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«Кидали»
з мандатами

Повний абзац!

або Як «молода команда мера» 
«розводить» підприємців на гроші 

Інтерв’ю керівника голови антикорупційного комітету Громад-
ської ради при Вишгородській РДА В. Дулапчія з підприємцем 
Оксаною Яременко, розшифровку якого ми даємо нижче — ще 
один штрих до колективного портрету  нашої депутатської біль-
шості. Точніше — тієї частини цієї більшості, яка відноситься до 
найближчого оточення міського голови Олексія Момота. 

Нагадаємо, хто саме в 2015 р. разом з ним потрапив до міської 
ради від партії «Воля»: О. Баланюк, М. Макаренко, О. Кучмій,  А. 
Сербин, В. Сардак, О. Шамота та В. Шубка. Згодом, О. Шамоту 
змінив А. Тютюнник (зараз член «Батьківщини»), а після того, як 
депутатські повноваження добровільно склали М. Макаренко та 
А. Сербин, депутатами стали Б. Матко та Л. Кулініч.

...Про цю «солодку парочку» — В. Сардака та О. Кучмія ми пи-
сали вже не один раз. З різних причин — від їх голосування, яке 
завжди відповідає «лінії партії», точніше, «лінії О. Момота», до 
сумісного керівництва КП «Управляюча компанія», де про про-
зорість та відкритість можна й не згадувати. 

І от — ще один привід. Дуже показовий і знаковий. Читайте і 
дивуйтесь, шановні читачі. І наступного разу думайте за кого 
голосуєте...

В. Дулапчій:
 — Як ви потрапили у Вишго-

род на Набережну?
О. Яременко:
— Мені запропонував працю-

вати Збітнєв Тарас. Він колиш-
ній вишгородець, підприємець в 
Києві, з яким я мала певні пар-
тнерські стосунки недовгий час, 
десь, мабуть, із півроку. І після 
того, як ми зайшли працювати 
на Вишгород, зразу, буквально в 
цей же ж місяць я з ним партнер-
ські стосунки розірвала. 

В. Дулапчій:
— Це коли було?
О. Яременко:
— Це було 23-го травня. Він 

мені сказав, що в нього є в Виш-
городі добрий друг, депутат місь-
кради Олег Кучмій. На той час я 
Олега не знала. Знала лише, що 
він існує. Що він вирішує багато 
питань. Наприклад, зимою, коли 
ваше місто влаштовувало ярмар-

ку, Кучмій, скажемо так, вирішив 
питання дозволу. На цю ярмарку. 
За тридцять тисяч гривень. 

В. Дулапчій:
—  Тобто, розпорядження…
О. Яременко:
— Да, розпорядження…
В. Дулапчій:
— А яким чином? Хто йому 

передавав кошти?
О. Яременко:
— Кошти йому передавав Збіт-

нєв. За словами Збітнєва, це ко-
штувало йому 30 тисяч гривень. 
Тобто, він віддав Кучмію, куди 
Кучмій далі поніс я не знаю. Але 
ці гроші були заплачені за ви-
несення цього рішення. Щоб це 
рішення з’явилося на світ, треба 
було заплатити гроші. Працюва-
ти там мала я у всіх п’яти буди-
ночках, що було нереально…

В. Дулапчій:
— Це — біля «Енергетика»?
О. Яременко:
— Да. Це було нереально тому, 

що Збітнєв прекрасно знав, що в 
цей момент проходить ярмарка 
велика у Києві, і ми з ним пар-
тнерськи там беремо участь. І я 
зранку до ночі пропадала на цій 
ярмарці і організовувала робо-

ту там, і я йому одразу сказала, 
що в мене не буде можливості 
працювати у Вишгороді. Але він 
дуже хотів заробити, він віддав 
гроші, не організувавши, не здав-
ши в оренду іншим підприємцям, 
вишгородським, наприклад… 
Можливо, він суму велику затре-
бував за оренду, я не знаю. Там 
працював всього один будино-
чок, такий Валєра… Ми приїхали 

Отже, історія питання.
18 серпня в №33(1192) газети «Вишгород» було надруковано 

порядок денний 43-ї сесії міської ради, яка мала відбутися 30 
серпня. 8-й проект рішення цього порядку носив назву «Про 
створення комунального підприємства Вишгородської міської 
ради «Вишгородпастранс». 

28 серпня на засідання комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та зв’язку прийшов особисто 
міський голова О. Момот, що стається дуже рідко. І почав пере-
конувати членів комісії в тому, що створення ще одного, транс-
портного комунального підприємства — чи не найнагальніше  
питання сьогодення у місті. Якщо коротко, мова йшла про шість 
35-місних автобусів, вартістю кожен в 200 тис. доларів. Але їх, 
на думку О. Момота, потрібно взяти в лізинг (розстрочку). Нове 
КП, яке, на думку міського голови, безумовно, буде прибутко-
вим, згодом з легкістю погасить і залишок кредиту, і відсотки 
по лізингу. Міського голову гаряче підтримав його заступник  Т. 
Іванов, який, до речі, теж чи не вперше прийшов на засідання 
комісії.   

Після закінчення засідання члени комісії, як, втім, і всі при-
сутні, змогли побачити «наживо» один із автобусів, які мер 
зібрався купувати за бюджетні кошти. Його підігнали прямо під 
адмінбудівлю. Тоді голова антикорупційного комітету Громад-
ської ради при Вишгородській РДА В. Дулапчій, який теж був 
присутній на засіданні комісії і виступив різко проти створення 
КП, запропонував зранку наступного дня зробити кілька проб-
них рейсів і подивитися наскільки такий автобус буде затребу-
ваний містянами. 

Через день, 30 серпня, відбулася 43-тя сесія міськради, на 
якій проект рішення щодо створення КП «Вишгородпастранс» 
не набрав потрібної кількості голосів. За нього проголосувало 
всього 13 депутатів. Однак, О. Момот відступати не збирався: 
вже наступного дня з’явилося його розпорядження щодо скли-
кання позачергової сесії міськради з одним питанням: «Про 
створення комунального підприємства Вишгородської міської 
ради «Вишгородпастранс». 

Ще через день з’ясувалося, що О. Момот з Т. Івановим прислу-
халися до поради В. Дулапчія, але дуже своєрідно: по місту  у 
величезній кількості почали поширюватися кольорові інформа-
ційні листівки  про те, що в понеділок, 3 вересня, новий автобус 
буде безкоштовно перевозити бажаючих з Вишгорода до Києва. 
А бажаючим їздити на такому зручному транспорті постійно по-
трібно підписати петицію на його підтримку...

Те саме кафе, де працювала О. Яременко і яке, начебто, належить О. Кучмію 
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Повний абзац!
робила і робити не буду. Звичай-
но ж, я почала думати як зробити 
ліцензію. Купила касовий апарат. 
В кінці травня зареєструвалася в 
податковій. Але почався розрив 
стосунків і я призупинила вихід 
ліцензії. Тому, що Кучмій полетів 
десь відпочивати, за кордон, 
зв’язку в мене з ним не було, а 
Збітнєв мені сказав: «В тебе кафе 
нема». Я відповіла: в мене є до-
говір. Це, пояснив він, фількіна 
грамота. Я сьогодні дзвоню — і в 
тебе договору нема! Я зупинила 
все, дочекалася Кучмія, він при-
летів і сказав мені наступне: «До-
говір в мене був не з тобою, а з 
Тарасом Збітнєвим, ось, будь-ла-
ска, кафе на ньому. Да, ми пере-
писали договір, він сказав мені 
взагалі, що ви працюєте разом». 
Я відповіла, що із Збітнєвим пра-
цювати не буду. І в кінці травня я 
почала збиратися. Просто звідти 
йти. Вони зрозуміли, що за такі 
гроші того, хто працює, — там 
треба вміти працювати, — не 
буде нікого. І, переговоривши між 
собою, ми зійшлися на тому, що 
я гроші ці… А перед цим, я забу-
ла сказати, коли приїхав Кучмій, 
Збітнєв сказав, що він йому про-
платив ці гроші і тепер кафе його. 
Чому? Бо він же ці гроші пропла-
тив. Після довгих переговорів ми 
зійшлися на тому, що я Збітнєву 
передаю цю суму і залишаюся 
працювати на цій локації. Бо на 
той момент, на початок літа, ло-
кацій, на яких ти міг би працюва-
ти, уже не залишилось… Це все 
робиться весною. Ми — сезонні 
працівники. Для того, щоб в мене 
була якась гарантія, а в мене 
тоді ще були дуже великі ілюзії з 
приводу Кучмія… Він сказав, що 
є офіцером запасу. Що він де-
путат місцевої ради. Я вважала 
його людиною з великої букви. 
Що він буде гарантом того, що ця 
розписка, яку мені дає Збітнєв на 
те, що він отримав гроші, в мене 
є ця розписка... Під час передачі 
грошей вони ще вдвох намагали-
ся мене, скажемо так, умовити, 
що я беру за ці гроші лише части-
ну локації. А на іншій вони самі 
влаштують кальян. Однак, я не 
погодилася. Дуже довго велися ці 
переговори, зійшлися на тому, що 
я сама влаштую кальян. До речі, 
я зробила ліцензію і на кальян. 
І працюю там одна. Коли це все 
закінчилося, в кінці місяця чи на 
початку червня зателефонував 
мені Кучмій і сказав, що це не всі 
проплати. Ще є електроенергія, 
вода і послуги благоустрою. Що 
мене неприємно вразило тому, 
що послуги благоустрою найдо-
рожчі — п’ять тисяч в місяць. 

В. Дулапчій:
— Ви договір підписували на 

благоустрій чи вам якісь кви-
танції давали?

О. Яременко:
— Ні. 
В. Дулапчій:
— Кому ви передавали гро-

ші?
О. Яременко:
— Кучмію.
В. Дулапчій:
— Готівкою?
О. Яременко:
— Так. Це моя вина, мабуть. 

Але на той момент я, навіть, про 
це не думала. Я була щаслива, 
що мене залишили у спокої. І що 
я працюю. Я дуже довго віднов-
лювала ліцензію, документи. Бо 
вони мають певний термін, п’ять 
днів, який я прострочила. Я зно-

ву це все почала… Плюс пішли 
дощі. Я була дуже розстроєна. І 
літо було дощове. Мене вмовля-
ли: почекай, почекай. Підійшла 
осінь, момент, коли я закінчила 
аудит свій із Збітнєвим по інших 
проектах, і почала пред’являти 
йому претензії. Тому, що за тим 
аудитом він мені винен гроші. І 
саме в цей момент мені прихо-
дить повідомлення від Кучмія про 
те, що зі мною розірвано договір. 

В. Дулапчій:
— На підставі чого, якщо ви 

проплатили за весь сезон?
О. Яременко:
— СМС було дослівно: «Ок-

сана, добрий день. Ви не вико-
нали домовленостей. Рішення 
скасовано. З 1 вересня на кафе 
заїжджають інші люди. Прохання 
звільнити до 1-го числа локацію». 

то так і буде. Що я скажу Кучмію, 
так він і буде робити». 

Кучмій мені на це: «Нет, вы оши-
баетесь! Вы не понимаете!». І за 
ці 10 хвилин він мені видав такий 
текст: «Вы глубоко ошибаетесь. 
Это мэр меня вызвал и сказал: 
«Чтобы вот этой предпринима-
тельницы здесь не было! Чело-
век лежит в больнице!». 

Для мене це було шоком. Тому, 
що, якщо людина лежить в лікар-
ні, насамперед за це відповідає 
підприємець. 

Перше, що я сказала: назвіть 
мені прізвище людини і лікарню, 
я туди поїду. «Для чего?» — він 
запитує. «Я хочу знати стан її 
здоров’я і оплатити лікування» — 
відповідаю. «Не надо. Я это уже 
сделал. Вообще-то, оплатил мэр, 
а я дал деньги мэру...». «Поче-

я піду. «У меня есть! И решение 
у меня есть, которое мне мэр 
выдал! Оно у меня в машине. 
И, вообще, я вам пришлю это 
все по почте!». До речі, сьогодні 
вже 4 вересня, мені так нічого і 
не прийшло. Я сказала: «Тоді я 
не буду виїзджати. Або поверніть 
мені гроші, 50 тисяч гривень за 
вересень!». 

Я вам хочу сказати, що для того, 
щоб оплачувати комунальні по-
слуги, мені доводилося виїздити 
на ярмарки. Я тут залишилася в 
надії лише на те, що я ще відіб’ю, 
хоча б, аренду. І я попросила 
Кучмія повернути мені оренду за 
вересень. На що він мені сказав: 
«А мне кто вернет деньги?». Які 
«деньги»? Які ти хочеш гроші? «У 
меня этого кафе больше нет». А 
де воно поділося? «Мэр забрал у 

Я почала йому дзвонити. Бо я не 
розуміла: тут у мене, якраз, ідуть 
із Збітнєвим не дуже приємні роз-
мови, людина непорядна, і ще й 
в цей час мені пише таке Кучмій. 

В. Дулапчій:
— А чому Кучмій писав це 

вам?
О. Яременко:
— Він — власник кафе. Він 

і (згадує)… Віталій Сардак. Є 
такий у нього родич. Вони біз-
нес-партнери, як мені було озву-
чено. «Коли мене немає, — ка-
зав мені Кучмій, — всі питання 
до нього». Він працює… Як мені 
сказали… Начальником ЖЕКу. 
Якогось. 

В. Дулапчій:
— Да, є в нас КП «Управляю-

ча компанія», він там директор.
О. Яременко:
— Я цього не знала. Вже пізні-

ше мені сказали. Він присутній 
був завжди при всіх переговорах. 
Віталій Сардак, Кучмій і Тарас 
Збітнєв. …Я правдами й неправ-
дами додзвонилася до Кучмія, 
щоб взнати в чому причина. Чому 
мене виганяють. Я літо простоя-
ла в дощах. В кінці літа людей 
немає. Вони всі пороз’їжджали-
ся. Мені сказали старожили: ти 
не переживай, прийде вересень 
— хоч щось відіб’єш. І от, перед 
першим вересня, перед днем 
Вишгорода мене просто виганя-
ють. ...Я почала йому телефону-
вати, писати і сказала, що я вже 
їду у Вишгород. Він відповів, да, я 
у Вишгороді, під’їзджайте. Півто-
ри години я його прочекала на 
локації. Телефонувала: приїдьте, 
будь-ласка, давайте поговори-
мо. Він: да-да, під’їзджаємо. На 
мій подив, він приїхав не один. 
Він приїхав із Сардаком і через 
хвилин десять приїхав Збітнєв. 
Цих десяти хвилин мені було 
достатньо для того, щоб перего-
ворити з Кучмієм і сказати своє 
бачення. Я йому зразу сказала: 
«Олег, я підозрюю, що ви зроби-
ли такий крок, а, саме, виганяєте 
мене з локації лише через те, що 
вам зателефонував Збітнєв. Він 
мені завжди говорив, що це кафе 
його: «Я його будував. Я вклав 
сюди колись гроші». Але це було 
колись. Вклав, можливо, він їх 
відбив, я не знаю. «І, як я скажу, 

кайте секунду» — кажу, — скіль-
ки грошей ви заплатили, я вам 
віддам ці гроші». А він: «Для чего 
вам знать? Это вам не нужно 
знать! Все, вот это все закрыто! 
И, вообще, лежит очень важный 
человек в больнице. И еще вы не 
выполнили другие договоренно-
сти...». 

Це про те, що він мене про-
сив поставити туди кінотеатр. 
Є кілька причин того, чому я це 
не зробила. Одна і сама головна 
причина — дощове літо. Три рази 
я  намагалася поставити цей кі-
нотеатр. Це — непроста справа. 
Він коштує недешево. Там зви-
чайний кінотеатр для квартири не 
буде працювати. Бо ти не будеш 
нічого чути і бачити. ...Кінотеатр 
коштує більше 50-ти тисяч. Їх же 
потрібно десь взяти. Я уже про-
платила за локацію, не вийняв-
ши нічого. Не взявши бізнесу у 
Києві, я просто працювала тут… 
Ну, можна було купити кінотеатр. 
Хай би він був. Але, по-перше, не 
було коштів, по-друге, було до-
щове літо. Кінотеатр робиться під 
відкритим небом. Дощі ви бачили 
які були. Мені не пощастило… 

Коли приїхав Збітнєв, Кучмій 
сказав: «А вот Тараса я вызвал 
потому, что он был гарантом. Он 
гарантировал мне, что вы буде-
те работать хорошо! А вы здесь 
устроили гендель!». І це — при 
тому, що начальник благоустрою 
Сергій Мозговий, з яким я знай-
ома і якого я зустрічала кожен 
день на Набережній і питала «Як, 
скажіть?», завжди відповідав: 
«До вас претензій немає». 

У нас було завжди чисто, 
завжди прибрано. А Кучмій, коли 
приходив знімати показники елек-
троенергії останній раз, взагалі 
запитав, — він без попередження 
прийшов, — «Боже, як у вас чи-
сто! Ви що, кожен день миєте?». 
Да, ми миємо кожен день. Для 
того, щоб там було гарно. 

…Значить, «Вы устроили ген-
дель, вы уходите. Вот, Тарас 
сказал, что вы плохой предпри-
ниматель!». Добре. Зрозумівши, 
що тут іде кругова порука, зговір, 
я не стала за це боротися. Я ска-
зала: нема питань. Будь-ласка, 
дайте мені на руки лист, за яким 
ви зі мною розриваєте договір. І 

меня это кафе! Мэр меня вызвал 
и сказал: «Там у тебя такое тво-
рится! Выгони! Я забираю у тебя 
это кафе! Сейчас там будет фир-
ма мэра работать!».     

Після того, як я сказала, що 
піду до мера, на мене, взагалі, 
полилося… Прокляття і крик. «К 
какому мэру вы пойдете?! Зачем 
вы туда пойдете?! Мэр сказал 
чтобы ее здесь не было!» 

От і все. Таким чином, я ро-
зумію, що мер мене вигнав з цьо-
го кафе. Не повернувши мені 50 
тисяч оренди за останній місяць. 
І поставивши якусь свою фірму 
туди працювати. 

В. Дулапчій:
—  Ви ще казали, що Кучмій 

вимагає з вас якісь комунальні 
платежі, підсилає якихось лю-
дей до вас…

О. Яременко:
— Це спірне питання за остан-

ній місяць. За серпень. В цій 
СМС-ці було ще написано «По-
прошу оплатить электроэнергию 
за август месяц и освободить по-
мещение». Я згодна її оплатити. 
Звичайно, я користувалася елек-
троенергією. Я завжди оплачую 
всі комунальні послуги. Але. Я 
хочу, щоб мені повернули орен-
ду за останній місяць. Я залишу 
вам скріншоти цієї переписки, де 
я прошу неодноразово Кучмія по-
вернути мої гроші. На що він мені 
відписує: «А я у вас деньги брал? 
А что за бред?!». І таким же ж чи-
ном... 

Я йому сказала так. Тоді при 
нашій зустрічі, є багато свідків: 
«Для мене ви були офіцером і де-
путатом. Людиною честі і гідності. 
Гарантом якоїсь порядності і за-
конності того, що відбувається 
тут. Насправді ви поводите себе 
зараз як звичайний вуличний ки-
дала. Все. В мене слів немає. Да, 
там ще ходив позаду нього його 
родич Сардак і, знаєте, так мило 
посміхався, знаєте, як… Ну, як… 
вбивця перед розстрілом. 

В. Дулапчій:
— Сардак весь час був при-

сутнім? І коли гроші передава-
ли теж?

О. Яременко:
— Ні. Коли гроші передавали, 

був присутній тільки Кучмій. Я на-
стояла на тому, щоб він був при-

«Кидали»
або  Як «молода команда мера»

туди тільки на масляну… Тому, 
що Збітнєв на мене постійно по-
кладав вину за те, що ці будиноч-
ки не працюють. Обманював, по-
стійно розказував мені, що ти ж 
мала організувати… Ми виїхали, 
відпрацювали, і коли ми розрахо-
вувалися з ним, сума в тридцять 
тисяч прозвучала. Вона, начебто, 
була покладена на нас вдвох з 
Валєрою. Валєра мав 15 запла-
тити і я 15. За це шикарне розпо-
рядження, яке в принципі мені 
непотрібне було. 

Прийшла весна, мене ця ситу-
ація нічому не навчила. І він ска-
зав, що у нього, у Кучмія є кафе, 
дуже хороше кафе, там, мабуть, 
мільйони заробляють, минулого 
року там працював такий Мамє-
дов, але Кучмій його вже не хоче, 
давай ми будемо там працювати. 
На момент 9 травня я була повні-
стю в роботі, я не розривала біз-
несові стосунки із Збітнєвим, він 
ще не повністю розкрився… 

Я погодилася взяти це кафе за 
що, як він сказав, Кучмій просить 
300 тисяч гривень за сезон, але, 
мовляв, він, начебто, сторгувався 
на 250. Це тільки зі слів Збітнєва. 
Вони давні товариші, вони мають 
якісь бізнесові тут стосунки між 
собою, я їх не знаю, знаю тільки, 
що вони друзі… Сума мала бути 
проплачена одним рахунком. 
Або кількома рахунками, але 
обов’язково за один місяць. Ці 
гроші віддавалися в руки Кучмію 
готівкою. Договір на це кафе був 
заключений на мене. Оскільки я 
підприємець.  

В. Дулапчій:
— Договір з ким?          
О. Яременко:
— З дивною фірмою, я коли 

побачила договір, одразу запи-
тала, що це за товариство «Ме-
ламорі»? Зареєстроване воно, 
взагалі, в Києві, директора цьо-
го товариства Петрова я ніколи 
не бачила, не знаю його, ніколи 
з ним не зустрічалася і нічого не 
підписувала… Договір мені про-
сто приніс Кучмій. 

Ми почали працювати, але у 
нас із Збітнєвим був іще один ве-
ликий проект у Києві… Це його 
були контакти, там були мої, в 
кінці травня ми з ним не зійшлися 
в розумінні ведення бізнесу і вирі-
шили розірвати стосунки. Оскіль-
ки в мене це основний бізнес, у 
Збітнєва бізнес — здача в оренду 
туалетів, біотуалетів і заборів, то 
логічно було би, щоб за мною за-
лишився кейтерінг. Він не захотів 
цього, він залишив за собою про-
ект в Києві, а проект у Вишгороді 
залишився за мною. Заради цих 
двох проектів я відмовилася від 
дуже багатьох проектів у Києві. 
…Ці гроші, які я віддала за кафе, 
я їх позичила… 250 тисяч — це 
дуже багато. Але, оскільки я пла-
нувала працювати до кінця сезо-
ну, я сподівалася, що я, хоча би, 
поверну ці гроші. 

В. Дулапчій:
— Що відбувалося далі?
О. Яременко:
— Далі. Під час розриву сто-

сунків я вже мала на руках до-
говір і почала робити ліцензію. Бо 
мене зразу попередили, що тут є 
активісти, які «працювати вам не 
дадуть». Збітнєв мені сказав: це 
все дуже просто. Береш «ліву» 
ліцензію, ідеш на ксерокопію, 
туди вписуєш себе і в тебе є лі-
цензія. Ніколи в житті я такого не 
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сутній. Щоб він бачив, що я пе-
редаю гроші за цю локацію, яка 
вважається його, що я маю зараз 
повне право на оцей договір… І 
я би хотіла працювати. В мене є 
сім’я, в мене є діти, я маю десь 
заробляти. Звичайно, я тут не за-
робила. Але плани в мене були 
заробити. 

В. Дулапчій:
— Цікава ситуація. Є кафе, 

що побудоване в якомусь за-
тертому 2012-му, здається, 
році, коли була «Формула-1», 
їх було таких кафе кілька на 
території Набережної. Кафе 
це, якщо у нього є хазяїн, мало 
бути забрано ним або переда-
но на якийсь баланс, або хтось 
мав би платити оренду за зем-
лю… Тому, що, якщо це твоє 
кафе, Збітнєва, наприклад, 

В. Дулапчій:
— Прекрасно. А ще ви казали 

хтось приїздив до вас. Ви пра-
цювали в Києві…

О. Яременко:
— Це ситуація уже цих вихід-

них. Взагалі, я буду звертатися в 
правоохоронні органи для захи-
сту здоров’я, мабуть, і життя моєї 
родини. В мене сім’я, двоє дітей, 
і мені поступають погрози. Поки 
що тільки з боку Збітнєва.  Я не 
знаю, як там буде далі, я іду на 
упередження. Мені не потрібні 
погрози ще збоку Кучмія…

В. Дулапчій:
— А він вам в СМС-ках теж 

погрожував? «Любым путем с 
тебя это выбью…».

О. Яременко:
— Да. Я всі ці СМС-ки, які від-

сканувала, я вам їх залишу. Де 
він каже, що любим шляхом я 
заберу у вас гроші. Так само, як 
і я йому писала, що я піду на все 
для того, щоб повернути свої ко-
шти. Але мої шляхи законні. А 
він… Ми відпрацювали останній 
день. Це була п’ятниця. Перед 
цим, правда... Вересень місяць… 
Мені було виїзджати… Прийшло, 
десь, десять людей, замовили 
банкети. Десять! Такого не було 
ніколи. Ніколи! Але ми змушені 
були виїхати. Вночі. Коли ми 
виїзджали, приїхав Кучмій на 
локацію і почав вимагати гроші 
за електроенергію. Я йому ска-
зала, що в мене грошей немає. І 
як тільки ми розберемся з ним по 
його боргу, ми це перерахуємо. 
Він мені віддасть залишок і забе-
ре гроші за електроенергію. Він 
пішов. А вночі, — вивозили всю 
ніч, бо було дуже багато облад-
нання, — приїхав Сергій. Він ска-
зав: «Я — заступник». Сергій. Він  
— електрик. Він приходив на по-
чатку і прокладав електрику. Там 
не було нічого. Там були просто 
голі стіни, були дві бєсєдки і все. 
Ми підбивали тканину наверх, 
щоб із тих старих дров нічого 
людям не падало на голову. Ми 
робили якийсь дизайн трішечки, 
я закупила дивани м’які, щоб лю-
дям було зручніше... І цей Сергій 
приїхав з тією ж претензією: від-
дайте гроші за електроенергію. 
Він спілкувався з моїм чоловіком, 
бо вивозив все чоловік, і мій чо-

ловік коротко і ясно сказав: ми 
віддамо гроші за електроенер-
гію тільки після того, як Кучмій 
віддасть гроші за вересень. На 
що Сергій сказав: «А як він вам 
віддасть, в нього грошей немає. 
І, взагалі, він хворий. Дома ле-
жить. А ви, мабуть, не виїдете...». 
На що мій чоловік посміхнувся і 
сказав: «Ми підготувалися. Ми 
виїдемо. І дальше будемо роз-
мовляти». 

Сергій був до самого кінця на-
шого від’їзду, він перевірив повні-
стю локацію, він цю локацію нам 
здавав, він її ремонтував, він 
прокладав туди електроенер-
гію, і після виїзду він сказав: я 
вам дуже вдячний, ви виїхали, 
як люди, за вами чисто. І все він 
прийняв таким, яким віддавав 
нам в руки… Але під час цьо-

грозу моїй сім’ї.       
В. Дулапчій:
— По-перше, як юрист, я вба-

чаю тут ст. 190 УК України, це 
шахрайство. Тому, що Кучмій 
жодного відношення не має до 
того кафе. 

Дозвіл дійсно отримувало 
ТОВ «Меламорі», наскільки 
я пам’ятаю, — зараз ми зро-
бимо всі запити офіційні на 
виконком, — Кучмій жодного 
стосунку не має ні до ТОВ «Ме-
ламорі», ні до виконкому, ні до 
чого, — він не є ніяким власни-
ком. 

Дійсно, один з засновників 
ТОВ «Меламорі» і його дирек-
тор — Олександр Петров, який 
живе на масиві «Ярославичі», 
є співзасновником ГО «Зеле-
ний корпус», який, також, за-
снував і яким керує В. Сардак. 

Також, В. Сардак організу-
вав нелегальні пасажирські 
перевезення у Вишгороді, під-
писавши угоду про це з ТОВ 
«Автосітігруп». Тобто, у них та-
кий злочинний тандем, скаже-
мо так, який покривається, як 
я розумію, зверху… Який чіт-
ко керується нашим мером… 
Керівником злочинного банду-
групування… 

Я звертаюся до керівника 
поліції нашої Олександра Дуд-
ника: можете вважати це відео 
офіційною заявою про зло-
чин. По-перше — шахрайство, 
по-друге — це примушення до 

то ти мав би всі роки платити 
оренду місту за те, що твоє 
кафе стоїть на міській землі. А 
так виходить цікава історія. Як 
тільки приходить сезон, з’яв-
ляються Кучмій з Сардаком, це 
вже другий рік. Минулого року, 
коли був Мамедов, і будиночки 
ці, я з ним воював, приїздив 
постійно, перевіряв ліцензії на 
алкоголь. І, теж саме, Кучмій 
приїздив із своєю депутатсь-
кою ксивою: «Да я тут все вирі-
шую, я все тут порішаю!». А 
минулого року ви, випадково, 
не знаєте скільки саме вони з 
Мамедова взяли?

О. Яременко:
— Знаю, Мамедов приходив 

до мене і скаржився, що вони 
минулого року взяли 300 тисяч 
гривень. З нього. Із них 120 ти-
сяч гривень попало Кучмію, а 180 
тисяч гривень — Збітнєву. Він на 
них дуже злий, хоча мені Кучмій 
говорив, що Мамедов дуже про-
ситься далі тут працювати. Про-
понував йому цих же 250 тисяч. 
Я не знаю правду. Це тільки зі 
слів. Я можу відповідати тільки 
за себе. 

В. Дулапчій:
— Іншими словами, є в нас 

два таких хитромудрих депута-
ти, які за рахунок майна міста, 
грубо кажучи, знімають по 10 
тисяч доларів, плюс за додат-
кові послуги благоустрою 5 
тисяч… Плюс електроенергія 
приблизно 5 тисяч… Вихо-
дить, ще 10 тисяч готівкою за 
електроенергію і прибирання. 

О. Яременко:
— Це — мінімум. Вся спра-

ва в тому, що вже після того, як 
мені розказали сльозну історію 
про те, як у Кучмія відібрав мер 
це кафе, тепер там хазяїн мер, і 
його фірма буде працювати, бук-
вально кілька днів тому я взнаю, 
що Збітнєв таким підприємцям, 
як я по Києву, моїм же ж знайо-
мим, пропонує це кафе. Зі сло-
вами: «Я звідти вигнав Оксану, 
і пропоную тобі за 50 тисяч гри-
вень це кафе на вересень міся-
ць. Там буде класно, зашибезно 
заробиш». І люди дзвонять, мене 
питають: це правда? Тебе дійсно 
вигнали? Да, мене вигнали. Вар-
то туди йти працювати? Я кажу: 

го вивозу я знову працювала на 
ярмарці, бо ми мусимо якось за-
робляти те, що втратили тут. Я 
працювала на локації на ВДНГ в 
Києві, і до мене підійшла людина, 
яка є вашим жителем. Звати його 
Славік, я прізвища не знаю. Але 
я його бачила неодноразово уже 
як особистого секьюріті Збітнєва. 
Він ходить з ним постійно поряд, 
виконує його накази, в нього є на-
вушник такий… 

Він мене знайшов на локації на 
ВДНГ, що для мене було дивно, 
підійшов зі словами: мене при-
слав Олег Кучмій, щоб я забрав 
в тебе гроші. За електроенергію. 
Я сказала, що вибач, Славік, я 
не розумію до чого тут ти… І яку 
ти хочеш суму? «Три тисячі гри-
вень». Я кажу: «Насправді пре-
тензію мені висунули більшу. За 
показниками лічильника сума 
більша. Чому ти в мене просиш 
три тисячі, я не розумію. Але пе-
редай, будь-ласка, Олегу, якщо 
він вже тебе прислав, що я хочу 
спочатку від нього його борг». 

Він мені сказав наступне. 
«Мене не цікавлять ваші розбор-
ки, я звідси не піду, поки не забе-
ру в тебе гроші». Звичайно ж, він 
пішов. Звичайно ж, я йому нічого 
не віддала. Він приходив до мене 
два рази. За один вечір. На на-
ступний день його вже не було. 
Після цього Кучмій почав писати 
мені СМС-ки, що «вы же, все рав-
но, мне отдадите деньги, что за 
бред, я вам ничего не должен, а 
я у вас что-то брал?». Ну, і в цьо-
му дусі. Зовсім не в дусі людини, 
яка є… представник народу, гро-
мади. Я вже мовчу про офіцера. 
Ні, він себе вів зовсім не так. Уже 
коли він відкрив своє справжнє 
обличчя, це був звичайний ву-
личний кидала… 

Їхнє ставлення до мене — це 
ставлення хижака до жертви. 
Вони роблять все, що хочуть. За-
хотіли — дали, захотіли — забра-
ли. Маючи певні важелі в вашій 
міськраді, як депутат, він, мабуть, 
вважає, що він дуже легко може 
розірвати договір, не повернути 
оренду, вигнати людину. Він себе 
поводить, як маленький царьок. 
Я вбачаю в їхніх діях, в їхньому 
ставленні, в їх розмовах, в їх пе-
реписці зі мною — загрозу… За-

з мандатами
«розводить» підприємців на гроші 

ну, я — в мінусі. Я не знаю як ви 
попрацюєте… Ось така ситуація. 

В. Дулапчій:
— От такі у нас мер і депута-

ти. І це притому, що і Сардак, 
і Кучмій — це партія «Воля», 
вони всі однією командою за-
йшли…

О. Яременко:
— Я вам скажу, що на момент, 

коли він говорив, що мер особи-
сто мене виганяє, я готова була 
йти розмовляти до мера. На що 
мені було сказано, я ще раз по-
вторю: що це «безполезно», бо 
він мене не прийме, він розпоря-
дився особисто, щоб я звідти ви-
летіла, і тепер Кучмій постражда-
лий. Не я, а Кучмій постраждала 
сторона. В нього відібрали кафе. 
Тепер він бідний, нещасний. І я 
йому ще маю заплатити…

виконання цивільно-правових 
відносин, це також криміналь-
на відповідальність, тому, що 
людину, фактично, тероризу-
ють, людина підприємець по-
рядний, яка працювала, яка 
сплачує податки, яка зробила 
ліцензії. Але у нас депутати є..,  
які вирішили, що вони можуть 
отак от просто «пресувати», 
виганяти, приймати. Тому про-
шу прийняти цю заяву і відкри-
ти кримінальне провадження з 
цього приводу, і почати досу-
дове розслідування… 

Також, звертаюся до нашого 
прокурора Улінця. Пане Улі-
нець, я думаю, що це і вас буде 
трохи стосуватися, тому, що 
прокуратура має слідкувати за 
діяльністю міських депутатів і 
тим, як вони керуються норма-
ми чинного законодавства. 

Також, звертаюся до Депар-
таменту захисту економіки 
Київської області, ми також це 
відео і заяву туди надішлемо.    

Також ця заява піде, я думаю, 
і в НАБУ тому, що у нас депута-
ти задіяні, місцевої ради.

А, також, звернемося і до 
НАЗК, якому, сподіваюся, буде 
цікаво як такі поважні депутати 
беруть по 10-15 тисяч доларів 
з людей готівкою, не маючи 
відношення, взагалі, до кафе...

Дуже вам дякую, що ви зго-
лосилися, набралися хоро-
брості все це нам розказати...  

Розшифрував В. Борзовець                                    
Від редакції:
Отже, маємо звичайнісінький класичний бандитський «ро-

зводняк». Хто займався підприємницькою діяльністю в 90-ті, 
добре знає, що це таке. Договір оренди підписується з одним, 
гроші бере інший, причому — обов’язково наперед, претензії 
пред’являє третій. Той, хто пред’являє претензії — гроші не 
брав. Як пише в СМС-ках О. Яременко О. Кучмій: «Я у вас что-то 
брал?!». Дійсно, О. Кучмій в неї гроші не брав. Гроші за оренду 
йому дав Т. Збітнєв. А О. Яременко повернула їх Т. Збітнєву. Од-
нак, виганяє її з кафе О. Кучмій. Точніше, навіть, не О. Кучмій, а 
О. Момот. Звичайно ж, під вкрай «серйозним» приводом: через 
неї потрапила в лікарню «дуже важлива людина».  

Причому, що цікаво: 50-ти тисяч, на які ця бандитська зграя, 
якщо все так і є, як розповідає О. Яременко, «розвела» під-
приємця, їм мало. Вони ще хочуть здерти з неї п’ять тисяч «за 
електроенергію». Бо це, як вони вважають, «по понятіям». При-
чому, настільки «по понятіям», що вони не соромляться О. Яре-
менко відкрито погрожувати: «Я с вас эти деньги  выбью»... 

Так от, якби подібними справами займалися прості громадя-
ни, це можна було б назвати звичайним бандитизмом. Якщо ж в 
цій схемі задіяні депутати, а, тим паче, міський голова, це  — на-
багато гірше. Бо це вже — коррупція в чистому вигляді. 

А тепер, шановні читачі, доведіть нам, що ми були не праві, 
коли вже неодноразово наголошували в наших публікаціях: 
сьогоднішня депутатська більшість в міській раді — це органі-
зоване злочинне угрупування. А якщо бути більш точним, то 
це — кілька організованих злочинних угрупувань, кожне з яких 
займається певними видами злочинів. Одне з них пов’язане з 
партією «Батьківщина», друге — з партією «Воля», третє — з 
Радикальною партією О. Ляшка та БПП.

Сфера інтересів перших двох (принаймні, те, де вони встигли 
«засвітитися) — нелегальні перевезення та фінансові оборудки 
з міським майном, «парафія» радикалів з представниками БПП 
(група «Єдність») — земля, МАФи та житлове будівництво. 

Чи відомо це керівництву ради та міськвиконкому, а саме, О. 
Момоту та Т. Бражніковій? Прекрасно відомо. Бо все це робить-
ся, якраз, під безпосереднім керівництвом О. Момота. І, як нам 
здається, саме він і є ініціатором та натхненником цих злочинів.

Що стосується Т. Бражнікової, то її роль дуже проста: робити 
гарну міну при поганій грі, відволікаючи увагу вишгородців від 
цих злочинів всілякими нейтральними заходами, пов’язаними з 
діточками, суботниками та святами. Але, якщо потрібно — під-
тримуючи голосами фракції «Самопоміч» ініціативи О. Момота, 
попутно «відбілюючи» їх будь-якими методами. Так, як це ста-
лося при голосуванні за створення КП «Вишгородпастранс». І 
це — найгірше. Пам’ятаєте епіграф до роману Бруно Ясенського 
«Змова байдужих»: «Не бійся ворогів — в найгіршому випадку 
вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів — в найгіршому ви-
падку вони можуть тебе зрадити. Бійся байдужих — вони не 
вбивають і не зраджують, але тільки з їхньої мовчазної згоди 
існує на землі зрада і вбивство». 

Це не лише про байдужих. А й про тих, які роблять вигляд, що 
не розуміють, що саме відбувається...        
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Для чого О. Момоту комунальне

Коментар автора до другого відео: «Трофим Иванов — чудо-
действенный человек. Вы только посмотрите: уехал — сразу 
нелегалы поехали. Пока «момот-экспресс» не приехал — неле-
галов не было. Как только «момот-экспресс» уехал — сразу же 
поехали нелегалы. И теперь пусть найдется хоть один человек, 
который докажет мне, что Трофим не имеети отношения к неле-
гальным перевозкам. 

Смотрите, поперли... Пока не было «момот-экспресса», пока 
ждали, — надо было людей собрать и сделать картинку для 
телевизора, — с которым, с Таней Коваленко Трофим ездит, — 
нелегалов не было. А теперь, раз — и появились нелегалы, ко-
торые начали развозить очередь... 

Вот она — чудодейственная сила Трофима Сергеевича Ивано-
ва! Молодец, Трофим! Молодец!». 

43-я і 44-та сесії міськради

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

СОЦІАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
...ПО-ШАХРАЙСЬКИ

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

Але ж це — чисте шахрайство, 
можливо, скаже хтось із вас, ша-
новні читачі. Абсолютно згоден 
— чистісіньке шахрайство. Та 
маємо те, що маємо...

Однак, в цьому випадку, не 
спрацював, навіть, цей шахрай-
ський метод, який грунтується 
на добре опробуваному владою 
«безкоштовному сирі» (який, 
як відомо, буває лише у мишо-
ловці). Це дуже добре показав 
у двох відеороликах все той же 
В. Дулапчій, який в понеділок, 3 
вересня, з 7.00 ранку знімав на 
відео реакцію вишгородців на 

«безкоштовний сир» у вигляді 
безкоштовного ж автобусу (див. 
сторінку «Рідне місто — Вишго-
род» у Facebook). 

Автобус першого безкоштов-
ного рейсу на Київ о 7 годині 
відправився напівпорожній і ско-
ристалися ним, в переважній 
більшості, пільговики-пенсіоне-
ри. Теж саме відбулося і з другим 
рейсом у 8.30.

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

АРГУМЕНТИ Ю. КОЛОДЗЯНА
 ДЕПУТАТСЬКА БІЛЬШІСТЬ

ПРОІГНОРУВАЛА
...Однак, це ніяк не вплинуло на  

рішення депутатської більшості  
на сесії наступного дня. Оскільки 
з депутатами вже була проведе-
на певна «робота». Як, до речі, 
не вплинув на їх рішення і виступ 
Ю. Колодзяна, який, вважаємо, є 
сенс навести з незначними ско-
роченнями:

«Доброго дня, шановні присут-
ні! Питання, яке виноситься сьо-
годні на порядок денний, розгля-
далося на минулій черговій сесії. 
Яка відбулася 30 серпня, бук-
вально, кілька днів тому. Воно не 
було проголосовано на минулій 
сесії, а в п’ятницю уже з’явилось 
розпорядження міського голови 
про скликання на сьогоднішній 

день позачергової сесії. Є питан-
ня. Чому така терміновість? Така 
нагальність? Що горить? Де по-
жежа? Мені незрозуміло. 

Питання досить серйозне. 
Чому? Тому, що створення кому-
нального підприємства... потре-
бує багатомільйонних витрат з 
міського бюджету. Мені, як плат-
нику податків і, я думаю, що і 
решті, хто працює, хто наповнює 
бюджет міста, та й мешканцям 
міста, воно небайдуже. Я хотів би 
як депутат, як мешканець міста 
у меншій мірі, і як виробничник,  
майже, з 40-річною практикою в 
більшій, декілька думок вислови-
ти відносно доцільності створен-
ня сьогодні такого комунального 
підприємства. 

Як я вже сказав, його створен-
ня потребує великих затрат. Це, 
по-перше, закупівля автобусного 
парку, це створення штату, — а 
це є директор, це є бухгалтер, 
це є начальник експлуатації, це 
є механіки, це є медичний пер-
сонал, водії і т. д і т. д. Тобто, це 
— цілий апарат, ціла структура, 
організація, яка потребує спочат-
ку стартово великих капіталов-
кладень, і надалі, щоденно, — 
послухайте, — щоденних витрат. 
Це є горюче-мастильні матеріа-
ли, гума, запчастини, зарплата, 
податки тощо. Я хотів би нагада-
ти колегам молодшим, та й стар-

шим.., що ще в ті старі радянські 
часи транспортні підприємства 
з пасажирських перевезень 
завжди були збитковими. Завжди 
були на дотаціях. Чому? Тому, 
що вартість квитків — копійки. Те 
саме маємо сьогодні. На 397-му 
маршруті квиток коштує 10 гри-
вень. Це, якщо економіку пора-
хувати, навіть, не вистачає, щоб 
звести кінці з кінцями... Для того, 
щоб підприємство, — те, що озву-
чувалося на комісії транспортній 
до сесії 30 серпня,  на самій сесії, 
— що це підприємство може бути 
прибутковим, це, вибачте, утопія. 
Утопія. Щоб воно було прибутко-
вим, треба щоб вартість квитка 
була 30, якщо не 40 гривень. Такі 
проекти, які дійсно потребують 
великих матеріальних затрат, 
мільйонних, потребують роз-
рахунків. Треба брати олівець, 
калькулятор, спеціалістів всіх, — 
а вони у нас є в Вишгороді, хто 
займається на ринку транспор-
ту, в тому числі і пасажирських 
перевезень, — і рахувати ТЕО. 
Це — нормальна схема: тех-
ніко-економічне обгрунтування 
доцільності створення данного 
підприємства. ...Я  прикидував: в 
сьогоднішніх цінах і в сьогодніш-
ніх умовах життя, коли 70 відсот-
ків ринку забирають нелегали... 
Боротьба з якими абсолютно не 
ведеться ні з боку правоохорон-

них органів, ні з боку керівництва 
міста... Можемо купити 10, 20 ав-
тобусів... Вчора ми переконалися 
в цьому, навіть, коли їздив цей 
автобус, безкоштовний... Люди 
вже втратили віру, люди не хо-
тять сідати у великі автобуси, які 
йдуть за графіком, які йдуть по 
маршруту, які мають зупинятися 
на кожній зупинці, щоб висадити і 
взяти людей... Вони вже не йдуть 
в ці автобуси... 

Сісти в нелегальну маршрут-
ку, там, 17-ти чи 18-тимісну, і без 
всяких зупинок на швидкості 100-
120 км на годину через 20 хви-
лин бути в Києві... А те, що цей 
перевізник нелегальний; що водії 
абсолютно не працевлаштовані; 
що не надходить ні копійки до 
бюджету міста; що всі такі пере-
везення несуть небезпеку для 
життя і здоров’я людей — над 
цим мало хто замислюється. Всі 
вважають, що це може стосу-
ватись всіх, тільки не мене. На 
жаль, в житті бувають інші випад-
ки. Що приходить біда і до того, 
хто так думає... 

У Вишгороді проблем купа со-
ціальних — брак садочків, брак 
шкіл, — ну, всього... І ми сьогодні 
можемо собі дозволити такі бага-
томільйонні витрати на створен-
ня ще одного комунального під-
приємства? Яких у нас, до речі, 
теж дуже багато у Вишгороді сьо-
годні... Ну, це питання вже іншої 
теми... Як вони працюють, які ре-
зультати... 

Я хотів би, все-таки, закликати 
депутатів, керівництво, Олексію 
Вікторовичу, і вас, в тому числі, 
поставитись до цього виваже-
но,  грамотно і не приймати сьо-
годні поспішного рішення. Взя-
ти ще тайм-аут, сісти, залучити 
всіх спеціалістів..., нормальних, 
поміркованих людей, громад-
ськість, і дійсно розробити нор-
мальне, об’єктивне техніко-еко-
номічне обгрунтування. А вже 
потім приймати рішення. На мою 
думку, сьогодні створення такого 
підприємства не на часі... 

Є у нас в Вишгороді підприєм-
ство «Авто-Лайн». Це підприєм-
ство автотранспортне, яке не 
вчора з’явилося у Вишгороді, а  
вже працює п’ятнадцять років. І 
протягом цих років проблем з пе-
ревезеннями не було ніяких, ми 
це все пам’ятаємо... 

Сьогодні в цьому підприємстві 
стоїть півтора десятка автобусів, 
таких самих 35-місних, які потріб-
но просто «поставити на ноги», 
відремонтувати, виділити яки-
хось кількасот тисяч гривень — і 
все! І в нас автобуси будуть на 
цьому маршруті працювати. Але 
треба нелегалів відсторонити. Бо 
вони заважають. 

Купимо ще 10-20 нових авто-
бусів — нелегали не дадуть цим 
автобусам працювати. І нормаль-
но перевозити пасажирів. Це — 
перше. Друге. Є конкуренція, бо 
це є гроші, ми це все розуміємо. Ті 
нелегали, вони завтра цим новим 
автобусам нашим так само порі-
жуть колеса,  як «Авто-Лайну». 
Вони так само поб’ють оці всі вік-
на, бо вони їм заважають! Заро-
бляти гроші. Так що, будь-ласка, 
ще раз вас попрошу: поставтесь 
до цього виважено, відповідаль-
но і серйозно. Дякую».

Перший відеоролик В. Дулапчія — про те, як майбутній муні-
ципальний автобус з’явився біля супермаркету «Білла». В цей 
час (7 годин ранку) тут стояло дві черги. Одна (біля 100 чоловік)                    
на нелегальні маршрутки, які, майже не з’являлися тут через 
присутність Т. Іванова та Т. Коваленко з телекамерою. Друга, — 
трохи більше десяти чоловік, в якій переважали пенсіонери, — 
завмерла в очікуванні великого автобусу. Після того, як автобус 
з’явився, незважаючи на те, що він був безкоштовний, з першої 
черги туди майже ніхто не сів. Однак, він підібрав біля десятка 
людей з автобусуТОВ «Авто-Лайн», що зламався, біля повороту 
на Київ (трохи вище митного терміналу). 

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

підприємство «Вишгородпастранс»

Про створення комунального
підприємства Вишгородської

міської ради 
«ВИШГОРОДПАСТРАНС» 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р
Руденок Б. М. 
Сардак В. І.  
Шока. А. М.
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.
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Про створення комунального
підприємства Вишгородської

міської ради 
«ВИШГОРОДПАСТРАНС» 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В. 
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Ростовський О. Р
Руденок Б. М. 
Сардак В. І.  
Черняхівський О. А.
Шубко І. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
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ДЕПУТАТСЬКИЙ РЕЗЕРВ
«ІМ. О. МОМОТА»

...Немає нічого дивного в тому, 
що депутатська більшість не 
прислухалася до аргументів Ю. 
Колодзяна. Однак, цікаво те, 
які саме депутатські «резерви» 
задіяли О. Момот з Т. Івановим 
для того, щоб, все-таки, протяг-
нути цей проект рішення. 

Отже, на 43-й сесії, як ми вже 
зауважили, «за» цей проект про-
голосували всього 13 депутатів. 
Це, як завжди, найближчі сорат-
ники мера — члени «Волі» О. 
Баланюк, О. Кучмій, В. Сардак, 
сам О. Момот і Б. Матко. Члени 
«Батьківщини» — С. Жадан та А. 
Тютюнник. Члени БПП М. Мель-
ник, яка завжди підтримує О. Мо-
мота, очевидно, з чисто кар’єр-
них міркувань, та В. Костюченко з  
О. Поліщуком (без коментарів). А 
ще — члени фракції «Самопом-
іч» (у народі — «Самонеміч»), а, 
саме: Т. Бражнікова, Ю. Дрьомін 
та О. Ростовський. 

Хто до цих «принципових» де-
путатів приєднався 4-го вересня?

Т. Войтович — приходить на 
сесії дуже рідко, зокрема тоді, 
коли необхідно підтримати по-
трібне меру рішення.  

О. Клавдієнко — його принци-
повість закінчується там, де ска-
же О. Момот. 

М. Підвисоцький — завжди під-
тримає мера на прохання виш-
городських друзів-забудовників, 
мабуть, із корпоративної солідар-
ності (хоча дуже хоче виглядати 
принциповим).

С. Пінчук — для нього виступи-
ти проти О. Момота рівносильно 
самогубству (потрібно ж десь бу-
дувати багатоповерхівки). 

О. Черняхівський — як видно, 
партійна дисципліна для нього 
— це святе. Однак, варто було б 
спробувати і самому розібратися 
в ситуації. І — переконати това-
ришів по фракції, що вони теж 
можуть помилятися.

І. Шубко — навіть, не знаю, 
що сказати. Хіба що те, що якщо 
ти хороша людина і гарний про-
фесіонал, цього зовсім недо-
статньо, щоб буди депутатом. Бо 
депутат має бути ще й бійцем, 
який готовий захищати справед-

ливість і інтереси громади будь 
за що. 

ВСЕ Ж НЕ «САМОПОМІЧ»,
А «САМОНЕМІЧ»...

Окремо: щодо позиції «Само-
помочі». Щось я не пам’ятаю кон-
солідованих рішень цієї фракції 
щодо рішучого осуду організова-
них колегами з «Волі» нелегаль-
них перевезень. Або не менш 
рішучого осуду намагань колег з 
«Батьківщини» незаконно заве-
сти у Вишгород свого «партійно-
го» перевізника. Тим паче — рі-
шучої вимоги цієї фракції у комісії 
з питань законності, депутатської 

етики, контролю за виконанням 
рішень ради та її виконавчого 
комітету почати, нарешті, працю-
вати. І провести службове розслі-
дування по цим фактам. 

Нарешті, я не пам’ятаю жодних 
проявів інтересу як голови фрак-
ції Т. Бражнікової, так і її членів до 
інформації щодо незаконних по-
борів з нелегальних перевізників, 
організованих керівництвом ГО 
«Зелений корпус», які йдуть до 
невідомо чиїх кишень. 

Чому депутатів «Самопомочі» 
абсолютно не цікавить факт 
можливого обкрадання міського 
бюджету більше, ніж на 30 тис. 

доларів США щомісячно? Чому 
їх не цікавить чи не причетний, 
бува, до цього обкрадання О. 
Момот, чиїм найближчим сорат-
ником є В. Сардак? Чому жоден 
з членів цієї фракції жодного разу  
не те, що не прокоментував цієї 
інформації на сесії чи у Facebook, 
а, навіть, не згадав про неї? Ро-
блячи вигляд, що вона його не 
стосується?

Тому, що вони бояться, як я ро-
зумію, власної тіні і не здатні ні 
на що, окрім прибирання сміття, 
колективних ігор та забав з діточ-
ками. 

Саме про це я, між іншим, по-
переджав виборців восени 2015 
року. Люди, які не знають, що 
таке принциповість і звикли обхо-
дити гострі кути, не мають права 
ставати депутатами. Тим паче, в 
нашій країні, де, на жаль,  на кож-
ному кроці панують беззаконня і 
корупція.   

І, ВСЕ-ТАКИ, ЧОГО 
ДОБИВАЄТЬСЯ О. МОМОТ? 
Тож, давайте проаналізуємо, 

що відбулося на сесії.
Отже, по місту вже кілька років 

їздять, як їм заманеться, неле-
гальні перевізники, організовані 
ГО «Зелений корпус», який очо-
лює найближчий соратник місь-
кого голови, депутат міськради, 
член фракції «Воля», директор 
найбільшого КП в місті «Управ-
ляюча компанія» Вишгородсь-
кої міської ради В. Сардак.  Той 
самий В. Сардак, який розказує 
журналістам, що ТОВ «Автосіті-
груп», з яким він, як голова ГО 
«Зелений корпус» підписав до-
говір на перевезення, возить 
виключно його активістів, причо-
му, безкоштовно. 

Однак, всьому місту, особливо 
жителям ЖК «Ярославичі» до-
бре відомо, що це нахабна брех-
ня. Пасажирські перевезення В. 
Сардак, насправді, організував 
не для своїх активістів, а, якраз, 
для жителів ЖК «Ярославичі» 
Щоб вони могли більш або менш 
зручно потрапити з Вишгорода в 
Київ і з Києва до Вишгорода. І ні-
чого поганого в цьому немає.

Вкрай поганими в цій ситуації 
є дві речі: що власники маршру-
ток не платять податки і що вони 
їздять по місту як їм заманеться. 
Натомість, як стверджує той же 
В. Дулапчій, «податки» маршрут-
ники платять. У вигляді данини. 
Невідомо кому. За «кришуван-
ня». І загалом ці податки (якщо 
враховувати ще й нелегалів, яких 
«кришують» київські бандити), 
складають більше 30 тис. до-
ларів щомісяця.    

Цілком можливо, що добра по-
ловина цих коштів (від нелегалів, 
що працюють, начебто, від ГО 
«Зелений корпус») потрапляє 
до рук В. Сардака, а через нього 
— й до його друга і соратника О. 
Момота.

Так от, саме ці нелегали, фак-
тично, знищили офіційного пе-
ревізника — ТОВ «Авто-Лайн». 
Тому, що вони всі ці роки заби-
рали з-під носа у його водіїв всіх 
платоспроможних пасажирів. За-
лишаючи їм, в основному, пільго-
виків. 

І от, в цій ситуації О. Момот, 
раптом, надумує створити кому-
нальне підприємство з пасажир-
ських перевезень. І витратити на 
нього більше мільйона доларів, 
стверджуючи, що воно буде рен-
табельним. Причому, постійно 
повторює, що це «підтверджуєть-
ся розрахунками», які «є в нього 
в кабінеті», але які він, чомусь, не 
хоче оприлюднювати.

Ось ці «розрахунки». Їх нам 
передав В. Дулапчій. Я не хочу 
їх, навіть, коментувати. Оскільки 
вони зроблені лівою ногою, при-
чому, мабуть, як кажуть у народі 
«з лютого бодуна». 

Неозброєним оком видно, що 
вони робилися приблизно так 
само, як 3 вересня Т. Іванов пе-
ревіряв скільки саме платоспро-
можних пасажирів зацікавляться 
новим автобусом (який везе їх 
безкоштовно). Однак, зверніть 
увагу: тут закладена ціна за 
проїзд в 12 грн. А не 10, як за-
раз у ТОВ «Авто-Лайн». 

Тож, виникає питання: навіщо 
О. Момоту весь цей цирк? Адже 
він далеко не дурень і добре 
розуміє, що таке КП може бути 
прибутковим лише в одному ви-
падку: якщо хтось буде навмис-
не, силою заганяти вишгородців 
в комунальні автобуси. Або — 
якщо з вишгородських і київських 
доріг якимось дивом щезнуть всі 
попутки і нелегальні перевізники.

Як, без сумніву, прекрасно ро-
зуміє і те, як саме потрібно було 
б вирішити питання пасажирсь-
ких транспортних перевезень в 
нашому місті.

Для цього потрібно, всьо-
го-навсього, легалізувати не-
легалів. І ті кошти, які вони 
платять «кришувальникам», 
направити в бюджет міста. 
Половини цих коштів вистачи-
ло б для того, щоб нормально 
працювало комунальне (чи 
приватне) підприємство і пе-
ревозило, переважно, пільго-
виків. Інша половина коштів 
залишилася б в бюджеті міста. 

Я категорично не згоден з 
тими, хто звинувачує в ситуації, 
що склалася, нелегальних пе-
ревізників і людей, які сідають 
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Наші декларації

Депутати обласної ради від Вишгородщини:  

Прізвище: 
БУКОВСЬКИЙ
Ім’я: РОМАН
По батькові: 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Найменування 
юридичної особи:
Профжилкомфорт

 Код в ЄДР:
38424109

Організаційно-правова
форма:

ТОВ
 Країна реєстрації 
головного офіса:

Україна

Телефон:
+380677928792

Адреса юридичної 
особи:

07354 Київська 
область, 

Вишгородський 
район, с. Нові 

Петрівці, 
вул. Європейська, 

будинок 10, офіс 42

9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (кон-
тролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї 

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
син: Буковський Тимур Романович
син: Буковський Володимир Романович
3.3. Об’єкти нерухомості:

РОРМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ БУКОВСЬКИЙ

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 01.04.2015 р.
Заг. пл. 40,2 кв. м
Буковський Роман
Володимирович

Нові 
Петрівці

(невідомо)

 
Власність %:

 100
Буковський

Р. В.

Загальна 
інформація

Вартість 
на дату набуття

Місце 
знаходження

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 02.10.2014 р.
Заг. пл. 79,8 кв. м
Буковський Роман
Володимирович

Вишгород (невідомо)

 
Власність %:

 100
Буковський

Р. В.

Об’єкт: нежитлове
приміщення
Дата набуття 
права: 01.10.2014 р.
Заг. пл. 4,5 кв. м
 Буковський Роман
Володимирович

Вишгород
(невідомо)

 
Власність %:

 100
Буковський

Р. В.

Загальна 
інформація

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів):
Право

на майно
Торг. марка:

Zenith
Виробник:

LVMN
Опис майна:

Годинник 
наручний 
чоловічий 

механічний 

259000

 

Власність %:
 100

Буковський
Р. В.

Вид об’єкта: інше
годинник
Дата набуття 
(невідомо)
Буковський Роман
Володимирович

Вид об’єкта: інше
годинник
Дата набуття 
(невідомо)
Буковський Роман
Володимирович

Вид об’єкта: інше
годинник
Дата набуття 
(невідомо)
Буковський Роман
Володимирович

Вид об’єкта: інше
годинник
Дата набуття 
(невідомо)
Буковський Роман
Володимирович

Вид об’єкта: інше
годинник
Дата набуття 
(невідомо)
Буковський Роман
Володимирович

Торг. марка:
IWC

Виробник:
IWC

Опис майна:
Годинник 
наручний
 чоловічий 
механічний 

468000

 

Власність %:
 100

Буковський
Р. В.

 

Власність %:
 100

Буковський
Р. В.

259000

Торг. марка:
Ulysse Nardin

Виробник:
Ulysse Nardin
 Опис майна:

Годинник
 наручний
 чоловічий

 механічний

208000

 

Власність %:
 100

Буковський
Р. В.

Торг. марка:
Hublot

Виробник:
Hublot

 Опис майна:
Годинник
 наручний
 чоловічий

 механічний

390000

 

Власність %:
 100

Буковський
Р. В.

Торг. марка:
Ulysse Nardin

Виробник:
Ulysse Nardin
 Опис майна:

Годинник
 наручний
 чоловічий

 механічний

8. Корпоративні права:
Загальна 

інформація
Ватість у 

грошовому
вираженні

% від 
загального

капіталу

Інформація
про право
на об’єкт

Найменування 
юридичної особи: 
Профжилкомфорт

Код ЄДР
38424109
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 
Буковський Роман
Володимирович
Найменування 
юридичної особи: 
Профрент

Код ЄДР
39962783 
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 
Буковський Роман
Володимирович

4000

670500

50

50

 

Власність:

Буковський
Р. В.

 

Власність:

Буковський
Р. В.

Найменування 
юридичної особи: 
Профрембуд Грузія
Найменування 
юридичної особи
(англійською):
Profrembud Gruzia
Ідентифік-й номер:
406122949
Організаційно-пра-

вова форма:
ТОВ 
Країна реєстрації го-

ловного офіса:
Грузія
Буковський Роман
Володимирович

6628650 50

 

Власність:

Буковський
Р. В.

Найменування 
юридичної особи: 
Благодійна 
організація 
«Благодійний Фонд 
Романа 
Буковського»
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна
Буковський Роман
Володимирович

(не застосо-
вується)

(не застосо-
вується)

 

Власність:

Буковський
Р. В.

Найменування 
юридичної особи: 
Громадська 
організація 
«Асоціація експертів
будівельної галузі
Київщини»
Код ЕРДР
40655103 
Організаційно-
правова форма :
Громадська
організація
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна
Буковський Роман
Володимирович

(не застосо-
вується)

(не застосо-
вується)

 

Власність:

Буковський
Р. В.

Кінцевий 
бенефіціарний 

власник (контролер) 
Юридична особа

Адреса 
та контакти 

юридичної особи

Прізвище: 
БУКОВСЬКИЙ
Ім’я: РОМАН
По батькові: 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Прізвище: 
БУКОВСЬКИЙ
Ім’я: РОМАН
По батькові: 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Прізвище: 
БУКОВСЬКИЙ
Ім’я: РОМАН
По батькові: 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Найменування 
юридичної особи:

Профрент
 

Код в ЄДР:
39962783 

Організаційно-правова
форма:

ТОВ
 Країна реєстрації 
головного офіса:

Україна

Найменування 
юридичної особи:

Профрембуд Грузія
 

Код в ЄДР:
38424109

Організаційно-правова
форма:

ТОВ
 Країна реєстрації 
головного офіса:

Україна

Найменування 
юридичної особи

Громадська Організація
 «Асоціація експертів 

будівельної галузі 
Київщини» 
Код в ЄДР:
40655103 

Організаційно-правова
форма:

ТОВ
 Країна реєстрації 
головного офіса:

Україна

Телефон:
[Не відомо]

Адреса юридичної 
особи:

07300 Київська
область, 

Вишгородський
район, 

м. Вишгород, 
вул. Шолудунка, 

15-Д корпус 3

Телефон:
[Не 

застосовується]
Адреса юридичної 

особи:
0102 Грузія, 
м. Тбілісі, 

Ісані-самгорський 
район, провулок
 Аладашвілі,15 

Мамука Карчава

Телефон:
[Не відомо]

Адреса юридичної 
особи:

07300, Київська об-
ласть,

 Вишгородський
район, 

місто Вишгород,
 провулок 
Квітневий, 
будинок 4

Прізвище: 
БУКОВСЬКИЙ
Ім’я: РОМАН
По батькові: 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Найменування 
юридичної особи

Благодійна організація 
«Благодійний фонд Ро-

мана Буковського»  
Код в ЄДР:
41290267  

Організаційно-правова
форма:

Благодійна організація
Країна реєстрації 
головного офіса:

Україна

Телефон:
[Не відомо]

Адреса юридичної
особи:

07300, Київська
 обл., 

Вишгородський 
район, 

місто Вишгород, 
вулиця

 Шолуденка,
 будинок 15-Д, 

корпус 2,офіс 99
11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Джерело доходу:
Громадянин України
Габієва
Світлана Олексіївна 

Дохід від 
відчуження 
нерухомого

майна
560034

Власник: 
Буковський

Р. В. 
Джерело доходу:
Вишгородське 
відділення №1 ПАТ 

«Універсал Банк»
Код в ЄДР:  21133352
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Проценти

5521
Власник: 

Буковський
Р. В. 

Джерело доходу:
Громадянин України
Габієва
Світлана Олексіївна 

Дохід від 
відчуження 
нерухомого

майна
250000

Власник: 
Буковський

Р. В. 
Джерело доходу:
Громадянин України
Габієва
Світлана Олексіївна 

Дохід від 
відчуження 
нерухомого

майна
240000

Власник: 
Буковський

Р. В. 
Джерело доходу:
Громадянин України
Собачко
Ольга Василівна

Дохід від 
відчуження 
нерухомого

майна
45000

Власник: 
Буковський

Р. В. 
Джерело доходу:
Громадянин України
Приходько
Юлія Олександрівна

Дохід від 
відчуження 
нерухомого

майна
4800

Власник: 
Буковський

Р. В. 
Джерело доходу:
ПАТ КБ 
«Приватбанк»
Код в ЄДР:  14360570 
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Проценти 508
Власник: 

Буковський
Р. В. 

Джерело доходу:
ТОВ «Профрент»
Код в ЄДР:  39962783  
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Девіденди 115000 Власник: 
Буковський

Р. В. 

Джерело доходу:
ПАТ КБ 
«Приватбанк»
Код в ЄДР:  14360570   
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Кредит 117533
Власник: 

Буковський
Р. В. 

12. Грошові активи:
Установа, в якій 
відкриті рахунки

Розмір
активу

Право
на об’єкт
власності

Кошти на
банківських

 рахунках
Джерело доходу:
Вишгородське 
відділення №1 ПАТ 
«Універсал Банк»
Код в ЄДР:  21133352
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович 

Кошти 
на рахунках 

66748
Валюта:

UAH 

Власник: 
Буковський

Р. В. 

Джерело доходу:
ПАТ КБ 
«Приватбанк»
Код в ЄДР:  14360570   
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Кошти 
на рахунках 

6765
Валюта:

UAH 

Власник: 
Буковський

Р. В. 

Джерело доходу:
ПАТ КБ 
«Приватбанк»
Код в ЄДР:  14360570   
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Кошти 
на рахунках 

23
Валюта:

EUR 

Власник: 
Буковський

Р. В. 

Джерело доходу:
ПАТ КБ 
«Приватбанк»
Код в ЄДР:  14360570   
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Кошти 
на рахунках 

20035
Валюта:

USD 

Власник: 
Буковський

Р. В. 

(не застосовується)   

Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Готівкові
кошти 

 

160000
Валюта:

UAH 

Власник: 
Буковський

Р. В. 

Право 
на об’єкт

Характеристи-
ка

Вартість
на дату набуття
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різнобарв’я інтересів просто вражає... 
(не застосовується)   

Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Інше:
інвестиційні

договори

22750000
Валюта:

UAH  

Власник: 
Буковський

Р. В. 
11. Фінансові зобов’язання:

Загальна 
інформація

Особа, 
на користь 

якої виникло
зобов’язання

Розмір
Інформація

 про поручителів
 та майнового 
забезпечення 

Вид зобов’язання:
отримані кредити  
Дата виникнення:
31.12.2017
Декларує:
Буковський Роман 
Володимирович

Найменування:
 ПАТ КБ 

«Приватбанк»
Код в ЄДР:
14360570

Розмір:
117533
Валюта:

UAH

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
дружина: Пещеріна Оксана Сергіївна
син: Пещерін Андрій Андрійович
3.3. Об’єкти нерухомості:

ПЕЩЕРІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 25.06.2001 р.
Заг. пл. 103,4 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Київ (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Загальна 
інформація

Вартість 
на дату набуття

Місце 
знаходження

Право 
на об’єкт

Об’єкт: житловий 
будинок
Дата набуття 
права: 14.01.2014 р.
Заг. пл. 49 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Межиріч 
(Канівський

 район) 
Черкаська
 область

(невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 14.01.2014 р.
Заг. пл. 2500 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Межиріч 
(Канівський

 район) 
Черкаська
 область

(невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 14.01.2014 р.
Заг. пл. 3880 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Межиріч 
(Канівський

 район) 
Черкаська
 область

(невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 01.01.1998 р.
Заг. пл. 2100 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Нові 
Безрадичі

(Обухівський
 район) 

Київська
 область

(невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 14.06.2007 р.
Заг. пл. 600 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Орявчик
(Сколівський

район)
Львівська
область

(невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 03.06.2008 р.
Заг. пл. 601 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Орявчик
(Сколівський

район)
Львівська
область

(невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Інше: комплекс 
громадського
призначення
Дата набуття права:
02.12.2011 р.
 Загальна площа
(м2): 688,3 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Інше: Торгівельний
павільйон-кафе
 Дата набуття права:
07.04.2006 р.
Загальна площа 

(м2): 15,5 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Хотянівка (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 22.08.2012 р.
Заг. пл. 165 кв. м
Пещерін Андрій
Євгенович

Хотянівка (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 14.12.2007 р.
Заг. пл. 1000 кв. м
Пещерін А. Є.

Київ (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 22.05.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещеріна О. С.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещеріна

О. С.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 22.05.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 23.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 17.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 17.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 17.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 09.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 23.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 07.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 07.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 20.10.2014 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 16.10.2016 р.
Заг. пл. 20000 кв. м
Пещерін А. Є.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 01.07.1997 р.
Заг. пл. 1000 кв. м
Пещеріна О. С.

Сувид (невідомо)

 
Власність %:

 100
Пещеріна

О. С.

Загальна 
інформація

Вартість 
на дату набуття

Місце 
знаходження

Право 
на об’єкт

4. Об’єкти незавершеного будівництва:

Вид об’єкта: садовий 
(дачний ) будинок 
Заг. пл. 290 кв. м
Пещерін А. Є.
Об’єкт не прийнятий 

в експлуатацію
Декларує:
дружина Пещеріна 

Оксана Сергіївна

Сувид

Об’єкт нале-
жить суб’єкту 
декларування 
чи члену його 
сім’ї,   побудова-
ний з матеріалів 
(за кошти суб’єк-
та декларування  
чи члена сім’ї

 
Власність

Пещеріна
О. С.

Вид об’єкта: інше
тімчасова споруда,
Кінно-спортивний
манеж
садовий (дачний )
будинок 
Заг. пл. 1730 кв. м
Пещерін А. Є.
Незавершене 
будівництво
Декларує:
Пещерін А. Є.

Київ

Об’єкт нале-
жить суб’єкту 
декларування чи 
члену його сім’ї,   
побудований з 
матеріалів чи за 
кошти суб’єкта 
декларування 
або члена його 
сім’ї

 
Власність

Пещерін
А. Є.

Вид об’єкта: офіс 
Заг. пл. 880 кв. м
Пещерін А. Є.
Об’єкт не прийнятий
в експлуатацію
Декларує:
дружина Пещерін
Андрій Євгенович

Київ

Об’єкт нале-
жить суб’єкту 
декларування 
чи члену його 
сім’ї,   побудова-
ний з матеріалів 
(за кошти суб’єк-
та декларування  
чи члена сім’ї

 
Власність

Пещерін
А. Є.

Загальна 
інформація

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів):
Характеристика Право

на майно
 

Опис майна:
Коні породи
«Українська

 верхова
порода» та інші

(не 
застосовується)

 

Власність 

Пещерін 
А. Є.

Вид об’єкта: інше
коні — 7 голів
Дата набуття 
31.12.2014 р.
Пещерін Андрій
Євгенович

Вартість
на дату набуття

 
Опис майна:
Коні породи
«Українська

 верхова
порода» та інші

(не 
застосовується)

 

Власність 

Пещеріна 
О. С.

Вид об’єкта: інше
коні — 8 голів
Дата набуття 
31.12.2014 р.
Пещеріна Оксана
Сергіївна

Опис майна:
Торгова марка:

BLASER
Назва виробника:

R93
Карабін

мисливський 

(не 
застосовується)

 

Власність 

Пещерін 
А. Є.

Вид об’єкта: інше
карабін

Дата набуття 
31.12.2013 р.
Пещерін Андрій
Євгенович

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль
легковий
Дата набуття права:
07.08.2014 р.
Декларує: дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна 

Марка:
Range Rover

Модель:
Evoque

Рік випуску:
2013

(невідомо)
Власник: 
Пещеріна

О. С.

Об’єкт: автомобіль
легковий
Дата набуття права:
19.05.2010 р.
Декларує: дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна 

Марка:
Toyota

Модель:
FJ Cruiser

Рік випуску:
2006 

(невідомо)
Власник: 
Пещеріна

О. С.

Об’єкт: інше кран
Дата набуття права:
22.08.2012 р.
Декларує: 
Пещерін Андрій 
Євгенович

Марка:
ЗИЛ

Модель:
133-БГЯ

Рік випуску:
1989 

(невідомо)
Власник: 
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: інше причіп
Дата набуття права:
21.05.2008 р.
Декларує: 
Пещерін Андрій 
Євгенович

Марка:
TRATIFR
Модель:
S205TV

Рік випуску:
1997

(невідомо)
Власник: 
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: інше 
водний засіб
Дата набуття права:
14.07.2016 р.
Декларує: 
Пещерін Андрій 

Марка:
Ярославец

Модель:
PM-376У

Рік випуску:
1980 

(невідомо)
Власник: 
Пещерін

А. Є.

Об’єкт: інше 
водний засіб
Дата набуття права:
31.12.2016 р.
Декларує: 
Пещерін Андрій 
Євгенович

Марка:
Regal

 Модель:
Magestic 210XL

Рік випуску:
1987

(невідомо)
Власник: 
Пещерін

А. Є.

Від редакції:
На жаль, газетного розвороту не вистачило на 

розміщення декларацій двох депутатів обласної 
ради. 

Наприклад, щоб завершити публікацію декларації 
А. Пещеріна, знадобиться, принаймні, ще одна га-
зетна сторінка. Це свідчить про те, що депутати об-
ласної ради встигли за життя набагато більше, ніж 
депутати і районної, і міської ради. І, взагалі, є по-
казником того, що в нашій країні це закономірність: 
чим вище сидить депутат, тим більше у нього майна 
та грошей. 

Хоча, з іншого боку, дуже дивно, що, наприклад, 
мільйонер Р. Буковський не має за душею жодного 
транспортного засобу. Навіть, велосипеда. Як же він, 
взагалі, пересувається по району та Києву з годин-
ником за півмільйону на руці? Невже громадським 
транспортом? Та й мільйонер А. Пещерін, якщо їз-
дить на сесії, то, мабуть, або на коні, або на автівці 
дружини, або за кермом ЗИЛу-133... Дивина та й годі!   

Втім, що маємо, те маємо. Це ж наші депутати. Ми 
їх самі вибирали і вони, начебто, там, у обласній 
раді, захищають наші з вами інтереси. 

От, ще б зрозуміти які саме...
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 4-5)

Для чого О. Момоту 
комунальне 
підприємство 
«Вишгородпастранс»

43-я і 44-та сесії міськради

в їх маршрутки. Люди ніколи не 
будуть сідати у великі автобуси, 
які зупиняються на кожній зупин-
ці і їдуть до Києва сорок хвилин, 
лише з ідейних міркувань. Щоб 
таким чином бойкотувати неле-
галів чи підтримати комунальне 
КП. Вони виберуть нелегалів, як 
би їх не лякали можливими ДТП.

Що стосується самих нелегаль-
них перевізників, то вони працю-
ють в ринкових умовах і конку-
рують з великими автобусами. 
Нічого в цьому поганого немає. 
Вони, навіть, своєрідні «податки» 
платять (бандитам) і готові пла-
тити їх і далі. І вони, я впевнений, 
і раді були б платити державі, а 
не бандитам. І їздити точно по 
маршруту. Але не вони встанов-
люють тут правила гри, а влада. 
Яка, на жаль, швидше за все, і 
співпрацює з бандитами. 

Отже, винуваті не нелегали, а 
ті, хто збирає з них незаконні «по-
датки» і краде їх у міста. 

Повторюю, все це О. Момот 
добре розуміє. Однак, навмисно 
обманює виборців, доказуючи 
всім, що комунальне підприєм-
ство з пасажирських перевезень 
може бути рентабельним саме в 
існуючих умовах нечесної кон-
куренції з нелегалами.    

Навіщо він це робить?
Перше. І головне, що визначає 

лінію поведінки і пояснює кроки 
людей типу нашого міського го-
лови: гроші. Нове КП — це пре-
красна можливість «відмивати» 
величезні суми з міського бюд-
жету, що особливо актуально 
перед виборами. Маючи дохід 
на закупці за завищеними цінами 
мастильно-паливних матеріалів,  
запчастин і т. ін. (Згадайте чис-
лених товаришів, друзів, кумів та 
інших ФОПів, які ставлять пар-
канчики, вирощують і купують 
квіточки, займаються прибиран-
ням міста і через яких реально 
розкрадається бюджет міста).

Причому, не просто «відмива-
ти», а ще й піаритись на цьому, 
розповідаючи про постійну і не-
впинну турботу про людей, зо-
крема — пенсіонерів. Які, до речі, 
є немалою частиною виборців. 

Отже, друге — це можливість 
передвиборного піару. Сюди ж 
можна віднести і можливість 
розповідати виборцям про те, 
що він, міський голова реально 
щось створив у місті. Бо поки що, 
до створення КП «Вишгородпа-
странс», розповідати не було про 
що. 

Третє. І знову про гроші. «Ліві» 
послуги, які дуже важко про-
контролювати. Згадайте Статут 
підприємства, який вже частко-
во аналізували у Facebook гро-
мадська активістка А. Петрова 
(стор. «Громада м. Вишгорода») 
та В. Дулапчій (стор. «Рідне мі-
сто — Вишгород»). Знову ж, таки, 
прекрасна можливість займатися 
різними оборудками і тягнути ко-
шти з міського бюджету. 

Четверте. І ще раз про гроші. 
Нове КП, швидше за все, дасть 

можливість О. Момоту поставити 
під свій особистий контроль всіх 
тих нелегальних перевізників в 
місті, які ним ще не контролюють-
ся. І отримувати з них свою долю. 

Продовжуючи робити вигляд, що 
він з нелегалами нічого не може 
зробити, оскільки не має повно-
важень правоохоронних органів. 

П’яте. Політичний аспект. 
Як ми всі впевнилися, актив-

но лобіював створення нового 
КП заступник О. Момота Т. Іва-
нов. Який, як відомо, є керівни-
ком Вишгородської міськрайон-
ної організації «Батьківщина» і 
наближеною до К. Бондарєва, 
— керівника Київської обласної 
організації «Батьківщина», — 
особою.  

Саме люди Т. Іванова стоять 
за спробою завести у Вишгород 
нового «партійного» перевізни-
ка — ТОВ «Європастранс», «пе-
рекривши кисень» ТОВ «Авто-
лайн».

Немає сумніву, що між О. Мо-
мотом і Т. Івановим існує певна 

домовленість про те, що саме 
на відкуп «Батьківщині» міський 
голова віддасть нове КП в обмін 
на підтримку його кандидатури 
на майбутніх виборах ОТГ. Та й 
Ю. Тимошенко пророкують май-
бутнє президентство. Тож, чого 
не зробиш заради того, щоб вли-
тися в команду можливого прези-
дента...

Як бачите, якби КП «Вишгород-
пастранс», завдяки старанням 
депутатської більшості вже не 
існувало, то його потрібно було 
б придумати. Дуже вже воно 
потрібне О. Момоту і К°. З яко-
го боку не візьми. Виключаючи, 
звичайно той бік, на якому знахо-
дяться жителі Вишгорода. 

На чиї шиї і повісять це під-
приємство-паразит.  

В. Борзовець

Від редакції:
Самий простий спосіб обдурити себе самого або співбесідни-

ка — вирвати те чи інше твердження, факт або думку з контек-
сту. 

Не можна розглядати будь-які ініціативи О. Момота, в нашому 
випадку — ініціативу по створенню КП «Вишгородпастранс», — 
поза контекстом всієї його діяльності на посаді міського голови 
з одного боку, і ситуації, що склалася в місті — з іншого.

Ситуація, що склалася сьогодні в місті є прямим наслідком 
цієї діяльності. І реалії цієї діяльності протягом трьох років 
дуже і дуже невтішні: в кадровій політиці — кумівство та ото-
чення себе слухняними, нездатними на будь-який креатив ви-
конавцями, призначення на високі посади ділків, корупціонерів 
та відвертих шахраїв; в фінансово-економічній сфері — розтя-
гування міського бюджету, розбазарювання земель, відверте 
лоббіювання інтересів забудовників всупереч інтересам місь-
кої громади та нахабна підтримка хаосу та безладу з пассажир-
ськими перевезеннями; в політиці — зухвале невиконання пе-
редвиборчих обіцянок та постійна брехня виборцям.  

На всі зловживання, про які йде мова, і які мали б знаходитись  
в сфері уваги правоохоронних органів, — поліції, прокуратури, 
СБУ, наприклад, ті ж нелегальні перевезення і їх явне «кришу-
вання» депутатами, — вони, ці органи, мали б давно відреагу-
вати. Тим паче, що про них постійно пише наша газета і інфор-
мацією про них переповнений Facebook. Однак, правоохоронці 
ні цієї інформації, ні самих зловживань, чомусь, не помічають. 
Та й О. Момот з М. Мельник і усією президентською вертикал-
лю, ну, ніяк не можуть вплинути на ситуацію... Чи не тому, що 
така вже українська традиція: до звичайних громадян ставитися 
по-одному, а до представників влади — зовсім по-іншому?

А безкарність, як відомо, породжує вседозволеність.    
...Звичайно, поза цим контекстом, чисто теоретично, ініціати-

ва по створенню КП з пасажирських перевезень виглядає, на-
чебто, справжньою турботою про вишгородців: саме на цьому 
побудоване вкрай спекулятивне рішення фракції «Самопоміч». 
Мовляв, а чому б і ні, давайте створимо, а там побачимо, це ж 
все для людей, для наших дорогих виборців, для пільговиків, в 
тому числі — для малозабезпечених і пенсіонерів...

Так от, шановні члени цієї фракції та депутати, яких О. Момот 
всіма правдами й неправдами мобілізував на підтримку цього 
проекту рішення: він, цей проект, в ситуації, що склалася в місті, 
не лише не принесе йому користі, а не є навіть нейтральним для 
нього. Він є злочинним для Вишгорода та вишгородців. Тому, 
що, фактично, ставить на меті легальне пограбування через 
нове КП бюджету міста та підтримання на ці гроші безладу в 
сфері пасажирських перевезень. А ще — вирішення особистих 
проблем О. Момота та його напівбандитського і бандитського 
оточення. Головна з яких — збереження влади будь за що. Для 
чого, вважаємо, пояснювати непотрібно.       

Найгірше те, що ви це й самі розумієте. Але продовжуєте об-
манювати і себе, і виборців. Враховуючи те, що ви є депутата-
ми, незважаючи на всі ваші чесноти та добрі справи, в цьому 
випадку ви є співучасниками злочину. Пам’ятайте про це.

Отакої...

Назва напрямку
 діяльності 

та пріоритетні

 

Придбання
автобусів

Придбання
запчастин

до автобусів
та паливно-
мастильних
матеріалів

Забезпечення 
безперебійної

роботи 
підприємства

Проведення 
заходів 

з інформування
населення 

Облаштування 
зупинок 

та інформаційного 
табло

Забезпечення 
обладнанням  
платних місць

для паркування

Забезпечення 
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для контролю
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пасажирів, безпеки
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бази (автостанції)

Компенсація 
витрат
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перевізнику 

за перевезення 
пільгових 
категорій 
населення

Перелік 
заходів 

програми

Закупівля 
транспорту 
в лізинг та
здійснення
платежів

Закупівля 
запасних

 частин до авто-
бусів

 та паливно-ма-
стильних

 матеріалів

Ведення фінан-
сово-господар-
ської діяльності 

підприємства

Інформування 
населення через 
засоби масової 

інформації
Підтримання ро-
боти та належно-
го стану зупинок 
та інформаційно-

го табло
Закупка та вста-
новлення облад-
нання для плат-

них місць для
 паркування

Закупка облад-
нання для кон-
тролювання часу 
руху транспорту 
по кількості па-
сажирів,а також

безпеки паса-
жирів

Закупівля 
необхідного 
для ремонту 
обладнання 

та інструменту

Компенсація
з міського 
бюджету

перевізнику 
за перевезення 

пільгових 
категорій 
населення

Строк
виконання

заходу
2018 р.  

(5500 тис.грн. — 1
платіж по договору
лізингу + 2700 тис.

грн. (щомісячні 
лізингові платежі за 
жовтень-грудень).

2019 р.  
9900 тис. грн.

(щомісячні
лізингові платежі)

2020 р.  
8550 тис. грн.

(щомісячні 
лізингові платежі)

2021 р.  
5500 тис. грн.

(щомісячні 
лізингові платежі)

2018 р.
Запчастини — 100 

тис.грн. Паливо-
мастильні матеріа-
ли — 500 тис.грн.

2019-2021 р.р.

2018 р. 
(жовтень-грудень)

з/п з нарахування-
ми — 600 тис.грн., 

оренда земельної
ділянки — 45 тис.
грн., комунальні

платежі 30 тис.грн.

2019-2021 р.р.

2018-2021 р. р.

2018-2021 р. р.

2018-2021 р. р.

2018 р.р.
2019-2021 р. р.

2018 р.
600 тис.грн.

2019 р.
2 400 тис.грн.

2020 р.
2 400 тис.грн.

2021 р.
2 400 тис.грн.

Джерела
ф і н а н с у -

вання

Комуналь-
не 

підприєм-
ство

(міський
 бюджет)

Кошти КП 

Ком. 
під-во

(міський
бюджет)

Кошти КП

Ком. 
під-во

(міський 
бюджет)

Кошти КП

Кошти КП

Кошти КП

Кошти КП

Кошти КП

Комун-не 
підпр-во
(міський 
бюджет)

Кошти КП

міський
 бюджет

Вартість
тис. грн.

32 150

600

675

200

7 800

Очікуваний 
результат

Придбання
 6 автобусів 

міського
типу

Забезпечення
 підприємства
запчастинами
до автобусів

та паливно-ма-
стильними ма-

теріалами

Безперебійна
робота 

підприємства

П о і н ф о р м о -
ваність 

населення
Належний 

стан та робота
 зупинок 

та інформацій-
ного табло
Належний

стан та робота
обладнання д
для платних
паркомісць

Контроль часу
руху транспор-
ту по кількості

пасажирів,
а також 
безпеки 

пасажирів
Своєчасний

ремонт 
та підтримка 

належного ста-
ну автопарку

Безперебійне
 та належне
перевезення
 пільгових 
категорій 
населення 

міста

Завидна оперативність: до Програми 
розвитку міського пасажирського 
транспорту вже внесли відповідні зміни

10 вересня на сайті міської ради з’явився проект рішення  
«Про внесення змін до рішення... міськради від 22.12.2017 р. № 
33/1 «Про затвердження міських програм розвитку на 2018 рік», 
яким пропонується внести зміни до цього рішення шляхом до-
повнення додатком №26 «Програма розвитку міського пасажир-
ського транспорту в м. Вишгород на 2018-2021 роки».

Додатком №26, підписаним 
Т. Бражніковою, пропонується 
придбати 6 автобусів міського 
типу, витративши на це всього 32 
млн. 150 тис. грн. 

Однак, частина цих коштів 
буде, як вважає О. Момот і де-
путатська більшість, зароблена 
підприємством.

Що стосується бюджету, то з 
нього лише в 2018 р. має бути 
витрачено: 5 млн. 500 тис. грн. 
(перший платіж договору лізин-
гу) + 2 млн. 700 тис. (платежі за 
жовтень-грудень) + 100 тис. грн. 
(запчастини) + 500 тис. грн. (па-
ливо-мастильні матеріали) + 600 
тис. грн. (зарплата) + 45 тис. грн. 
(оренда землі) + 30 тис. грн. (ко-
мунальні платежі) = 9 млн. 475 
тис. грн.

Якщо додати сюди 600 тис. 

компенсації пільговикам за 3 
місяці та 200 тис. на створення 
рембази, вийде більше 10 млн. 
грн. 

Так от, коли все це буде купле-
но і створено за наші гроші, коли 
буде виплачено все по лізингу, і 
з’ясується, що КП «Вишгородпа-
странс» не здатне не те, що заро-
бити, а просто вижити (а інакше 
бути не може в існуючій ситуації), 
повірте: все це добро буде про-
дано за копійки. В приватні руки. 
І руки ці будуть належати зовсім 
не Василю, Петру чи Івану «з 
вулиці». Вони будуть належати 
людині, близькій до О. Момота, 
Т. Іванова чи пов’язаних з ними 
осіб. Або — комусь з дуже потріб-
них і корисних для них людей. 
Варіантів — купа...

Наш кор.  


