03.1995 
р., освіта вища, фізична 
особа-підприємець, без-
партійний, проживає в селі 
Лука-Мелешківська Вінни-
цького району Вінницької 
області.

Талабіра
Артур Русланович 

народився 8.01.1998 р., 
освіта вища, журналіст, 
телеканал «НАШ» (ТОВ 
«Наша Прага»), безпартій-
ний, проживає в м. Києві.

Гладенький
Микола Іванович 

народився 1.11.1995 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, безпартійний, про-
живає в м. Києві.

Бутенко Дмитро Ігорович 
народився 12.03.1986 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, безпартій-
ний, проживає в м. Харкові.

Катеринчик
Роман Олегович 

народився 3.12.1986 р., 
освіта вища, директор, ТОВ 
«Артджокер диджитал», 
безпартійний, проживає в 
місті Харкові.

18. «Голос»
Политическая сила, кото-

рую возглавил лидер «Оке-
ана Эльзы» и бывший на-
родный депутат Святослав 
Вакарчук. Но так как он не 
успевал зарегистрировать 
новую политсилу, было при-
нято решение переимено-
вать и перерегистрировать 
партию в «Платформа ини-
циатив». Тридцатым номе-
ром в партии идет шоумен 
Сергей Притула.

В списке 176 человек. 
19. «Независимость»
Партию создал экс-гла-

ва МВД, экс-председатель 
Совмина АРК Анатолий 
Могилев. Политсила пози-
ционирует себя как коман-
да профессионалов, кото-
рые объединились, чтоб 
остановить развал право-
охранительной системы, 
фактически уничтоженной 
предыдущей властью.

В списке 60 человек.
Первая десятка:
«Могильов
Анатолій Володимирович 

народився 6.04.1955 р., 
освіта вища, пенсіонер, 
член ПП «НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ», проживає в місті 
Бахмут Донецької області.

Ступак Іван Іванович 
народився 26.03.1960 

р., освіта вища, пенсіо-
нер, член ПП «НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ», проживає в м. 
Дніпрі.

Зюбанова
Тетяна Анатоліївна 

народилася 15.10.1977 р., 
освіта вища, помічник-кон-
сультант народного депу-
тата України, безпартійнa, 
проживає в м. Києві.

Фаринник
Василь Іванович 

народився 1.05.1955 р., 
освіта вища, адвокат, стар-
ший партнер, адвокатське 
об’єднання «Татаров Фа-
ринник Головко», член ПП 

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ», прожи-
ває в місті Києві.

Черних  Сергій Петрович 
народився 9.10.1960 р., 
освіта вища, пенсіонер, 
член ПП «НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ», проживає в м. 
Києві.

Рудяк
Олександр Вікторович 

народився 11.03.1967 р., 
освіта вища, пенсіонер, 
член ПП «НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ», проживає в селі 
Засулля Лубенського райо-
ну Полтавської області.

Сапко Костянтин 
Васильович 
народився 9.07.1956 

р., освіта вища, пенсіо-
нер, член ПП «НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ», проживає в м. 
Києві.

Дубенко
Олександр Іванович 

народився 31.08.1968 р., 
освіта вища, доцент кафе-
дри публічного та приватно-
го права, приватний вищий 
навчальний заклад «Кро-
пивницький інститут дер-
жавного та муніципального 
управління», член ПП «НЕ-
ЗАЛЕЖНІСТЬ», проживає в 
м. Кропивницьке.

Нетецька
Олена Анатоліївна 

народилася 27.10.1972 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, член ПП 
«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ», прожи-
ває в місті Києві.

Щур
Богдан Володимирович 

народився 28.07.1965 р., 
освіта вища, завідувач ка-
федри кримінального пра-
ва та процесу, Львівський 
торговельно-економічний 
університет, безпартійний, 
проживає в місті Львові.

20. Аграрная партия 
Украины

Партия, которую на выбо-
ры ведет ректор Киевского 
национального универси-
тета культуры и искусств 
народный депутат Михаил 
Поплавский. В списке мно-
го фермеров и аграриев. 
Идеология соответствует 
названию партии.

В списке 174 человека. 
Первая десятка:
«Поплавський
Михайло Михайлович 

народився 28.10.1949 р., 
освіта вища, народний де-
путат України, безпартій-
ний, проживає в місті Києві.

Бортич Лілія Іванівна 
народилася 30.07.1972 р., 
госвіта вища, директор, ПП 
«ЮГРО», член Аграрної 
партії України, проживає в 
місті Новоселиця Новосели-
цького району Чернівецької 
області.

Марчук
Денис Володимирович 

народився 14.11.1986 р., 
освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, безпартій-
ний, проживає в м. Біла 
Церква.

Мадей  Анна Сергіївна 
народилася 16.02.1988 р., 
освіта вища, координатор 
проектів відділу інформа-
ційно-аналітичного забез-
печення, Центральний апа-
рат Аграрної партії України, 
член Аграрної партії Украї-
ни, проживає в місті Україн-
ка Обухівського району 
Київської області.

Шушкевич
Володимир Григорович 

народився 25.04.1965 р., 
освіта вища, тимчасово не 
працює, безпартійний, про-
живає в місті Києві.

Гайдай
Сергій Анатолійович 

народився 30.12.1974 р., 
освіта вища, голова нагля-
дової (спостережної) ради, 
ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», 
член Аграрної партії Украї-
ни, проживає в смт Варва 
Варвинського району Черні-
гівської області.

Вєровчук
Наталія Володимирівна 

народилася 27.07.1988 
р., освіта вища, фізична 
особа-підприємець, член 
Аграрної партії України, 
проживає в місті Києві.

Іващук Сергій Петрович 
народився 25.03.1983 р., 
освіта вища, генеральний 
директор, ТОВ «Науко-
во-виробнича агрофірма 
«Перлина Поділля», член 
Аграрної партії України, 
проживає в селі Квітне-
ве Білогірського району 
Хмельницької області.

Ніколенко
Олег Вікторович 

народився 25.07.1961 р., 
освіта вища, голова, При-
морська районна рада, 
член Аграрної партії Украї-
ни, проживає в м. Примор-
ськ Приморського району 
Запорізької області.

Луцький
Олександр Юхимович 

народився 20.10.1961 р., 
освіта вища, заступник ди-
ректора, ТОВ «Інтехрекон-
струкція», член Аграрної 
партії України, проживає в 
місті Києві.

21. «Всеукраинское 
объединение «Свобода»

Под знаменами ВО «Сво-
бода» Олега Тягнибока 
идут еще две политсилы — 
«Правый сектор» и «Нац-
корпус». В списке партии 
есть Дмитрия Ярош, Ан-
дрей Билецкий, Руслан Ко-
шулинский, Богдан Бенюк. 
Идеология — украинский 
национализм.

В списке 225 человек.
Елена ГАЛАДЖИЙ

в избирательном бюллетене?

СПРАВКА «КП»
21 июля на избирательных участках гражданам 

Украины будут выдавать по два бюллетеня: в одном 
нужно будет поставить отметку напротив понравив-
шейся политсилы, а во втором — напротив вашего 
фаворита из числа кандидатов-мажоритарщиков.

Оба бюллетеня голубовато-серого цвета. Длина 
бюллетеня со «списочниками» — 60 сантиметров. А 
что касается «мажоритарных» бюллетеней, то они 
будут разной длины (5 размеров), в зависимости от 
количества кандидатов на округе.
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(Продовження. Початок на стор. 1)
віталися. Не більше. Однак, мені дуже до-
бре відомо, що саме він є місцевим царь-
ком на цьому окрузі.

— Що саме ви маєте на увазі?
— Те, що всі більш-менш серйозні ка-

дрові рішення тут не приймаються без 
його відома. Це стосується не лише при-
значення державних чиновників, а й сило-
виків, наприклад. І навіть керівників місце-
вого самоврядування. 

— Ну, це, в принципі, нормально. При 
таких призначеннях, я впевнений, на 
будь-якому окрузі ті, хто призначає, 
будь то президент чи прем’єр, цікав-
ляться думкою депутата, тим паче ма-
жоритарника. Адже він добре знає і си-
туацію, і людей... 

— Можливо. Однак, все залежить від 
того, з якою метою такий депутат рекомен-
дує ту чи іншу людину на високу посаду 
чи, наприклад, підтримує на виборах саме 
цього кандидата в мери міста. В мене є ін-
формація, що Я. Москаленко завжди  ре-
комендує лише «своїх», які потім допом-
агають йому, м’яко кажучи, працювати не 
стільки на громаду, скільки на нього особи-
сто... Знаєте, я не хотіла б продовжувати 
цю тему, оскільки, як журналіст-розсліду-
вач, звикла не говорити «взагалі», а оперу-
вати фактами та цифрами.

— Добре. Давайте тоді уявимо, що ви 
стали депутатом і увійшли у фракцію 
«Слуги народу». І що ця фракція виби-
рає з якою фракцією створити коалі-
цію. З ким, з якою політичною силою 
ви хотіли б чи порекомендували б всту-
пити в такий союз?

— З політичною партією «Голос» Свя-
тослава Вакарчука. Я дуже поважаю і 
самого Святослава, і людей, які є в його 
списку.  Вони близькі мені і по духу, і за 
поглядами, і за ідеологією...

—  Цікаво, а як ви ставитесь до РНС?
— Що таке РНС?
— Рух Нових Сил М. Саакашвілі.
— Ніяк. Я погано знайома з їх ідеологією 

і принципами.
— Давайте уявимо, що ви стали го-

ловним чи першим радником Президен-
та, з яким він обговорює призначення 
силовиків. Кого б ви порекомендували 
йому призначити на посаду Генераль-
ного прокурора?

— Валерію Лутківську. Це — грамотний 
юрист. Дуже наполеглива і вольова люди-
на. Я вважаю, що вона прекрасно впора-
лася б зі своїми обов’язками. 

— Чесно кажучи, дуже несподівано. 
Наскільки я пам’ятаю, Валерія Воло-
димирівна була Уповноваженою Вер-
ховної Ради України з прав людини у 
період президентства В. Януковича...  
Здається, це вона заявляла по теле-
баченню, що не бачить в факті ареш-
ту Ю. Тимошенко складової будь-яких 
політичних переслідувань? Ви знайомі 
з нею особисто?

— Так, ми з нею разом працювали в 
Консультативній Раді при Омбудсмені де 
я відповідала за сектор свободи слова... Її 
заяв стосовно Тимошенко я не пам’ятаю. 
Знаю, що вона не одноразово відвідувала 
у в’язниці Юрія Луценка. Ми з нею їздили 
разом у Менську колонію.

— А що ви думаєте про А. Авакова?
— Він зараз грає роль такого собі ба-

ланса достатньо хиткої політичної ситуа-
ції, яка склалася в країні. І далі хоче грати 
цю роль абсолютно аполітичного міністра, 
якого цікавить лише дотримання закон-
ності...

— Так, але якщо подивитися на його 
роботу як міністра в цілому? Оцінити 
так широко розрекламовану реформу 
МВС, результатом якої стало те, що з 

себе на окрузі. А, в першу чергу — прий-
маючи закони, завдяки яким кількість ко-
штів збільшувалася б не лише в твоєму 
окрузі, а й в інших округах. Загалом в дер-
жаві. Закони, завдяки яким поліпшувався 
б інвестиційний клімат, єдині правила гри 
для всіх учасників бізнесу, робота право-
охоронних органів, судів і таке інше... На-
приклад. Будь-яка проблема вашого міста 
чи району. Той же  дисбаланс між будів-
ництвом багатоповерхівок і будівництвом 
об’єктів соціально-культурної сфери. Як її 
допомагає сьогодні вирішувати депутат ВР 
України? «Вибиває» кошти на будівництво 
дитсадка або прибудови до переповненої 
школи. Начебто, добре. Однак, дитсадок і 
школа будуть будуватися років п’ять. Поки 
з’явиться проект, поки його затвердять, 
поки буде тривати будівництво, на якому 
будуть заробляти всі, кому не лінь... У нас 
же це святе — вкрасти на бюджетному бу-
дівництві... 

А за цей час в місті виросте ще зо два 
десятки багатоповерхівок. А разом з ними 
— втричі чи вп’ятеро збільшиться черга в 
дитсадки і школи. Тобто, ситуація не поліп-
шиться, а навпаки ще бідьше погіршиться. 
Чому? Та тому, що депутат мав не гроші 
«вибивати» на дитсадок чи прибудову до 
школи, а писати й приймати закони, які  
б унеможливили будівництво багатопо-
верхівки без будівництва дитсадка і шко-
ли, де будуть виховуватися і вчитися діти 
з цієї багатоповерхівки! Оце називається 
змінити систему. Змусити депутата займа-
тися безпосередньо своїми обов’язками. 
Причому — добросовісно і якісно. 

— Це ви навели ще не самий яскра-
вий приклад коли депутат хоч щось 
намагається зробити. А є ж приклади 
з тими ж нелегальними перевізниками, 
коли активісти звертаються до депута-
та, а він абсолютно ніяк на ці звернення 
не реагує...    

— А знаєте чому? Тому, що він або сам 
зацікавлений в нелегальному перевізнику, 
або в ньому зацікавлене керівництво обл-
держадміністрації, без якої йому не дадуть 
бюджетні кошти на дитсадок, школу чи ам-
булаторію. Це ж все між собою пов’язано. 
Бо це — система.

— ...І ви вважаєте, що ламати її по-
трібно починати з виборів до ВР? 

— Іншого шляху немає. Спочатку в Раду 
заходять нормальні, чесні депутати. Вони 
затверджують нормальний Кабмін. Пре-
зидент і Прем’єр вибудовують нормальну 
виконавчу вертикаль — обл- і райдержад-
міністрації. Разом з ними з’являються нор-
мальні правоохоронні органи, суди... 

— Але ж і в цій ідеальній системі, 
якщо є мажоритарник, то має бути і 
його особлива увага до свого округу. Це 
ж логічно. Як саме вона, ця увага має 
проявлятися?

— Звичайно ж, у знанні самих нагальних 
проблем цього округу. Вивченням яких я, 
наприклад, сьогодні й займаюся зранку до 
ночі. Причому, тут дуже важливо розуміти 
в чому коріння цих проблем. Інакше просто 
не визначишся із шляхами їх вирішення. 
Адже їх частина є проблемами загально-
державними, а інша частина більше зале-
жать від влади на місцях. Більше того: вла-
да на місцях у нас, як відомо, складається 
з влади місцевих державних чиновників та 
місцевого самоврядування. Причому, дуже 
часто місцеве самоврядування обмежене 
у своїх можливостях саме владою держчи-
новників. Наприклад, той же перекос між 
багатоповерховою житловою забудоворю 
у вас в місті, та й інших райцентрах біля 
столиці, і об’єктами соцкультпобуту...

 — З цього приводу: наш міський  го-
лова О. Момот, якщо йому задаєш пи-
тання щодо цього, завжди лише розво-

поліції змушені були піти професіона-
ли, а набрали туди людей з вулиці?

— Так згодна. Що таке так звана ре-
форма поліції я знаю на прикладі свого 
чоловіка, який з неї звільнився якраз у 
розпал тої «реформи». 

— Наскільки я пам’ятаю, в одному з 
ваших інтерв’ю ви зауважили, що він 
був оперуповноваженим...

— Так. Керівником оперативного 
підрозділу.

— В якому званні він пішов з поліції?
— Підполковник. 
— Як ви гадаєте, він міг би впорати-

ся з обов’язками міністра внутрішніх 
справ?

— Не гірше за інших. Він — профі.  
— Олю, ви ж бачите, що відбувається 

на вулицях наших міст. Поліція не про-
сто не виконує свій основний обов’я-
зок по захисту громадян. Поліцейські 
часто-густо самі стають героями різ-
них кримінальних історій та вчиняють 
злочини. Такими прикладами просто 
переповнений інформаційний простір. 
Однак, на А. Авакові як міністрі це ніяк 
не відображається.  Що б не сталося, 
він одразу ж заявляє, що у відстав-
ку не піде. А тут ще всім відомі заяви 
І. Коломойського про те, що А. Аваков 
сьогодні — «стабілізуючий фактор», 
що «він потрібен В. Зеленському» і 
навіть припущення, що він міг би бути 
Прем’єром... Тоді, як багато виборців 
вважає, що він має сидіти у тюрмі.

— Не знаю чи має А. Аваков сидіти у 
тюрмі, хай в цьому розбираються правоо-
хоронці...

— Які? Ті, якими керує сам А. Аваков?
— За законом, злочинами за участі пра-

воохоронців займається Державне бюро 
розслідувань. А за участі чиновників — 
НАБУ. Але я хочу звернути увагу на те, що 
більш-менш чесні президентські вибори 
поліція, все ж, забезпечила. Це — по-пер-
ше. По-друге, ви ж бачите, як нинішня Вер-
ховна Рада реагує на подання Президента 
щодо зміни міністра закордонних справ та 
Генпрокурора...

— Так. Єдиний президентський за-
конопроект, який депутати підтрима-
ли — це Проект Закону про особливу 
процедуру усунення Президента Украї-
ни з поста (імпічмент). Чому — всі ро-
зуміють. Щоб усунути Президента від 
влади...

— Для того, щоб змінити керівника МВС, 
потрібно спочатку провести нові вибори, 
створити коаліцію, якщо виникне необхід-
ність, чи отримати більшість в Раді і при-
значити новий Кабмін. Іншого шляху не-
має...

— Я це розумію. Як і більшість україн-
ців, сподіваюся, що так і буде. Однак, 
Президенту можна було б зробити 
якусь заяву щодо ситуації з поліцією чи 
втрутитися в ситуацію...

— Мені здається і так всі все розуміють. 
А заява чи втручання — це вже особиста 
справа Президента...

— Ну, можливо не особисто Прези-
дента, а ще й його адміністрації... А як 
ви ставитесь до голови президентської 
Адміністрації Андрія Богдана? До речі, 
колишнього адвоката І. Коломойського.

— Нормально. Особисто з ним не знай-
ома, але чула, що він гарний професіонал 
і дуже добрий організатор, вимогливий 
керівник. Що стосується деяких його по-
глядів, стосовно того ж Кобєлєва, то ми ж 
розуміємо, що В. Зеленський сьогодні зму-
шений іти на певні компроміси з об’єктив-
них причин. Давайте вважати, що А. Бог-
дан — такий компроміс. 

— Але ви згодні, що всі ці люди, які, 
фактично, гвалтували Україну протягом 

 «Депутат має не гроші «вибивати» на школу, а приймати закони, 
які б унеможливили будівництво багатоповерхівки без зведення
школи, де будуть вчитися діти з цієї багатоповерхівки!» 

цих п’яти років, — від П. Порошенка до 
останнього чиновника-злодія, — мають 
бути покарані за свої злочини? До речі, 
я не вірив, що Порошенко дасть прове-
сти вибори. Вважав — зірве їх будь-я-
ким способом. Аж до введення воєнно-
го стану.

— Знаєте, П. Порошенко — не тиран. 
Як на мене — він профессіонал, дуже 
освічена й підготовлена людина. Єдиний 
його недолік — патологічна жадібність. 
Щодо відповідальності — так, він повинен 
відповісти. В тому числі й за оборудки в 
«Укроборонпромі». Однак, все це має бути 
в рамках закону, без всяких політичних чи 
інших переслідувань. Хай розбираються 

Ольга Василевська-Смаглюк:

правоохоронні органи. 
— За правоохоронні органи половину, 

якщо не всю роботу вже зробили ви і ваші 
колеги — журналісти-розслідувачі. Як то 
кажуть, з цифрами і фактами в руках. З 
відповідними документальними дока-
зами. Залишилося проявити політичну 
волю і все це процесуально оформити...

— Для того я й іду в Раду. Щоб змінити 
систему, яка, зокрема, залишає злочинців 
непокараними й тим самим провокує на 
ще більші й страшніші злочини. 

— В такому випадку, — якщо ми го-
воримо про зміну системи, — давайте 
поговоримо про це конкретніше. Напри-
клад, що це означає, якщо вести мову 
про роботу депутатів ВР України. Що, 
по-вашому, має змінитися в роботі де-
путата, того ж мажоритарника? Адже всі 
ці депутати в гіршому випадку нічого не 
робили для свого округу, в найкращо-
му — час від часу вели особисті прий-
оми громадян, зустрічалися з людьми, 
комусь допомагали грошима, порадою, 
депутатським запитом...

— А «вищим пілотажем» для мажо-
ритарника було перенаправлення бюд-
жетних коштів на свій округ, правильно? 
Чим більше бюджетних коштів вдавалося 
дістати для округу, тим кращим вважався 
депутат, так?

— Саме так. І переважна більшість де-
путатів-мажоритарників цим пишалися 
і цього не приховували...   

— І часто платили за ці громадсько-ко-
рисні «договорняки» своїми голосами. А 
саме: ти підтримуєш законопроект, в яко-
му зацікавлена президентська чи прем’єр-
ська фракція, а взамін отримуєш кошти на 
округ. Так працювала система на прикладі 
депутатів ВР України. Оце і є політична ко-
рупція. 

— Але депутати-мажоритарники нази-
вали і продовждують називати це інак-
ше: захист інтересів свого округу... 

— Я не кажу, що інтереси округу не по-
трібно захищати. Навпаки. Але робити це 
потрібно зовсім не так. Не просто прося-
чи, вимагаючи чи продаючи свій голос за 
бюджетні кошти для якихось проектів в 
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дить руками: мовляв, я нічого не можу 
зробити... Хоча насправді це не так, 
було б бажання.

— Ну, ваш О. Момот — то окрема 
історія... Я коли почула, що ця людина має 
за спиною дві «ходки», відсиділа реальний 
термін і при цьому ви її обрали мером... 
Була просто вражена. Але це, повторюю, 
окрема історія, де потрібно говорити про 
рівень політичної культури виборців. Що 
стосується того, що він розводить руками, 
то чому в нього є підстава для таких спе-
куляцій? Та тому, що, як я дізналася, хто 
реально видавав вашим забудовникам 
містобудівні умови? Районний архітектор 
Д. Ликов. Який аж ніяк О. Момоту не підпо-
рядковується, правда? 

— Тут потрібно використовувати ми-
нулий час: не підпорядковувався. Бо 
він вже не працює у Вишгородській 
РДА. Оскільки після того, як головою 
Київської облдержадміністраціі став О. 
Горган, був переведений на роботу в 
Київську ОДА. Тобто — пішов на підви-
щення. Як я розумію, саме за ті «подви-
ги», які здійснив у нашому районі...

— Якщо забрали на підвищення, значить 
це комусь було потрібно. Значить добре, 
з точки зору керівництва виконував свою 
роботу... Можливо, тому ж Я. Москаленку? 
Адже багато хто прямо каже, що О. Момот, 
як і О. Горган — його креатури.

— Знаєте, чесно кажучи, чим більше 
я за всім цим спостерігаю, тим більше 
мені здається, що той же Д. Ликов був 
вигідний і самому О. Момоту. Ну, щоб 
він мав підстави розводити руками і 
розказувати, що він «не при делах». 
Архітектор не його, ДАБІ не його, пра-
воохоронці йому не підпорядковують-
ся, прокуратура теж, суди — тим паче... 
Коротше кажучи, формально він нічо-
го не може зробити і ні за що не від-
повідає. Окрім лавочок, парканчиків і 
дитячих майданчиків. Хоча насправді 
він реально впливає і на забудовників, 
і на архітектора, і на правоохоронців, 
і, навіть, на суддів. І рішеннями сесій, 
і рішеннями виконкому, і виділеннями 
земельних ділянок — важелів купа...   

— Так і є. Система, про яку я говорю, 
працює саме так: ії представникам дуже 
зручно ловити рибку в каламутній воді 
нашого заплутаного законодавства, ще 
й накладеного на олігархічно-клановий 
політичний устрій, який склався у нас 
протягом чверті століття. Коли зовні все, 
начебто, дуже демократично і прозоро, а 
насправді все тримається на «договорня-
ках», кумовстві і корупційних оборудках. Я 
дуже сподіваюся, що нова Верховна Рада 
почне все це ламати. У всякому випадку я 
зроблю для цього все можливе. 

— Бажаю вам успіху. Однак, як ваш 
виборець, все ж прошу вас: коли стане-
те депутатом, частіше їздіть по округу 
і дивіться на вирублені ліси, де буду-
ються котеджі; на забудовані палацами 
береги водоймищ; зустрічайтесь з ма-
тусями, які не мають змоги сплачувати 
за приватний садочок для своїх діток, 
а в державний не можуть їх віддати, бо 
там черга на п’ять років вперед; часті-
ше заходьте в районні поліклініки, де в 
черзі до лікаря можна просидіти кілька 
годин. Спілкуйтесь із пенсіонерами, які 
живуть, точніше, виживають за півтора 
тисячі гривень на місяць. Знаєте для 
чого? Щоб ви не забували, що чинов-
ники, які створили це пекло на землі 
для простого народу, мають обов’язко-
во відповісти за свої злочини. І відда-
ти нам з вами все в нас вкрадене. Ви 
повинні поновити справедливість. Бо 
якщо цього не відбудеться, люди вас 
просто не зрозуміють. 

— Зроблю для цього все. Хоча не думаю, 
що моє життя дуже зміниться від того, що 
я, можливо, стану депутатом. Я буду їз-
дити тими самими дорогами, що й зараз, 
ходити в ті самі магазини і поліклініки. І ба-
чити все те, про що ви говорите і що бачу 
кожного дня. 

— Дякую за інтерв’ю і бажаю успіху.      
Інтерв’ю взяв  В. Борзовець

На 50-й сесії міськради, яка відбулася 
28 лютого ц. р., В. Виговський у своєму 
виступі, зокрема, зауважив: «Ви знаєте, 
що у нас відбулася зміна системи голо-
сування. На жаль, нас, депутатів, ніхто 
не поставив до відома... І потім з’явив-
ся один документ, інший... Людина, яка 
працювала начальником оргвідділу, вже її 
звільнили, на жаль... написала доповідну 
записку, яка вийшла в інтернет... І мені 
задають дуже багато питань. Звідки 
ця система взялася? Є тут фотокопія 
записки, яку почерком Марини Гурамівни 
написано: список тих дій, які треба зро-
бити, щоб вбити цей сайт, де ми раніше 
знаходились. Вказана сума, 70 тис. грн. 
Потрібно за це заплатити... 

Нам голова розповідав, що нова систе-
ма нам нічого не коштувала. Я не полінив-
ся, зателефонував у фірму, яка обслуго-
вувала нашу систему раніше, порадився 
із спеціалістами, задавав питання тут 
людині, яка представляла розробника. І 
мені чітко було сказано, що «ми в ручно-
му режимі будемо вносити результати 
голосування депутатів».

Розумієте, до чого ми прийшли?
Раніше завжди все було в автоматич-

ному режимі: натискувалася кнопка — і 
все автоматично потрапляло на сервер. 
Сьогодні, після того, як лічильна комісія 
підпише протоколи, сяде людина, там 

Депутат голосує «за»,
а система показує «проти»...

Повний абзац!
десь, і все це буде вносити в ручному ре-
жимі. Я не можу нікого звинувачувати, бо 
за руку нікого не впіймав. Я просто запи-
тую: для чого це все робиться?

Як по мені, пройде три місяці...
Не вистачає нам два-три голоси?
Давайте ми їх тихенько поміняємо! І 

все! Це що, в 21-му столітті треба на 

людей перекладати всі ці речі?..
І коли була написана ця пояснювальна 

записка, депутат Круковець звернувся з 
листом до голови про створення депу-
татської комісії, яка має перевірити всі 
факти... Тому, що оця записка Марини 
Гурамівни написана ще до того, як поло-
малась та, стара «Рада».

А вже план дій склали! Як на мене, 
це — злочин. Я звичайно не суддя, але 
це — кричущий факт. І з ним потрібно 
розібратися. Сьогодні я не візьму пульт 
для голосування навіть до рук. Тому, що 
я не хочу брати участь в цих схемах вся-
ких...».

Через два с половиною місяці, а саме 
7 травня ц. р. відбулася чергова 52 сесія. 
На якій розглядався проект рішеня «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). 
Нагадуємо результати цього голосування, 
які ми взяли з офіційного сайту міськради 
і  опублікували 18 червня ц. р. (№4(331).

Як бачите, тут вказано, що «свободівці» 

— В. Нижник і В. Парчук були зовсім не 
проти цього проекту рішення. В. Нижник 
утримався, а В. Парчук навіть проголосу-
вала «за». До речі, це нас трохи здивува-
ло, отже ми прокоментували це рішення 
В. Парчук наступним чином: «Нижче — 
прізвища депутатів, які вже на цій сесії 
проголосували за зміну цільового призна-
чення п’яти земельних ділянок, на яких 
вже побудовані і ще будуть побудовані ці 
будинки. Як бачите, це ті самі депутати 
«момотовської твердої більшості».

До яких, правда, долучився В. Костю-
ченко (мабуть, замість відсутнього О. 
Поліщука) та в другому випадку В. Пар-
чук. В. Парчук проголосувала «за» швид-
ше за все тому, що на земельних ділянках 

(Закінчення на стор. 8)

Позачергові вибори народних 
депутатів України

Вибори-2019

Баранов Віталій Анатолійович
Народився 10.04.1967 р. в м. Коро-

стишів Житомирської області.., освіта 
вища, помічник голови, ГО «Товариство 
сприяння обороні України», безпартійний, 
проживає в м. Вишгород, самовисування.

Бовсуновський 
Олександр Михайлович
Народився 23.10.1970 р. в м. Києві..,  

освіта вища, директор, Центр по роботі з 
дітьми та молоддю, безпартійний, прожи-
ває в м. Києві, висунутий ПП «РАДИКАЛЬ-
НА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА».

Бражнікова Тетяна Олексіївна
Народилася 1.04.1981 р. в м. Вишгород,  

освіта вища, секретар, Вишгородська 
міськрада, член ПП «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ», проживає в м. Вишгород.., вису-
нута ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ».

Буковський Роман Володимирович
Народився 19.02.1979 р. в с. Івангород 

Ічнянського району Чернігівської області, 
освіта вища, тимчасово не працює, без-
партійний, проживає в м. Вишгород,  вису-
нутий ПП ВО «Батьківщина».

Василевська-Смаглюк
Ольга Михайлівна
Народилася 23.06.1985 р. в м. Старо-

костянтинів Хмельницької області, освіта 
вища, спеціальний кореспондент, ТОВ 
«ТРК «Студія 1+1», безпартійнa, прожи-
ває в м. Києві, висунута ПП «СЛУГА НА-
РОДУ». 

Ващук Роман Сергійович
Народився 15.06.1983 р. в с. Годо-

мичі Маневицького району Волинсь-
кої області.., освіта вища, фізична осо-
ба-підприємець, директор, ТОВ «ВР 
Консалтинг», член Аграрної партії Украї-
ни, проживає в с. Годомичі Маневицького 
району Волинської області.., висунутий 
Аграрною партією України.

Верещинська Вероніка Вікторівна 
Народилася 13.09.1980 р. в селищі 

Бабинці Бородянського району.., освіта 
вища, менеджер, ТОВ «ОСВ-2», без-
партійнa, проживає в селищі Бабинці Бо-
родянського району..,  самовисування.

Войналович Людмила Миколаївна
Народилася 4.06.1978 р. в м. Києві..,   

освіта вища, тимчасово не працює, член 
ПП «Європейська Солідарність», прожи-
ває в м. Буча.., висунута ПП «Європейсь-
ка Солідарність».

Горельцев Андрій Володимирович
Народився 11.05.1979 р. в селищі Пер-

шотравневе Овруцького району Жито-
мирської області.., освіта вища, перший 
заступник Голови Правління, Страхова 
компанія «БРОКБІЗНЕС», безпартійний, 
проживає в с. Пилиповичі Бородянського 
району.., самовисування.

Замідра Сергій Володимирович
Народився 12.08.1978 р. в с. Каленики 

Золотоніського району Черкаської об-
ласті, освіта вища, Немішаївський селищ-
ний голова, безпартійний, проживає в смт 
Немішаєве Бородянського району.., вису-
нутий ПП «ГОЛОС».

Манія Рамаз Валерійович 
Народився 25.09.1984 р. в селі Ачигва-

ра, Грузія, освіта вища, фізособа-під-
приємець, член ПП «Громадянська 
позиція», проживає в с. Воропаїв Вишго-
родського району..,  висунутий ПП «Гро-
мадянська позиція».

Москаленко Ярослав Миколайович
Народився 28.04.1975 р. в с. Лютіж 

Вишгородського району, освіта вища, на-
родний депутат України, безпартійний, 
проживає в с. Осещина Вишгородського 
району.., самовисування.

Науменко Сергій Миколайович 
Народився 25.03.1983 р. в м. Києві,  

освіта вища, тимчасово не працює, без-
партійний, проживає в м. Києві,  висунутий 
ПП «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК».

Окоєв Іван Миколайович 
Народився 12.07.1991 р. в с. Само-

лусківці Гусятинського району Тернопіль-
ської області, освіта вища, діловод, ба-
тальйон оперативного призначення імені 
Героя України генерал-майора Сергія 
Кульчицького Національної гвардії Украї-
ни, безпартійний, проживає в м. Буча.., 
висунутий ПП ВО «Свобода».

Олексюк Василь Павлович 
Народився 22.05.1974 р. в м. Буча, 

освіта вища, секретар, Бучанська місь-
крада, безпартійний, проживає в м. Буча.., 
самовисування.

Пірський Руслан Олександрович
Народився 12.05.1975 р. в с. Катюжан-

ка,  освіта вища, тимчасово не працює, 
член ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА 
— ЗА ЖИТТЯ», проживає в с. Катюжанка, 
висунутий ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОР-
МА — ЗА ЖИТТЯ».

Соловйова Юлія Олександрівна
Народилася 20.12.1982 р. в с. Пужайко-

ве Балтського району Одеської області, 
освіта вища, помічник-консультант нар. 
депутата України, член ПП «ГРОМАДСЬ-
КО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВ-
ЧЕНКО», проживає в с. Сербка Лимансь-
кого району Одеської області, висунута 
ПП «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТ-
ФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО».

Таможній Олександр Васильович
Народився 27.04.1975 р. в м. Буча, 

освіта вища, заступник директора з юри-
дичних питань, ТОВ «АГРОДАР Украї-
на+», безпартійний, проживає в м. Буча, 
самовисування.

Федорченко Сергій Миколайович 
Народився 30.11.1974 р. в селищі Єме-

льяново Красноярського краю, Російська 
Федерація, освіта вища, гол. спеціаліст 
відділу аналітичної роботи управління 
аналітичного забезпечення Київського 
міськголови, апарат виконавчого органу 
Київміськради (КМДА), безпартійний, про-
живає в м. Києві..,  висунутий ПП «УДАР 
(Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка».

Чепіжко Оксана Вікторівна
Народилася 25.11.1974 р. в м. Сєверо-

двінськ Архангельської області, Російська 
Федерація, освіта вища, директор, ТОВ 
«Компанія з управління активами «Ек-
сельсіор», безпартійнa, проживає в м. 
Києві.., самовисування.

Шальман Тетяна Михайлівна 
Народилася 11.08.1967 р. в с. Паньківці 

Старосинявського району Хмельницької 
області,  освіта вища, доцент кафедри 
реклами та зв’язків з громадськістю, Ін-
ститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 
безпартійнa, проживає в м. Ірпінь.., само-
висування.

Юмаєв Дмитро Фаїзович 
Народився 24.04.1964 р. в м. Сумах, 

освіта вища, тимчасово не працює, 
член ПП «РАЗОМ СИЛА», проживає в м. 
Українка Обухівського району.., висунутий 
ПП «РАЗОМ СИЛА».

Отже, повний список кандидатів в на-
родні депутати України, висунутих по од-
номандатному виборчому округу № 96
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53-я сесія міськради

Депутатська більшість, таки, 
як їй було потрібно. Але землю

Цього разу сесія почалася з двох дуже показових виступів — Владислава Круковця та Валерія 
Виговського. Обох  аж ніяк не можна віднести до депутатської більшості. Мабуть тому у обох і 
виникли деякі питання до керівництва міської ради в особі О. Момота. 

В. Круковець нагадав присутнім, що ще 21 грудня 2018 р. міська рада вирішила підтримати 
його депутатський запит щодо нелегальних перевезень. І нагадав, що в цьому запиті звернувся 
до міського голови з проханням надати офіційні роз’яснення того, які саме дії були проведені 
особисто ним, його профільними заступниками та іншими відповідальними працівниками місь-
квиконкому для того, щоб протидіяти нелегальним перевізникам. Також в цьому запиті він звер-
нувся з цим питанням до прокуратури та поліції. Однак, відповідь отримав лише з прокуратури. 
А от з поліції та міської ради відповіді взагалі не отримав.

...В. Виговський нагадав, що вісім років тому він з Ю. Колодзяном, задіявши свої транспортні 
засоби та підйомний кран, допомогли привезти з Пущі Водиці до Вишгорода штучне покриття 
для нижнього футбольного поля (приблизно 3 тис. кв. метрів), а потім — змонтувати. 

Однак, нещодавно, коли старе покриття було знято, він звернувся до заступника міського голо-
ви І. Свистуна із запитанням з ким вирішити проблему використання частини старого покриття  
для обладнання спортивних майданчиків свого округу — на вулицях по Київській, 18 та Кургу-
зова, 4-а та 4-б. Той послав його до начальника КП «Управління з розвитку фізкультури і спор-
ту» міської ради О. Баланюка. А О. Баланюк по телефону пояснив В. Виговському, що покриття 
знаходиться в нього в яхт-клубі і він подумає чи варто частину його віддавати йому на округ... 

А тепер — увага: що відповів 
обом О. Момот. 

В. Круковцю — що «такого не 
може бути, тим паче, якщо йдеть-
ся про депутатський запит». Тому 
порадив депутату після сесії за-
йти до канцелярії, де «йому від-
повідь покажуть і пояснять куди 
надіслали».

А між В. Виговськиму і О. Мо-
мотом відбувся наступний діалог:

О. Момот: «Я не знаю чого ви 
вирішили, що пан Баланюк за-
брав його в яхт-клуб щоб там 
постелити... Воно там лежить 
на зберіганні. Воно є не нульо-
вої вартості. Воно обліковуєть-
ся на балансі КП «Управляюча 
компанія». Його ніхто не списав і 
нікуди не скрив. Більше того вам 
скажу. Баланюк до мене підхо-
див. І ми обговорювали разом з 
Ігорем Івановичем про три май-
данчики в місті, на яких можна це 
постелити. В тому числі і ваші...  
Я абсолютно не проти...».

В. Виговський: «Ні, ну він мені 
відповів «Я подумаю. Я поду-
маю...».

О. Момот (знижуючи плечима): 
«Ну, щоб ви розуміли — це майно 
є на балансі КП «Управління фіз-
культури і спорту». 

В. Виговський: «Так а що зава-
жає покласти його?».

О. Момот: «Та нічого не мішає! 
Давайте зараз закінчимо з цим 
полем і будемо класти. Ніхто не 
проти».  

Я буваю практично на кожній 
сесії і спостерігаю як поводять 
себе депутати. Так от, ніхто з них  
не поводить себе так зухвало і 
бесцеремонно на пленарних за-
сіданнях, як О. Баланюк. Він за-
просто може вигукнути щось не 
надто чемне на адресу того чи 
іншого депутата або присутнього 
в залі громадянина, який вирішив 
висловити свою думку. Може гру-
бо обірвати людину біля мікро-
фона, образити групу людей, 
що прийшли на сесію. Коротше 
кажучи, поводить себе як хазяїн 
з холопами. Навіть якби О. Ба-
ланюк був звичайним депутатом, 
це виглядало б дуже нечемно і 
негарно. Але в тому-то й справа, 
що О. Баланюк — не звичайний 
депутат. Він з самого початку 
цієї каденції числиться головою 
комісії з питань законності, де-
путатської етики, контролю за 
виконанням рішень ради та її 
виконавчого комітету.

Чому числиться? Та тому, що 
ця комісія практично не працює. 
Я не пам’ятаю щоб ця комісія за-
цікавилась жодним скандалом, 
в який постійно потрапляють 
окремі депутати і цілі депутатсь-
кі групи, та в яких перманентно 
знаходиться сама рада та її вико-
навчий комітет. 

Мабуть, хтось має просто 

роз’яснити О. Баланюку, що його 
головним завданням як голови 
комісії з питань законності, де-
путатської етики, контролю за 
виконанням рішень ради та її 
виконавчого комітету є зовсім не 
хамська по відношенню до оточу-
ючих поведінка в сесійній залі, а 
саме робота комісії, якої — непо-
чатий край. Робота, яка, втім, і не 
починалася. 

Так що, в принципі, я можу собі 
уявити як саме і яким тоном О. 
Баланюк поговорив з В. Виговсь-
ким. Якого, до речі, за прикладом 
свого шефа і близького товариша 
О. Момота, вважає своїм закля-
тим ворогом...

Тепер щодо пояснення О. Мо-
мота, який спочатку розказує, що 
старе штучне покриття футболь-
ного поля знаходиться на балан-
сі КП «Управляюча компанія», 
а через хвилину стверджує, що 
воно обліковується на балансі КП 
«Управління фізкультури і спор-
ту». Уже це насторожує. Бо свід-
чить про те, що шеф намагаєть-
ся просто банально вигородити 
свого підлеглого. Якому добре 
знає справжню ціну, бо в свій час 
зовсім не випадково порекомен-
дував його в голови вже згаданої 
депутатської комісії. 

Втім, ми відслідкуємо чим саме 
закінчиться ця ситуація і коли 
саме спортивні майданчики, які 
знаходяться в місті, отримають 
нове-старе штучне покриття. 

Тепер повернемося до депу-
татського запиту В. Круковця. 

Через півтора тижні після сесії 
ми поцікавилися у депутата чи 
знайшлася в день пленарного 
засідання у канцелярії його від-
повідь. Виявилося — не знай-
шлася й по сьогодні. 

Але ж ніякого суперскладного 
завдання перед міським головою 
та місцевими поліцейськими де-
путат не поставив. Просто попро-
сив уточнити які саме конкретні 
кроки зробили міськвиконком 
та правоохоронці для того, щоб 
нелегали-перевізники переста-
ли платити «податки» в кишені 
приватних осіб замість того, щоб 
поповнювати бюджет. 

Тож, на нашу думку, міськви-
конком вже два тижні «не може 
знайти» відповідь на депутатсь-
кий запит В. Круковця тому, що 
її в природі не існує. А не існує 
тому, що немає що відповідати:  
нелегали й по сьогодні спокійно 
їздять по місту повз вікна нашої 
мерії і поліції. Як з’ясувалося — 
тридцять маршруток. Кожна з 
яких платить «кришувальникам» 
тисячу гривень в день. Всього 
— 30 тисяч на місяць. Одна. Всі 
тридцять — майже мільйон.

...Втім, до цієї проблеми ми 
ще повернемося і дуже швидко. 
Завдяки небайдужим депутатам.

ДВА ПРОЕКТИ РІШЕННЯ 
НА ЯКІ ВИТРАТИЛИ ПОЛОВИНУ

ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
Першим з них став розгляд 

поправок до бюджету («Про вне-
сення змін до рішення Вишгород-
ської міської ради від 21.12.2018 
р. № 48/2 «Про Вишгородський 
міський бюджет на 2019 рік»), 
до якого депутати приступили 
одразу після розгляду питання 
про звільнення від депутатсь-
ких обов’язків М. Підвисоцького. 
Прохання якого цього разу, все ж, 
підтримали.

Як О. Момот через 
КП «Вишгородпастранс» 

депутатів бовдурами виставив
Отже, що сталося?
Спочатку все було, начебто 

пристойно. На сесійну трибуну 
піднялася спеціаліст фінансо-
во-бухгалтерського відділу Кри-
стина Овчинникова і коротко до-
повіла суть справи. Ця суть, на 
думку пані Кристини, полягала в 
тому, що (цитую): «...В зв’язку із 
прийнятим рішенням Київоблра-
ди було збільшено фінансуван-
ня дитячих садочків — добудови 
«Ластівки» і «Чебурашки», отже 
було вирішено здійснити на-
ступний перерозподіл коштів по 
спецфонду... міської ради: змен-
шити видатки (на реконструкція 
та реставрація інших об’єктів) на 
14 млн. 375 тис. 90 грн. і збіль-
шити... на співфінансування інве-
стиційних проектів... на 14 млн. 
375 тис. 90 грн».  

Насправді, облрада дала Виш-
городу на добудову дитсадків 
більше 14 млн. Тому зеконом-
лених 14 з гаком мільйонів місь-
квиконком вже придумав як ви-
користати. Про що, правда, пані 
Кристина не сказала.

Та й О. Момот, навіть не заікнув-
шись про те, куди саме він при-
думав витратити ці 14 мільйонів, 
тут же запропонував поставити 
проект рішення на голосування. І 
поставив би. Але його зупинив В. 
Виговський, поцікавившись чи є 
серед тих, хто отримає гроші, КП 
«Вишгородпастранс». 

— Є, — відповів О. Момот.
— Ну, тоді треба пояснити 

скільки їм гроші виділяють, для 
чого, — зауважив В. Виговський, 
— і скільки вони коштів заробили! 

Звичайно, це О. Момоту не спо-
добалося: так же ж хотілося про-
ект рішення тихенько проголосу-
вати і забути про нього. Однак, 
довелося вислуховувати питання 
та зауваження депутатів. 

Що стосується запитання В. 

Виговського, то на нього міський 
голова відповів так: 

— Мільйон двісті на компенса-
цію, — це стандартна сума, — по 
200 тисяч щомісячно до кінця 
року. І 400 з лишнім — палив-
но-мастильні. Це ми закладаємо 
такі кошти. А платимо по актах».

На що В. Виговський нагадав, 
шо «коли це все лише починало-
ся ви розказували що в нас через 
два-три місяці буде прибутковий 
маршрут...».

Це міському голові не сподо-
балось ще більше. Однак, він тут 
же знайшовся. Пояснивши, що 
так би й було, «якщо б ви схвали-
ли придбання не двох автобусів, 
а шести, і ми могли б вийти на 

конкурс і приймати участь на ко-
мерційній основі».   

Оскільки ця диво-версія була 
оприлюднена О. Момотом впер-
ше, але, припускаю, не востаннє, 
зупинюсь на ній детальніше.

Наскільки я пам’ятаю, слухняна 
депутатська більшість виконала 
всі забаганки О. Момота, спочат-
ку проголосувавши за створення 
КП «Вишгородпастранс», а потім 
— за зміни до міських програм, 
куди було включено абсолютно 
безглуздий і корупційний додаток 
№26 «Програма розвитку місько-
го пасажирського транспорту в м. 
Вишгород на 2018-2021 роки».

А 9 листопада 2018 р. на 47-й 
сесії міськради проголосувала 
й за зміни до бюджету, подані з 
голосу І. Мірієвським. Серед яких 
було виділення КП «Вишгородпа-
странс» 2 млн. 650 тис. грн. та 
700 тис. грн., всього — 3 млн. 
350 тис. грн.  

Так от, за ці кошти КП «Вишго-
родпастранс» разом з О. Момо-
том і Т. Івановим повинні були 
взяти в лізинг 6 автобусів і вийти 
на конкурс з перевезення паса-
жирів на міжміських та примісь-
ких (внутрішньообласних) авто-
бусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за 
межі території області, який було 
оголошено КОДА 26 листопада 
минулого року, а проведено 23 
січня. 

Зробити це у О. Момота і К° 
були всі всі підстави і можливості: 
згідно «Програми розвитку місь-
кого пасажирського транспорту в 
м. Вишгород на 2018-2021 роки», 
в 2018 р. їм потрібно було 2 млн. 
грн. на платіж по договору лізингу 
та 900 тис. грн. на щомісячні лі-
зингові платежі за листопад-гру-
день. Вони отримали, нагадаю, 3 
млн. 350 тис. грн. 

Незважаючи на це, на конкурс 
Момот і К° не вийшли. 

В своїй замітці, яка вийшла в 
газеті «Вишгород» від 9 лютого 
ц. р., Т. Іванов спробував виправ-
датися. Мовляв, не встигли, бо 
недолугі чиновники стромляли 
палиці в колеса. І, взагалі, ого-
лосили конкурс не тоді, коли нам 
було потрібно. Будемо боротися 
і т. ін.

Іншими словами — вся справа 
в недолугості О. Момота і К°, чи-
новників, які вміють гарно бреха-
ти, але не в змозі вирішити еле-
ментарні проблеми.

А тепер виявляється, що у 
всьому винуваті депутати, які 
виділили гроші лише на два 

автобуси, бо якби виділили на 
6, то КП «Вишгородпастранс» 
було б прибутковим!

Ні, мабуть О. Момот вважає 
депутатів зграєю дебілів, які не 
пам’ятають те, за що вчора гор-
лосували. Іншого пояснення цій 
маячні, яка прозвучала з вуст 
міського голови в мене просто 
немає.

...Втім, повернемося на сесію.
Далі В. Виговський поцікавив-

ся у О. Момота чому автобуси 
возять всіх пасажирів, не лише 
пенсіонерів, безплатно. І заува-
жив, що це — «кримінал стовід-
сотковий». 

На що О. Момот відповів, що в 
цьому «нічого поганого немає», 

а якщо хтось вважає, що це 
кримінал, нехай звертається до 
правоохоронних органів.

Отут-то В. Виговський і згадав 
про майже мільйон гривень, який 
збирають нелегали щомісячно 
для своїх «кришувальників».

Реакція О. Момота була непе-
ревершеною (цитую): «Я пере-
прошую, я недочув... Який мільй-
он, де збирається?».

В. Виговський пояснив де, за 
що і з кого (кожен нелегал пла-
тить 1000 грн. на день х на 30 
днів = 900 тис. грн.).

О. Момот і тут знайшовся: 
«А чого ви апелюєте до міської 
ради? Це що, міська рада ор-
ганізувала цей маршрут?».

В. Круковець поцікавився у 
міського голови скільки коштів 
загалом було витрачено на КП 
«Вишгородпастранс» з моменту 
його створення. На що міський 
голова відповів, що не готовий 
відповісти і порадив В. Круковцю 
написати депутатський запит з 
цього приводу. 

Зате Ю. Колодзян, на відміну 
від міського голови, цифру на-
звав: на КП «Вишгородпастранс» 
витрачено вже 5 мільйонів. І по-
цікавився коли це підприємство 
нарешті почне заробляти гроші?

На що почув від О. Момота ту 
саму казочку про поганих депу-
татів, «які проголосували лише 
за 2 автобуси». А от якби прого-
лосували за шість, то Вишгород 
вже б озолотився. 

Та не встиг Ю. Колодзян ого-
втатися від цієї нахабної брех-
ні, як О. Момот «загрузив» його 
по повній: «Ну, їздить пільговий, 
кому це погано? Що він перевоз-
ить тих бабушек? Що до них там 
по-людськи ставляться?.. Вий-
діть на зупинку і спитайте потріб-
но це людям чи ні».

«Звичайно, це непогано, — зго-
дився Ю. Колодзян, — Але це ж 
бюджетні кошти! Тепер друге — з 
Садів дніпра на Вишгород їздить 
автобус, ця сама ситуація...».

«Ні, це не ця сама ситуація, 
— заперечив О. Момот. — Це 
автобус, який їздить і возить 
безкоштовно всіх пільговиків, а 
не пільговики — платять. Ми за-
тверджували тариф, сім гривень 
здається...».

У відповідь Ю. Колодзян про-
цитував пост із соціальних ме-
реж: «...Вчера ехали на автобу-
се, маршрут которого на три 
месяца оплатила Вышгород-
ская администрация. Он ездит 
пустой. Водитель сказал, что 
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розділила більше 14 мільйонів гривень так,
під церкву на Набережній все одно не дала  

заправить его стоит две ты-
сячи, а приносит он в кассу 150 
гривен». І запитав: «Що це за 
таке хазяйнування? Господарю-
вання? Це взагалі бездарний під-
хід, розумієте?»

На що О. Момот запропону-
вав: «Ставте завдання, я сюди 
викликаю директора проблемно-
го підприємства і задавайте йому 
питання. Тетяна Олексіївна під-
казує: на наступній сесії будуть 
звітувати директори комуналь-
них підприємств. Підготуйте пе-
релік питань і ставте»... 

З точки зору «Свободи»
В. Парчук, вийшовши до мікро-

фону, повідомила, що вона на 
засіданні бюджетної комісії не 

підтримала проект рішення по 
пункту 2.8, де йдеться про надан-
ня 300 тис. грн. («Інша діяльність 
у сфері державного управління 
(Вишгородська міська рада)», 
оскільки з’ясувалося, що це гро-
ші — на заробітну плату праців-
никам газети «Вишгород», які 
«виграли тендер».

Також депутат не підтримала 
виділення 500 тис. грн. на вій-
ськову частину, оскільки вважає, 
що місту ці гроші потрібніші. 

Окрім того, у В. Парчук виник-
ли сумніви щодо оплати штрафу 
в 280 тисяч, який накладено на 
ясла-садок «Ластівка». Оскільки, 
на думку депутата, міськрадівські 
юристи повинні розібратися хто 
винен у порушенні. 

Деяку ясність в це питання вніс  
голова Громадської ради при 
РДА В. Дулапчій (цитую):

«На бюджетній комісії зада-
вали питання, прийшов пан І. 
Свистун там доповідав, каже 
300 тисяч садочок «Ластівка» 
штраф. Починаємо розбирати-
ся що це за штраф. Це якийсь 
колись був підрядник з якимось 
колись електриком якогось са-
дочка, вони щось колись не туди 
втикнули,   приїхав РЕС і тепер 
садочок «Ластівка» повинен 
сплатити 300 тисяч штрафу. На 
питання чому той «хтось колись 
кудись» до цих пір не знайдений 
і не притягнутий до криміналь-
ної відповідальності Свистун не 
зміг відповісти. Сидить, опускає 
очі і червоніє. Більше того, — це 
моє припущення, —  що це чийсь 
кум, сват чи брат цей підрядник 
цього садочка. Тому я думаю, 

що Свистун може продати свою 
«Тойоту» і заплатити цей штраф. 
А не ми всі з бюджету повинні 
сплачувати за якісь недоліки в 
роботі якихось незрозумілих під-
рядників. Тим паче, якщо ми не 
можемо зрозуміти взагалі яким 
чином ці підрядники з’являються 
в місті Вишгород... 

Я обращаюсь к депутатам. 
Подрядные организации. 80 про-
центов бюджетных денег города 
Вышгорода уходят через допоро-
говые закупки так называемые. 
То есть, нету тендера, они не вы-
вешиваются на сайте «Прозоро»,  
просто пост-фактум выкладыва-
ются договора с подрядчиком. 
Це брати Рублівські, які за остан-

ні роки вже більше 40 мільйонів 
розпилили на благоустрій — на 
лавочки, на заборчики, на всяку 
фігню, на криві дерева; це Бо-
рис  Борисович (Матко — авт.), 
есть он в зале, немає — великий 
ФОП тоже, почав займатися під-
приємницькою діяльністю, — так 
співпало, — разом з тим, як наш 
мер став мером, а вони друзі дав-
ні... Це — Ігор Новоселецький, 
який починаючи зі стаканчиків і 
туалетной бумаги купляє до прін-
терів і, там, заміна картриджів, 
працівник ФОП Момота...». 

О. Момот із свого боку пояснив, 
що (цитую): «...Підрядник виграв 
конкурс в системі ProZorro. За-
мовником будівництва є Київська 
обласна державна адміністра-
ція... Коли корегували проект і 
вийшли на новий тендер, підряд-
ник помер. Знову було проведе-
но конкурс на системі ProZorro і 
зайшов новий підрядник. Коли 
зайшов новий підрядник, вияви-
лося, що та людина, яка помер-
ла, — ну, не він мабуть, якийсь з 
його електриків, — кинув лінію на 
якусь свою сторожку чи що у них 
там... Битовка... Повз лічильник. 
Це виявилося коли вже ні завіду-
ючої старої немає, ні підрядника 
того немає, він помер і нова ком-
панія виграла конкурс... Ну... Так 
виявилося. Кому за це відповіда-
ти? Давайте... Ну... Обленерго не 
буде розбиратися... Ім байдуже. 
Вони наклали стягнення на садо-
чок...».

Абсолютно підтримую в цій 
ситуації В. Дулапчія. Важаю, що 
якби мова йшла про особистий 
бізнес і особисті кошти О. Момо-

та або І. Свистуна, на які обле-
нерго наклало б штраф через дії 
когось із їх підлеглих, навряд чи 
вони так легко погодилися б його 
сплатити. З могили б дістали кого 
потрібно і знайшли винуватих. 
Однак, тут ідеться не про їх осо-
бисті кошти, а про кошти грома-
ди... Так от, лише за таку позицію, 
за таке ставлення до коштів гро-
мади і О. Момота, і І. Свистуна 
потрібно б негайно звільнити з їх 
високих посад.   

...А з приводу сумнівів В. Пар-
чук щодо доцільності допомоги 
військовій частині 500 тис. грн., 
то О. Момот зауважив, що «це — 
зразкова частина, яка виконує і в 
АТО бойові завдання, і місту до-

помагає так, як ніхто». 
На що В. Парчук відповіла, що 

військовою частиною повинна 
опікуватися держава. «В мене 
Кургузова, 11-а, — зокрема за-
явила депутат. — Я три роки не 
можу добитися ремонту будинку. 
Відповідь одна — потрібна оцін-
ка цього будинку. Коли доходить 
до оцінки, до виділення коштів — 
коштів нема! Це відбувається три 
роки. І ремонт не можна зробить, 
і оцінку не можна зробить!».  

О. Семенов запропонував 
зменшити допомогу військовій 
частині до 200 тис. грн. 

...Однак, незважаючи на всі 
ці дискусії, коли міський голова 
поставив на голосування пропо-
зицію В. Виговського щодо окре-
мого голосування по КП «Виш-
городпастранс», її більшість 
депутатів не підтримала. 

Натомість проект рішення було 
проголосовано у вигляді, винесе-
ному на сесію. 

Чому Ю. Колодзяну 
не сподобався виступ 

отця Богдана
Обговорення проекту рішення 

щодо надання дозволу на роз-
робку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в 
постійне користування релігійній 
громаді (на Набережній) почало-
ся з виступу члена Громадської 
ради при РДА Л. Горготи. 

Дуже коректно Л. Горгота вис-
ловила власну думку щодо недо-
цільності побудови храму в цьо-
му місці, запропонувавши знайти 
для цього іншу земельну ділянку. 
Тим паче, що якраз зараз, за її 
словами, готується проект щодо 

розбудови цієї рекреаційної зони.
Т. Бражнікова підримала цю 

думку, висловивши позицію «Са-
мопомочі».

Таку саму думку висловив О. 
Семенов.

Однак, отець Андріан Іващен-
ко і його прихожани явно не були 
згідні з аргументами депутатів і 
громадськості. Отже, для того, 
щоб їх переконати, вони не лише 
принесли до сесійної зали макет 
майбутнього храму, а й запроси-
ли на допомогу колегу — отця 
Богдана. 

Вважаємо за потрібне ознай-
омити вас, шановні читачі, з де-
якими витягами з промов обох 
святих отців:

О. Андріан: «...Я знаю, що є 
партійні об’єднання. Є спільні рі-
шення. Але хочу лише кожному 
з вас подивившись... в очі, нага-
дати: мабуть всі ви читали Єван-
геліє. І знаєте, щоб перед Госпо-
дом ми несемо не колективну 
відповідальність, а індивідуаль-
ну. За кожне наше особисте рі-
шення. І голосуючи за місце під 
будівництво храму, автоматично 
кожен з вас стає фундатором 
цього храму. І вас, ваше ім’я... в 
цій церкві на кожній літургії бу-
дуть згадувати. Як фундаторів 
храму цього. Так само, як і якщо 
голосувати «проти», або «утри-
матися», бо це одне й те саме, це 
прийняття рішення не на користь 
господньої справи». 

О. Богдан:  «...Я справді хви-
лююсь. Хвилююсь, бо згадую 20 
літ тому назад, коли я добивався 
будівництва храму. Що тоді гово-
рили, мать моя родная! Отець 
Богдан піднімає мусор вверх, 
архітектура не подобається... 
Мене розпинали не тільки тут. 
Мене розпинали в Києві на місто-
будівній раді. І в Шпілевського, 
обласного архітектора. І в Лизогу-
ба. Потім приїзджала вся ця гру-
па сюди у Вишгород. Ну, тут тоді 
вказівка зверху йшла, від Мель-
ника, Марії Петрівни Дем’янчук і 
пішло, пішло дальше... Хтось із 
них ще по сьогоднішній день жи-
вий, хтось відійшов у вічність... 
Але є нащадки тих, хто відійшов 
у вічність. Приходять до мене. 
Кажуть: «Отець Богдан, а мож-
на ви, все таки, помолитесь? А 
можна ви, все таки, простите? Ви 
знаєте кого?»... Ви знаєте, це не 
смішно. Це просто страшно. Це 
жах! Я дійсно сьогодні хвилююсь, 
бо я боюсь, щоби нам не нашко-
дити. І щоби нам не стати бого-
борцями.

...А те, що там буде такий куток 
де буде багато церков в купі... Ну 
і що? Від церкви до церкви. Буде-
те молитись. Буде слава. Я знаю, 
що коли патріарх освячував хре-
ста на куполі нашої церкви, він 
сказав: побачите які відбудуться 
зміни у Вишгороді. І справді, коли 
ми будували храм, — забув як 
фамілія, вона в банку працюва-
ла... Аварія одна, — її на смерть 
збила машина, — біля церкви, 
ще церква будувалась тільки, 
— потім ще один там розбився, 
з Набережної... А зараз — Бог 
милував. Спокійно. Хоча тоді ка-
зали: о, людина вийде з церкви, 
одразу дорога, все інше... Де ці 
дороги? Все благо. Красиве міс-

це, сама красива церква, всі ра-
дуються, тішаться... Осеняють 
себе хресним знаменням прохо-
дять мимо... Гляди — і там так 
же само буде. Тому я вважаю, що 
треба підтримати, треба, все-та-
ки, дати можливість людям бу-
дувати церкву. Тим більше, вони 
пробували! Їм відмовили один 
раз, другий... Третій відмовите, 
четвертий відмовите, п’ятий... 
Ну, що ви ж так, га? Будете над 
ними знущатися, як над отцем 
Богданом? Ну, отець Богдан-то 
кріпкий. Вистояв все. А хто зна чи 
інші так зможуть. Не зламаються. 
Так що от я вважаю, що треба 
підтримати. Тому... Ну, ви знаєте, 
ви ж депутатами не будете вічно, 
правда? А потім що буде? Знає-
те! Дивіться. Я знаю, деякі за-
ступники мера... Попереднього, 
попереднього ще. Казали іншим 
священникам: так воюйте за бу-
дівництво церкви, як отець Бог-
дан. Отець Богдан не позволив 
нам согрішити! Вони казали по-
тім, пізніше. Отець Богдан не по-
зволив нам согрішити! І ми йому 
дякуємо, що він все-таки побуду-
вав церкву! Зате зараз спокійно 
приходять в наш храм. 

Наостанок скажу так якось... 
Ну, все-таки, не плюйте в кри-
ницю, з якої десь колись може 
прийдеться пити. Не треба голо-
сувати проти! Підтримайте — і 
все! Амінь. Слава Ісусу Христу!».

Взагалі-то в промовах обох от-
ців на мій погляд, як це не дивно, 
явно проглядалися нотки відвер-
того шантажу й залякування де-
путатів гнівом Божим. Що, на мою 
думку, просто неприпустимо. Тим 
паче, коли йдеться не про якісь 
страшні гріхи, а, всього-навсього 
про виділення земельної ділянки 
під побудову храму. 

Можливо тому депутати в своїй 
більшості і цього разу не підтри-
мали проект рішення, про який 
йдеться. Хоча і довго знаходи-
лися під враженням цього обго-
ворення. Так, що Ю. Колодзян 
повернувся до нього вже після 
обговорення ще кількох проектів,  
слушно зауваживши, що на душі 
у кожного залишився неприєм-
ний осад. Особливо після слів 
о. Богдана про колодязь, в який 
непотрібно плювати. І запропо-
нував знайти гарне місце для 
майбутньої церкви. «Я, напри-
клад, бачу таке місце на розі ву-
лиць. Шолуденка і Межигірського 
Спасу, — сказав депутат. — Там 
зараз паркан стоїть, потрібно з’я-
сувати на кого ця ділянка оформ-
лена та чи можливо її передати 
релігійній громаді»...

Однак Т. Бражнікова з В. Пар-
чук в один голос нагадали, що цю 
ділянку виділяли під спортивну 
школу знайомому В. Шубки. Втім, 
це вже зовсім інша історія, до 
якої ми ще повернемося. 

Земля: знову 
дають кому потрібно?

В минулому номері нашої га-
зети ми вибрали з порядку ден-
ного півтора десятка питань, в 
яких йшла мова про безкоштовну 
роздачу земельних ділянок, пло-
ща яких перевищує 5 соток.

Під номером 1 там були проек-
ти рішень про надання дозволів 
на розробку проектів землеу-
строю щодо відведення земель-
них ділянок у власність:

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

— Бочарнікову Д. В. площею 

Цього разу о. Андріан з прихожанами підтягнули до сесійної зали «важку артилерію» в особі 
о. Богдана... 
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(Закінчення. 
Початок на стор. 5)

Виграли вишгородці. Перемогла дружба

Поіменне голосування
за проект рішення «Про
затвердження проекту

 землеустрою щодо 
відведення земельної

ділянки цільове призначення
 якої змінюється гр. Калінкіну

М.М. (обидві площею 0,2500 га) 
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
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Депутат голосує «за», 
а система показує «проти»...

Депутатська більшість, таки, розділила більше 14 мільйонів гривень так, 
як їй було потрібно. Але землю під церкву на Набережній все одно не дала  

0,1200 га у власність для 
ведення ОСГ в мікрорайоні 
ГАЕС (№17);

— Іщук С. В. орієнтовною 
площею 0,1200 га по вул. 
Шолуденка для ведення 
ОСГ (№23).

Під номером 2 — проект 
рішення про надання згоди 

на розробку техдокумен-
тації із землеустрою щодо 
встановлення меж земель-
ної ділянки на місцевості  
Ткаченко М. П. орієнтов-
ною площею 0,1000 га 
для передачі у власність з 
метою житлового будівни-
цтва (присадибна ділянка), 
в мікрорайон ГАЕС по вул. 
Покровська, 1 (№29);

Під номером 3 — проект 
рішення щодо надання до-
зволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки в 
оренду ТОВ «ТСК-ЦЕНТР» 
площею 0,1092 га для 
укладення договору орен-
ди терміном на 49 років на 
вул. Шлюзова для розмі-
щення та експлуатації ос-

новних, підсобних і допом-
іжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості (№31);    

Так от, дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення 7 соток приса-
дибної ділянки І. Антіпову 
під житлове будівництво 
депутати не надали.

(Закінчення. 
Початок на стор-х 6-7)

53-я сесія міськради

Повний абзац!

30 червня ц. р. у м. Вишгороді відбувся товарись-
кий футбольний матч між командами Національної 
збірної України серед ветеранів та ветеранів футбо-
лу Вишгородщини.

До речі, матч відбувся на відновленому нижньому 
полі, відремонтованому відповідно до кращих євро-
пейських стандартів. З якісним штучним покриттям 
італійського виробництва та з високим терміном ек-
сплуатації.  

А от аналогічні дозволи 
Д. Бочарнікову (0,12 га під 
ОСГ в мікрорайоні ГАЕС) і 
С. Іщук (0,12 га по вул. Шо-
луденка для ведення ОСГ) 
— навпаки, дали. Хоча, як 
ми вже зазначали, мова 
йшла не про присадибні 
ділянки.

І М. Ткаченку згоду на 
розробку техдокументації 

із землеустрою щодо вста-
новлення меж земельної 
ділянки площею 10 соток 
під  будівництво житла теж 
надали.

А от ТОВ «ТСК-ЦЕНТР» 
поки що залишився без до-
говору оренди на 49 років. 
Може ціна питання когось  
не влаштувала?

В. Борзовець

Свято спорту

Разом із сучасним фут-
больним полем вишгородці 
отримали також баскет-
больний майданчик із су-
часним спеціальним по-
криттям. 

Тут виникає лише одне 
питання: чому такі гарні  
футбольне поле та баскет-
больний майданчик містяни 
не отримали раніше? На-
приклад, 5 чи десять років 
тому. Наче й можливості 
були та й коштів вистача-
ло. Та й вибори пройшли 
не одні. І до ВР України і до 
місцевих органів влади.

Може тому, що не було 
виборів, які можуть різко 
змінити ситуацію і в країні 
загалом, і в нашому місті 
зокрема? Коли красти бюд-
жетні кошти буде набагато 
складніше, ніж раніше та 
ще й доведеться відповіда-
ти за скоєне?

...Що стосується това-
риського матчу ветеранів 
футболу, то він був просто 
захоплюючий. Але виш-
городські ветерани все ж 
перемогли «збірників» з 
рахунком 6:4. 

Наш кор.

з кадастровими номерами 
3221810100:01:104:6002 
і 3221810100:01:104:6003 
будинки вже побудовані...». 

Однак, через кілька днів 
після виходу газети В. Пар-
чук зателефонувала до ре-
дакції і запитала нас звідки 
ми взяли результати голо-

сування. Ми пояснили. «Не 
може такого бути! — обу-
рилася В. Парчук. — Я і В. 
Нижник голосували проти 
цього проекту рішення!».

Ми знову відкрили офі-
ційний сайт міської ради і 
перевірили: там були вка-
зані саме такі результати 
голосування, які ми опу-
блікували. І порадили Ва-
лентині Григорівні офіційно 
звернутися за пояснення-
ми до міської ради. 

Ми не знаємо, чи В. Пар-
чук це зробила, але перед 
написанням цього матеріа-
лу самі звернулася до се-
кретаря ради Т. Бражніко-
вої за поясненням. 

«Розумієте, — прокомен-
тувала ситуацію Т. Браж-

нікова, — в тій системі, 
яка була раніше, помили-
тися при голосуванні не 
можна було. Оскільки там 
був великий екран і голо-
сування «за» чи «проти» 
супроводжувалося певним 
кольором. Тут кнокки для 
голосування дуже маленькі 

і помилитися вкрай легко. 
Тому я с самого початку 
попереджала депутатів: 
перевіряйте як ви проголо-
сували! Це можна зробити, 
оскільки ми добилися син-
хронізації голосування з 
висвітленням його на сайті. 
Тобто, те, як ти проголосу-
вав одразу відображається 
на сайті міськради. Правда, 
для цього потрібно одразу 
після голосування по тому 
чи іншому питанню якось 
на сайт зайти. Наприклад, 
зі смартфону». 

Таким чином, Т. Браж-
нікова вважає, що В. Пар-
чук просто помилилася при 
голосуванні. І не перевіри-
ла на сайті як саме прого-
лосувала.

Припустимо. 
А В. Нижник, який 

стверджує, що теж голосу-
вав «проти»? Теж помилив-
ся?

В принципі, теж можливо. 
Однак, все одно якось підо-
зріло. Що помиляються од-
разу два «сободівця», які, 

як правило, не перевіря-
ють як саме їх голосування 
відображається на місь-
крадівському сайті. При-
чому, помиляються в бік, 
який вигідний депутатській 
більшості і М. Калінкіну. Ну, 
прямо як в анекдоті про 
продавця, який теж часто 
помиляється, однак весь 
час на свою користь...

А якщо серйозно, скла-
дається враження, що В. 
Виговський був правий: 
не так просто у О. Момота 
виникли претензії до ком-
панії  «КІТСОФТ», яка рані-
ше займалася підтримкою 
і заповненням офіційного 
сайту міської ради.  Так, 
можливо, в її обслугову-
ванні і були окремі не-

доліки. Можливо, ціни були 
високі. Однак, тоді немож-
ливо було уявити, щоб на 
сайті з’явилась викривлена 
інформація щодо голосу-
вання окремих депутатів. А 
зараз, як бачимо, це стало 
можливо. 

Додамо до цього, що 

спочатку керівництво місь-
квиконкому і не планувало 
синхронне з голосуванням 
на сесії відображення його 
результатів на сайті, — як 
повідомили представники 
компанії ТОВ «Візуальні 
технології» В. Виговсько-
му, за його словами, «мені 
чітко було сказано, що «ми 
в ручному режимі будемо 
вносити результати голо-
сування депутатів». Це вже 
депутати разом з Т. Браж-
ніковою домоглися, щоб 
таке відображення мало 
місце. 

Незважаючи на це, місце 
для зловживань, як бачи-
те, залишилося. Причому, 
виходить так, що факт цих 
зловживань неможливо до-

вести. От як зараз В. Пар-
чук та В. Нижнику довести, 
що вони у випадку, про який 
йдеться, голосували «про-
ти», а не, відповідно, «за» 
і «утримався»? Ніяк. Бо 
керівництво міському буде 
говорити, що вони просто 
помилилися. Виходить — 
слова проти слів. 

Вихід один: дійсно, ячк 
радить Т. Бражнікова, не-
гайно після голосування 
перевіряти на сайті місь-
кради яка саме інформація 
там відобразилася. Або 
після голосування по осо-
бливо важливим питанням 
вимагати озвучення його 
результатів в сесійній залі. 
Інакше з боку ініціаторів 
впровадження нової деше-
вої (але аж ніяк не безко-
штовної) системи голосу-
вання можливі махінації та 
зловживання. 

А інакше й не могло бути. 
Достатньо згадати «фіран-
ково-крадійську» юність на-
шого мера-рецидивіста та 
кримінальні справи, пору-
шені проти нього самого та 
проти його заступників вже 
в часи його головування в 
міськраді. Як кажуть: бачи-
ли очі, що купували, тепер 
— хоч повилазьте... 

В. Борзовець


