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57-ма сесія міськради 

На минулій, 56-й сесії міськради депутати вишгородців вже 
обдурили, подарувавши земельні ділянки в лісі Н. Коваленко 
та І. Вояківському. На майбутній, 57-й сесії теж обдурять?

(Продовження на стор. 2)

31 жовтня 2019 р. відбудеться 57-ма сесія міської 
ради з порядком денним:

«1. Про затвердження звіту про виконання місько-
го бюджету за 6 місяців 2019 р.

2. Про внесення змін до рішення  міськради від 
21.12.2018 №48/2 «Про Вишгородський міський бюд-
жет на 2019 р».

3. Про затвердження Положення «Про стипендію... 
міського голови для талановитої та успішної мо-
лоді».

4. Про присвоєння звання Почесний громадянин 
міста.

5. Про затвердження акта приймання-передачі 
квартири №326 у буд. №2-Д по пр. Т. Шевченка.

6. Про передачу майна в оренду.
7. Про прийняття у комунальну власність об’єктів 

інженерної інфраструктури
8. Про затвердження змін до комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд торгівельного, по-
бутового, соціально-культурного чи іншого призна-
чення для провадження підприємницької діяльності 
у м. Вишгород.

9. Про затвердження містобудівної документації 
«Внесення змін до Детального плану території, що 
розташована по вул. Шолуденка...».

10. Про внесення змін до рішення  міськради № 
41/26 від 03.07.2018 року (гр. Руда Л. І.)

11. Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність Артеменко О. О., гр. Соломенко Н. М., гр. 
Погоріленко О. В.

12. Про надання згоди на розробку техдокументації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки Дабіжі П. Г.

13-23. Про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність: Зіньковському А. О. (13); Ліхнову С. С. 
(14); Малишку А. В. — в оренду (15);  Обрізан С. П. 
(16); Оберняк Г. С. (17);  Попову А. М. (18); Пригуновій 
О. В. (19);  Сидорову А. В. (20); Фучеджа Л. М., Велю-
жинець Ю. О., Волошину Г. В.,  Щербань Л. Є. (21); 
Чигрину О. М. (22); ПрАТ «Київобленерго» — в орен-
ду (23).

24. Про надання згоди на розробку техдокументації 
щодо встановлення меж земельної ділянкив натурі 
ТОВ «ПРОМГІДРАВЛІКА».

25-26. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки: 
у власність — ЖБК «Ветерани АТО Вишгородщини» 
(25); в оренду — МКП «Творчість».

27. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ 
«Спортивне об’єднання «Молода країна».

28-47. Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність: 
Бочарнікову Д. В. (28); Гребень В. І. (29); Головку Д. 
М., Приходьку О. О., Ковтун Т. П., Ніконовій І. А. (30); 
Єржикевич Л. П. (31); Кревському О. Є., Репіку С. Г., 
Ковтуну М. П., Бугреєву С. О., Шкурку І. М.,  Жуковсь-
кому В. А., Пеньківському О. Ф. (32); Любченку О. В. 
(33); Міненку О. В. (34); Мельник М. (35); Наконечного 
О. Ф. (36); Оберемку О. М. (37); Попову О. В. (38); По-
хиталюку Є. П. (39); Походощук Т. М. (40); Ружинсько-
му О. М. (41); Силивоник Ю. В. (42); Сніжку А. В. (43); 
Стародубцевій Т. Я. (44); Харченку О. В. (із зміною 
цільового призначення) (45);  Чигрин Н. В. (46); Чор-
ному В. П. (47)».

Якщо вести мову про виділення земельних діля-
нок, то всі проекти рішень порядку денного можна 
розділити на три групи, в яких йдеться: 

— про розробку техдокументації;
— про розробку проектів землеустрою;
— вже про затвердження проекту землеустрою.

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Такий проект рішення лише один — «Про надання зго-

ди на розробку техдокументації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки Дабіжі П. Г.»:

«1. Надати згоду гр. ДАБІЖІ Павлу Геннадійовичу на 
розробку техдокументації із землеустрою щодо вста-
новлення  (відновлення) меж земельної ділянки на міс-
цевості (в натурі) для подальшої передачі у власність 
площею 0,0850 га для житлового будівництва, яка 
розташована на вул. Межигірського Спаса, 57». 

До речі, на засідання «земельної» комісії, яке відбуло-
ся 21 жовтня, з кількох десятків прохачів земельних діля-
нок прийшов лише рідний брат Павла Дабіжі Едуард та 
кілька АТОвців (по проекту рішення №26). Всі інші чи то 
не були про засідання повідомлені, чи то просто не прий-
шли, не вважаючи за потрібне це зробити. 

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

Всього ж мешканці цього будинку з діда-прадіда обро-
бляли 60 соток. Так от, заява Дабіжів на 8,5 соток в по-
рядку денному сесії з’явилася, а от друга заява — на 20 
соток під ОСГ — ні. Натомість автор заяви отримав ось 
таку відповідь з міської ради за підписом І. Свистуна.

На цьому все і закінчилося б, якби В. Парчук на за-
сіданні комісії не нагадала присутнім, що кілька місяців 
тому частину цієї самої земельної ділянки в 60 соток за-
можні сусіди Дабіжів вже отримали саме... під ОСГ. 

Отакі дива трапляються в нашому місті: одна й та сама 
земля для одних вільно надається під ОСГ, а для інших 
«знаходиться в санітарно-захисній зоні».  

Втім, ми спробуємо детальніше розібратися з цим «ди-
вом» про що й розкажемо вам, шановні читачі, в наступ-
ному номері нашої газети.

Шановний Павло Геннадійовичу!

У апараті Виконавчого комітеті Вишгородської міської ради 
уважно розглянуто Ваше звернення від 29.08.2019 року вх. № 
2-31/Д-4001 про надання дозволу на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієн-
товною площею 0,2080 га для ведення особистого селянського 
господарства на території... вул. Межигірського Спаса.

Повідомляємо, що згідно наданих Вами графічних ма-
теріалів з бажаним місцем розташування земельної ділянки 
було встановлено, що земельна ділянка, яка розглядається 
Вами, як можлива для надання у власність для ведення осо-
бистого селянського господарства у відповідності до плану зо-
нування території м. Вишгород, затвердженого на сесії Вишго-
родської міської ради від 28.01.2016 року № 5/11 розташована в 
рекреаційній зоні обмеженого користування що знаходить-
ся в санітарно-захисній зоні. В межах даної зони не допу-
скається вирощування сільськогосподарської продукції, 
ведення тваринництва.

Вищевикладена умова унеможливлює підготовку проекту 
рішення Вишгородської міської ради про надання дозволу на 
розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність ведення особистого селянського господар-
ства орієнтовною площею 0,2080 га на території м. Вишгород, 
вул. Межигірського Спаса.

Гр. Дабіжі П.Г.
вул. Межигірського Спасу, 57 
м. Вишгород, 07301

Хата, в якій живуть три сім’ї Дабіжів і земельна ділянка, яка для них знаходиться в «санітарно-захисній 
зоні». Тоді як вся земля навкруги вже передана «добрим людям» під ОСГ
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57-ма сесія міськради

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

РОЗРОБКА 
ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Таких проектів рішень в поряд-
ку денному (якщо рахувати по 
кількості фізичних та юридичних 
осіб відносно яких вони запропо-
новані, окрім земельних ділянок 
під гаражами) — одинадцять. І 
саме серед цих проектів рішень, 
як показує практика, ховаються 
«сірі мишки» — нікому не відомі 
(окрім самих депутатів більшості, 
звичайно) підставні особи типу 
Н. Коваленко та І. Вояківсько-
го. З якими депутати домовля-
ються про самий перший крок у 
спільному «бізнесі». А якщо без 
евфемізмів — то про банальну 
крадіжку земельних ділянок, які 
належать місцевій громаді. Отже, 
й уважно придивлятися потрібно 
в першу чергу саме до цієї кате-
горії проектів.   

Однак, придивитися до них не 
так-то й просто. По-перше, пере-
важна більшість претендентів на 
безкоштовне отримання земель-
них ділянок чомусь не приходять 
не лише на засідання «земель-
ної» комісії, а й на сесії, де роз-
глядаються проекти рішень на їх 
прохання. 

...Під час засідання комісії, 
яке відбулося 21-го жовтня я 
поцікавився у її керівника А. 
Шоки хто відповідає за запро-
шення зацікавлених осіб на 
засідання комісії. Він відповів, 
що спеціаліст-землевпорядник 
В. Карпов, який зазвичай, і до-
повідає на засіданнях комісій. 
Однак, не поцікавився у В. Кар-
пова чи запрошував він, напри-
клад, всіх тих, чиї питання роз-
глядалися на цьому засіданні. 

То може і В. Карпову, і А. Шоці 
зручніше розглядати проекти рі-
шень на комісії без присутності 
заявників? Адже так набагато 
простіше приховати інформацію 
щодо них, наприклад, від міс-
цевої громади. А на сесії, якщо 
хтось із них туди і прийде, О. 
Момот розкаже присутнім, що 
«все це потрібно було розгля-
дати на засіданні комісії», що 
«часу мало, а питань багато», 
що «не потрібно перетворювати 
сесію на засідання комісії» і т. ін. 
І швиденько поставить проект 
рішення на голосування. Ну, так, 
як це сталося на минулій сесії з 
проектами рішень щодо виділен-
ня тим же Н. Коваленко та І. Во-
яківському, яких ніхто ні разу й в 
очі не бачив, по 10 соток у лісі. І 
депутати вкотре покращать свої 
фінансово-підприємницький стан 
завдяки підставним особам...

Ну, от давайте подивимося, як  
відбувалося засідання комісії, 
про яке йдеться. 

Прийшли туди, ще раз нага-
даю, лише Е. Дабіжа та кілька 
АТОвців. 

Першим в списку, який мене 
цікавив, стояв такий собі  
Станіслав Степанович ЛІХНОВ, 
який звернувся з проханням про 
дозвіл на розробку землеустрою 
для відведення 10 соток під ОСГ  
на вул. Глібова. Оскільки, як вия-
вилося, С. Ліхнова особисто ніхто 

з членів комісії не знає, вирішили 
виїхати на місце і подивитися 
де саме знаходиться земельна 
ділянка, на яку він претендує. 
Виїхали. Подивилися. З’ясувало-
ся, що вона — поряд з ділянкою 
К. Соловйова (10 соток під ОСГ, 
проект землеустрою затвердили 
на минулій сесії). Це — за СТО, 
яке знаходиться на Набережній 
при в’їзді в Вишгород. На місті 
був навіть сам заявитель, однак 
це нічого не прояснило: як саме 
С. Ліхнов «знайшов» цю ділянку 
і т. ін. 

З приводу прохання Анатолія 
Володимировича МАЛИШКА 
щодо дозволу на розробку про-
екту землеустрою для відведен-
ня  0,3655 га на вул. Ватутіна в 
оренду на 49 років. В. Виговсь-
кий зауважив, що ця ділянка зна-
ходиться поряд з сумнозвісною 
ділянкою підприємства «Еко-
проект-2000», на якій С. Пінчук 
давно мріє побудувати новий 
ЖК. Більшість членів комісії при 
голосуванні за це питання утри-

На минулій, 56-й сесії міськради депутати вишгородців вже 
обдурили, подарувавши земельні ділянки в лісі Н. Коваленко 
та І. Вояківському. На майбутній, 57-й сесії теж обдурять?

А. Сидоров, ні Л. Фучеджі, ні Ю. 
Велюжинець, ні Г. Волошин, ні 
Л. Щербань теж нікому з членів 
комісії невідомі, всі сподівають-
ся, що щось прояснить виїзд на 
місце. На місці з’ясовується, що 
всі ділянки знаходяться навпроти 
«Карата», але за рядом існуючих 
і майбутніх багатоповерхівок ЖК 
«Французький бульвар», ближ-
че до верхнього водосховища 
ГАЕС... Так от, особисто я не 
вірю, що на цих ділянках Л. Фу-
чеджі, Г. Волошин, Ю. Велюжи-
нець та Л. Щербань збираються 
вирощувати огірки з помідорами 
та картоплю.  А от в те, що там 
будуть якісь МАФи або стоянки 
автомобілів — не сумніваюся. 

І лише з МКП «ТВОРЧІСТЬ», 
яке претендує на 0,06 га по вул. 
Набережна, начебто все ясно, 
оскільки воно просить землю в 
оренду на 49 років під існуючою 
будівлею.

...Отже, як зазвичай проходить 
засідання «земельної» комісії?

Називається прізвище пре-

ної земельної ділянки.
Замість цього члени комісії 

домовляються про «виїзд», вва-
жаючи акт виїзду на місце голов-
ним аспектом своєї діяльності. 
Насправді на виїзді члени комісії 
можуть побачити лише місцезна-
ходження та особливості розта-
шування земельної ділянки, 
зрідка — поспілкуватися з її май-
бутнім власником. Не більше.

В той час, як головним аспек-
том і головним сенсом їх діяль-
ності мало б стати саме вив-
чення особистості, біографії, 
діяльності і життєвих обста-
вин майбутнього власника.

До речі. Часто деякі члени 
комісії і депутати щодо цього зга-
дують Закон України «Про захист 
персональних даних». Мовляв, 
ми не можемо вивчати особу 
претендента на землю, тим паче 
розголошувати особливості її 
життя, бо все це — суцільні пер-
сональні дані. 

Так от, це — брехня і спекуляції. 
Коли мова йде про безкоштовне   
отримання земельної ділянки, 
персональні дані можна і по-
трібно розголошувати. 

Ось що зазначено в ч. 5. ст.  6 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»:

«Не може бути обмежено 
доступ до інформації про 
розпорядження бюджетними 
коштами, володіння, кори-
стування чи розпоряджен-
ня державним, комунальним 
майном, у тому числі до ко-
пій відповідних документів, 
умови отримання цих коштів 
чи майна, прізвища, імена, по 
батькові фізичних осіб та 
найменування юридичних 
осіб, які отримали ці кошти 
або майно...».

Висновок дуже простий: сьо-
годнішня діяльність «земельної» 
комісії міської ради в цілому є не 
стільки її нормальною діяльні-
стю, скільки імітацією такої діяль-
ності. За дуже рідким випадками, 
коли окремі проекти рішень дійс-
но вивчати і аналізувати комісію 
змушує, наприклад, В. Парчук 
(яка не є членом комісії, але, як 
правило, присутня на її засідан-
нях) або член комісії В. Виговсь-
кий. 

Чому так відбувається? Дуже 
просто: тому, що в інакшому ви-
падку, — якщо ця комісія буде 
дійсно працювати, а не імітувати 
роботу, — практично неможливо 
буде протягнути через її засідан-
ня «потрібних» людей або під-
ставних осіб.  

Однак, на жаль, саме така 
імітація роботи влаштовує сьо-
годні і депутатську більшість, і 
керівництво міської ради в особі 
О. Момота.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ
ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Затвердити проекти землеу-
строю земельних ділянок (окрім 
гаражів) цю сесію просять :

— Д. В. БОЧАРНІКОВ — щодо 
0,12 га (кадастровий номер 
3221810100:01:031:6004) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС; 

— В. І. ГРЕБЕНЬ — щодо 

0,10 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:108:6007) для ве-
дення ОСГ на вул. Шолуденка; 

— Л. П. ЄРЖИКЕВИЧ  щодо 
0,10 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:027:6013) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС;

О. В. ЛЮБЧЕНКО — щодо 
0,12 га (кадастровий номер 
3221810100:01:001:6007) для ве-
дення ОСГ в м. Вишгород;

— громадянка ФРН М. МЕЛЬ-
НИК — щодо інвентаризації  для 
житлового будівництва 0,10 га 
під існуючим об’єктом нерухомо-
го майна (незавершене будівни-
цтво, житловий будинок) в мікро-
райні ГАЕС, вул. Покровська;

— О. Ф. НАКОНЕЧНИЙ — 
щодо 0,12 га (кадастровий номер 
3221810100:01:001:6008) для ве-
дення ОСГ в м. Вишгород; 

— О. М. ОБЕРЕМКО — щодо 
0,12 га (кадастровий номер 
3221810100:01:001:6006) для ве-
дення ОСГ в м. Вишгород; 

— О. В. ПОПОВ — щодо 
0,0270 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:236:6015) для 
ведення ОСГ на розі вул. Глібо-
ва-Набережна; 

— Є. П. ПОХИТАЛЮК — щодо  
0,10 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:031:6002) для ве-
дення ОСГ в м. Вишгород; 

— Т. М. ПОХОДОЩУК — щодо 
0,10 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:031:6003) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС;

— Ю. В. СИЛИВОНИК — щодо 
0,1500 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:221:0152) для ве-
дення ОСГ в м. Вишгород; 

— Т. Я. СТАРОДУБЦЕВА — 
щодо 0,0807 га, (кадастровий 
номер 3221810100:01:247:1015) 
для ведення ОСГ по вул. Космо-
навта Поповича; 

— О. В. ХАРЧЕНКО — щодо 
0,0780 га (зміна цільового при-
значення, кадастровий номер 
3221810100:01:173:6014) з «ко-
лективного садівництва» на 
«для житлового будівництва в с/т 
«Енергетик». 

Чи є серед цих людей «потрібні 
люди» або «депутатські» підстав-
ні особи, можна лише здогадува-
тися. Але якщо б навіть хтось із 
депутатів і звернувся б до сесії 
з вимогою перед голосуванням 
вивчити особи кожного з цих лю-
дей, а О. Момот згодився на це, 
навряд чи це б щось дало. Адже 
тут в гру вступив би «залізобе-
тонний» аргумент: «люди ж вже 
розробили документацію, запла-
тили кошти» і т. ін. Отже, якщо 
хтось і вкрав землю у громади, то 
так вже й буде...  

А громада мовчить. Сесії місь-
кої ради проходять в напівпорож-
ній залі, де сидять одні депутати, 
працівники апарату міськвикон-
кому, три-чотири активісти та 
кілька «чергових журналістів», 
які годуються з рук О. Момота і 
К° за бюджетний кошт. Та існують 
лише для того, щоб писати оди 
та співати діфірамби «самій кра-
щій раді на світі».

І навряд чи щось зміниться, 
якщо громада буде мовчати і 
далі.

В. Борзовець 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»:
Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом:
«5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпо-

рядження бюджетними коштами, володіння, користування 
чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому 
числі до копій відповідних документів, умови отримання цих 
коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб 
та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або 
майно.

тендента на земельну ділянку, 
землевпорядник показує графіку 
і посилається на ту чи іншу нор-
му законодавства. Члени комісії 
переглядаються між собою і зга-
дують чи були десь поряд. Якщо 
нічого не можуть згадати — до-
мовляються здійснити «виїзд на 
місце». 

Я жодного разу не чув, щоб 
хтось із членів комісії запитав чи 
перебуває той чи інший претен-
дент в черзі на землю. 

Також не пам’ятаю щоб хтось 
із членів комісії поцікавився чи є 
претендент інвалідом, багатодіт-
ним батьком чи матір’ю, батьком 
чи матір’ю дитини-інваліда і т. ін.

А коли я якось запитав у членів 
комісії чому саме оцей Іван Іва-
нович Іванов претендує на без-
коштовні 10 соток землі в місті, 
на мене подивилися, як на місь-
кого божевільного. І кілька членів 
комісії негайно поцікавилися: «А 
що, звичайна людина не може  
написати заяву?». Ще кілька де-
путатів одразу ж згадали Земель-
ний кодекс, згідно з яким кожен 
громадянин України має право, 
здається, на сім земельних діля-
нок (різного цільового призначен-
ня).

Я також не пам’ятаю жодного 
засідання комісії, яке почина-
лося б з того, що В. Карпов (до-
повідач), А. Шока (головуючий) 
чи Т. Бражнікова (яка завжди при-
сутня на засіданні), після кожного 
прізвища претендента починали 
б розповідь про нього: скільки 
років, де прописаний, де працює, 
яка сім’я, які соціальні умови, а 
головне — чим саме заслужив 
або чому саме цей громадянин 
і його сім’я першочергово по-
требує отримання безкоштов-

мались. Що, до речі, зовсім не 
означає, що вони так само прого-
лосують на сесії. 

Громадяни Ганна Семенівна 
ОБЕРНЯК та Андрій Михайло-
вич ПОПОВ просять дозвіл на 
розробку проектів землеустрою  
щодо відведення у власність по 
10 соток для індивідуального 
садівництва в садівничому ма-
сиві «Дніпро». Оскільки ніхто про 
них нічого не знає, домовляємось 
виїхати на місце.

Виїхали. Місце, де просить 
землю Г. Оберняк начебто знай-
шли, зате не знайшли там саму 
Ганну Семенівну.

А. Попова, навпаки, застали 
вдома. З’ясувалося, що він домо-
вився з головою СТ і той «дозво-
лив» йому до 5-ти соток приріза-
ти ще стільки ж...  

Олена Вадимівна ПРИГУНОВА 
просить дозвіл на оформлення 
документів для відведення 12 
СОТОК ПІД ОСГ в мікрорайоні 
«Дідовиця». Хто вона така і на 
яких підставах просить подару-
вати їй 12 соток так і залишилось 
невідомим.  

Андрій Володимирович СИДО-
РОВ в зяві просить дозвіл на 10 
соток для житлового будівництва 
в районі с/т «Енергетик». Заува-
живши, що він не вишгородець, 
комісія до його заяви ставиться 
відповідно.  

Лариса Михайлівна ФУЧЕДЖІ, 
Юрій Олександрович ВЕЛЮ-
ЖИНЕЦЬ, Григорій Васильович 
ВОЛОШИН та Леонід Євгенович 
ЩЕРБАНЬ просять дозволи щодо 
відведення земельних ділянок у 
власність під ОСГ відповідно 12, 
12, 13 і 13 соток в мікрорайоні 
ГАЕС. 

Оскільки ні О. Пригунова, ні 
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Пасажирські перевезення: свавілля продовжується
В №7 нашої газети від 13 серпня ц. р. було надруковано матеріал «Тепер зрозуміло чому дер-

жавні чиновники та правоохоронці протягом 3-х років закривали очі на те, що О. Момот і К° через 
«нелегалів»-перевізників на десятки мільйонів гривень грабують бюджет міста. Бо вони були і є 
в цьому зацікавлені». Матеріал про який йдеться, був розповіддю про «круглий стіл» з проблеми 
пасажирських перевезень в нашому місті, навколо якого з ініціативи голови Громадської ради 
при Вишгородській РДА В. Дулапчія 24 липня ц. р. зібралися місцеві депутати, представники 
Київської КОДА, Вишгородських РДА та міськвиконкому, керівники управління патрульної поліції 
Київської області та Вишгородського відділу поліції, представник Київського межрегіонального 
управління «Укртрансбезпеки» та директор ТОВ «Авто-Лайн». 

Окремі депутати міськради, В. Дулапчій та директор ТОВ «Авто-Лайн» О. Балуєв сподівали-
ся, що обласні, районні, міські чиновники та поліцейські зібралися для того, щоб навести лад 
з  пасажирським перевезеннями у Вишгороді, де вже протягом кількох років з одного боку си-
стематично та цілеспрямовано знищувався легальний перевізник, а з другого — недоторканими 
господарями в цій сфері відчували себе нелегальні перевізники. 

Однак, з самого початку зустрічі з’ясувалося, що у представників обласної та міської виконав-
чої влади з правоохоронцями зовсім інша мета...

Директору Товариства з
обмеженою відповідальністю «АВТО-ЛАЙН»

Балуєву Олександру Івановичу
07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а

Шановний Олександр Іванович!

Оглянувши та вивчивши зміст наданого у Вашому запиті копію 
листа громадської організації Шевченківського району м. Києва «Захист 
звичайних  людей» від 26.06.2019 р. повідомляю, що я, Павліченко Дмитро 
Олександрович, чк керівник зазначеної громадської організації не складав 
та не підписував зазначений ВАМИ документ.

Зміст листа щодо діяльності ТОВ «АВТО-ЛАЙН» на маршруті 
№397 не було предметом вивчення та розгляду Громадської організації 
«Захист звичайних людей». Окрім того, зазначаю, що мій підпис на нада-
ному листі відсутній.

З піднятих ВАМИ питань ми розпочали власне розслідування, про 
що буде ВАМ повідомлено додатково.

З повагою!

Керівник ГО «ЗАХИСТ ЗВИЧАЙНИХ ЛЮДЕЙ»

Павліченко Дмитро Олександрович

       Громадська організація «Захист звичайних людей»

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 33/34, к. 21; dmipavli 111@gmail.com (093)52-366-71

«Лист Ю. Павліченка» щодо 
ТОВ «Авто-Лайн» підробили, 
але спочатку використали
для розправи з підприємством

РОЗІГРАЛИ ЯК ПО НОТАХ...
Яка саме — стало зрозуміло в 

перші ж хвилини зустрічі за круг-
лим столом з короткого виступу 
начальника Вишгородського від-
ділу поліції Романа Бежука. Сенс 
якого зводився до того, що (ци-
тую): «...Потрібно знайти якийсь 
консенсус в правовому полі, щоб 
це питання і Вишгород... не під-
німались на рівень безпосеред-
ньо і держави, і області...». А на 
питання із залу Ю. Колодзяна 
«Куди ділись гроші, зароблені за 
три роки нелегалами?» відповів: 
«Виясняти на даний момент що 
було три роки тому... Якщо ми 
будемо повертатись до того, що 
було три роки тому, ми тут буде-
мо сидіти до вечора!».  

Ніхто йому не заперечив.
Після цієї заяви і реакції на неї 

переважної більшості присутніх 
особисто мені стало зрозуміло, 
що представників влади, кон-
тролюючих органів і поліцейсь-
ких абсолютно не цікавить на-
ведення ладу з пасажирськими 
перевезеннями. Адже для цього 
потрібно було б якраз з’ясувати 
причини з яких протягом всіх цих 
років в місті відбувалося справж-
нє свавілля в цій сфері. А Р. Бе-
жук цього явно не бажав. Отже, 
особисто у мене виникло питан-
ня: для чого тоді тут зібралися всі 
ці люди? 

Відповідь стала зрозумілою  
дуже швидко — коли начальник 
відділу пасажирського транспор-

ту управління інфраструктури 
КОДА Дмитро Андронов у від-
повідь на надані В. Дулапчієм 
фотографії «чужих» автобусів 
у складі ПП «А.Т.Н.» (маршрут 
№396) відповів, що (цитую): «396-
й маршрут відкритий відповідно 
до чинного законодавства. На 
сьогоднішній день скарги що він 
був незаконно відкритий, відсут-
ні... Щодо документів, які ви на-
дали, звертайтесь з проханням 
про спільну перевірку. Якщо вони 
не здійснюють заїзд на «Почай-
ну», звернення має бути. Що да-
ний автобусний маршрут відбу-
вається з порушеннями.

Щодо зміни маршрутів має 
бути звернення органу місцевого 
самоврядування».

А ще — коли в. о. голови Виш-
городської РДА О. Данчин запро-
понував у відповідь направити 
звернення до губернатора щодо 
внесення змін до існуючих діючих 
маршрутів №№396 та 397 і про-
тягом місяця «вирішити питання 
по зміні маршрутів через проміж-

ну зупинку «Ярославичі». 
І коли заступник начальника 

управління патрульної поліції 
Київської області П. Чудо задав 
два питання — чи справляться 
ці два маршрути з пасажиропо-
током та що робити з тим, що 
21 числа закінчився договір ТОВ 
«Авто-Лайн» з КОДА. 

І коли у відповідь на питання 
О. Балуєва куди з маршрутної 
сітки «випарувався» маршрут 
№397 Д. Андронов відповів, що 
(цитую): «...можна закрити марш-
рут і за рішенням організатора. А 
щодо 90 днів, то заява була. Але 
до неї має бути долучена анкета 
відповідного зразка, відомості 
про автобуси, що обслуговують-
ся на маршруті та підтвердження 
оновленого рухомого складу. А 
оскільки згідно інформації МВС, 
більшість цих автобусів востаннє 
пройшли техогляд в 16-17 роках, 
то на сьогоднішній день вони не-
придатні для використання. Під-
став для продовження не було».

Отоді й виявилося, що марш-
рут №397 було скасовано через 
відповідний лист міської ради. 
Точніше, як пояснив Т. Іванов, — 
звернення громадської організа-
ції...

Іншими словами, «круглий 
стіл», про який йдеться, правиль-
ніше було б назвати заздале-
гідь спланованою театральною 
постановкою. Метою якої було 
дружно, всім разом «пояснити» 
директору ТОВ «Авто-Лайн», 
що йому у Вишгороді більше ні-
чого «не світить». А «світить» 
виключно лише нелегалам та 
ПП «А.Т.Н.» з маршрутом №396, 
співзасновником якого є зять ко-
лишнього заступника керівника 
МВС України С. Чеботаря Олег 
Поліщук. І постановку цю акто-
ри-чиновники та ліцедії-поліцей-
ські розіграли як по нотах.

ЛИСТ ІЗ «ЖАХІТТЯМИ» 
«АВТО-ЛАЙНУ» ВИЯВИВСЯ

ПІДРОБНИМ
Там же, в минулому номері ми 

надрукували копії трьох доку-
ментів: лист громадської органі-
зації Шевченківського району м. 
Києва «Захист звичайних людей» 
за підписом її керівника Д. Павлі-
ченка; лист-повідомлення, адре-
сований начальнику Управління 
інфраструктури КОДА Ю. Черед-
ніченку за підписом начальника 
Управління захисту економіки 

в Київській області Нацполі-
ції України В. Нідзельського та 
лист-супроводження Вишгород-
ського міськвиконкому, який його 
керівництво направило началь-
нику Управління інфраструктури 
КОДА Ю. Чередніченку разом з 
листом ГО Шевченківського рай-
ону м. Києва «Захист звичайних 
людей». 

В листі ГО Шевченківського 
району м. Києва «Захист зви-
чайних людей» довго й нудно, 
махровою канцелярсько-бюро-
кратичною мовою (за стилем 
дуже схожою на всі інші брудні й 

брехливі «скарги трудящих» на 
ТОВ «Авто-Лайн», які відправ-
лялись у всі можливі інстанції 
деякими міськими депутатами, 
зокрема від «Батьківщини») опи-
сувалися «жахи», які, начебто, 
щоденно відбуваються в автобу-
сах маршруту №397 і одночас-
но розхвалювався автобусний 
маршрут №396,  «який повністю 
задовольняє потреби у транс-
порті». 

В листі В. Нідзельского йшлося 
про те, що «постійно протидію-
чи тіньовому сектору економіки, 
пов’язаному з пасажирськими 
перевезеннями», браві поліцей-
ські  піймали нелегала, який ви-
давав себе за працівника ТОВ 
«Авто-Лайн» і на цій підставі 
вирішили проінформувати Ю. 
Чередніченка (цитую): «про мож-
ливі порушення умов договору з 
перевезення пасажирів ТОВ «Ав-
то-Лайн» по обслуговуваному 
ним маршруту №397 з сполучен-
ням м. Київ-м. Вишгород».  

В листі-супроводі міськвикон-
кому невгамовні чиновники, грун-
туючись на листі ГО «Захист зви-
чайних людей», просили КОДА: 

— розірвати договір «з перевіз-
ником АВТО-ЛАЙН «за чисельні 
порушення транспортного зако-

нодавства та самого договору»;
— «закрити цей маршрут та 

виключити його з реєстру авто-
бусних маршрутів»;

— збільшити кількість «обо-
ротних рейсів та автобусів на 
маршруті №396 «Вишгород-Київ 
АС «Героїв Дніпра) через ст. м. 
«Почайна».

Саме ці три листи і стали під-
ставою для того, щоб КОДА 
«випарила» маршрут №397 з 
маршрутної сітки і не подовжила 
договір з ТОВ «Авто-Лайн». 

Іншими словами, саме керівни-
ки Вишгородського міськвиконко-
му зіграли головну роль в спекта-
клі, влаштованому чиновниками 
і поліцейськими під виглядом 
круглого столу, метою якого було, 
начебто, наведення порядку з 
пасажирськими перевезеннями 
в нашому місті. Більше того — 
швидше за все, саме за їх ініціа-
тиви та підказки хтось із набли-
жених до них осіб і сфабрикував 
листа від  ГО «Захист звичайних 
людей» за підписом її керівника 
Д. Павліченка. З відверто коруп-
ційною метою витіснення з ринку 
пасажирських перевезень міста 
Вишгорода ТОВ «Авто-Лайн» та 
заведення замість нього ПП «А.Т. 
Н.» — фірми зятя колишнього 
ступника міністра МВС Сергія 
Чеботаря Олега Поліщука. Та од-
ночасного збереження на цьому 
ринку нелегальних перевізників, 
організованих в свій час одно-
партійцем О. Момота, депута-
том міськради та керівником КП 
«Управляюча компанія» Вишго-
родської міськради В. Сардаком. 

Бо після «веселої» розмови за 
круглим столом, про який йдеть-
ся, ці нелегальні перевізники як 
їздили так і продовжують їздити 
по Вишгороду, обкрадаючи місь-
кий бюджет на десятки мільйонів 
гривень. 

А автобуси ПП «А.Т.Н»  продов-
жують систематично і регулярно 
порушувати карту маршруту, пе-
ревозячи пасажирів з Вишгорода 
до метро Г. Дніпра, а не на метро 
«Почайна». 

Все залишилося так, як і було. 
З тією лише різницею, що з ринку 
пасажирських перевезень міста 
прибрали конкурента, який не за-
хотів гратися в корупційні ігри.

В. Борзовець

Від редакції
Підробка документів, як відомо — це серйозний злочин. За 

яким передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 
Кримінального кодексу України (від штрафу до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на 
строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох 
років і до обмеження волі на строк до п’яти років або позбав-
лення волі на той самий строк). 

Однак, в нашому випадку мова йде не просто про підробку 
документів, наприклад, з метою наживи. 

Йдеться, швидше за все, про організовану злочинну групу 
службових осіб, які, попередньо змовившись, з метою знищен-
ня конкурента на ринку пасажирських перевезень, організу-
вали виготовлення фальшивого  листа, яким цей конкурент 
повністю дискредитується. Після чого члени цього злочинного 
угрупування з числа керівників Вишгородського міськвиконко-
му надіслали цього листа з відповідним супровідним листом 
іншим членам цього ж організованого злочинного угрупування 
з числа керівників Київської облдержадміністрації. З вимогою 
прибрати конкурента з ринку пасажирських перевезень. Після 
чого члени цього організованого злочинного угрупування вже з 
числа керівників Київської ОДА протизаконно не подовжили до-
говір на пасажирські перевезення з ТОВ «Авто-Лайн» та взагалі 
видалили з маршрутної сітки маршрут №397.

До речі, членами згаданого вище організованого злочинного 
угрупування, на нашу думку, є не лише службові особи Виш-
городського міськвиконкому та їх підручні, а також посадові 
особи Київської облдержадміністрації. А й представники право-
охоронних та контролюючих органів Київської області та Виш-
городського району.
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Повний абзац!..
.«...З метою укриття злочину ДП «Терра» ТОВ «Поліський 

примушували власників земельних ділянок укладати 
для розробки проектів землеустрою з ТОВ «ЛА 

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК
«18» травня 2016 р.  Справа № 363/1861/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду 
Київської області Баличева М. Б., при секретарі 
Кашоїд М. Ю., розглянувши у відкритому судо-
вому засіданні у залі суду клопотання прокурора 
Вишгородського відділу Києво-Святошинської міс-
цевої прокуратури Київської області Костогриза 
Я. О., у кримінальному провадженні внесеному 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 
42016111200000097 від 10.02.2016 року про тимча-
совий доступ до речей та документів за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 364, ч. 2 ст. 355 КК України, —

ВСТАНОВИВ:
В травні 2016 р. в провадження Вишгородського 

районного суду надійшло клопотання прокурора... 
Костогриза Я. О... про тимчасовий доступ до ре-
чей та документів... що знаходяться у Вишгород-
ської районної державної адміністрації.., а саме: 
належним чином завірені копії висновків, які ви-
дані відділом містобудування, архітектури та жит-
лово-комунального господарства Вишгородської 
РДА за 2015-2016 роки про погодження проектів 
із землеустрою, розробниками яких виступали: 
1) ТОВ «Центр АПЛД» (Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр архітектурного проекту-
вання та ландшафтного дизайну», код ЄДРПОУ: 
35783979); 2) ТОВ «ЛА ЗЕМГРУП», код ЄДРПОУ: 
36076755); 3) ТОВ «Головне архітектурне плану-
вальне бюро», код ЄДРПОУ: 37868100; належним 
чином завірені копії завдань на розроблення де-
тальних планів території по Вишгородському райо-
ну, які виконані 1) ТОВ «Центр АПЛД»; 2) ТОВ «ЛА 
ЗЕМГРУП»; 3) ТОВ «Головне архітектурне плану-
вальне бюро».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і до-
кументів обґрунтовано наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 
05.02.2016 до Вишгородського відділу Києво-Свя-
тошинської місцевої прокуратури...надійшло ко-
лективне звернення мешканців масиву урочища 
«Букаєвиця» про те,що посадові особи Старопе-
трівської сільської ради та Вишгородської районної 
державної адміністрації з метою укриття злочину 
ДП «Терра» ТОВ «Поліський край» вимагають укла-
сти договори із землевпорядною організацією ТОВ 
«Ла ЗемГруп» щодо розроблення проектів землеу-
строю.

Крім того, встановлено, що протягом 2015 р. поса-
дові особи Старопетрівської сільради разом з гро-
мадянином ОСОБА_2, ОСОБА_3 та архітектором 
району ОСОБА_4 примушували власників земель-
них ділянок АДРЕСА_1 до вступу в цивільно-пра-
вові відносини з ТОВ «ЛаЗемГруп».

Власником організації ТОВ «Ла ЗемГруп» є ОСО-
БА_5 яка є цивільною дружиною ОСОБА_4, спільно 
з ним проживає та має з ним двох спільних дітей. 
Вказане свідчить про зацікавленість ОСОБА_4 в 
тому, щоб розробником проектних документацій 
на земельні ділянки масиву урочища «Букаєвиця» 
виступила саме організація власником якої є його 
цивільна дружина.

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань ОСОБА_5 є 
також засновником наступних організації, які зай-

маються розробкою проектів землеустрою, а саме: 
1) ТОВ «Центр АПЛД»; 2) ТОВ «ЛА ЗЕМГРУП»..; 3) 
ТОВ «Головне архітектурне планувальне бюро»...

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 засвідчив, 
що ним особисто, як начальником Вишгородського 
відділу містобудування, архітектури, житлово-ко-
мунального господарства та розвитку інфраструк-
тури погоджено близько 20 проектів землеустрою 
мешканцям масиву урочище «Букаєвиця». Вказане 
погодження полягає у наданні висновків про погод-
ження проектів із землеустрою та завдань на розро-
блення детальних планів території.

Крім того, відповідно до показів ОСОБА_5 ТОВ 
«ЛА Земгруп» виступала замовником містобудів-
ної документації у ТОВ «Центр АПЛД». Протягом 
2015 рокуОСОБА_4 підписано ТОВ «Центр АПЛД» 
близько 60 завдань на проектування містобудівної 
документації та протягом 2016 року близько 15, а 
також неодноразово погоджувалися проекти із зем-
леустрою.

Вказані відомості 10.02.2016 року внесено до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпо-
чато досудове розслідування у кримінальному 
провадженні №42016111200000097 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 364, ч. 2 ст. 355 КК України.

З огляду на викладене, з метою найбільш повного 
та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого 
кримінального правопорушення у слідства виникла 
необхідність в одержані тимчасового доступу до ре-
чей та документів і їх вилученні, а саме: належним 
чином завірені копії завдань на розроблення деталь-
них планів території та висновків, які видані відділом 
містобудування, архітектури та житлово-комуналь-
ного господарства Вишгородської РДА за 2015-2016 
роки про погодження проектів із землеустрою, роз-
робниками яких виступали: 1) ТОВ «Центр АПЛД» 
(Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр 
архітектурного проектування та ландшафтного ди-
зайну»..; 2) ТОВ «ЛА ЗЕМГРУП»...; 3) ТОВ «Головне 
архітектурне планувальне бюро»...

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до 
наведених вище документів і їх вилученні, зумовле-
на тим, що ці документи є доказами у криміналь-
ному провадженні, оскільки вони містять дані про 
погодження ОСОБА_4 проектів із землеустрою, 
розробниками яких виступали організації, заснов-
ником яких виступає цивільна дружина ОСОБА_4 
- ОСОБА_5

Одержання тимчасового доступу та вилучення 
наведених вище документів надасть органу досу-
дового розслідування змогу об’єктивно довести від-
повідальність посадових осіб Старопетрівської сіль-
ської ради та Вишгородської РДА за примушування 
власників земельних ділянок масиву урочища «Бу-
каєвиця» до вступу в цивільно-правові відносини з 
організаціями, засновником яких є ОСОБА_5

В рамках досудового розслідування криміналь-
ного провадження на адресу Вишгородської РДА 
19.04.2016 скеровувався інформаційний запит в по-
рядку ст. 93 КПК України щодо надання копій вказа-
них документів. На вказаний запит 04.05.2016 року 
отримано відмову.

...У судовому засіданні встановлено усі, передба-
чені ст.132, 160, 162, ст.163 КПК України, підстави 
до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного...слідчий суддя , —
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вишгородського відділу 

Києво-Святошинської місцевої прокуратури... Ко-
стогриза Я. О... задовольнити...

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя           М.Б. Баличева

       you    
CONTROL

Повне досьє на кожну
компанію України Увійти

СПРОБУВАТИ БЕЗКОШТОВНОДетальна перевірка фізичних осіб тільки в платних тарифах

Каталог власників та директорів компаній / К /
КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
Зведені дані збігів по ПІБ, на основі даних з YouControl 

Придбайте ліцензію, щоб переглянути 
всі матеріали цього розділу

Всі записи 11 Керівник 2 Підписант Засновник 4 Бенефіціар 32
Назва компанії

«ГОЛОВНЕ АРХІТЕКТУРНО-
ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО»

«ЦЕНТР АРХІТЕКТУРНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ 
ТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ»

«ЛА ЗЕМГРУП»

«НАУКОВЕЦЬ-2016»

ЄРДПОУ

37868100

35783979

36076755

41176303

Місто

Інші 
населені
пункти

Інші 
населені
пункти

Інші 
населені
пункти

Інші 
населені
пункти

Позиції 
в компанії

Керівник
Підписант
Засновник
Бенефіціар

Керівник
Підписант
Засновник
Бенефіціар

Засновник

Бенефіціар

Засновник

Актуально
на дату

31.05.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018

08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018

Історичний
зв’язок

Історичний
зв’язок

22.08.2018

Компанії

В минулому номері нашої газети, в з’язку з двома проектами 
рішень щодо розробки детальних планів територій в порядку 
денному 56-ї сесії міськради, в матеріалі «Депутатська біль-
шість «прислухалась» до прохання народного депутата О. 
Василевської-Смаглюк: проголосували і за цех металооробки 
біля ЖК «Зеніт», і за земельні ділянки в лісі для Н. Коваленко 
та І. Вояківського» ми повідомили, що за 2018-й рік лише на до-
говорах з Вишгородською міськрадою засновники ТОВ «Центр 
архітектурного проектування та ландшафтного дизайну» А. 
Гарбут, В. Рачинський та Ю. Коваленко заробили 1 млн. 482 
тис. 467 грн. 99 коп.

Проблема в тому, що ТОВ «Центр АПЛД» заробляє не лише 
на договорах з Вишгородською міськрадою, а й на договорах з 
органами місцевого самоврядування та бюджетними установа-
ми й організаціями всього нашого району. І навіть всієї Київсь-
кої області. Та й інших областей України. Це — по-перше.

По-друге, заробляє не лише ТОВ «Центр АПЛД», а й його 
брати-близнюки — ТОВ «Головне архітектурне планувальне 
бюро» та ТОВ «ЛА ЗЕМГРУП», які теж заснувала Ю. Коваленко.

По-третє, мало того, що Ю. Коваленко та Д. Ликов, який за 
нею стоїть, є монополістами в районі на ці послуги; вони ще й  
заробляють на тому, що змушують замовляти проекти землеу-
строю лише в підконтрольних їм «конторах»... 

Якщо протягом 2018 р. ТОВ 
«Центр АПЛД» на договорах з 
Вишгородською міськрадою за-
робив 1 млн. 482 тис. 467 грн. 99 
коп., то скільки за цей же період 
ця «товка» заробила на догово-
рах з іншими держустановами та 
організаціями? Давайте прослід-
куємо:

12.02.2018 — план зонування 
с. Гаврилівка (Гаврилівська сіль-
ська рада) — 50 тис. грн.;

12.02.2018 — план зонування 
с. Тарасівщина (Гаврилівська 
сільська рада) — 30 тис. грн.;

23.04.2018 — Генеральний 
план села Косачівка Деснянсь-
кої селищної ради Козелецько-
го району Чернігівської області 
(Деснянська селищна рада) — 
180 тис. грн.;

13.04.2018 — Генеральний 
план села Косачівка Деснянсь-
кої селищної ради Козелецько-
го району Чернігівської області 
(Деснянська селищна рада) — 
180 тис. грн.;

16.07.2018 — Роботи з розроб-
ки змін до детального плану те-
риторії центральної частини с. 
Старі Петрівці Вишгородського 

району (Старопетрівська сільсь-
ка рада) — 189 тис. 810 грн.;

10.08.2018 — розроблен-
ня детального плану території 
площею з мінімальною санітар-
но-захисною зоною... в ад-
міністративних межах Піщансь-
кої сільради Білоцерківського 
району з метою зміни цільового 
призначення викуплених земель-
них ділянок, кадастрові номе-
ри 3220484900:00:005:0053 та 
3220484900:01:005:0009, із зе-
мель с/г виробництва — на зем-
лі загального користування (вид 
використання під розміщення 
кладовища) (Управління містобу-
дування та архітектури Білоцер-
ківської місь ради) — 147 тис. 
790 грн. 42 коп.;

21.08.2018 — Детальний план 
території кварталу орієнтовною 
площею 74,8486 га в с. Нові Пе-
трівці Вишгородського району 
(Новопетрівська сільська рада) 
— 190 тис. грн.;

27.08.2018 — план зонування 
території села Підгірці Обухівсь-
кого району... площею 1960,24 га 
(Підгірцівська сільська рада) — 
40 тис. грн.;

27.08.2018 — аналіз існуючої 
містобудівної документації (Ген-
план) (Підгірцівська сільська 
рада) — 20 тис. грн.;

27.08.2018 — план зонуван-
ня території села Романків 
Обухівського району... площею 
450,77 га (Підгірцівська сільська 
рада) — 20 тис. грн.;

19.11.2018 — Проект внесен-
ня змін до Генплану с. Новосіл-
ки (Чабанівська селищна рада 
Києво-Святошинського району) 
— 199 тис. 500 грн.;

20.12.2018 — (розроблення 
детального плану території для 
добудови шкільного приміщення 
для Макарівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів — природничо-ма-
тематичний ліцей», за адресою: 
смт Макарів, вул. Піонерська, 5) 
(Макарівська селищна рада) — 
70 тис. грн.;

Всього — 1 млн. 317 тис. 100 
грн. 42 коп.

А от щодо ТОВ «Головне архі-
тектурне планувальне бюро», 
то інформація про його участь в 

торгах є лише за цей рік. Товари-
ство взяло участь у 4 закупівлях, 
у всіх чотирьох перемогло і під-
писало 4 контракти на загальну 
суму 450 тис. грн. Як думаєте з 
ким? Правильно, з Вишгородсь-
кою міськрадою. Це були:

— роботи з розроблення 
розділу «Оцінка навколишнього 
природного середовища» що од-
ночасно є звітом про стратегічну 
екологічну оцінку до детального 
плану території по вул. Новопро-
мислова та вул. Кульчицького 
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Поіменне голосування
по проекту рішення

«Про надання дозволу
на розробку проекту

 землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність
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площею близько 41,00 га;
— розробка проекту детально-

го плану території по вул. Ново-
промислова та вул. Кульчицького 
площею близько 41,00 га;

— розробка проекту детально-
го плану території кварталу жит-
лової забудови по вул. Ватутіна 
площею близько 3,00 га;

— розробка проекту детально-
го плану території по вул. Київсь-
ка та обмежена вул. Шкільна, 
вул. О. Довженка та вул. Піщана 
площею близько 3,5 га.

Непогано в 2018 р. попрацюва-
ло і ТОВ «Ла Земгруп»: підписало 
8 договорів. Два — з Катюжансь-
кою сільрадою на загальну суму 
102 тис. грн.; два з Данилівсь-
кою сільрадою Васильківського 
району на загальну суму 110 тис. 
952 грн. 65 коп.; два з Пірнівсь-
кою сільрадою на загальну суму 
98 тис. 750 грн.; з Сухолуцькою 
сільрадою на 69 тис. 900 грн.; з 
Димерською селищною радою на 
199 тис. грн. 

Всього — на 580 тис. 602 грн. 
65 коп.  

Правда, складається вражен-
ня, що наші керівники місцевого 
самоврядування, зокрема у Виш-
городському районі, якось осо-
бливо шанобливо ставилися до 
приватних підприємств, заснова-
них Ю. Коваленко. Неначе здога-
дувались, що вона є дружиною 
(правда — неофіційно) всемогут-
нього начальника Вишгородсько-
го відділу містобудування, архі-
тектури, житлово-комунального 
господарства та розвитку інфра-
структури Д. Ликова. А відтак — 
потрібно зрідка підкидати засно-
ваним нею підприємствам трохи 
бюджетних грошенят...

Втім, чиновники від місцево-
го самоврядування може дійсно 
здогадувались. А от пересічні 
громадяни — не завжди. Так що 
доводилось їм, нерозумним, по-
яснювати «що й почім» у нас в 
районі. Наприклад, власникам 
земельних ділянок старопе-
трівського урочища Букаєвиця. 
Яких «посадові особи Старопе-
трівської сільради разом з грома-
дянином ОСОБА_2, ОСОБА_3 та 
архітектором району ОСОБА_4» 
буквально «палицями» заганяли 
в ТОВ «Ла Земгруп» розробляти 
проекти землеустрою (див. ви-
рок-ухвалу судді М. Баличевої на 
стор. 4). 

Хто такі «ОСОБА_2 та ОСО-
БА_3», шановні читачі, нам, на 
жаль, невідомо (але попробуємо 
дізнатися), а от «ОСОБА-4» — це 
і є Д. Ликов (районний архітек-
тор). А «ОСОБА-5», як ви мабуть 
вже здогадалися — сама Ю. Ко-
валенко, колишня засновниця 
ТОВ «Ла Земгруп»...

А от чим саме ця кримінальна 
справа закінчилася (якщо закін-
чилася), в якому стані зараз зна-
ходиться, чи була передана до 
суду і які покарання отримали її 
фігуранти, ми розповімо вам в 
наступному номері. 

Чекаємо на відповідь на наш 
офіційний запит з цього приводу 
з Вишгородського відділу нац-
поліції.

В. Борзовець

.край» 
договори
ЗЕМГРУП» 

Як міські депутати 
крадуть землі міської
ради. Та ще й у лісі
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В минулому номері нашої газети в репортажі з 56-ї сесії місь-
кради ми детально описали дискусію в сесійній залі з приводу 
двух проектів рішення — про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність таким собі Н. Д. Коваленко та І. Я. Вояківському.

Нагадуємо: О. Момот спробував «по тихому» проголосувати 
ці два проекти рішення без обговорення, однак О. Семенов 
цьому плану завадив і почав вимагати від керівників «земель-
ної» комісії пояснити чому саме ці люди є претендентами на 
дві ділянки по 10 соток та ще й у лісі (поблизу розташування 
в/ч №3027 Нацгвардії України). На що керівник комісії А. Шока 
відреагував реплікою: «А простий громадянин не має права 
написати заяву?» (на землю — авт.). А секретар комісіїї Д. 
Корнійчук, кінець кінцем, заявив, що (цитую): «...Там на самом 
деле у людей побудовані будинки, это как нам объяснили, не 
знаю почему, они написали по десять, а они по три-четыре 
сотки хотят дорезать полосок. Мы уже когда-то такое делали...  
Почему с этого устроили такой цирк я не знаю...».  

Однак, найдивніше те, що ніко-
го з депутатів більшості ні вимога 
О. Семенова, ні сама ця дискусія 
не зацікавила. Так і не долучив-
шись до неї, вони мовчки підтри-
мала обидва проекти рішення. 

Дивно чи не так? Дивно тому, 
що керуючись нормальною ло-
гікою, депутат, який почув, що в 
сесійній залі виникло якесь спір-
не пітання, мав би негайно ним 
зацікавитись і підключитися до 
дискусії. І, якщо в результаті та-
кої дискусії не з’ясував для себе, 
що точно не йдеться про якесь 
порушення, а, тим паче, можли-
ве зловживання, мав би якщо не 
проголосувати проти, то, хоча б,  
утриматись від голосування. 

А тут все вийшло навпаки: нічо-
го достеменно не прояснили, але 
підтримали... Чому? Відповідь 
проста: тому, що з представни-
ками депутатської більшості все 
було домовлено наперед. 

А тепер давайте повернемось 
у часі назад, днів за десять-п’ят-
надцять до цієї сесії. І спробуємо 
уявити собі як в дійсності розви-
валися події. 

Однак, перед тим як це зро-
бити, нагадаємо, що ми одра-
зу після сесії спробували іден-
тифікувати особистості Наталії 

Дмитрівни Коваленко та Ігоря 
Ярославовича Вояківського за 
допомогою Google. І надрукували 
перше, що видала пошукова си-
стема:  Н. Д. Коваленко є голов-
ним спеціалістом Держгеокада-
стру у Бородянському районі та 
м. Бучі — за даними її декларації. 
А Ігор Ярославович Вояківський 
є засновником трьох компаній — 
рекламного агенства ТОВ «ФАР-
НІ ПРОДАКШН», ТОВ «КЕСЛОТ 
ТОРГ» (дизайн, оптова торгівля) 
та ТОВ «ЕЛІТ ІН-ТОРГ».

Однак, пізніше з’ясувалося, що, 
швидше за все, це зовсім не ті Н. 
Д. Коваленко і І. Я. Вояківський, 
які нас цікавлять і які отримали 
згадані дозволи.

Бо знайдена нами Н. Д. Кова-
ленко живе у Макарові, а І. Я. 
Вояківський, начебто, киянин. А 
їх тезки, які написали заяви на 
отримання земельних ділянок — 
вишгородці. Живуть, відповідно, 

в буд. 7 по вул. Шолуденка та в 
буд. 9-А по пр. Шевченка.  

...А тепер давайте зізнаємося 
чесно: звичайному вишгородцю  
практично неможливо отримати 
земельну ділянку. Бо якщо він 
якимось дивом вільну землю і 
знайде, то депутати просто не 
проголосують за її виділення лю-
дині «з вулиці». І дуже добре по-
яснять чому — тому, мовляв, що 
у нас є учасники АТО, багатодітні, 
інваліди і т. ін. І, взагалі, тому, що 
існує черга.

Черга справді існує. Але чо-
мусь роками не рухається. В той 
же час, деякі громадяни землю 
отримують. Земельні ділянки от-

Повертаючись до надрукованого

римують, незважаючи на те, що 
для звичайних громадян землі 
завжди «немає», або «потрібні 
люди» (високопосадовці, чинов-
ники певних відомств, зокрема 
правоохоронних органів і т. ін) 
або депутати, їх родичі чи знай-
омі.

Чому ми вирішили запитати 
хто такі Н. Д. Коваленко та І. Я. 
Вояківський у Google? Тому, що 
теоретично це могли бути і го-
ловспеціаліст Держгеокадастру, і 
бізнесмен із Києва. Перша могла 
бути чиєюсь знайомою, другий —  
просто комусь заплатити. 

Однак, після цього за допом-
огою чесних депутатів (такі ще, 
слава Богу, є, хоча їх і небагато) 
ми з’ясували, що наші Н. Д. Кова-
ленко і І. Я. Вояківський — виш-
городці. І зрозуміли, що, швидше 
за все, тут мова йде про другий 
варіант. Обоє — звичайні під-
ставні особи, друзі або знайомі 
когось із депутатів. Які  просто 
погодились за певну суму офор-
мити на себе дві земельні ділян-
ки. Які потім будуть або продані, 
або забудовані і продані. Або 
переоформлені на депутатських 
родичів чи самих депутатів. 

Нічим іншим пояснити неба-
жання депутатської більшості 
вступати в будь-які дискусії чи, 
хоча б, просто брати участь у 
обговоренні цих двох проектів 
рішення на сесії пояснити не 
можна. Бо в будь-якій дискусії чи 
обговоренні обов’язково почнуть 
з’ясовуватися якісь деталі. А де-
талі тут же виведуть на зв’язки з 
тим чи іншим депутатом... 

Саме про це, — що непотрібно 
вступати в будь-які обговорення 
на сесії по цим проектам рішень, 
швидше за все, і попередили 
зацікавлені депутати всіх своїх 
колег. Пояснивши це тим, що 
точнісінько в таку саме ситуацію 
завтра може потрапити будь-я-
кий з них (отримати собі діляноч-
ку на підставну особу). І тоді всі 
інші депутати так само мовчки, 
без всяких питань і обговорень, 
проголосують за виділення зе-
мельної ділянки якому-небудь 
нікому невідомому І. Пупкіну. Для 
депутата І. Сидорова. Але про це 
не буде знати ніхто, крім самих 
депутатів, які «в курсі». 

До речі, без всякого сумніву «в 
курсі» був і О. Момот. По-перше, 
тому, що виділення без його 
відома будь-кому будь-якої 
ділянки ніколи б не допустив. 
По-друге, про це свідчила його 

поведінка. Те, як він поспішав 
«протягнути» ці проекти без «за-
йвого» обговорення. Як агресив-
но реагував на абсолютно логічні 
і слушні запитання О. Семенова. 
Як намагався «довести» при-
сутнім, що «ці питання потрібно 
з’ясовувати на засіданні комісії». 
Прекрасно розуміючи, що біль-
шість депутатів на її засідан-
ні бути не могла і що сама ця 
комісія може бути корумпована. 

Все це свідчить лише про одне: 
те, що депутатська більшість на 
чолі з міським головою О. Момо-
том давно вже перетворилася 
на організоване злочинне угру-
пування, яке, прикриваючись ко-
лективною безвідповідальністю 
виборчого органу, фактично роз-
крадає землі міської ради. Осо-
бливий цинізм нашого випадку 
полягає в тому, що тут йдеться 
не просто про безкоштовне отри-
мання земельної ділянки, а про 
безкоштовне отримання двох 
земельних ділянок в лісі. 

І якщо до подібних голосу-
вань лісогорів-корнійчуків-ру-
денків-кравченків-попових-шоків 
ми вже звикли, то бачити в цій 
сумнівній компаніїї І. Шубко та Т. 
Войтович все ще якось незвично. 
Хотілось би поцікавитись у дирек-
тора гімназії «Інтелект» І. Шубко: 
як Ви, Інно Василівно, пояснюєте 
своїм підлеглим та школярам те, 
що в якості депутата міськради 
допомагаєте розкрадати землю, 
яка їм, між іншим, теж належить?

Чи Ви, Тамаро Олександрівно, 
як дивитесь в очі батькам діток, 
яких лікуєте?

В депутатських колах подейку-
ють, що І. Шубко, і Т. Войтович 
— люди дуже зайняті і часто-гу-
сто на сесіях міськради не з’явля-
ються, але якщо вже прийшли до 
сесійної зали — значить будуть 
розглядатися якісь «шкурні» пи-
тання...

Що стосується зауваження 
Д. Корнійчука що «там у людей 
побудовані будинки», до яких 
«они по три-четыре сотки хотят 
дорезать полосок», то особисто 
я вважаю, що це — брехня. Нія-
ких будинків там немає. Бо якби 
були, то О. Рачинський при виїзді 
на місце не махнув би рукою, ска-
завши: «Це там, через метрів сто 
і направо». А підійшов би до «не-
добудованих» будинків і пояснив, 
що оце — недобудовані будинки. 
А це — три сотки, які їх власники 
хотять собі «дорізати». І влас-
ники прийшли б на засідання 
комісії. І на виїзді були б на місці. 
І прийшли б на сесію. 

І О. Момот поводив би себе 
інакше. І депутати задавали б 
різні питання при обговоренні.    

А якщо Д. Корнійчук вважає, що 
я неправий, то нехай покаже мені 
«недобудовані будинки», «поло-
ски в три сотки», які Н. Д. Кова-
ленко і І. Я. Вояківський «хотять 
собі дорізати», і познайомить 
мене з ними обома особисто. 

А я в свою чергу, якщо це все 
правда, перед ним і всіма депута-
тами, які за ці два проекти рішень 
проголосували, із задоволенням 
публічно вибачусь. І навіть на-
друкую фотографії «недобудова-
них будинків» в газеті. І розповім 
коли саме і на яких саме закон-
них підставах були під цими «не-
добудованими будинками» отри-
мані земельні ділянки. Щоб всі 
вишгородці дізналися, які в нас 
чесні депутати. І які прозорі прий-
мають рішення.

В. Борзовець  
Увага, вишгородці! Депутати, які проголосували «за» ці проек-

ти рішень —  злодії, які крадуть у вас землю! 
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Будівельна фірма депутата Синяківської сільради
роки отримала від держави підрядів майже на півмільярда

Гроші громади

Контракт із державою завжди є вигідним. В будь-якій країні. 
По-перше, тому, що держава — це достатньо надійний і стабільний партнер. 

Вона не може раптом збанкрутувати або «підставити» контрагента з якихось 
інших причин. По-друге, мати справу з державою набагато безпечніше, ніж з 
будь-яким іншим партнером по бізнесу. 

Тому в будь-якій державі серед представників приватного бізнесу завжди іс-
нує конкуренція за підряди від держави. І там, як правило, в такій конкуренції пе-
ремагають найпорядніші та найнадійніші суб’єкти підприємницької діяльності. 
Які пропонують надати ті чі інші послуги найбільш якісно, швидко та дешево.

В Україні після отримання незалежності в теорії мало бути так само.  Але це 
— лише в теорії. На практиці доступ до державного бюджету через контракти з 
державою отримували не ті юридичні чи фізичні особи, які могли гарантовано 
найшвидше надати найбільш якісні та дешеві послуги, а зовсім інші. 

Ті, які, по-перше, були пов’язані з державними чиновниками, по-друге — які в 
змові з цими ж чиновниками могли завищувати вартість послуг, що надаються 
для того, щоб різницю між реальною і завищеною вартістю класти собі в ки-
шеню. Таким чином обкрадаючи державу. Бо обкрадати державу з точки зору 
таких крадіїв-чиновників, дуже вигідно. Адже держава — не приватна особа, яка 
раптом щось — негайно побіжить в правоохоронні органи чи до суду рятуючи 
свою власність. Держава на їх думку — це «навколо все нічийне, навколо все 
моє». Бери — нехочу. А чиновники у нас в переважній більшості, на жаль, якраз 
і приходили на свої посади з тією метою, щоб збагачуватися за рахунок держа-
ви...  

ОБІЙТИ СИСТЕМУ 
ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ 

PROZORRO
ЗОВСІМ НЕСКЛАДНО...
Система державних за-

купівель Prozorro була 
розроблена саме для за-
побігання зловживанням 
нечесних чиновників та на-
ближених до них підприєм-
ців під час державних за-
купівель. 

Однак, як і слід було че-
кати, наші чиновники дуже 
швидко навчилися її обхо-
дити. Адже доступ до ко-
штів державного бюджету 
був для них питанням ви-
живання. Без цього саме 
їх існування як чиновників 
втрачало для них будь-я-
кий сенс. Бо без такого 
доступу їм потрібно було 
писати заяви про звільнен-
ня і йти працювати. Однак, 
працювати вони давно роз-
училися (або й взагалі ніко-
ли не вміли). Отже, наші 
чиновники пішли звичним 
шляхом — шляхом обходу 
конкурентних закупівель.

Для цього вони винайш-
ли два шляхи.

Перший: розбити велику 
закупівлю на кілька допо-
рогових закупівель (до 200 
тис. грн. власне закупівля, 
роботи — до 1 млн. 500 
тис. грн.), які, згідно закону, 
не потребують публічних 
торгів.

Другий: зімітувати пу-
блічні торги. 

Для такої імітації потріб-
но всього-навсього засну-
вати або знайти кілька 
своїх «кишенькових» фірм, 
за допомогою яких і ство-
рити видимість конкурен-
ції між ними. Іншими сло-
вами — зробити вигляд, 
що система PROZORRO 
працює. Ну, і, звичайно, 
під будь-яким приводом не 
допустити до таких торгів 
інші, «чужі» фірми... 

Результатом подібних 
псевдопрозорих торгів як 
правило є те, що потрібний 
переможець «перемагає» 
вже із завищеною сумою 
за ті чи інші роботи. На-
приклад, за будівництво 
соціального об’єкту — ме-
дамбулаторії, лікарні, дит-

садка або школи.
Але це ще далеко не все. 

Після такого «виграшу» ос-
новне завдання чиновників 
та «переможця» — висмо-
ктати якнайбільше коштів з 
бюджету вже під час будів-
ництва. Ну, щоб вистачило 
на всіх зацікавлених осіб. 
Тут є кілька шляхів.

По-перше — завищення 
вартості матеріалів і робіт. 
Тут все просто: «дружні» 
фірми намалюють потрібні 
кошториси і звітні фінан-
сові документи. 

По-друге — затягування 
будівництва. 

Затягувати будівництво 
можна з двох причин — пе-
ребої з фінансуванням та 
«об’єктивні складності». 
На «об’єктивні складності» 
можна списати все, що 
завгодно — від нестабіль-
ності вітчизняної валюти до 
війни та різних «майданів». 

Що стосується перебоїв 
з фіансуванням, то тут 
ще простіше: для України 
це швидше правило ніж 
виключення. В крайньому 
випадку такі перебої мо-
жуть організувати самі за-
цікавлені чиновники, — від 
депутата ВР України, який 
жорстко контролює всі ці 
процеси, виступаючи по-
середником між державою 
(держбюджетом) та місце-
вою владою, — до депу-
татів обласної (районної, 
міської) ради та представ-
ників виконавчої влади на 
всіх рівнях.     

Що дає штучне затягу-
вання будівництва? Підви-
щення його вартості — бо 
ж потрібно коригувати про-
екти, кошториси (а ціни ж 
виросли!) і т. ін. 

Таким чином реальну 
вартість будівництва мож-
на завищувати і вдвічі, і 
втричі. Та й високу якість 
при цьому можна не гаран-
тувати — яка там якість 
може бути у довгобуду...

Саме так у нас з’являють-
ся лікарні, дитсадки, школи 
та дороги, які доводиться 
безкінечно ремонтувати і 
доводити до ладу вже че-
рез кілька років після здачі 
в експлуатацію. 

Закупівля

Капітальний ремонт терапевтичного
та хірургічного відділень

Капремонт будинку культури в селі Сувид
Капремонт благоустрою сільського клубу в с. Сухолуччя 
Будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Козаровичі

Реконструкція спортивного майданчику для 
міні-футболу зі штучним покриттям Лебедівської ЗОШ

Будівництво спортивного майданчику 
для міні футболу зі штучним покриттям

Будівництво спортивного майданчику для міні-футболу 
зі штучним покриттям Нижчедубечанської ЗОШ

Капітальний ремонт Вищедубечанської ЗОШ с.Пірново

Капітальний ремонт Старопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
по вул. Князя Святослава, 171 в с. Старі Петрівці

Реконструкція Воропаївської ЗОШ
Капремонт Вищедубечанської ЗОШ в с. Пірново

Капремонт фасаду Вишгородської СШ «Сузір’я»

Капремонт водопроводу та каналізації підвального 
приміщення адмінбудинку у Вишгороді (пл. Шевченка,1)

Капремонт підвального приміщення адмінбудинку 
за адресою: пл. Шевченко, 1 у м. Вишгород

Капремонт будівлі клубу в с. Лісовичі
Капітальний ремонт фасаду Вишгородської ЗОШ №1

Реконструкція Димерської районної лікарні 
(головний корпус) по вул. Революції, 320 

Реконструкція з прибудовою актового залу, кабінетів 
та санвузлів Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Грейдерування та коткування доріг по вулицях с. Лютіж
Благоустрій озеленених територій

Благоустрій озеленених територій(послуги з влаштуван-
ня системи автоматичного зрошення газону)

Капремонт дорожнього покриття проїзної частини 
вул. Панаса Клименка в с. Нижча Дубечня 

Капремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка 
в селищі Немішаєве Бородянського району

Капремонт дороги по вулиці Миру 
в с. Микуличі Бородянського району

Капремонт дороги по провулку Шляховий 
в с. Микуличі Бородянського району 

Капремонт дороги по вулиці Залізнична 
в с. Микуличі Бородянського
Капітальний ремонт дороги 

по вул. Богдана Хмельницького 1 в с. Демидів
Капремонт дороги по вул. Польова в с. Новосілки 

Капремонт дороги по вул. Першотравнева 1 
в с. Старі Петрівці 

Капремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Лютіж 

Капремонт дорожнього покриття по вул. Садова в с. 
Нова Гребля Бородянського району (ІІ черга)

Будівництво додаткового навчального корпусу у складі 
СШ «Сузір’я» по вул. Кургузова 15 в м. Вишгород

Капремонт дорожнього покриття проїзної 
частини вул. Садова в с. Воропаїв 

Реконструкція з прибудовою спортзалу 
ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Новосілки 

Поточний ремонт огорожі
Капремонт по вул. Єрмошина 

від №1 до №23 в с. Володимирівка 
Капітальний ремонт переходу

Капітальний ремонт бактеріологічного відділення

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття КЗДО
 «Центр розвитку дитини «Барвінок» в с.Лютіж 

Статус

Підписано

Підписано
Підписано
Підписано
Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Завершено

Завершено
Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано
Підписано

Підписано

Підписано

Підписано
Підписано
Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано
Підписано

Підписано

Підписано

Вартість 
контракту

624 720.38 UAH

519 894.77 UAH
393 674.40 UAH
19 216 275 UAH
1 416 028 UAH

1 416 028 UAH

1 416 028 UAH

2 790 000 UAH

2 380 000 UAH

7 819 000 UAH
785 482.80 UAH

5 100 000 UAH

292 255.20 UAH

3 157 000 UAH

2 190 000 UAH
3 401 298 UAH

12 977 881 UAH

9 488 588 UAH

159 966.00 UAH
104 880.00 UAH
164 646.00 UAH

1 457 822 UAH

645 630.00 UAH

1 447 543 UAH

1 444 174 UAH

484 789.20 UAH

1 009 294 UAH

1 013 390 UAH

1 003 490 UAH

1 114 926 UAH

1 192 960 UAH

77 142 846 UAH

1 245 606 UAH

5 390 046 UAH

199 158.00 UAH

1 528 974 UAH
288 021.60 UAH

293 010.00 UAH

99 818.00 UAH

Сума оплати

2 790 000 UAH

2 380 000 UAH

7 819 000 UAH

1 496 041 UAH

Замовник

КП «ВИШГОРОДСЬКА
ЦРЛ» 

Сувидська сільрада 
Сувидська сільрада

Козаровицька сільрада 
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Катюжанська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Старопетрівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вишгородської РДА
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Фонд комунального

майна Виш-го району 
Фонд комунального

майна Виш-го району
Литвинівська сільрада

Вишгородська ЗОШ
I-III ступенів №1

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА
Новопетрівська ЗОШ

І-ІІІ ступенів №1
Лютізька сільрада

КЗ ДО «ЦРД «Барвінок» 
КЗ ДО «ЦРД «Барвінок»

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Відділ освіти 
Вишгородської РДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Відділ освіти 
Вишгородської РДА

Лютізька сільська рада
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
КП «Вишгородська

ЦРЛ» 
КП «Вишгородська

ЦРЛ» 
КЗ ДО «ЦРД «Барвінок»

Дата

16.03.2017

21.03.2017
22.08.2017
08.09.2017
27.12.2017

27.12.2017

27.12.2017

24.05.2017

19.09.2017

01.03.2018
14.03.2018

30.03.2018

07.05.2018

29.05.2017

15.05.2018
22.05.2018

18.06.2018

26.06.2018

03.07.2018
04.07.2018
04.07.2018

13.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

19.07.2018

19.07.2018

19.07.2018

19.07.2018

19.07.2018

23.07.2018

24.07.2018

27.07.2018

10.08.2018

21.08.2018
22.08.2018

22.08.2018

28.08.2018

ДЛЯ ЧОГО 
СТВОРЮЮТЬСЯ 

МАЙБУТНІ «ПЕРЕМОЖЦІ» 

Отже, як правило, «кон-
тора», зареєстрована на 
якого-небудь надійного 
жителя глухого села із 
статутним фондом в 1000 
або кілька тисяч гривень, 
зовсім не призначена для 
того, щоб будувати та ре-
монтувати лікарні, школи, 
дитсадки чи дороги. В неї 
набагато скромніше при-
значення — регулярно от-
римувати бюджетні кошти. 

Іншими словами, вона 
створена і існує лише для 
того, щоб регулярно брати 
участь в тендерах і... регу-
лярно вигравати. 

Ні, звичайно, її керів-
ник з бригадою мешканців 
Прикарпаття чи Закарпат-
тя може десь щось комусь 
збудувати. Так, про люд-
ське око. Мовляв, уміємо. 
Однак — не сотні мільйон-
них об’єктів, десятки яких 

будуються одночасно. Бо 
гляньте, лише, на перелік 
контрактів, підписаних ТОВ  
«АМК РЕМ-БУД» протягом 
останніх двох з половиною 
років. Вражає, правда?

...Якщо хтось із вас, ша-
новні читачі, бував в офісах 
великих будівельних ком-
паній, то він знає, що ці офі-
си, як правило, займають 
кілька поверхів відповідних 
будівель. Де постійно зна-
ходяться навіть не десятки, 
а сотні спеціалістів різного 
профілю. Оскільки будів-
ництво — дуже непростий 
і багатопрофільний процес.

Я намагався дізнатися де 
знаходиться, наприклад, 
офіс ТОВ «АМК РЕМ-БУД», 
але так його і не знайшов. 
Ні у Вишгороді, ні в Києві.

Але ж, судячи, з кількості 
підписаних за два с поло-
виною роки контрактів, ця 

компанія, все таки, якось 
їх виконує. Точніше, хтось, 
таки, всі ці об’єкти будує і 
ремонтує. Виникає питання 
— хто саме? 

Іншими словами: що від-
бувається після того, як та 
чи інша компанія з кількома 
тисячами статутного ка-
піталу і одним директором 
виграє черговий конкурс 
і підписує черговий кон-
тракт? 

Тут ми можемо лише ро-
бити припущення.

Можливо, якісь невеликі 
об’єкти будують або ремон-
тують бригади тих самих 
прикарпатців чи закарпат-
ців, яких винаймає особи-
сто директор товариства і 
які отримують одні зарпла-
ти, а в офіційних відомо-
стях «малюються» зовсім 
інші.

Великі об’єкти, цілком 
Контракти на роботи та послуги за бюджетні кошти, підписані ТОВ «АМК РЕМ-БУД» протягом 2017-2019 років
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з статутним капіталом 1000 гривень за два з половиною
гривень. І конкурувати з нею практично неможливо...
можливо, будують фірми 
самих держчиновників. Або 
їх родичів, кумів, друзів, 
приятелів.

Будівництво інших, швид-

ше за все, просто продаєть-
ся будівельним фірмам, які 
зі зрозумілих причин не ма-
ють можливість вигравати 
тендери. Варіантів багато.  

ВІЧНИЙ «ПЕРЕМОЖЕЦЬ»
ТОВ «АМК РЕМ-БУД»
Отже, ТОВ «АМК РЕМ-

БУД». Товариство з обме-
женою відповідальністю, 

яке будує окрему трипо-
верхову будівлю початкової 
школи біля СШ «Сузір’я». 

На 400 дітей. 
За 96 млн. 663 тис. 592 

грн. Хоча під  час відкритих 
торгів  26-27 липня 2018 
р. щодо цього будівництва 
обіцяло замовнику — від-
ділу освіти Вишгородської 
РДА, — завершити будів-
ництво за 77 млн. 142 тис. 
846 грн. 80 коп.

Доречі. Нагадаю, що в 
минулому номері нашої 
газети серед  коментарів 
користувачів Facebook 
до посту з приводу дит-
садочка, що будується по 
вул. Шкільній у Вишгороді 
очільника КОДА М. Бно-Ай-
ріяна від 18 липня в себе 
на сторінці, був коментар 
А. Полтавця: «Довгобуд 
— однозначна провина 
замовника. Відсутність 
контролю і реального ба-
жання реалізації. З теорії 
Мiнрегiону: 150 дітей це 
садочок на 6 групп (невели-
кий) згідно Мінрегіонбуду 
від жовтня 2018 вартість 
будівництва 1 дитячо-
го місця в садочку 133197 
грн, формальна вартість 
становить. 20 млн. грн. 
З практики будівельників і 
проектантів: з врахуван-
ням інфляції і нарахування-
ми, орієнтовна вартість 
складе 25-30 млн. грн. по-
тужність 110-150 дітей.

Тривалість будiвництва 
9-12 місяців...».   

Я поцікавився яка зараз 
за даними Мінрегіонбуду 
вартість створення одно-
го місця в школах України. 
Виявилося, що за розра-
хунками міністерства вона 
становить 100 тис. грн.

Якщо 100 тис. грн. пом-
ножити на 400 дітей вийде 
40 млн. грн. 

Знаєте що це означає? 
Що вартість будівництва 
(ремонту) об’єкту зави-
щується вже на стадії тор-
гів. А потім все продовжує  
і продовжує завищуватися.

...В минулому номері 
ми також зазначили, що 
засновником ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД» є депутат Си-
няківської сільської ради 
Андрій Куковенко. А також, 
що створено воно в серпні 
2012 р. Що статутний ка-
пітал товариства складає 
1000 гривень. І, нарешті, 
що його директором є сам 
А. Куковенко. 

А ще з сайту Zакупівлі 
нам стало відомо, що ТОВ 
«АМК РЕМ-БУД» з моменту 
свого створення на момент 
написання цього матеріалу 
стало учасником 120-ти за-
купівель і перемогло у 103-
х з них. На загальну суму 
467 млн. 436 тис. 431 грн. 
59 коп.! Підписавши 92 
контракти на трохи меншу 
суму — 420 млн. 942 тис. 
865 грн. 28 коп.!

Із них з відділом освіти 
Вишгородської РДА — 17 
контрактів на 118 млн. 638  
тис. 150 грн. 46 коп.; з Но-
вопетрівською сільською 
радою — 2 контракти на 
109 млн. 240 тис. грн.; з 
Департаментом регіональ-

ного розвитку КОДА — 21 
контракт на 103 млн. 529 
тис.  066 грн. 13 коп.  

РАДІОН СТАРЕНЬКИЙ 
І ЙОГО ДИТСАДОК

Наприклад, напрочуд 
цікава та показова історія 
будівництва цим товари-
ством дитячого садочку в с. 
Нові Петрівці.

Як повідомляв сайт 
«Наші гроші» 28 квітня 
2017 р., згідно з даними 
Прозорро, 26 квітня 2017 р. 
в результаті відкритих тор-
гів Новопетрівська сільська 
рада уклала з ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД» договір на суму 
40 млн. 390 тис. гривень 
щодо будівництва дошкіль-
ного навчального закладу 
на 230 місць. Садок обі-
цяли звести до 2020 року, 
гроші на рахунок виконав-
ця мали надійти чотирма 
траншами. Цей дошкільний 
навчальний заклад обі-
цяв бути найбільшим за 
розмірами дитячим садком 
у районі — площею 6800 
кв. метрів.

Ціна була начебто на 
40% відсотків нижче очіку-
ваної вартості закупівлі в 
67 млн. 46 тис. грн. 

Однак, за даними Мінре-
гіонрозвитку, посередкова-
на вартість зведення сад-
ка вже тоді становила 140 
тис. грн. за місце, що було, 
навпаки, на 22% дорожче 
середньої вартості будівни-
цтва дитячих установ  (109 
тис грн. за місце).

На торгах конкурентами 
ТОВ «АМК РЕМ-БУД» були 
ТОВ «Будгарант Плюс», 
ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівель-
на компанія», ТОВ «Євро-
буд» і ТОВ «Кумід».

...Однак, після підписан-
ня договору та перераху-
вання на будівництво 23-х 
млн. гривень сторони спі-
впрацю припинили з фор-
мулюванням «за згодою 
сторін». Залишивши стіни 
навчального закладу на 
зиму без покрівлі.

А вже 11 грудня 2018 
року та ж Новопетрівська 
сільська рада підписала з 
ТОВ «АМК Рем-Буд»... но-
вий договір. В ньому йшло-
ся про той самий дитсадок, 
але вартість нової угоди 
складала вже 68,8 млн 
гривень.

Згідно з укладеною уго-
дою, підрядник повинен 
був закінчити роботи на 
рік пізніше — до кінця 2021 
року. 

Цього разу в тендері окрім 
вищеназваної компанії бра-
ла учать лише одна: ТОВ 
«Компанія «Трейд Торг». 
Вона, як видно з торгів, 
запропонувала ціну вище. 
В ході торгів жоден з учас-
ників вартість пропозицій 
не знижував.

...А вже у 2018 році  сіль-
ський голова Нових Пе-
трівець Родіон Старень-
кий заявив, що орієнтовно 

(Закінчення на стор. 8)
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Підписано

Підписано
Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано
Підписано

Підписано
Підписано

Підписано
Підписано

Підписано

Підписано
Підписано

Підписано

Підписано
Підписано

Підписано
Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

Підписано

40 390 000 UAH

3 789 572 UAH

3 899 460 UAH

1 817 382 UAH

1 619 946 UAH

2 024 644 UAH

1 581 320 UAH

2 717 644 UAH

99 288.00 UAH

195 367.80 UAH

1 458 985 UAH

1 453 756 UAH
1 334 942 UAH

147 408.00 UAH
180 000.00 UAH

292 884.00 UAH

535 882.49 UAH
1 473 469.20 UAH

198 736.80 UAH

197 433.60 UAH

8 324 600.00 UAH

9 130 000.00 UAH

68 850 000 UAH

612 786.18 UAH

612 793.00 UAH

146 751.00 UAH
1 386 567.85 UAH

1 468 153.78 UAH

1 468 152.54 UAH

199 402.14 UAH

36 155 894 UAH
99 989.00 UAH

10 223 778 UAH
269 272.03 UAH

4 399 000.00 UAH
4 249 000.00 UAH

2 481 000.00 UAH

2 700 000.00 UAH
14 964 912 UAH

199 991.10 UAH

258 676 UAH
896 393.21 UAH

680 084.35 UAH
1 455 565.85 UAH

1 454 078.81 UAH

1 455 565.85 UAH

1 418 457.24 UAH

1 454 078.81 UAH

1 379 036.89 UAH

1 353 346.06 UAH

1 297 555.36 UAH

23 007 244 

1 779 271 

1 586 245 

1 982 566 

1 547 859 

2 655 565 

180 000.00 

258 676 UAH

Новопетрівська 
сільрада

Толокунська сільрада

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА

Департамент регіональ-
ного розвитку КОДА
КП «Вишгородська

ЦРЛ» 
КП «Вишгородська

ЦРЛ» 
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Вишгородська ЗОШ №1 
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
Новосілківська сільрада
КНП «Центр первинної 

медсандопомоги» 
КЗ ДО «ЦРД «Барвінок»

Вишгородська ЗОШ №1
Центр обслуговування 

підрозділів Нацполіції
Вишгородське об’єдна-
не управління Пенсійно-

го фонду України 
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
КНП «Центр первинної 
медсандопомоги» Виш-

городської райради
КНП «Центр первинної 
медсандопомоги» Виш-

городської райради
Новопетрівська 
сільська рада 
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Лютізька сільська рада

Сувидська 
сільська рада
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Відділ освіти 

Вишгородської РДА
Центр обслуговування 

підрозділів Нацполіції
Синяківська сільрада

Старпопетрівська
сільська рада

Вишгородська ЗОШ №1
ГУНП в Київській області 

Відділ освіти 
Вишгородської РДА

Відділ освіти 
Вишгородської РДА

Литвинівська 
сільська рада

ГУНП в Київській області 
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
Лютізька 
сільська 

рада

Лютізька сільська рада
Відділ освіти 

Вишгородської РДА

ГУНП в Київській області 
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
Департамент регіональ-

ного розвитку КОДА
Хотянівська 

сільська рада
Хотянівська 

сільська рада
Хотянівська 

сільська рада

26.04.2017

03.08.2018

07.09.2018

07.09.2018

07.09.2018

07.09.2018

07.09.2018

07.09.2018

18.09.2018

18.09.2018

11.10.2018

12.10.2018
26.10.2018

29.10.2018
01.11.2018

05.11.2018

20.11.2018
23.11.2018

26.11.2018

27.11.2018

10.12.2018

10.12.2018

11.12.2018

27.12.2018

27.12.2018

19.02.2019
17.04.2019

16.05.2019

21.05.2019

03.06.2019

07.06.2019
11.06.2019

09.07.2019
22.07.2019
28.08.2019

28.08.2019

03.09.2019

04.09.2019
05.09.2019

10.09.2019

11.09.2019

19.09.2019

24.09.2019
07.10.2019

07.10.2019

08.10.2019

08.10.2019

08.10.2019

09.10.2019

10.10.2019

10.10.2019

Будівництво дошкільного навчального закладу 
на 230 місць в с. Нові Петрівці 

Капремонт будівлі сільського клубу 
в с.Толокунь (Коригування)

Капремонт дороги по вул. Грушевського 
в селі Старі Петрівці 

Капремонт дороги по вул. Чайки 1 в с. Раківка 

Капремонт дороги по вул. Пугачова в смт Димер 

Капремонт дороги по вул. Грушевського в с. Лютіж 

Капремонт дороги по пров. Корольова в с. Нові Петрівці

Капремонт дороги по вул. Вишнева в с. Раківка 

Капітальний ремонт покрівлі господарчого корпусу

Поточний ремонт дезкамери та гаражу

Будівництво спортмайданчика для міні-футболу 
зі штучним покриттям Синяківської ЗОШ

Капітальний ремонт Вишгородської ЗОШ №1
Капремонт дороги по вул. Визволителів (на ділянці 

від буд. №1 до буд. №35) в с. Вища Дубечня
Капітальний ремонт дороги по вул. Шолуденка

Поточний ремонт

Капремонт території КЗДО «Центр 
розвитку дитини «Барвінок» в с. Лютіж 

Капітальний ремонт фасаду Вишгородської ЗОШ №1
Роботи з реконструкції будівлі літера 48 на об’єкті 

замовника за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 27 
Поточний ремонт приміщень та сходової частини (ганку)

(м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6).

Поточний ремонт Синяківської ЗОШ І-ІІ ступенів

Будівництво амбулаторії 
по вул. Кремінського, 7-А, с. Старі Петрівці

Будівництво амбулаторії первинної мед допомоги 
по вул Колективна,16 с. Ясногородка 

Будівництво дошкільного навчального закладу на 230 
місць в с. Нові Петрівці. Коригування

Будівництво спортмайданчику для міні-футболу зі штуч-
ним покриттям 42х22 Глібівської ЗОШ І-ІІ

Будівництво спортмайданчика для міні-футболу зі штуч-
ним покриттям 42х22 Димерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Послуги з зимового утримання вулиць в с.Лютіж 
Капремонт дороги по вул. Я. Мудрого 

в с.Боденьки Сувидської сільської ради 
Будівництво спортмайданчика для міні-футболу зі штуч-
ним покриттям 42х22 Димерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Будівництво спортмайданчика для міні-футболу зі штуч-

ним покриттям 42х22 Глібівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Послуги з поточного ремонту приоб’єктної дороги.

Будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Синяк
Роботи з поточного ремонту дорожнього покриття 

по вулиці Кремінського в с.Старі Петрівці
Капремонт Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Інші завершальні будівельні роботи
Реконструкція філії Опорного загальноосвітнього 

навч-го закладу Жукинська ЗОШ І-ІІІ ст. (Коригування)
Капремонт КДЮСШа за адресою: вул. Грушевського, 

7-б у м. Вишгород. Коригування
Капремонт будівлі клубу по вул. 40-річчя Перемоги,

 20-А в с. Лісовичі (Коригування)
Інші завершальні будівельні роботи

Реконструкція Димерської райлікарні 
(головний корпус) по вул. Революції, 320 

Послуги з грейдерування та коткування грунтових доріг
по вул.Дніпровська, Прилісна, Вишгородська, 
Молодіжна,Польова,Бірківська,Черненська,

Трофімова,Квіткова,Малькова,Барвінкова в с.Лютіж
Капремонт дороги в с.Лютіж по вул.Ватутіна 

Реконструкція філії Опорного загальноосвітнього
 навчального закладу Жукинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

у с. Воропаїв (Коригування) (додаткові роботи)
Інші завершальні будівельні роботи

Капремонт дорожнього покриття провулку Жовтневий
в с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району

Капремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна 
в с. Строкова Переяслав-Хмельницького району 

Капремонт дорожнього покриття провулку Жовтневий
в с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району

Капремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна
(ІІ черга) в м. Тараща Таращанського району 

Капремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна 
в с. Строкова Переяслав-Хмельницького району 
Капремонт дороги по вул.Піщана від вул.Валова 

до буд. №31 в с.Хотянівка
Капітальний ремонт дороги 

по вул. Яблунева в с.Хотянівка
Капітальний ремонт дороги 

по вул.Космонавтів в с.Осещина 
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Гроші громади

.

(Закінчення. 
Початок на стор-х 6-7)

Від редакції:
Вже після обрання нового Президента України (з 15 травня ц. 

р.) по сьогоднішній день (14 жовтня ц. р.) ТОВ «АМК Рем-Буд» 
встигло виграти ще 24 тендери на  будівельно-ремонтні роботи 
за бюджетні кошти. І, відповідно, підписати ще 24  договори на 
виконання таких робіт. На 92 млн. 240 тис. 059 грн 02 коп. 

16 з цих договорів було підписано з держустановами і орга-
нами місцевого самоврядування нашого району.  На величезну 
суму — аж на 81 млн. 153 тис. 553 грн. 94 коп. 

Іншими словами, нічого за ці півроку не помінялося: ТОВ 
«АМК Рем-Буд» і його «брати-близнюки», як і до цього продов-
жують «конкурувати» між собою на тендерах за державні кошти 
і допомагати один одному в них «перемагати». 

Причому, стартові ціни, як ми бачимо на прикладі того ж май-
бутнього Синяківського дитсадочка на 75 дітей, в кілька разів 
перевищують реальні ринкові.

Незважаючи на те, що в нас працюють ДБР і НАБУ, призначені 
нові керівники Генеральної прокуратури і СБУ, «оновлюється» 
МВС, продовжують функціонувати десятки контролюючих ор-
ганів, які мали б пильнувати, щоб не розкрадався бюджет, от-
римуючи за це захмарні зарплати, проконтролювати як прово-
дяться тендерні закупівлі і хто їх виграє, немає кому. От немає 
кому  — і все.

...Так от, я здогадуюся чому Синяківська сільрада та ТОВ «АМК 
Рем-Буд» домовилися будувати дитсадочок п’ять років. Тому, 
що вони сподіваються, що за ці п’ять років В. Зеленський і його 
команда так і не спроможуться навести елементарний порядок 
в державі. І на їх місце повернуться порошенки з свинарчуками.

Дуже не хочеться, щоб ці їх сподівання справдилися.  

загальна вартість будівництва 
складе близько 100 млн гривень. 
І це — за умови, якщо будівни-
цтво закінчиться у 2019 році...

КОНКУРЕНТИ 
ЧИ СПІВУЧАСНИКИ?

Ми поцікавилися в інтернеті 
конкурентами ТОВ «АМК Рем-
Буд» і на перших, і на других тор-
гах.

Щодо конкурентів ТОВ «АМК 
Рем-Буд» на перших торгах по 
дитсадку в Н. Петрівцях якими, як 
вже зазначалося вище, були ТОВ 
«Будгарант Плюс», ТОВ «Ві.Ай-
.Пі. Будівельна компанія», ТОВ 
«Євробуд» і ТОВ «Кумід». 

Перші дві фірми, які «після аук-
ціону вимагали відхилити пропо-
зицію переможця через недоліки 
документів», і які замовник, як 
то кажуть, послав подалі, нас не 
цікавлять. Саме тому, що їх тупо 
«відшили». 

Третя, — ТОВ «Євробуд Груп» 
(ТОВ «Євробуд»), — зареєстро-
вана в с. Нові Петрівці, прову-
лок 1 травня, будинок 30. Дата 
створення — 12 червня 2016 р. 
Статутний фонд — 10 тис. грн.  
Засновник — такий собі  Олек-
сандр Юрійович Смик, що живе в 
с. Гаврилівці по вул. Садовій 15. 
Він же — бенефіціарний власник 
і керівник. 

Щодо — ТОВ «Кумід». Ство-
рено в січні 2017 р. Статут-
ний капітал — 1000 грн. Кін-
цевий бенефіціарний власник 
— Олександр Сергійович Лучин-
ський, житель с. Синяк. Керівник 
з 23.01.2017 р. — він же.

Ну, просто два брати-близнюки 
ТОВ «АМК Рем-Буд» чи не так?

Да, ТОВ «Євробуд Груп»  є дру-
гою після ТОВ «АМК Рем-Буд» 
фірмою за загальною сумою кон-
трактів  з відділом освіти Вишго-
родської РДА і підписало з ним 
аж три договори на 7 млн. 864 
тис. 390 грн.

Непогані «конкуренти» у ТОВ 
«АМК РЕМ-БУД», правда?

Тепер щодо фірми — ТОВ 
«Компанія «Трейд Торг».

Кінцевим бенефіціарним влас-
ником (контролером) цієї «товки» 
є Світлана Анатоліївна Масюк, 
яка мешкає у Києві в буд. 26-В 
по вул. Бориспільській. А керів-
ником фірми є Андрій Ігорович 
Масюк. Але цікаво не те, що це 
сімейна фірма. А той факт, що 
згідно сайту https://clarity-project.

info/edr/40225946/relations за 
тією ж юридичною адресою, де 
зареєстровано ТОВ «Компанія 
«Трейд Торг», «прописано» ще... 
18 «контор». А ще тут видно, що 
Андрій Ігорович Масюк має від-
ношення до КП «Керуюча ком-
панія з обслуговування житлово-
го фонду Солом’янського району 
м. Києва». 

Цікаво, правда?
А ось іформація з сайту «Бло-

гери» (https://bloggers4gg.org.
ua) від 24.10.2018 р. («На Виш-
городщині фірма депутата або 

З іншого боку «БЛОГЕРИ» 
відшукали низку закупівель, 
де переможцем було визнано 
ТОВ «АМК РЕМ-БУД», а фірмо-
ю-напарником виступало ТОВ 
«Єва-Білдінг». І в низці таких 
закупівель тендерний комітет 
визнавав більш економічно вигід-
ною пропозицію ТОВ «Єва-Біл-
дінг», одначе через те, що у неї 
бракувало деяких документів 
(зокрема, йдеться про довідку з 
банку, підтвердження тендер-
ної пропозиції тощо), перемогу 
традиційно віддавали ТОВ «АМК 

Будівельна фірма депутата Синяківської 
сільради з статутним капіталом 1000 гривень 
за два з половиною роки отримала від держави 
підрядів майже на півмільярда гривень. 
І конкурувати з нею практично неможливо...

падку виходиш переможцем.

САДОК, ВЧЕТВЕРО 
ДОРОЖЧИЙ 

ЗА СЕРЕДНЮ ЦІНУ. 
ВЖЕ  ЗА НОВОЇ ВЛАДИ

...25.07.2019 р. на сайті https://
clarity-project.info/ (база даних 
тендерів Prozorro та система 
аналітики) з’явилася інформація 
про те, що ТОВ «АМК РЕМ-БУД» 
виграло черговий тендер — на 
будівництво дитячого садка на 75 
місць в с. Синяк. Знаєте за скіль-
ки? Всього за 36 млн. 155 тис. 

місця по Україні — 127 тис. грн. 
Отже, давайте помножимо 127 
тис. грн. на 75 дитячих місць. 
Вийде 9 млн. 525 тис. грн. 

Дев’ять з половиною мільй-
онів. Вчетверо менше, ніж зби-
рається витратити на будівни-
цтво дитсадка у Синяку ТОВ 
«АМК РЕМ-БУД» на замовлення 
Синяківської сільради! І це — при 
тому, що «високі договірні сторо-
ни» домовились розтягнути це 
будівництво на 5 років! Протягом 
яких, я впевнений, ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД» ще не раз із згоди 
сільради «підкорегує» кошторис 
і його вартість виросте в кілька 
разів. Страшно навіть уявити на 
яку суму. Якщо, звичайно, колись 
взагалі буде добудований... 

Бо тут, як кажуть, або падишах 
помре, або віслюк здохне.

КУДИ ДИВЛЯТЬСЯ 
ПРАВООХОРОНЦІ?

На жаль, інформація щодо 
отримання бюджетних коштів 
ТОВ «АМК РЕМ-БУД» та інши-
ми подібними компаніями збері-
гається в Інтернеті лише з 2017 
р. Однак, те ж ТОВ «АМК РЕМ-
БУД» створено ще в серпні 2012-
го. Тож скільки саме бюджетних 
коштів було «викачано» з бюд-
жету за допомогою цієї «товки» і 
скільки з них було витрачено на 
реальні потреби громад, зокре-
ма Вишгородської? Невідомо. 
Хоча, в принципі, відслідкувати 
це можна. Як при бажанні можна 
з’ясувати скільки саме бюджет-
них коштів було вкрадено чинов-
никами всіх рівнів на будівництві 
та ремонті бюджетних об’єктів з 
моменту оголошення Незалеж-
ності до серпня 2012 р. Було б 
бажання. Бо можливості для цьо-
го всі є.

Але саме бажання у наших 
правоохоронців протягом цих 
всіх років і не вистачало. Мабуть, 
з тієї простої притчини, що вони 
самі були задіяні в самих різ-
них схемах викачування коштів 
з бюджетів всіх рівнів загалом і 
в схемах, пов’язаних з будівни-
цтвом та ремонтом об’єктів за 
бюджетні кошти зокрема.

В. Борзовець  

виграє низку тендерів, або от-
римує замовлення поза кон-
курсом») за підписом В. Нови-
цької: 

«...Депутат-підприємець із 
Вишгородщини або будує і ре-
монтує освітні заклади на допо-
рогові суми, або бере участь у 
тендерах з однією і тією ж фір-
мою. Так, «БЛОГЕРИ» знайшли 
щонайменше кілька укладених 
угод між освітніми закладами 
і депутатською ТОВкою, суми 
яких якраз «дозволяють» про-
водити закупівлі поза конкур-
сом. Ми також дослідили низку 
закупівель, де напарником пе-
реможця на відкритих торгах 
традиційно виступає одна й та 
сама фірма, яка традиційно про-
грає...

Як повідомляється  в Прозор-
ро, Вишгородська загальноо-
світня школа I-III ступенів №1 
закупила послуги з капітального 
ремонту приміщення школи у 
ТОВ «АМК РЕМ-БУД». Вартість 
угоди склала 1 453 756,80 гри-
вень...

Практично одночасно з цією 
закупівлею  відбулася ще одна, 
також допорогова. Як повідом-
ляється в системі Прозорро, 
відділ освіти Вишгородської РДА 
купив у ТОВ «АМК РЕМ-БУД» по-
слуги з будівництва спортивно-
го майданчика для міні-футболу 
зі штучним покриттям Синя-
ківської ЗОШ... Вартість догово-
ру, підписаного 11 жовтня, скла-
ла 1 458 985,15 гривень...

РЕМ-БУД».
Зокрема, як зазначається у 

Прозорро, Литвинівська сіль-
ська рада...  закупила послуги 
з капремонту будівлі клубу в с. 
Лісовичі у ТОВ «АМК РЕМ-БУД» 
на суму 2 190 000,00 грн. Ще од-
ним учасником торгів було ТОВ 
«Єва-Білдінг» з пропозицією 2 
040 000,00 грн., але вона була 
відхилена.

Обидві фірми брали участь і в 
змаганні за перемогу в закупівлі 
послуг капремонту будівлі сіль-
ського клубу в с.Толокунь. І так 
само економічно вигіднішою 
була пропозиція ТОВ «Єва-Біл-
дінг», а перемога знову дістала-
ся ТОВ «АМК РЕМ-БУД».

Загалом, за даними аналітич-
ного ресурсу Дозорро, ТОВ 
«Єва-Білдінг» 5 разів брало 
участь у змаганнях з ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД» і програло на фініші.

Згідно з даними ЄДР, власни-
ком ТОВ «Єва-Білдінг» є Сапон 
Борис Михайлович, який у 2015 
році став депутатом Вишго-
родської райради від партії «Нові 
обличчя». А у 2016 році став го-
ловний архітектором Ірпеня...».

До речі, депутат Вишгородсь-
кої райради Борис Сапон ство-
рив ТОВ «Єва-Білдінг» у рідному 
Димері 13 листопада 2015 р. — 
одразу після виборів. Статутний 
фонд товариства — 10 тис. грн.

...Так що конкурувати з самим 
собою, як ТОВ «АМК РЕМ-БУД», 
виявляється, дуже вигідно. Бо 
щоб не сталося, в будь-якому ви-

894 грн. 40 коп.
Єдиним конкурентом на торгах 

у ТОВ «АМК РЕМ-БУД» було ТОВ 
«Будівельна компанія «Промбу-
дінженерія». 

Засновниками цього товари-
ства є Микола Миколайович 
Костреюк, що мешкає в с. Іл-
лінці Снятинського району Іва-
но-Франківської області та фа-
стовчанин Роман Вікторович 
Попович.

М. Костреюк та Р. Попович у 
вересні 2016-го скинулись по 500 
грн. та створили підприємство з 
статутним фондом 1000 грн. За-
реєструвавши його в Києво-Свя-
тошинському районі Київської 
області. З 01.07.2018 р. найняли 
керівника — Леоніда Романовича 
Коноваленка. 

Після чого товариство під-
писало... всього 1 контракт — 
04.05.2019 р. На реконструкцію 
приміщення «Вишгородської цен-
тральної районної аптеки №23» 
у Вишгороді. На 7 млн. 450 тис. 
грн. 

Отже, дитсадок на 75 місць за 
36 млн. 155 тис. 894 грн. 40 коп. 

За розрахунками вже згаданого 
Мінрегіонбуду середня вартість 
будівництва одного дитячого 


