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Шановна 
Ольго Михайлівно!

Ми, депутати Вишгородсь-
кої міської ради, представники 
низки громадських організацій 
міста та окремі активісти вва-
жаємо ситуацію, що склалася 
в місті, критичною і найбільш 
цинічною щодо його мешкан-
ців і майбутнього міста за всю 
новітню історію його розвитку.

В будь-які періоди розвитку 
міста були як здобутки, так і 
відверті помилки і прорахунки 
попередніх влад.

Але так само завжди були і 
здорові противаги, які рано чи 
пізно призводили до вирівню-
вання кризових явищ в житті 
міста.

Але ніколи Вишгород не за-
нурювався в настільки оголтілу, 
принизливу для людської гід-
ності шахрайську атмосферу!

Славетне місто з його вели-
кою історією та прекрасними 
перспективами стало заруч-
ником купки непрофесійних і 
недолугих людей, які сьогодні 
керують Вишгородом — ке-
рують, як їм заманеться, на 
власний розсуд і смак, зне-
важаючи закони економіки і 
звичайну порядність, орієнту-
ючись виключно на власні ко-
рисливі інтереси.

Мер міста Олексій Момот, 
якому частина виборців повіри-
ла в 2015 році, сподіваючись, 
що він на місцевому рівні про-
демонструє, що влада може 
бути чесною, професійною, 
відкритою і прозорою, опинив-
шись на посаді, просто почав 

підлаштовувати цю владу під 
себе.

Розквітли пишним цвітом 
«схеми», які навіть не снилися 
його попередникам!

За статисткою, місто Вишго-
род сьогодні займає одне з пер-
ших місць в Україні по викори-
станню допорогових закупівель 
та непрозорості використання 
бюджетних коштів!

Адже на «покращення есте-
тичного вигляду» дитячих 
майданчиків, встановлення 
парканчиків та інші подібні ро-
боти витрачаються мільйони 
бюджетних гривень. Однак, при 
елементарному аналізі цих до-
говорів та транзакцій видно, що 
фарбування старих майдан-
чиків місту обходиться дорож-
че, ніж облаштування нових!

Також дуже добре відслідко-
вуються зв’язки між окремими 
депутатами міської ради, пра-
цівниками апарату та деякими 
ФОПами, які дивним чином вже 
декілька років стають виконав-
цями всіх робіт на території 
міста без проходження конкур-
сів та тендерів.

За останні 3 роки лише через 
«кишенькових» ФОПів з бюд-
жету міста було «викачано» 
біля 50 млн. гривень!

Цих грошей з головою виста-
чило б, щоб завершити будів-
ництво принаймні двох з трьох 
започаткованих дитячих садоч-
ків, які через брак коштів ніяк 
не можуть добудувати.

Ще одна, вже обридла тема 
— нелегальні перевезення.

І дійсно, нескладні підрахун-

ки показують, що тут задіяні 
сотні тисяч гривень, жодна з 
яких до місцевого бюджету не 
потрапляє.

Постає питання: а куди ж 
вони діваються?

О. Момот в сесійній залі не-
одноразово запевняв, що може 
вирішити питання нелегальних 
перевезень за один день. То 
чому ж не вирішує?!

Адже нелегали вже практич-
но «вбили» офіційного перевіз-
ника ТОВ «Авто-Лайн»!

Щодо забудови міста. За 
останні роки в місті вже збу-
довано декілька величезних 
житлових комплексів та ще 
декілька готуються до здачі в 
експлуатацію. Це додатково 
додає місту біля 15 тисяч нових 
мешканців, більшість яких — з 
маленькими дітьми.

Жодного дитячого садочка чи 
школи за ці роки не побудова-
но! Близько 1500 дітей на сьо-
годні стоять у черзі, щоб потра-
пити в дитячий садок.

Школи перевантажені.
Така ситуація означає, що на 

найближчі 10 років у садочок 
потрапити буде практично не-
можливо.

Ну що ж, теоретично ці кілька 
років перед школою з дитиною 
може посидіти і бабуся.

Але ж школи теж нема!
Тут бабуся вже не допоможе.
Значить, доведеться возити 

дітей до Києва.
А хто не має такої можли-

вості?
На додаток — дороги в місті 

знищені будівельною технікою 

та панелевозами.
А мер знову нічого не бачить!!
Ми зовсім не проти, щоб мі-

сто розвивалось, а значить, і 
розбудовувалось.

Ми проти ціни, яку доводить-
ся платити його мешканцям.

Ті кам’яні джунглі, на які пе-
ретворюється місто протягом 
кількох останніх років, стали 
для нього не розвитком, а ни-
щівною інфраструктурною ка-
тастрофою.

Адже неважко порахувати, 
що мусить зробити місто для 
вирівнювання ситуації — і стає 
зрозуміло, що ніяких бюджетів 
не вистачить для тою, щоб 
збалансувати інфраструктуру 
міста за будівельними норма-
тивами.

Але нинішніх керманичів на 
той час в місті вже може і не 
бути...

На нашу думку, міський го-
лова не має елементарної 
стратегії розвитку міста, окрім 
забудови багатоповерхівками, 
огородження їх парканчиками, 
будівництва дитячих майдан-
чиків за бюджетний кошт (за 
завищеними цінами) та розста-
новки по місту МАФів та біл-
бордів.

В той же час, з моменту об-
рання міським головою, О.Мо-
мот жодного разу не звітував 
перед виборцями про свою ро-
боту, зате активно «працює» з 
пенсіонерами через благодійні 
фонди, фактично скуповуючи 
їх голоси під наступні вибори.

Наразі стає все більш оче-
видним, що людина без досві-

В №1(328) від 26 лютого 2019 р. нашої газети було надруковано звер-
нення міських депутатів та активістів м. Вишгорода до депутата Верхов-
ної Ради України Я. Москаленка. В зверненні щодо критичної ситуації, яка 
склалася в місті, були визначені найболючіші питання, які турбують місь-
ку громаду.

Однак, ні автори звернення, ні редакція нашої газети не отримали жод-

ної відповіді на нього від народного депутата. 
Більше того — народний обранець взагалі ніяк на нього не відреагував.
Саме тому частина авторів звернення, про яке йдеться, вирішила його 

повторити. Однак, адресувати вже майбутньому, на їх думку, дійсно на-
родному депутату по нашому мажоритарному виборчому округу №96, 
якого вони підтримують, — О. Василевській-Смаглюк. 

ду, без відповідної освіти, з не-
однозначним минулим (яке, без 
сумніву, наклало свій відбиток 
на формування особистості) 
взагалі не повинна була обира-
ти владу для самореалізації — 
і не тільки з точки зору моралі, 
а в першу чергу з огляду на ту 
шкоду, якої вона завдає місту 
своїми діями.

Коли О. Момот, уже перебу-
ваючи на посаді міського голо-
ви, був звинувачений у вкрай 
тяжкому злочині, частина виш-
городців вдруге повірила йому, 
а завдяки, в тому числі, під-
тримці сім’ї депутата ВР Украї-
ни Я. Москаленка, яка внесла 
за О. Момота заставу в кілька 
мільонів гривень, він на період 
досудового слідства (та й, за-
галом, не тільки) опинився не 
у СІЗО, а на свободі. Тобто, 
Ярославич Миколайович також 
несе частину відповідальності 
за ту ситуацію, що склалася в 
нашому місті. 

У разі перемоги у виборчих 
перегонах просимо втрутитися 
в ситуацію і шляхом широкого 
суспільного діалогу допомогти 
в напрацюванні спільного шля-
ху вирішення проблем нашого 
міста.

З повагою:
депутати Вишгородської 

міської ради В. Виговський, 
Ю. Колодзян, В. Круковець, 
О. Семенов;

керівник ГО Центр ро-
звитку громади м. Вишго-
рода М. Решетнікова;

керівник Громадської ради 
при ВРДА В. Дулапчій.

Ми різні за віком, соціальним статусом, політичними вподобаннями. Кожен з нас має свій життєвий досвід. 
Але всі, як один, переконані: країні потрібні докорінні зміни! Народний депутат — не господар громади, а її слуга! 
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Є така думка
ХТО ТАКІ 

«СТАРІ» ДЕПУТАТИ 
І ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ
До числа «старих депу-

татів» (скорочено «стар-
депів») можна віднести 
практично усіх народних 
депутатів України, які пе-
ремагали на мажоритар-
них округах за часів пре-
зидентства Януковича та 
значну частину мажори-
тарників, які зайшли до 
парламенту за часів пре-
зидентства Порошенка.

Типовий «стардеп», це 
ділова людина, яка має 
власний бізнес, очолює 
бізнес середовище своїх 
партнерів, потребує досту-
пу до ресурсів державного 
бюджету, прагне вплива-
ти на кадрову політику в 
регіоні та відчуває гостру 
потребу в отриманні де-
путатської недоторканості 
(аби уникати кримінальної 
відповідальності за коруп-
ційні діяння).

ЗАГАЛЬНА 
СТРАТЕГІЯ 
ПЕРЕМОГИ 

«СТАРДЕПІВ»
«Стардепи» люблять 

балотуватися на округах 
їз домінуванням сільсь-
кого населення та на-
явністю депресивних те-
риторій. Вважається, що 
саме сільські мешканці 
та громади депресивних 
населених пунктів є най-
більш «керованим» елек-
торатом, залежним від 
адміністративного ресурсу 
та матеріальної підтрим-
ки. Також мешканці цих 
територій демонструють 
більшу явку на вибори ніж 
мешканці великих міст. 
Додатковий бонус — мож-
ливість фальсифікувати 
результати голосування у 
тих виборчих дільницях де 
основу комісій складають 
люди наближені до коман-
ди «стардепа».

СКІЛЬКИ «СТАРДЕПИ» 
ВИТРАЧАЮТЬ 
НА ВИБОРАХ 

В ОКРУЗІ
«Старі депутати» плану-

ють під час виборчої кам-
панії на окрузі витратити 
приблизно 1,5-3 мільйо-
ни умовних одиниць, або 
40-80 мільйонів гривень. 
Основними статтями ви-
дадтків є: оплата праці 
найманих політтехноло-
гів та працівників вибор-
чих штабів, винагороди 
членам виборчих комісій, 
спостерігачам та агіта-
торам, виготовлення та 
поширення власної полі-
графії, розміщення ре-
кламних матеріалів у ЗМІ, 
розміщенні на території 
округу візуальних агіта-
ційних матеріалів (бордів, 
сіті-лайтів, розтяжок, на-
клейок, проведення масо-
вих розважальних заходів, 
реєстрація технічних кан-
дидатів і т. п. Однак основ-
ні статті видатків пов’язані 
із прямим та непрямим 
підкупом виборців. Пря-
мий підкуп, — це форму-

вання мотиваційних ме-
реж, коли представники 
штабу «стардепа» найма-
ють сотників і десятників, 
які у свою чергу наймають 
агітаторів, які у день ви-
борів мають загітувати са-
мих себе прийти на вибор-
чу дільницю і «правильно» 
проголосувати. 

Ціна голосу може коли-
ватися в межах 500-1000 
гривень. Непрямий під-
куп — це роздача бла-
годійної допомоги різним 
категоріям населення під 
різними приводами з роз-
рахунком, що вдячний от-
римувач на знак подяки та 
сподівання на подальшу 
благодійність проголосує 
за благодійника-старде-
па».

(підтримка на місцевих ви-
борах, кадрові просування 
родичів, лобіювання біз-
несу, впливи на правоох-
оронні та судові інстанції 
і т. п.). У разі проявів но-
ровливості окремих і керів-
ників органів місцевого 
самоврядування пресува-
ли і руками правоохорон-
них, контролюючих, або 
кримінальних  структур. 
Аналогічна схема робо-
ти застосовувалася і до 
керівників місцевих під-
приємств, установ, органі-
зацій та бізнесменів. По 
можливості розставлялися 
в області і окрузі свої суд-
ді, прокурори та керівники 
інших правоохоронних і 
силових структур. 

В результаті на окрузі 

ся у подарунки трудовим 
колективам підприємств, 
установ і організацій та 
благодійні заходи по так 
званим спеціальним гру-
пам населення: членам 
ветеранських організацій, 
педагогам, лікарям, пра-
цівникам закладів культу-
ри та ін. 

Як вже зазначалося 
вище, загальноприйнятим 
вважається, що певний 
відсоток людей, охопле-
них благодійництвом, про-
грамується на підтримку 
під час виборів благодій-
ників. Попіттехнологи, які 
працювали у виборчому 
штабі «стардепа», закла-
дали очікувані цифри під-
тримки свого кандидата в 
залежності від охоплення 

середовищі залежних від 
них виборців. Однією з 
технологій налаштування 
виборців проти незручно-
го кандидата було навію-
вання виборцям тези про 
те, що у разі перемоги 
нового депутата, діючий 
образиться на невдячність 
виборців, для яких він на-
давав благодійну допом-
огу та фінансував філан-
тропічні проекти. Тому 
мешканці громад мають 
віддячити «стардепу» пра-
вильним голосуванням. Як 
у прислів’ї, хто платить, 
той і замовляє музику.

ЯК «СТАРДЕПИ» РУЛЯТЬ 
У ВИБОРЧИХ КОМІСІЯХ
«Старі депутати» ко-

румпували представників 

Як регіональна мафія 
позбавляє виборця права вибору

ЯК «СТАРДЕПИ» 
ОТРИМУВАЛИ

ВИБОРЧІ ОКРУГИ 
За часів Януковича, а 

пізніше і Порошенка пре-
тенденти на депутатський 
мандат мали домовити-
ся з президентським ото-
ченням про балотування 
на конкретних округах. В 
Адміністрації Президента 
України відбувався кастинг 
претендентів (гроші, до-
мовленості, зобов’язан-
ня) за результатом якого 
найспритніший отримував 
«бірку» на округ. Далі дер-
жавна влада підтягувала 
під кандидата у депутати 
адміністративний ресурс 
місцевих державних ад-
міністрацій, забезпечувала 
лояльність правоохорон-
них органів, дозволяла 
пресувати опонентів.

ЯК «СТАРДЕПИ» 
ПРИБОРКУВАЛИ 
МІСЦЕВІ ЕЛІТИ 

Після перемоги на ви-
борах «старі депутати» 
розставляли своїх людей 
на посади голів місцевих 
районних державних ад-
міністрацій та починали 
приборкувати керівників 
органів місцевого са-
моврядування. Ідеальний 
варіант — проведення і 
на місцевих виборах своїх 
людей. Там де це було 
нереально, включалася 
політика «батога і пряни-
ка». Керівникам пропону-
вали піти під парасольку 
«стардепа»: виконувати 
його доручення в обмін на 
сприяння в інших питаннях 

формувалася вертикаль 
влади «стардепа», яка не 
передбачена законодав-
ством України. Очоливши 
цю вертикаль, «старі депу-
тати» починали використо-
вувати потенціал округу 
для власного збагачення. 
Серед членів цієї верти-
калі насаджувалися свої 
кодекси поведінки, тотож-
ні традиціям мафіозних 
структур. Нав’язувалася 
лінія на відданість клану, 
неприпустимість «зради», 
чітке дотримання ієрархії, 
культ лідера і т. п. Обов’яз-
ково практикувалися фор-
мати спільних трапез та 
відпочинку для підвищен-
ня рівня згуртованості.

ЯК «СТАРДЕПИ» 
«ПРИГОРТАЛИ» 

ВИБОРЦІВ
Владна вертикаль «ста-

рого депутата» перетво-
рювалась на постійно дію-
чий виборчий штаб, який 
«підігрівав» виборців окру-
гу матеріальним ресурсом. 
Частина цього ресурсу — 
це кошти державного бюд-
жету, Які парламент і уряд 
виділяють провладним 
депутатам для підтримки 
інфраструктурних проектів 
на округах.

Інше джерело коштів — 
особиста каса «стардепа» 
(яка часто легалізується у 
вигляді благодійного фон-
ду), у яку роблять внески 
учасники його владної 
мафіозної вертикалі, от-
римані за рахунок сервісів 
парасольки «стардепа». 
Ці кошти конвертували-

представників спеціальних 
категорій населення бла-
годійними заходами. 

З огляду на сукупний 
обсяг інвестицій в тери-
торію і його населення, 
формувався план набору 
голосів, який доводився 
керівникам органів місце-
вого самоврядування до 
виконання. Таким чином, 
вибори народного депута-
та в штабах «стардепів» 
розглядалися не стільки 
як політичний акт вільного 
волевиявлення виборця, 
а як торгівельну угоду між 
штабом і виборцями. 

Голоси підтримки в обмін 
на інвестицію.

ЯК «СТАРДЕПИ» 
НЕЙТРАЛІЗУЮТЬ 

СВОЇХ ОПОНЕНТІВ
«Стардепи» надзви-

чайно бояться політичної 
конкуренції. Вони не ма-
ють чітких політичних по-
глядів і змінюють свої упо-
добання в залежності від 
політичної погоди в країні. 
За часів «попередників» 
незручних опонентів зні-
мали адміністративним 
тиском або підкупом. Не-
покірних опонентів усіляко 
дискредитували на окрузі у 
якості осіб, що не зможуть 
захистити інтереси місце-
вих еліт. Членам владного 
мафіозного угрупування 
«стардепа» ставилося 
завдання усіляко проти-
діяти опонентам, відсікати 
їх від контактів з вибор-
цями, уникати особистих 
приязних стосунків, мар-
гіналізовувати їх образ в 

Парламентські вибори 21 липня — це історичний 
шанс знести мафіозні надбудови, які як спрути по-
жирають ресурси ігромад і громадян мажоритарних 
виборчих округів. Це важливий урок декриміналіза-
ції та оздоровлення українського суспільства, фор-
мування влади, відповідальної  перед виборцем, а 
не навпаки. «Старі депутати» відчували себе госпо-
дарями громад округу, новіі депутати мають стати їх 
слугами.

різних політичних сил, 
що делегують у дільнич-
ні виборчі комісії своїх 
представників (членів та 
спостерігачів). Їх виборчі 
штаби пропонували цим 
політичним силам подати 
від своїх партій кандида-
тури «стардепа». Плюс 
«старий депутат» висував 
кілька «технічних» канди-
датів, аби ті делегували до 
ДВК своїх представників. 
У результаті від 60 до 100 
відсотків членів комісії, 
офіційно поданих від різ-
них учасників виборів, на-
справді були членами ко-
манди «старого депутат». 

Навіщо це робилося? 
Звичайно, не для захисту 
результатів голосування. 
Тотальне домінування в 
комісіях потрібно було для 
корегування, а точніше 
фальсифікації виборів. 

У розвинутих містах ця 
практика була не дуже по-
ширена. Проте, в сільській 
місцевості, на жаль, носи-
ла системний характер. 
Доволі часто члени ДВК 
від різних партій представ-
ляли дві-три родини, що 
спрощувало координацію 
протизаконних дій.

Н а й п о ш и р е н і ш и м и 
способами фальсифіка-
ції виступали: вкидання 

бюлетенів за осіб, що не 
прийшли на дільницю, псу-
вання бюлетенів, поданих 
за опонента, підписуван-
ня членами комісій неза-
повнених протоколів з по-
дальшим фальшуванням 
даних.

Окрема технологія 
фальшування пов’язана з 
організацією голосування 
на дому. Правильний вибір 
членів ДВК, що супровод-
жували скриню, гаранту-
вав «правильне» волеви-
явлення 99-ти відсотків 
виборців, оскільки вони 
фактично голосували під 
контролем. 

Нерідко голови місцевих 
рад та їх актив протягом 
дня ‘ голосування чергу-
вали під дільницями, аби 
своєю присутністю «нади-
хати» виборців на «пра-
вильний» вибір. Звичайно, 
використовувалися і інші 
технології «керованої де-
мократії», які спотворюва-
ли волевиявлення вибор-
ців. 

Проте цих ілюстрацій 
достатньо, аби побачити 
огидне обличчя мафіозних 
методів і роботи «старих 
депутатів».

ЧОМУ «СТАРДЕПИ» —
ЦЕ ШЛЯХ В НІКУДИ

Раніше такі схема робо-
ти на виборах працювали, 
але переконлива перемога 
Володимира Зепенсько-
го над Петром Порошен-
ком на президентських 
виборах засвідчила, що і 
суспільство змінюється. 
«Стара політика» і «старі 
політики» з їх криміналь-
ними методами роботи 
викликають огиду у біль-
шості і українців. 

Все більше людей ро-
зуміють, що функціонуван-
ня мафіозних кланів «стар-
депів» передбачає опору 
на депресивні регіони, а 
це означає, що їм не ви-
гідний розвиток територій, 
бо це призведе до втрати 
зручного (краще сказати 
ручного) і електорату. 

Друга проблема мафіоз-
них кланів полягає у тому, 
що вони консервуються, 
стають династичними, пе-
ретворюються у спадко-
вий правлячий клас, який 
все більше відчужується 
від реальних проблем та 
інтересів громадян Украї-
ни. Відповідно і в суспіль-
стві зростають протестні 
настрої проти «старих» як 
явища. Люди починають 
розуміти, що процес де-
монтажу мафіозних угру-
пувань передбачає від-
сторонення від влади їх 
ватажків.

Сергій БІлошицький, 
доктор 

політичних наук
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Повний абзац!

Звичайно, Вишгороду потрібні школи та садочки. 
Для цього нашому місту потрібно позбутися мера, який
працює на забудовників. Якого ви, Ярославе Миколайовичу, 
дбайливо викохували чотири роки і робите це й по сьогодні

Останніми тижнями наше місто, втім, як і вся Україна, просто спотворене величезною 
кількістю білбордів. Нічого не поробиш — виборча кампанія. Дострокові вибори до ВР 
України. Причому, не просто виборча кампанія. А кампанія, яка, практично, вирішить 
подальшу долю України. Підсумки якої або дадуть можливість Президенту України В. 
Зеленському, всі ініціативи якого саботує Кабмін, ВР України, «реформовані» Порошен-
ком правоохоронні  органи та суди, почати справжні реформи, або дозволять саботувати 
проведення цих реформ і надалі. Тому боротьба за кожне парламентське крісло, кожен 
голос йде, як то кажуть, не на життя, а на смерть. І білборди в цій боротьбі — теж зброя. І 
неабияка.   

Звичайно, вони є у всіх основних (за показаннями соціологічних опитувань) канди-
датів-мажоритарників по нашому округу і у всіх політичних сил, що йдуть до ВР України.  

Он, подивіться лише на фото внизу, де зображена частина вул. Набережної: зліва біл-
борд Р. Буковського, далі — О. Василевської-Смаглюк, одразу за білбордом Я. Москаленка 
— білборд «Європейської солідарності» П. Порошенка...  

Що стосується Ярослава Миколайовича, — нашого народного депутата, — то в нього є 
різні білборди. А от цей, що перед вами, який констатує, що «вишгороду школи та садоч-
ки», з’явився буквально вчора... 

Так от, зі всіх реклам-
но-політичних «вивісок» я б на-
звав його найбільш змістовним 
і корисним для виборців. Виш-
городу дійсно потрібні школи та 
садочки. Як повітря. Причому 
— вже давно.

Ще Вишгороду як повітря 
потрібна, принаймні, ще одна 
лікарня. Чи, хоча б, поліклініка. 
Бо ті, що є, розраховані на 25 
тисяч населення, а обслугову-
ють, — з навколишніми дачни-
ками, — втричі більше людей. 
І фінансування отримують за 
нашими дикими та нелюдськи-
ми законами, чомусь лише на 
25 тисяч.

Ще Вишгороду дуже потрібні 
нові інженерні мережі. Бо старі, 
знову ж таки, розраховані на 25 
тисяч жителів, а не 50 тисяч, які 
вже живуть в місті. Тим паче, 
не на 75 тисяч, які будуть жити 
завтра, коли здадуться мікро-
райони, які вже будуються і ті, 
що вже заплановано побудува-
ти. 

Ще Вишгороду потрібні нові 
будинки культури, кінотеатри, 
спортивні школи, стадіони і т. ін. 

Але навряд чи все це тут вза-
галі з’явиться. Знаєте чому?

Тому, що в місті вже, практич-
но, немає вільних земельних 
ділянок. А на ремонт інженер-

них мереж, тим паче заміну 
старих на нові немає коштів. От 
немає — і все.

...На стадіоні в центрі міста 
побудовано ЖК «Ольжин град». 

На земельній ділянці, яка 
належала ЦРЛ, де могли бу-
дуватися нові корпуси лікарні і 
поліклініки, і де стояв недобу-
дований корпус інфекційного 
відділення (куди, до речі, було 
вкладено півмільйона держав-
них коштів і це — по старому 
курсу, коли доллар коштува 
4 гривні), звели ЖК «Яросла-
вичі».       

В самому центрі міста, на пр. 
Шевченка збудували ЖК «Бори-
соглібський» і магазин «Фора».

Замість ринку звели дві бага-
топоверхівки. 

Поряд з’явився ЖК «Фран-
цузький бульвар».

На вул. Шолуденка будується 
ЖК «Французький квартал».

Вже забудовуються вишго-
родські ліси та яри.

Забудовниками вже скуплені 
земельні ділянки по вул. Шкіль-
ній — не під садочки, не під 
школи і не під поліклініки. Під 
житлові багатоповерхівки.  

На Горі вже стоїть ЖК «Чоти-
ри карати», а через дорогу го-
лова комісії міськради з питань 
стратегії розвитку міста, будів-

ництва, транспорту та зв’язку 
С. Пінчук зібрався будувати 
ще 8 16-типоверхівок. Як тіль-
ки сторгується з депутатською 
більшістю. 

Поговоріть, Ярославе Мико-
лайовичу, з С. Пінчуком про  
стратегію розвитку міста, будів-
ництво, транспорт та зв’язок. 
Бажано в присутності міського 
голови О. Момота. Нехай роз-
кажуть вам про свою  стратегію 
розвитку Вишгорода. 

Про те, як розробляються 
й приймаються Генплани; як 
проводяться «громадські слу-
хання» щодо нових забудов; 
як виникають і затверджуються 
детальні плани територій; як 
виділяються земельні ділянки 
фізособам, які негайно  скупо-
вуються забудовниками; як мі-
няється цільове призначення 
цих ділянок. Вони все знають. 
Бо безпосередньо керують про-
цесом.   

Нехай рокажуть Вам про 
те, як вони за підтримки своїх 
друзів з більшості перетворили 
міську раду на закрите акціо-
нерне товариство з дерибану 
бюджетних грошей і природних 
ресурсів. 

Нехай розкажуть вам про 
міський транспорт. А саме — 
про «прибуткове» КП «Виш-

городпастранс» та нелегалів, 
яких організував ще один міс-
цевий геній-депутат, директор 
КП «Управляюча компанія» В. 
Сардак, і які платять «кришу-
вальникам» майже мільйон 
гривень на місяць. 

Хай поділяться секретами 
своїх фінансових успіхів.

Втім, про КП «Вишгородпа-
странс» Ви і так все знаєте, 
адже, пам’ятаю, гаряче під-
тримали цю ідею О. Момота у 
Facebook.

Звичайно місту потрібні шко-
ли та дитсадочки...

Але чому Ви про одну з най-
нагальнішіх потреб міста згада-
ли лише за тиждень до виборів 
у ВР України? Ви ж наш депу-
тат, Ярославе Миколайовичу. 
Тим паче, Вишгородщина — 
Ваша Батьківщина, про що ви 
весь час згадуєте. 

Ви ж добре знали про бурем-
но-тюремну молодість О. Мо-
мота. І, принаймні, після дуже 
цікавих подій 2016 р., коли його 
звинуватили у вимаганні хаба-
ря і вам довелося викуповувати 
його із СІЗО, мали б насторожи-
тися. І звернути на цього «паса-
жира», як кажуть, особливу ува-
гу. Мали б слідкувати за кожним 
його кроком дуже уважно. Роз-
дивлятися кожен підписаний 
ним документ мало не під лупу.

Тим паче, що вже перші кроки 
О. Момота як міського голови, 
перші зроблені ним кадрові при-
значення на посаді дуже здиву-
вали вишгородців. Оскільки на 
керівні посади міськвиконкому 
потрапили або некомпетентні, 
або пов’язані з минулою вла-
дою люди, які були не один рік 
замішані в різних корупційних 
оборудках. Тому, що, керуючись 
невідомо якими ідеями та прин-
ципами, він сформував абсо-
лютно аморфний, бездіяльний 
та безпринципний виконком. І 
це — замість того, щоб залучи-

ти до міськвиконкому та його 
апарату найбільш енергійних 
та здібних жителів міста!

О. Момот нахабно й цинічно 
обдурив виборців, які  обра-
ли його міським головою після 
Революції гідності, сподіваю-
чись на те, що він на місцевому 
рівні продемонструє — влада 
може бути чесною, професіо-
нальною, відкритою і прозо-
рою. Адже, саме за це люди 
стояли і вмирали на Майдані. 
Замість цього він просто по-
чав підлаштовувати під себе 
наскрізь корумповану систему 
старої міської влади. «Форточ-
нік»-рецидивіст не виправився і 
нікуди не дівся. Він просто вий-
шов на новий рівень і, всівшись 
в крісло мера, продовжив ро-
бити свою чорну справу. Саме 
це й дозволило через півроку 
правоохоронцям пред’явити 
йому звинувачення за ч. 4 ст. 
368, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 368 
Кримінального кодексу України 
(отримання хабара та замах на 
хабар). 

Однак, у квітні 2016 р. люди, 
незважаючи ні на що, все ще 
вірили, що О. Момота «оббре-
хали», «підставили», оскільки 
він «намагався протистояти 
корупціонерам». Вишгородці 
тоді просто ще не встигли зро-
зуміти, хто такий О. Момот на-
справді і для чого він так хотів 
стати міським головою. 

Можливо, Ярославе Мико-
лайовичу, тоді цього не зрозумі-
ли й ви. Можливо.

Однак, подальші ваші дії не-
можна пояснити жодною ло-
гікою.

Після того, як О. Момоту вда-
лося обдурити виборців вдруге, 
він від безкарності втратив по-
чуття реальності. І почав уже 
відверто та безсоромно лобію-
вати інтереси забудовників на 
шкоду міській громаді.

В цьому його активним поміч-
ником стала так звана  депутат-
ська більшість та депутатські 
комісії, очільниками яких, знову 
ж таки, за сприяння міського 
голови, були обрані найбільш 
продажні, безпринципні і жадіб-
ні депутати.

Здавалося б, саме час втру-
титися в ситуацію народному 
депутату, тим паче, який тільки 
що, практично, виступив пору-
чителем міського голови. 

Замість цього, Ярославе Ми-
колайовичу, ви весь цей час ди-
вилися кудись в інший бік. 

Не звертаючи ніякої уваги 
на нашу газету, яка вже кілька 
років підряд, практично в кож-
ному номері описує корупційні 
оборудки, що кожного дня чи-
няться в міській раді.

Не звертаючи ніякої уваги на 
застереження й дослідження 
громадських активістів, напри-

(Закінчення на стор. 4)
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Повний абзац!

Українська «політична 
иліта»  разом з кишень-
ковими журналістами та 
політтехнологами  ро-
бить все можливе для 
того, щоб політич-
на партія «Рух Нових 
Сил» М. Саакашвілі не 
потрапила у ВР України.  

Спочатку ЦВК «ім. Т. 
Сліпачук» її взагалі не 
хотіла реєструвати. 

Однак суд зобов’язав це 
зробити. 

Потім була історія з же-
ребкуванням, яка взагалі 
ставила під загрозу прове-
дення виборів. В результаті 
«Рух Нових Сил» М. Саа-
кашвілі без жеребкування 
отримав №22 у виборчому 
бюлетені. 

Однак зараз ця партія 
відсутня практично у всіх 
рейтингах і соціологічних 
опитуваннях, які щоденно 
оголошуються на телека-
налах та публікуються в 
пресі. 

В той же час, соціаль-
ні мережі загалом та 
Facebook зокрема пере-
повнені постами українців, 
які збираються підтримати 
цю партію на виборах.  

Справа в тому, що якщо 
наші злодії-чиновники ще 
на щось сподіваються в 
тому випадку, якщо «Слуга 
народу» буде створювати 
коаліцію з будь-якою іншою 
партією, то коаліція прези-
дентської політсили з РНС 
М. Саакашвілі для них — 
жах, який вони навіть бо-
яться собі уявити. Бо тоді 
їм точно не уникнути від-
повідальності за всі здій-
снені ними злочини проти 
українського народу. 

Саме тому разом з 
партією «Слуга народу» 
нам потрібно підтримати в 
першу чергу партію «РНС» 
М. Саакашвілі.  

А вже потім — інші партії, 
які можуть увійти в коалі-
цію з «Слугою народу» 
— «Батьківщину» Ю. Ти-
мошенко, «Громадянську 
позицію» М. Гриценка, «Го-
лос» С. Вакарчука, «Силу і 
честь» І. Смєшка та будь-я-
кі інші. 

«Рух нових сил» М. Саа-
кашвілі потрібно підтрима-
ти, якщо ми дійсно хочемо 
змін.

Інакше кланово-олі-
гархічну політичну систему, 
яка склалася в Україні за 
чверть століття, зламати 
бути дуже важко.

Практично — неможливо.

В. Борзовець

Українська
«політична 
иліта» 
як вогню 
боїться «РНС» 
М. Саакашвілі 

,Звичайно, Вишгороду потрібні школи та садочки. 
Для цього нашому місту потрібно позбутися мера, який 
працює на забудовників. Якого ви, Ярославе Миколайовичу, 
дбайливо викохували чотири роки і робите це й по сьогодні

клад, того ж В. Дулапчія, 
який, практично, кожного 
дня викладав і продовжує 
викладати в соціальних 
мережах відеоролики та 
факти безсоромного роз-
крадання бюджету через 
ФОПів — близьких друзів 
та знайомих міського го-
лови.  

Не звертаючи нія-
кої уваги на виступи на 
сесіях та в засобах ма-
сової інформації групи 
депутатів-опозиціонерів, 
які намагалися зупинити 
свавілля міського голови. 
І ніяк не реагуючи на їх 
пряме звернення до Вас.

Не звертаючи ніякої 
уваги на злочинну без-
діяльність в цій ситуації 
правоохоронних органів 
— СБУ, прокуратури, полі-
ції. Які, цілком можливо, 
у всьому цьому свавіллі, 
що продовжується й по 
сьогодні, були і є прямо 
зацікавлені. 

На Ваших очах, Ярос-
лаве Миколайовичу, мож-
ливо, творилися і продов-
жують творитися злочини. 
Ну добре, Ви скажете, що 
ніяк не впливаєте на пра-

Увага!

(Закінчення. 
Початок на стор. 3)

Соціологія

воохоронні органи. Що 
писали запити, але отри-
мували відписки.

А скільки разів Ви були 
на сесіях міської ради 
такого рідного Вам Виш-
города? На кожній з яких 
приймалися й продов-
жують прийматися фор-
мально законні рішення, 
але чомусь — на користь 
забудовників? Які нас-
правді прямо шкодять 
громаді? 

Може ви були на тій 
сесії, де депутат В. Кру-
ковець привселюдно ого-
лосив, що йому один із 
забудовників пропонував 
гроші за голосування?

Чи на тій сесії, де де-
путати підняли питання 
про конфлікт інтересів 
забудовника С. Пінчука, 
який займає, як уже зга-
дувалось, посаду голови 
комісії міськради з питань 
стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту 
та зв’язку?

Чи на тій сесії де за-
тверджувався детальний 
план території по вул. 
Шолуденка (біля ГАЕС), 
де знову ж, таки, не знай-
шлося місця ні для школи, 
ні для дитсадка, які так 

потрібні місту. 
Ви не були на жодній.
Скільки разів Ви зби-

рали за круглим столом 
громадських активістів, 
депутатів, керівників місь-
кради та міськвиконкому 
для того, щоб чесно й від-
верто обговорити з ними 
найболючіші проблеми 
міста?

Жодного разу.
А хіба, Ярославе Мико-

лайовичу, Ви не знали, що 
це архітектурно-будівель-
не свавілля творилося в 
нашому місті з з 2009-го 
по 2017-й рік з легкої руки 
начальника відділу місто-
будування, архітектути та 
житлово-комунального го-
сподарства РДА Д. Лико-
ва? Який роками видавав 
забудовникам ті містобу-
дівні умови та обмеження 
забудови земельних діля-
нок, які їм були потрібні, а 
не які вимагав закон чи, 
наприклад, рішення місь-
кої ради. 

Наприклад, 29.06.2016 
р. Д. Ликов видав ПАТ 
«КПМК-2»  містобудівні 
умови та обмеження за-
будови земельної ділян-
ки, які прямо протирі-
чили плану зонування 

територій, що був тіль-
ки-но прийнятий міською 
радою. Міська рада вирі-
шила, що на цій ділянці 
(біля СШ «Сузір’я») ба-
гатоповерхова житлова 
забудова не може пере-
вищувати 16 поверхів, 
а державний чиновник 
наплював на це рішення 
і дозволив там будувати 
чотири 25-типоверхівки.

Наша газета від 19 трав-
ня 2017 року присвятила 
цій забудові, практично, 
весь номер. Помістивши 
витяги з цілого ряду до-
звільних і експертних до-
кументів. Які наглядно до-
водили: Д. Ликов порушив 
все, що можна порушити. 

Будівництво тоді лише 
розпочалося. Якби Ви 
хотіли, Ярославе Мико-
лайовичу, ви його могли 
б зупинити. А Д. Ликова, 
який зловживаючи служ-
бовим становищем про-
тягом років, плював на 
закон і робив все можли-
ве, щоб спотворити наше 
місто, притягти до від-
повідальності. 

Натомість, через два 
тижні після виходу цього 
номеру газети, а саме 1 
червня 2017 р., Д. Ликов 

Під керівництвом 
заслуженого трене-
ра України Євгенія 
Земляного команди 
юнаків і дівчат 2005-
2008 р. р. н. перемог-

став в.о. директора Де-
партаменту містобудуван-
ня та архітектури Київсь-
кої ОДА.

І це — враховуючи, 
що жодний чиновник не 
зробив більше цього го-
ре-архітектора для того, 
щоб Вишгород сьогод-
ні задихався від нестачі 
шкіл і дитсадків. 

Я впевнений, Ярославе 
Миколайовичу, що ви ба-
чили цей номер і прочи-
тали його. І що О. Горган 
підвищив Д. Ликова не 
без Вашого відома. 

Отже, Ви не просто за-
кривали очі на будівельне 
та інше свавілля, яке відб-
увається у Вишгороді. 

Ви йому потурали. 
Тож, навіщо Ви тепер 

констатуєте, що Вишгоро-
ду потрібні школи та дит-
садки?

Звичайно потрібні. 
...Чесніше було б напи-

сати на цьому білборді: 
«Вишгороду потрібно по-
збутися мера-злочинця, 
який працює на забудов-
ників і шкодить громаді. 
Мера, якого я підтриму-
вав чотири роки і підтри-
мую до цих пір!».  

В. Борзовець
Спорт

13 липня Вишгород зустрів своїх юних 
чемпіонів-гандболістів.

ли на міжнародних 
змаганнях із гандболу 
у Словенії та Болгарії, 
де представляли 
Україну на престижно-
му юнацькому спор-

тивному форумі. 
Золото вибороли 

дівчата, срібло — 
хлопці.

Вітаємо наших пе-
реможців! Молодці! 
Так тримати!

Наш кор.

Юні вишгородські гандболісти:
наші і золото, і срібло!


