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Приблизно два місяці тому, коли «збірна» обласних правоох-
оронців (представники СБУ, прокуратури та нацполіції), раптом, 
з’явилися у Вишгородській міській раді з постановою суду на 
обшуки робочого кабінету заступника міського голови Т. Івано-
ва, а потім — і в його квартирах (приватній та орендованій), ця 
новина залишилась майже непоміченою широким загалом. 

Однак, 27 жовтня, приблизно опівдні, інформація щодо цих 
подій, раптом, з’явилася на офіційному сайті СБУ. Причому, під 
зовсім недвозначним заголовком «СБУ викрило на збуті нар-
котиків заступника мера Вишгорода, підозрюваного у розкра-
данні бюджетних коштів». Нагадує ситуацію із минулорічним 
звинуваченням О. Момота чи не так?

Отже, О. Момот негайно відреагував: того ж дня на своїй 
сторінці Facebook запросив всіх бажаючих в суботу, 28 жовт-
ня, до свого кабінету (цитую): «на інтерв’ю всім місцевим ЗМІ з 
приводу сьогоднішнього тупого «вкиду». 

О 14.00 таке інтерв’ю відбулося. Точніше, це було не інтерв’ю, 
а монолог міського голови, який наприкінці дав слово й Т. Іва-
нову. Наскільки інформативними і змістовними були ці висту-
пи — судити глядачам (відео є в Facebook). 

Однак, ми, все ж, вирішили їх доповнити — окремим інтерв’ю 
з Т. Івановим... 

Повний абзац!

(Продовження на стор-х 4-5)

Вишгородці не знають плакати чи сміятися: Служба безпеки України заявила, 
що заступник мера Т. Іванов крав бюджетні кошти і купував на них наркотики...

Доборолися: О. Момот так самовіддано воював із забудовниками, що замовником 
чергової багатоповерхівки стала міська рада в особі КП «Координаційний центр 
з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради»...
Однак, задуманий чиновниками сценарій «екологічних громадських слухань» поламали активісти. І перетворили в справжнє свято народовладдя 

З черговою вас багатоповерхівкою!

Зазвичай, я не дочитую газету «Слово» до 9-ї сторінки, — гострі 
журналістські розслідування та викриття оборудок, махінацій і 
зловживань чиновників, які ця газета з номера в номер публікує на 
своїх перших сторінках, так захоплюють і вражають, що якби я хоч 
раз дійшов до 9-ї сторінки, то, мабуть, потрапив би до реанімації 
геть сивий і з серцевим нападом. А «заява про наміри» КП «Коорди-
наційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської 
міської ради» була розміщена якраз на 9-й сторінці. 

Отже, в мене не було жодних шансів потрапити на ці слухання. 
Але, як полюбляють висловлюватися автори творчих доробків 

із згаданої газети, доля розпорядилася інакше. За день до слухань 
зателефонувала знайома і порадила цей номер почати читати з 9-ї 
сторінки. Що я й зробив. Після чого через Facebook запросив всіх 
бажаючих прийти на ці загадкові слухання в таємничий кабінет №23 
на вул. Шолуденка, 14. А, саме, в будівлю, відому вишгородцям як 
«автошкола»...

На знімках:
 зверху — но-

вим головою 
зборів став де-
путат районної 
ради М. Якимчук;

внизу — «про-
ти» рішення, 
коли більшість 
«за» нього — 
лише представ-
ники проектанта 
та директор КП 
«Координацій-
ний центр з бу-
дівництва та зе-
мельних питань 
ВМР» О. Карлов 
із сусідом...
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Информация

Стало 
известно, 
кто из нардепов 
голосовал 
за отставку 
Арсена Авакова

Борг за комунальні послуги, який 
оскаржується в суді, не впливає на субсидію 

Вибори-2017
К. Бондарєв: «На Київщині БПП не здобув жодного 
мандату, «Батьківщина» отримала впевнену перемогу»

Існують непоодинокі випадки, коли громадяни оскаржують у 
судовому порядку виставлену надавачем послуги суму забор-
гованості і тому відмовляються сплачувати відповідні кошти 
або ж укладати договір реструктуризації. Борг за комуналку, 
який оскаржується у суді, не впливає на субсидію

Для таких випадків Уряд прий-
няв рішення, що борг за кому-
нальні послуги, який оскаржуєть-
ся у суді, не впливає на субсидію, 
повідомляє сайт Тепло.gov.ua

У ситуації, коли громадяни не 
погоджуються із заборгованістю 

Блок Петра Порошенка на Київщині не отримав жодного ман-
дату на виборах до рад ОТГ, що відбулися 29 жовтня. Натомість, 
«Батьківщина» отримала 44,8% за кількістю депутатів, обраних від 
партій.

Такі результати паралельного 
підрахунку голосів повідомив на 
прес-конференції голова Київської 
обласної «Батьківщини» Костянтин 
Бондарєв.

«Це — чесний результат, справж-

нє соціологічне дослідження на-
строїв українців, а не проплачені 
президентом сфальшовані рей-
тинги. На результат цього волеви-
явлення не змогли вплинути ані 
махінації, ані шантаж, ані підкуп ви-

борців. «Батьківщина» вкотре до-
вела своє беззаперечне лідерство, 
попри весь тиск, який останнім ча-
сом чинився на партію», — сказав 
політик.

Зокрема, як повідомив очільник 
Київської обласної парторганіза-
ції, у Медвединський та Великоди-
мерській ОТГ відсоток обраних від 
«Батьківщини» становить 62,5 та 
66,7 відповідно (10 і 12 депутатів).

Загалом на Київщині «Батьківщи-
на» здобула 30 мандатів.

За словами К. Бондарєва, резуль-
тат виборів до рад ОТГ продемон-
стрував справжній електоральний 
настрій та рівень довіри до влади.

«Порошенко навіть не намагався 
створити імітацію демократії — на 
виборах використовували усі мож-
ливі брудні методи. На партійців 
чинився шалений тиск з викори-
станням силовиків та адмінресур-
су, кандидатів та виборців заля-
кували. Влада грубо втручалася у 
виборчий процес, а проти голів те-
риторіальних громад та активістів 
розпочато репресії — порушували-
ся кримінальні справи, проводили-
ся незаконні обшуки», — обурився 
лідер Київської обласної «Батьків-
щини».

Наприклад, напередодні виборів 
у Фурсівській ОТГ екс-регіоналка 
Татяна Засуха відкрито агітувала 

за представників фракції БПП та 
скуповувала голоси виборців. Гро-
шові суми, що роздавала Засуха, 
сягали двох тисяч гривень.

«І навіть за цих умов БПП не от-
римав жодного мандату на Київ-
щині!» — наголосив Костянтин 
Бондарєв.

Він також прокоментував резуль-
тат «Аграрної партії України», яка 
посіла на виборах третє місце.

«Аграрна партія України — це 
лобісти агрохолдингів та кишень-
ковий інструмент президента, по-
кликаний забирати голоси у «Бать-
ківщини». На цих виборах аграрії 
лише виконували технічну функ-
цію, що є ще одним махінаторсь-
ким знаряддям в руках Порошен-
ка», — переконаний Бондарєв.

За словами політика, народ на-
решті зрозумів, що мафію в країні 
можна перемогти, а часи, коли за 
гречку можна було купити голоси,  
вже минули.

«Сьогодні наші громадяни сві-
домі того, що політика олігархічної 
мафії на чолі з Порошенком — 
шлях у безодню. Ці вибори довели, 
що українці готові чинити спротив 
махінаторам, бандитам та маніпу-
ляторам і не стануть продавати 
своє майбутнє на наступних пар-
ламентських і президентських ви-
борах», — підсумував К. Бондарєв.

вони можуть її оскаржити. На 
підставі рішення суду про анулю-
вання боргу, або до винесення 
рішення суду розмір заборгова-
ності, що оскаржується, рішен-
ням Комісії з питань призначення 
житлових субсидій, які працюють 

при органах виконавчої влади на 
місцях, дія житлової субсидії від-
новлюється з моменту призупи-
нення, тобто з травня 2017 року.  

В Вышгороде молодой парень 
за ночь ограбил две кофейни 
на почти полмиллиона гривен. 
Об этом сообщает пресс-служба 
полиции Киевской области в 
Facebook.

Сотрудники уголовного розыска 
уже задержали грабителя. И ока-
зался дважды судимый 19-летний 
парень. Его поместили в изолятор 
временного содержания, молодо-
му рецидивисту грозит от 3 до 6 
лет лишения свободы.

Он украл большое количество 
техники и других материальных 
ценностей из помещений двух 
местных кафе, а также незаконно 
проник в складское помещение 
продуктового магазина.

У парня изъяли вещественные 
доказательства. Похищенное он 
хранил в подсобном помещении 
Вышгородской многоэтажки для 
дальнейшего сбыта за денежное 
вознаграждение.

В Вышгороде 
19-летний рецидивист 
ограбил две кофейни 
на полмиллиона

Оперативники Вишгородський 
відділ поліції затримали нарко-
дилера «на гарячому», під час 
продажу чергової партії зілля. 

До рішення суду зловмисник 
відправляється в ізолятор тимча-
сового тримання.

41-річний місцевий житель 
влаштувався на роботу в кафе не-
щодавно. Раніше він вже відбував 
покарання за аналогічний злочин. 
Окрім наркозілля у чоловіка також 
вилучено грошову виручку.

Для документування злочинної 
діяльності наркодилера було про-
ведено ряд оперативних закупівель 
та залучено кінологічну службу 
поліції. Зловмисника затримано у 
порядку ст. 208 Кримінально-про-
цесуального кодексу України.

У Вишгороді 
затримано повара,
який у кафе організував
точку  збуту 
наркотиків

Моя поліція...

Саакашвілі ініціює у неділю марш в центрі 
Києва на підтримку прийняття законів 
про імпічмент та Антикорупційний суд

«Я пропоную в неділю провести марш за прий-
няття закону про Антикорупційний суд і про ім-
пічмент президента, зібратися на Михайлівській 
площі і нашою ходою підтримати цю вимогу», — 
сказав він, виступаючи на мітингу на площі Кон-
ституції біля Верховної Ради у вівторок ввечері.

М. Саакашвілі зазначив, прийняття в першому 
читанні Виборчого кодексу стало першою перемо-
гою учасників акції під Радою, але «владі потрібно 
не дати  довести боротьбу до кінця».

Він також підкреслив, що в разі, якщо влада 
проігнорує вимоги протестуючих і не прийме ці 
закони, то він пропонує 3 грудня розпочати про-
цес «народного імпічменту». «Якщо вони нічого 
не приймають, тоді народ України сам вирішить, 
кому оголошувати імпічмент, кого звільнити і коли 
провести нові вибори», — М. Саакашвілі.

Як передає кореспондент агентства «Інтер-
факс-Україна», у вівторок увечері під парламен-
том зібралося кілька сотень людей. Вони слу-
хають виступи музикантів, активістів, народних 
депутатів і лідера партії «Рух нових сил». 

На прилеглих до наметового містечка вулицях, 
зокрема на вул.Шовковична, стоять рамки мета-
лошукачів, правоохоронці вибірково перевіряють 
сумки на наявність заборонених предметів.

Лідер партії «Рух нових сил», екс-глава 
Одеської облдержадміністрації та екс-прези-
дент Грузії М. Саакашвілі ініціює проведення 
в неділю, 12 листопада в центрі Києва маршу 
на підтримку прийняття законів про імпічмент 
президента України і Антикорупційний суд.

Гроші

Протести під ВР України

Ранее сообщалось уже, что 
31 народный избранник Укра-
ины проголосовал за отставку 
министра внутренних дел 
Арсена Авакова. 

Теперь стал доступен пол-
ный перечень имен народніх 
депутатов Украины, поддер-
живающих смещение главы 
МВД. 

Об этом сообщается на 
странице ресурса «Украинские 
новости». 

Фракція партії «Блок Петра По-
рошенка»: 

1. Заліщук С.П.
2. Каплін С.М.
3. Кривохатько В.В.
4. Лещенко С.А.
5. Найєм М.
6. Немировський А.В.
7. Новак Н.В.
8. Червакова О.В.
Позафракційні:
1. Береза Б.Ю.
2. Веселова Н.В.
3. Голко Г.М.
4. Дерев’янко Ю.Б.
5. Добродомов Д.Є.
6. Єднак О.В.
7. Іллєнко А.Ю.
8. Левченко Ю.В.
9. Марченко 0.0
10. Осуховський О.І.
11. Парасюк В.З.
12. Сироїд О.І.
13. Чумак В.В.
Фракція Політичної партії 

«Об’єднання «самопоміч»:
1. Березюк О.Р.
2. Войціцька В.М.
3. Зубач Л.Л.
4. Мірошніченко І.В.
5. Пастух Т.Т.
6. Семенуха Р.С.
7. Семенченко С. І.
8. Соболєв Є.В.
9. Сотник О.С.
Фракція політичної партії «Все-

українське об’єднання «Батьків-
щина»:

1. Луценко І.В.
Отметим, сегодня, 7 ноября, в 

стенах украинского парламента 
проходила сессия, в которой де-
путаты в очередной раз вершили 
судьбу нашего государства. 

Одним из вопросов, вынесен-
ных на повестку дня, была от-
ставка действующего министра 
внутренних дел Арсена Авакова. 

Для того, чтобы смещение гла-
вы МВД произошло, потребова-
лось бы 226 голосов, но в Раде 
«насобирали» лишь 31: именно 
поэтому Аваков остался на посту 
министра. 

Обострение ситуации вокруг 
Петра Порошенко и Арсена Ава-
кова произошло сразу же после 
того, как сыном главы МВД Алек-
сандром занялись в НАБУ: Ава-
кова-младшего подозревают в 
коррупции. 

Некоторые эксперты уверяют, 
что накал страстей не утихнет, 
а далее в парламенте вынесут 
на рассмотрение законопроект, 
который позволит «скинуть» с 
должности действующего прези-
дента страны.

У ВР України
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Роз’яснення Кабміну щодо нарахування зимових субсидій
Права споживача

Розмір допомоги 
на опалювальний сезон 

автоматично розрахують 
у жовтні.

Жодних документів чи довідок 
субсидіантам повторно не потріб-
но подавати чи доносити. Заяву і 
декларацію про доходи заново не-
обхідно було подати лише сім’ям, 
які орендують помешкання; мають 
зміни у складі сім’ї: хтось прописав-
ся чи виписався за останній рік; хо-
чуть отримати субсидію на тверде 
паливо.

Розмір «зимової» субсидії буде 
відбито у платіжках за опалення, 
які надійдуть споживачам послуги 
в листопаді 2017 року.

ДАТУ ПРИЗНАЧЕННЯ 
СУБСИДІЇ АДАПТОВАНО 

ДО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ 
ГРОМАДЯН

На новий опалювальний сезон 
2017/18рр.–з 1 жовтня 2017р. —  
при розрахунку розміру субсидії 
будуть враховані доходи громадян 
за I і II квартал 2017 року, а на не-
опалювальний період — з 1 травня 
2018 р. — за III і IV квартал 2017 р.

Це об’єктивно. Бо, громадянин, 
наприклад, весь минулий рік пра-
цював і отримував високу заробітну 
плату. У цьому році з тих чи інших 
причин звільнився з роботи і потре-
бує допомоги в оплаті комуналки з 
об’єктивних причин. Соціально не-
справедливо брати до уваги його 
тогорічні доходи, коли він міг само-
тужки сплачувати рахунки за теп-
ло, електроенергію та воду. Тому 
уряд пішов назустріч таким людям, 
адаптуючи їх соціальний стан до 
дати призначення субсидії.

Крім того, у травні-червні цьо-
го року виникли затримки з пере-
призначенням субсидій на літній 
період, бо фіскальна служба не 
змогла вчасно надати інформацію 
про доходи громадян за I квартал 
цього року. Особливо помітно це 
було у великих містах. Уряд враху-
вав і цей аргумент.

ПЕНСІОНЕРАМ СУБСИДІЯ 
РАХУЄТЬСЯ ВИХОДЯЧИ ЛИШЕ 

З РОЗМІРУ ЩОМІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ, 
А НЕ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ
Громадяни, які стали пенсіонера-

ми, наприклад у травні цього року, 
або пенсіонери, які припинили 
працювати, скажімо, у червні цьо-
го року, і не мають інших доходів, 
ніж пенсія, мають змогу оформити 
субсидію, виходячи лише з одного 
доходу — пенсії.

Це стосується лише тих україн-
ців, які донедавна працювали і 
отримували заробітну плату, або, 
скажімо, зарплату і пенсію, а відне-
давна — у минулому чи цьому році 
(І та ІІ квартали) з тих чи інших при-
чин залишили роботу і отримують 
єдиний вид доходу — пенсію.

Щоб скористатися таким правом, 
громадянам необхідно звернутися 
до управління соціального захисту 
населення лише з декларацією про 
доходи, в якій зазначити вид дохо-
ду — пенсія, наприклад з 1 черв-
ня 2017 року. Тоді з 1 жовтня 2017 
року таким українцям не врахову-
ватиметься дохід за I і II квартал 
2017 року, а братиметься до уваги 
лише розмір щомісячної пенсії.

Якщо ж людина стала пенсіоне-
ром, скажімо, з вересня, вона має 
змогу в грудні звернутися до управ-
ління соцзахисту з декларацією 
про доходи і субсидію перераху-
ють.

СУБСИДІЯ 
НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ

 ОПАЛЕННЯ 
ПРИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ 

З 15 ЖОВТНЯ ДО 15 КВІТНЯ, 

А ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО 
ТЕРМІН ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ

МЕРОМ МІСТА
На практиці траплялися випадки, 

коли у одному населеному пункті 
дві родини проживають у одному 
багатоповерховому будинку, але 
через те, що використовують різні 
види опалення, по-різному отриму-
вали субсидію у жовтні та квітні.

Для родини, яка використовує 
централізоване опалення, субси-
дія у жовтні та квітні нараховува-
лася відповідно до рішень органу 
місцевого самоврядування залеж-
но від погодних умов подавання 
теплоносія. Тому для таких сімей 
опалювальний період  починався, 
скажімо, 18 жовтня й завершував-
ся 10 квітня. Відповідно й здійсню-
валося нарахування субсидії.

Для родини, яка має індивідуаль-
не газове опалення, опалюваль-
ний період починався з 1 жовтня 
і завершувався 30 квітня. Однак, 
враховуючи погодні умови, рідко 
хто з українців самостійно вмикав 
опалення вже 1 жовтня, коли на ву-
лиці сприятливий температурний 
режим.

Це питання не  було унормова-
ним на місцевому рівні, що з року 
в рік  призводило до збільшен-
ня сум невикористаних субсидій. 
Саме тому уряд у травні цього року 
врегулював це питання на користь 
субсидіантів.

Якщо раніше субсидія на опа-
лювальний сезон призначалася з 
1 жовтня до 30 квітня і обов’язко-
во перераховувалася відповідно 
до рішення органів місцевого са-
моврядування або органів вико-
навчої влади про дату початку та 
закінчення опалювального сезону, 
то у 2017-2018рр. для користувачів 
централізованого опалення зали-
шається прив’язка до відповідних 
рішень органів місцевого самовря-
дування або органів виконавчої 
влади, а для тих, у кого індивіду-
альне опалення, субсидія нара-
ховуватиметься з 15 жовтня до 15 
квітня.

Це рішення уряду є соціально й 
економічно обґрунтованим: роз-
умне споживання енергоресурсів, 
особливо, коли погода цьому спри-
яє,  наближає країну  до її страте-
гічної мети — до 2020 року стати 
енергонезалежною.

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ 
У РАЗІ НАЯВНОСТІ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ?
Держава, надаючи субсидію, 

дає можливість сім’ї протягом року 
вирішити питання з накопиченою в 
минулому заборгованістю за кому-
нальні послуги. Якщо цього не зро-
блено, держава, знову ж таки, йде 
назустріч громадянам і дає змогу 
оформити договір реструктуриза-
ції боргу з постачальником послуги 
для продовження субсидії на на-
ступний рік (2017-2018рр.).

Є непоодинокі випадки, коли 
громадяни оскаржують у судо-
вому порядку виставлену на-
давачем послуги суму заборго-
ваності і тому відмовляються 
сплачувати відповідні кошти 
або ж укладати договір реструк-
туризації. Уряд пішов назустріч 
таким сім’ям: борг за комуналь-
ні послуги, який оскаржується у 
суді, не впливає на субсидію.

У ситуації, коли громадяни не 
погоджуються із заборговані-
стю вони можуть її оскаржити. 
На підставі рішення суду про 
анулювання боргу або до вине-
сення рішення суду розмір за-
боргованості, що оскаржується, 

рішенням комісії з питань при-
значення житлових субсидій, 
які працюють при органах вико-
навчої влади на місцях, дія жит-
лової субсидії відновлюється з 
моменту призупинення, тобто з 
травня 2017 року.

Поточна заборгованість, тобто не 
сплачені комунальні послуги у бе-
резні, травні та червні, не впливає 
на процес перепризначення жит-
лових субсидій на новий період. 
Береться до уваги заборгованість, 
накопичена субсидіантом до люто-
го 2017 року.

СУБСИДІЯ БЕЗ «ПРОПИСКИ» 
МОЖЛИВА НА ПІДСТАВІ 

ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЖИТЛА
Безповоротна допомога уряду у 

сплаті житлово-комунальних по-
слуг — субсидія — оформлюється 
виключно на зареєстрованих у жит-
ловому приміщенні людей. Однак 
уряд пішов назустріч і тим людям, 
які не мають офіційної реєстрації, 
але сплачують комунальні послуги.

Якщо людина не змогла офор-
мити субсидію через відсутність 
прописки в помешканні, але там 
проживає і сплачує рахунки за 
тепло, газ, світло й воду, держава 
забезпечила їй можливість скори-
статися безповоротною допомогою 
на підставі договору оренди жит-
ла. Рішенням уряду не визначено 
жорстких вимог до такого доку-
менту: договір не потрібно завіря-
ти нотаріально, достатньо лише 
двох підписів — власника житла та 
орендаря.

Такий документ є офіційним під-
твердженням права людини на 
субсидію і повинен братися до ува-
ги місцевими органами соціального 
захисту населення на користь сім’ї.

ОПЛАТА 
ДОРОГОВАРТІСНОГО 

ЛІКУВАННЯ БУДЬ-КОГО
З ЧЛЕНІВ СІМ’Ї, 

ДОВГОТРИВАЛЕ НАКОПИЧЕННЯ 
КОШТІВ НА КУПІВЛЮ КВАРТИРИ
ЧИ ОПЛАТА НАВЧАННЯ ДИТИНИ

НЕ ВПЛИВАЄ НА СУБСИДІЮ
Основний критерій, за яким жит-

лова субсидія не призначається, є 
одноразова покупка, яка переви-
щує 50 тисяч гривень. Однак і тут 
є виключення. Зокрема, оплата до-
роговартісного лікування будь-кого 
з членів сім’ї, довготривале нако-
пичення коштів на купівлю кварти-
ри чи оплата навчання дитини.

Якщо, до прикладу, родина 10 
років збирала кошти, щоб придба-
ти собі помешкання. Купівля квар-
тири перевищила 50 тисяч гривень 
і у сім’ї немає іншого помешкання 
— такі люди мають змогу подати 
документи для оформлення жит-
лової субсидії на розгляд комісії з 
питань соціального захисту насе-
лення, які діють при кожній райдер-
жадміністрації або органі місцевого 
самоврядування. Аналогічна ситу-
ація і з оплатою навчання дитини.

Якщо родина здійснила покупку, 
що перевищує 50 тис. грн у період 
отримання субсидії, безповоротну 
державну допомогу у сплаті житло-
во-комунальних послуг їй НЕ при-
пинять надавати. Факт такої купівлі 
впливає на право призначення 
субсидії на наступний термін.

На оформлення субсидії також 
НЕ впливає вартість майна, отри-
маного у спадок або у подарунок. 
Цей дохід не включається до су-
купного доходу сім’ї і не береться 
до уваги при розрахунку розміру 
субсидії. Наявність у власності 
двох житлових приміщень, двох 
автомобілів також НЕ впливає на 
право отримання субсидії. Береть-
ся до уваги офіційний дохід, який 

приносить це майно.
Якщо сім’я придбала квартиру 

у кредит, то при визначені її пра-
ва на субсидію враховується сума 
першого внеску. Якщо ця сума пе-
ревищує 50 тис. гривень, субсидія 
може бути призначена за рішенням 
комісії на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов про-
живання.

БЕЗРОБІТНІ ТА СТУДЕНТИ 
ТАКОЖ МАЮТЬ ПРАВО 

НА СУБСИДІЮ
Громадянам, які перебувають 

на обліку в центрі зайнятості і от-
римують допомогу з безробіття, 
студентам денної форми навчання 
при оформленні субсидії врахову-
ють фактичний розмір доходу. А 
громадянам, які перебувають на 
обліку в центрі зайнятості, але не 
отримують допомогу з безробіття, 
—  один прожитковий мінімум. Для 
тих, хто не перебуває на обліку в 
центрі зайнятості і свої доходи де-
кларує як нульові, органи соціаль-
ного захисту населення рахують 
два прожиткові мінімуми.

Тимчасово переміщені особи теж 
мають право на отримання субси-
дії, оскільки не буде враховуватися 
у дохід грошова допомога, яка їм 
виплачується державою.

Якщо  в  особи, яка досягла 
18-річного віку станом на початок 
періоду, за який  враховуються  
доходи для призначення субсидії, 
середньомісячний сукупний дохід 
менший від прожиткового мініму-
му або відсутні доходи, але вона 
навчається за денною формою на-
вчання у загальноосвітньому, про-
фесійно-технічному, вищому на-
вчальному закладі, для розрахунку 
субсидії середньомісячний дохід 
такої особи визначається на рівні 
одного прожиткового мінімуму.

Якщо  в  особи, яка досягла 
18-річного віку станом на початок 
періоду, за який  враховуються  
доходи для призначення субсидії, 
середньомісячний сукупний дохід 
менший від прожиткового мініму-
му, але яка протягом зазначеного 
періоду отримувала хоча б один 
з таких видів доходу: пенсію, сти-
пендію, допомогу при народженні 
(усиновленні) дитини, допомогу по 
догляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку, допомогу 
інвалідам з дитинства та  дітям-ін-
валідам, допомогу по догляду за 
особою з інвалідністю I та  II групи 
внаслідок психічного розладу, до-
помогу особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідні-
стю, допомогу по безробіттю, або 
особа не досягла 18-річного віку 
станом на кінець періоду, за який 
враховуються доходи, то у розра-
хунок субсидії включаються фак-
тичні розміри отриманих такою 
особою доходів.

Якщо в особи, яка досягла 
18-річного віку станом на початок 
періоду, за який враховуються до-
ходи для призначення субсидії, 
відсутні доходи, для розрахунку 
субсидії середньомісячний дохід 

такої  особи визначається на рівні 
двох розмірів прожиткового мініму-
му, встановленого для працездат-
них осіб станом на кінець періоду, 
за який враховуються доходи для 
призначення субсидії.

СУБСИДІЯ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ 
НА ФАКТИЧНИХ, А НЕ НА ВСІХ

 ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 
МЕШКАНЦІВ ЖИТЛА

Діти пішли вчитися і фактично 
з вами не проживають або син чи 
дочка переїхали у інше місто, але 
ще досі прописані у вас? Держава 
йде назустріч таким сім’ям і про-
понує доходи тих, хто прописаний, 
але фактично не проживає у по-
мешканні, не враховувати під час 
розрахунку розміру субсидії.

У такому випадку мешканець 
квартири при оформленні субсидії 
в декларації про доходи у розділі 
«склад сім’ї» повинен вказати ро-
дичів, котрі зареєстровані, але не 
живуть з субсидієотримувачем. 
Зокрема, треба написати: «за-
реєстровані, але не проживають». 
Разом з декларацією треба пода-
ти заяву з проханням розглянути 
на комісії питання про нарахуван-
ня субсидій на фактичну кількість 
людей, які мешкають у квартирі. 
А також надати документ, що під-
тверджує факт непроживання від-
повідної особи за цією адресою 
(довідка з місця роботи в іншому 
місці, довідка про навчання в іншо-
му місці, про перебування на ліку-
ванні тощо).

На підставі цієї заяви управління 
соціального захисту спрямовує в 
помешкання цього заявника дер-
жавного соціального інспектора. 
Він, у свою чергу, приходить, пе-
ревіряє, складає акт. Далі в органі 
соціального захисту готують по-
дання на комісію. І комісія прий-
має рішення: призначити субсидію, 
скажімо, не на п’ятьох чоловік, 
а, на трьох. І це рішення комісії є 
обов’язковим до виконання тими 
житлово-комунальними підприєм-
ствами, які є надавачами послуг. 
Тобто послуги нараховуються не 
на п’ятьох прописаних, а на трьох 
реальних мешканців. І доходи для 
обрахунку субсидії також беруться 
з трьох замість п’ятьох членів ро-
дини.
ПРО ЩО ТРЕБА ОБОВ’ЯЗКОВО

ІНФОРМУВАТИ УПСЗН?
Якщо ви отримуєте субсидію, і у 

вас відбулися певні зміни, пам’я-
тайте, ви повинні проінформувати 
протягом місяця управління со-
ціального захисту населення — 
усно чи особисто — про таке:

— склад зареєстрованих у житлі: 
хтось виписався чи прописався;

— соціальний статус членів сім’ї: 
хтось звільнився або влаштувався 
на роботу, став пенсіонером;

— здійснення одноразової по-
купки, яка перевищує 50 тисяч гри-
вень;

— набір комунальних послуг: від-
мовилися від централізованого па-
лення і перейшли на індивідуальне 
чи навпаки.

Від редакції:
Особливу увагу, шановні читачі, зверніть на те, що, якщо вам 

відмовили в наданні субсидії з причини двомісячної (і більше) за-
боргованості, можете сміливо йти до суду з оскарженням цього рі-
шення. Оскільки в роз’ясненні Кабміну прямо сказано: «На підставі 
рішення суду про анулювання боргу або до винесення рішення 
суду розмір заборгованості, що оскаржується, рішенням комісії 
з питань призначення житлових субсидій, які працюють при ор-
ганах виконавчої влади на місцях, дія житлової субсидії віднов-
люється з моменту призупинення, тобто з травня 2017 року». 

А в тому разі, якщо ваші борги чи їх частина були накопичені біль-
ше, ніж три роки тому, не забувайте в позовній заяві послатися на 
ст. ст. 256-257 ЦК України («Поняття позовної давності» та «Загаль-
на позовна давність»), якими загальна позовна давність встанов-
лена тривалістю у три роки.

Мой город...



2

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

4
Мой город...

№11(310), пятница, 10 ноября 2017 г. .

Повний абзац!

Вишгородці не знають плакати чи сміятися: 
що заступник мера Т. Іванов крав бюджетні 

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

Олексій Момот:
«...В черговий раз у нас Вишгород 

прозвучав на всю Україну, в …поганому 
світі… Мені просто неймовірна кількість 
прийшла повідомлень, дзвінків, принт-
скрінів і т. ін., ну, я сам все бачу… На 
сайтах. І не відреагувати на це… Всу-
переч тому, що, повірте, з учорашнього 
вечора, коли я розмістив пост про те, 
що я хочу зібрати місцевих популярних 
блогерів і місцеві засоби масової інфор-
мації, мені багато дуже радили вчора, 
взагалі, в цю ситуацію не втручатися, 
не давати жодних коментарів... Можли-
во, це було з якихось дружніх мотивів… 
Але не відреагувати я не можу.

Не можу по тій простій причині, що 
це… Цю новину, будемо казати так, 
розмістив не якісь блогер, або, там, 
активіст. Цю новину розмістила СБУ 
на своїх офіційних сайті і, здається, у 
Фейсбуці. І новина ця, як всім відомо, 
вона звучить, що заступника місько-
го голови м. Вишгорода, тобто, мене, 
затримано по кількох статтях. І по 
шахрайству, і по розтраті бюджетних 
коштів, і по зберіганню, і по розповсюд-
женню наркотичних речовин.

Тому, ви самі розумієте, не відреагу-
вати на таке неможливо. Відписуватися 
вчора не було ні часу, ні бажання, тому 
такий формат прямого спілкування він 
буде більш зручний для глядачів, для 
користувачів Фейсбук, для тих, хто під-
писаний і т. ін..

Ну, власне, давайте, якщо ми люди 

думаючі і хочемо розібратися в ситу-
ації.., давайте просто без емоцій, без 
виправдань проаналізуємо те, що ста-
лося, і саму новину. 

Хочу розпочати з того, як ця новина 
з’явилася взагалі. Я аналізував, вчо-
ра зробили…, по пошуку, протягом 
12-ти хвилин після розміщення її на 
офіційній сторінці СБУ, майже 40 сай-
тів одночасно підхопили цю новину. 
Тобто, це пряма ознака такого… Це 
називається інформаційний вкид. Уве-
чері вже і телеканали, там, підхопили 
і таке інше. Тобто, вже закрадається, 
принаймні, в мене якесь враження, що 
це робить… Ну, що це не просто так. 
По-друге, подія ця подається, нібито, 
от вчора були проведені обшуки і було 
затримано Трохима Сергійовича Івано-
ва… До речі, в мене три заступники, всі 
знають… Говорять, дуже довго вчора 
не називалося прізвище, лише давало-
ся… три заступники… Мова йшла про 
Трохима Сергійовича. Як бачите, ось 
він сидить перед вами, ніхто його не за-
тримував, не заарештовував… Тобто, 
від початку у нас має місце неправдиве 
подання інформації.   

Насправді ж подія відбулася два мі-
сяці тому, тут, в міській раді. Завітали до 
нас працівники СБУ Київської області, 
прокуратура, нацполіція, показали ух-
валу на проведення обшуку в кабінеті у 
мого заступника, і ухвалу суду про тим-
часовий доступ до інформації. Тобто, 
до документів. По звинуваченню, ніби-
то, Трохима Сергійовича в розкраданні 
бюджетних коштів. Мова йшла, як потім 

вже з’ясувалося, зокрема, про програ-
му заміну вікон у під’їздах. Я одразу 
поставив питання слідчим: а до чого, 
взагалі, тут Трохим Сергійович? Адже 
є три профільні заступники. І питання 
по будь-яким роботам з благоустрою, їх 
можна задавати мені або профільному 
заступнику. А це — Свистун Ігор Івано-
вич. 

Сфера діяльності Трохима Сергій-
овича, всі знають, це — гуманітарна, 
організаційна сфера, тобто, організація 
свят, питання дитячих садочків, і таке 
інше. Тобто, абсолютно: ані підпису, ані 
нічого іншого Трохим Сергійович, вза-
галі, не торкався і не має ніякого зв’яз-
ку. Це далі просто зараз є… ну, я знаю, 
просто спілкуючись з Трохимом про 
ситуацію, як розвивається справа. В нь

ого було ознайомлення з матеріа-
лами справи, він мені показував, там, 
роздруківку телефонних розмов… Вза-
галі, жодного — ні телефонного дзвінка, 
ні якогось контакту, ні згадування його 
прізвища або будь-кого з міської ради. 
Бо там ще й написали в новині, що, 
начебто, якісь іще чиновники міської 
ради… Які? Чому тоді нікому підозра 
не оголошена? Розумієте, така… згу-
щення фарб для того, щоб це було… 
в новинах розійшлося як резонанс. По-
вторюю: ніякого відношення до робіт 
з благоустрою Трохим Сергійович не 
має, не мав і мати не буде. Тому від 
початку був такий сумнів. З подальшим 
розвитком подій для мене очевидно 
стало, що це все… До речі, вибачаюсь, 
я повернусь трошки… Ці роботи, саме 

ці компанії, які проводять ці роботи, по 
них була комплексна перевірка управ-
ління захисту економіки. Чому і фор-
мулювання, і питання були ті ж самі. В 
мене враження, що просто хтось там 
чи з прокуратури, чи з служби безпе-
ки взяли старі матеріали, які пройшли 
перевірку і нічого там не знайшли.. Ці 
матеріали, щоб просто був привід напи-
сати, що це пов’язано з Трохимом Сер-
гійовичем, що нічим не підтверджуєть-
ся по матеріалах справи, щоб просто 
провести обшуки для того, щоб, напев-
но, щось знайти. З розвитку подій ми 
вже починаємо розуміти що саме… 

Під час проведення обшуку тут нічого 
знайдено не було, під час проведення 
обшуків у Трохима Сергійовича вдо-
ма ми всі прочитали, що він у нас, ви-
являється, наркобарон. Ну, про це він 
пізніше дасть сам коментар свій… А, 
до речі, такий важливий момент… Ну, 
якби уявити, що компанії, про які йде 
мова, були в чомусь винні… В розкра-
данні грошей… Як ви думаєте, я про-
довжував би працювати з такими ком-
паніями? Ну, напевно, ні… У компанії 
більше 10 років досвіду у будівництві. 
Кожне вікно, кожна робота, яка робила-
ся, пройшли проект, кожен проект прой-
шов експертизу, державну! Тобто, дер-
жавні експерти дали висновок, що все 
відповідає нормам… Ціна така… Що на 
заміну вікон у нас десятка два компаній 
приймало участь, і саме ці, що вигра-
ли… «Нова справа»… Я зараз не буду 
там… Не пам’ятаю точну назву… Не в 
тому суть. Вони працюють і до сьогодні, 

ніхто нічого не скриває, ніхто не боїться, 
тобто, люди працюють, виконують свою 
роботу. Все це питання… перевірялося, 
повторюю, і КРУ, і управлінням захисту 
економіки, і нічого там не було. І тут не 
було. І в суді це…, я більше ніж впев-
нений, ніхто Трохиму Сергійовичу це 
не інкримінує… Повторюю, на будь-які 
питання з цього можу відповісти я осо-
бисто, або мій профільний заступник, 
який, власне, має контакт безпосеред-
ньо з цими компаніями. І відповідає за 
це. Тобто, це, знову ж, таки, наштовхує 
на думку про те, що просто був необ-
хідний привід для проведення обшуків. 
І для створення такого інформаційного 
приводу. 

Хотілося б бути так…, без емоцій 
і просто дати, от, факти, про які я вам 
кажу зараз, але я, от, втриматися від 
оціночного судження ситуації просто 
не можу. Всі, наприклад, знають, що 
Трохима Сергійовича я особисто знаю 
зі школи. Він був трохи молодший, але 
ми в школі постійно перетиналися, але 
я цю людину знаю і більш плотно спіл-
куюся останні два роки, оскільки я на 
посаді, а він є заступником… Ну, більш 
абсурдного звинувачення… Людину ро-
бити наркоманом, яка займається спор-
том все життя… Я знаю, що він зі школи 
займається спортом… І разом ми зай-
малися, і влітку водними видами спор-
ту, і це все… Досить просто перевірити, 
навіть якщо зайти на Фейсбук-профіль 
того ж самого Трохима Сергійовича… 
П’ять років в нього дитина вже спортом 
займається… Ну, це абсурд просто… 

Виступи міського голови О. Момота та його заступника Т. Іванова на пресс-конференції 30 жовтня 2017 р. 

Прес-конференція, про яку йдеться, продовжувалася рівно 18 
хвилин. З них монолог О. Момота тривав 14 хвилин, пояснення Т. 
Іванова, відповідно, — менше 4-х. Це — по-перше.

По-друге, і О. Момот, і Т. Іванов дуже мало, практично, нічого не 
сказали по суті пред’явлених звинувачень та їх можливих при-
чин (в тому числі й політичних), а  журналісти та представники 
громадськості цими питаннями, чомусь, не поцікавились. Більше 
того — у останніх, як бачимо, взагалі не виникло жодних питань. 
Що, згодьтеся, досить дивно. А відверто підлабузницьке заува-
ження Ю. Глави в кінці цього дійства, взагалі, нагадало відповід-
ні коментарі ведучих подібних прес-конференцій епохи пізнього 
«совка». Хоча, у господаря кабінету О. Момота, як і у всіх інших, 
воно ніяких негативних емоцій, здається, не викликало...

Однак, вишгородці, які голосували в 2015 р. за «Батьківщину» 
загалом і за Т. Іванова зокрема, здогадуємося, не такі «толерант-
ні» і «розважливі», як місцеві журналісти і громадські діячі, що 
зібралися цього разу в кабінеті міського голови. Та й у тих меш-
канців Вишгорода, які колись голосували за інші політичні сили, 
здогадуємося, теж залишилося немало питань, на які вони хотіли 
б почути відповіді.

Саме тому, ознайомившись із відеозаписом прес-конференції, 
ми звернулися до Т. Іванова з проханням дати інтерв’ю з цього 
приводу, на що він одразу погодився. Зауваживши, що відповість 
на будь-які питання, оскільки приховувати йому немає чого. 

— Отже, Трохиме Сергійови-
чу, давайте спочатку, повер-
немося до прес-конференції. 
Прокоментую аргументи які, на 
думку О. Момота, вас виправ-
довують.

Перший. Після оприлюднен-
ня на офіційному сайті СБУ 
(цитую): «майже 40 сайтів од-
ночасно підхопили цю новину».

Ну, і що? Абсолютно перед-
бачувана цікавість журналістів,  
блогерів, громадськості, врахо-
вуючи минулорічний скандал 
з обвинуваченням самого О. 
Момота у хабарництві. З одно-
го боку. З іншого — не так вже 
й часто чиновників такого рів-
ня звинувачують у розповсюд-
жинні наркотиків. Ну, ще можна 

додати  модне зараз прагнення 
правоохоронців до піару. Але 
ж, все це, на мій погляд, ніяк не 
свідчить, що розповсюджуєть-
ся брехня чи, як зараз кажуть, 
фейк. Чи що це, як сказав О. Мо-
мот, «інформаційний вкид».

Аргумент другий. Інформація 
з’явилася через два місяці. Ну, 
і що? Як на мене, це лише свід-
чить про те, що у СБУшників 
були якісь мотиви «розігнати» 
цю інформацію саме зараз. Що, 
знову, таки, ніяк не свідчить, 
що це брехня.  

Аргумент третій. Вас «прив’я-
зали» до програми заміни вікон. 
Отут я згоден: за цю програму 
відповідає інший заступник, І. 
Свистун. Вас логічніше було 

«прив’язати» до крадіжки бюд-
жетних коштів, виділених на 
проведення якого-небудь масо-
вого заходу. 

На думку міського голови, це 
було зроблено тому, що вже іс-
нували матеріали перевірки ре-
алізації цієї програми окремими 
фірмами. Отже, вважає О. Мо-
мот, це був просто привід прий-
ти до вас з обшуками і «знайти» 
наркотики. Цілком можливо.

Аргумент четвертий: ці фірми 
працюють і сьогодні, тож про 
будь-які порушення нема чого 
й вести мову. Цей «аргумент» 
просто розвеселив. Особливо 
— підкріплений зауваження-
ми О. Момота про «державну 
експертизу» та риторичним 
запитанням: «Ну, якби уявити, 
що компанії, про які йде мова, 
були... винні… В розкрадан-
ні грошей… Як ви думаєте, я 
продовжував би працювати 
з такими компаніями?». Тому, 
що особисто я на прикладі ТОВ 
«Житлошляхбуд», а, саме,  ка-
премонту ним бігових доріжок 
стадіону «Енергетик», впевнив-
ся: так звана «державна екс-
пертиза», насправді, ніяка не 
державна, а проводиться при-
ватними особами. Які просто 
мають відповідний кваліфіка-
ційний сертифікат. Та й якби це 
дійсно була державна експер-
тиза, довіри до неї — ніякої... Як 
і загалом до нашої держави та 
всіх її інститутів. 

Що стосується того, чи про-
довжував би О. Момот працюва-
ти з компаніями, винними в роз-
краданні бюджетних коштів... 
Відповідь — в 246-ти тоннах 
піску по 300 грн. за кубометр, 
який ТОВ «Житлошляхбуд» во-
зило за 30 км у Вишгород. Так 
що нехай комусь іншому роз-

Т. Іванов: «Не маю ніякого
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Служба безпеки України заявила, 
кошти і купував на них наркотики...

(Закінчення на стор. 8)

Я сам багато років займався спортом і 
дуже критично відношуся до будь-яких 
проявів наркотичних речовин… Тому… 
Особисто я не вірю в це звинувачення. 
І впевнений, що суд… якщо слідство 
буде проведено справедливо, впевне-
ний, що суд скаже своє слово. 

Про суть більше розкаже Трохим 
Сергійович, я лише зазначу, що мені, 
наприклад, дивно чому ті, хто поши-
рив цю новину так масово, взагалі не 
зазначили, що вже був суд за цим зви-
нуваченням, що вже прокуратура, слід-
чі виходили до суду, і все це виглядало 
так комічно, і все це розпалося, і ніхто 
Трохима Сергійовича не заарешту-
вав… Про це мовчать. Дають тільки от 
самий сок, який… для необізнаних лю-
дей. В мене таке враження складаєть-
ся, що тут… Завтра у нас Рачинський 
виявиться, що перший заступник…, не 
дай Боже, проституцію, там, кришує чи 
щось таке… Ну… Це ж можна накручу-
вати таке… 

Звернутися хочу до всіх, хто там 
включився в коментарі в обговорення 
цієї теми. В багатьох із вас, навіть у ва-
ших аватарках — європейські прапори 
і всі декларують, що вони європейці. 
Ну, давайте тоді європейцями будемо, 
все ж, таки, до кінця, бо ані оператив-
ник служби безпеки, ані прокурор, ні 
слідчий нацполіції, ніхто інший, ніякий 
коментар не може людину ні в чому 
звинуватити. Звинуватити і сказати, що 
винен може тільки суд. На сьогодніш-
ній день тільки розпочато слідство і це 
— тільки підозра. Обгрунтованість якої 

особисто у мене, повторюю, викликає 
дуже великі питання. Знову ж, таки, я не 
ставлю ніяких вироків, сподіваюсь, що 
свій вирок поставить тільки суд. Тому, 
давайте, все ж таки, якщо бути євро-
пейцями, то бути в усьому. Почекаємо. 
Щоб потім, якщо є совість, не було со-
ромно перед тим же Трохимом Сергійо-
вичем і не доводилося потім підтирати 
за собою ці «гнусненькие», як я їх нази-
ваю, коментарі. 

Взагалі, останнім часом мені сподо-
балася дуже фраза, яку одна з наших 
депутатів на сесії процитувала…, до 
слова, мабуть, не згадаю зараз цю 
письменницю, було в неї таке про-
роцтво, що в 21 році людей заразить 
вірус ненависті... Заходиш у ту ж саму 
сторінку Фейсбук, це так яскраво вид-
но просто ненависть, озлобленість 
людей, вона просто зашкалює… Це 
якийсь рівень неймовірний… І, зокре-
ма, зараз, що відбувається компанія 
інформаційна проти всієї міської ради, 
проти команди міського голови, проти 
мене особисто, це, ну, я не знаю… Це, 
мабуть, бачать всі, да… І чим більше 
ми робимо якоїсь роботи, чим більше 
відкривається парків, чим більше мі-
няється тих самих вікон, робиться… 
Ну, ніхто ж не буде сперечатися, що 
воно все робиться… Прибудинкові те-
риторії… Розпочато будівництво одразу 
трьох садочків, да… Вчора, до слова, 
виїзжав на майданчик, вже заїхали, 
— там де капсула, дуже люблять цю 
капсулу згадувати, — вже туди заїхали 
будівельники… Тобто, ведуться роботи. 

З нового року буде проект школи… Я 
розумію, що когось це дуже, дуже, дуже 
сильно злить… От що є якісь успіхи, 
що місто росте, що ніякого краху, який 
провокували на початку, не відбулося, 
а є такий якийсь позитив і щось в місті 
дійсно робиться доброго. Мабуть, ко-
мусь це не подобається. Ну… Зробіть 
краще. Приходьте, доказуйте людям… 
Ну, доказуйте це якось в цивілізований 
спосіб. Ну, не треба опускатися до рівня 
я не знаю кого…. Ми всі люди, колись, 
там, хтось вийде… Ну, перестану я бути 
на цій посаді… Якщо хтось думає, що 
тут помазане медом це крісло, ви дуже 
сильно помиляєтеся. Це… 

Я все частіше з родиною обгово-
рюю, взагалі, доцільність продовжувати 
політичну кар’єру. Про це і батько мій 
постійно каже, і дружина... Я кажу, що 
люди скажуть продовжувати — продов-
жу, люди дадуть оцінку не продовжува-
ти — не продовжу. Триматися не буду, 
плакати не буду, бо, окрім головного 
болю, тут мало що є приємного. Про-
фесіоналів у нас в Фейсбуку теж дуже 
багато. Буде ким замінити, достойно 
продовжити справу, все нормально 
буде. Ну… Завжди треба залишатися 
людиною. Не треба перетворюватися 
на… На казна що, не буду виражати-
ся… Доводьте свою позицію цивілізо-
вано. Будьте людьми. Нам в цьому… 
Місто маленьке, насправді, нам тут зу-
стрічатися очима, тиснути один одному 
руку… 

І, все ж, таки, користуючись наго-
дою, у нас виновник торжества, всупе-

реч тому, що написано, сидить переді 
мною, я думаю, що йому теж є що ска-
зати з даної ситуації… Як це все відбу-
валося, тому, що те, що переживає він, 
його родина, краще, ніж він, ніхто не 
розкаже. Трохим Сергійович, прошу…».

Трохим Іванов:
«Ну, щодо затримання я думаю, всі 

розуміють, що це чистої води фарс, я 
не затриманий, жодних намагань мене 
затримати з боку силових структур 
взагалі не було, я працюю на своєму 
робочому місці, декілька днів, дійсно, 
знаходився в лікарні, ну, були пробле-
ми із здоров’ям, все-таки, стрес такий… 
Щодо обшуків… Дійсно, два місяці на-
зад проводилися обшуки. В приміщен-
ні, де я працюю, міської ради… Дома, 
де проживає дружина з маленькою 
дитиною. На час обшуків вона знахо-
дилася з годовалою дитиною на руках. 
Жодних з моїх представників, — ні ад-
вокатів, ні довірених осіб, — до слідчих 
дій допущено не було. Поняті, які були 
присутні, були привезені оперативними 
співробітниками… Два місяці — жодних 
викликів, жодних звернень до мене не 
було. 

Я в п’ятницю отримав СМС-повіст-
ку про те, що потрібно з’явитися в Го-
лосіївський райвідділ для спілкування 
зі слідчим. З’явившись туди, я отримав 
підозру, і в понеділок було слухання 
щодо міри запобіжного заходу. То суд… 
Повірте мені, я бачив суддю, яка роз-
глядала ці матеріали, вона.. ну, просто 
відверто улибалась… Коли обирали 
запобіжний захід, на запитання проку-

рор: «Чи вважаєте ви, що він може пе-
реховуватися?», «Він переховувався?». 
«Ні». «Може чи переховувався»? «Ви 
знаходитеся на своєму робочому міс-
ці?» «Так»… Я, взагалі-то, даже загра-
нпаспорт свій здав, щоб не було ніяких 
там…  привидів для суду. Тому суд об-
рав міру запобіжного заходу… Стаття, 
яку вони мені інкримінують…, дійсно, 
така… дуже важка. Розповсюдження — 
це, вибачте… Це даже не зберігання, 
це — розповсюдження… Тому суд об-
рав невелику суму залога і зобов’язав 
мене в пֹ’ятиденний термін сплатити 
цей залог. Що я й зробив. Чому саме 
вчора був цей інформаційний викид? 
Мені, дійсно, не зрозуміло...

Можливо, є якісь питання? З приводу 
вживаю чи не вживаю — я не вживаю.

Юлія Глава (від імені всіх, хто 
зібрався в кабінеті міського голови):

«Ну, судячи зі слів Олексія Вікторови-
ча, людина, що займається спортом, не 
може вживати наркотики... 

Тобто, ми будемо слідкувати за діями 
суду, за тим, що буде проходити надалі, 
а особисто моя думка, що ви дійсно на 
даний момент розказали нам про те, 
що це дійсно інформаційний викид або 
чорний піар, але чорний піар — це, все 
ж таки, теж піар…».

О. Момот: 
«Все, що окрім некрологу — все піар.
Ще будуть якісь запитання? 
Ну, тоді, сподіваюся, на всі запитан-

ня, на сьогоднішній день, принаймні, ми 
відповіли».

               Розшифрував В. Борзовець            

з приводу «викриття на збуті наркотиків заступника мера Вишгорода, підозрюваного в розкраданні бюджетних коштів» 

каже про «страшенну економію 
бюджетних коштів» конторами, 
з якими продовжує співпрацю-
вати наш виконком...

Аргумент п’ятий: О. Момот 
вас добре знає, ви — спор-
тсмен, отже, наркотики вживати 
не можете. Аргумент теж трохи 
смішний. По-перше, тому, що 
людина, яка вживає наркоти-
ки, займаючи керівну посаду, 
не буде ковтати чи нюхати їх 
під під’їздами або бігати по мі-
сту, розповідаючи про це знай-
омим, включаючи шкільних 
друзів, керівника та підлеглих. 
По-друге, не всі наркобаро-
ни самі вживають наркотики. 
Швидше, навпаки: організатори 
такої справи, які на цьому заро-
бляють, особисто наркотики, як 
правило, не вживають. Тож, са-
мому не вживати зовсім не оз-
начає — не розповсюджувати. 

Аргумент шостий: правоох-
оронці, «розшаривши» цю ін-
формацію, не розповіли, що 
вже був суд щодо обрання вам 
запобіжного заходу. Ну, да, не 
розповіли. Тому, наприклад, 
що вважали цю інформацію 
незначною чи недоречною. Чи 
— не цікавою для читачів. Не-
хай, навіть, трохи зманіпулю-
вали. Ну, то й що? По великому 
рахунку — це їх право. Знаючи 
які в нас правоохоронці — нічо-
го дивного. Не вони перші, не 
вони останні. Багато хто подає 
інформацію достатньо суб’єк-
тивно і якнайвигідніше для 
себе, любимого... Як, до речі, і 
сам О. Момот. Але, знову, таки, 
це не означає, що все ними 
розповсюджене — брехня. 

Ну, от, в принципі, і всі аргу-
менти. Щодо вашого виступу, 
то найбільш серйозний факт 
тут те, що жодного з ваших 

представників не було при об-
шуках. Як я розумію, коли знай-
шли наркотики, правильно?

— Так.
— Ну, і звичайно, повний атас, 

як то кажуть, що понятих при-
везли із собою оперативники... 

— Саме так і було.
— ...Що може свідчити, як я 

розумію, лише про одне: цілком 
можливо, що наперед підготов-
лені поняті привезли із собою і 
пакетики з наркотою...

— Саме так. І це підтверджуєть-
ся їх дивною поведінкою і перед 
тим, як вони заходили до мене в 
квартиру, і в самій квартирі. Та й 
оперативники, зайшовши в най-
ману квартиру у Вишгороді, за 
словами її хазяйки, тут же прой-
шли в кімнату і протягом кількох 
хвилин «знайшли» наркотики. Не-
мов наперед знали де саме вони 
лежать.

— Тож, чому ні О. Момот, ні 
ви про це прямо не сказали під 
час прес-конференції? Особи-
сто у мене склалося враження 
що ви обидва якось обходили 
увагою питання розповсюджен-
ня наркотиків. Але ж саме про 
це йдеться в інформації СБУ. 
Причому — починаючи прямо 
із заголовку. Ви розумієте як 
саме це виглядало? Що ви за-
мовчуєте це питання тому, що 
вам не маєте що сказати з цьо-
го приводу. 

— О. Момоту просто порадили 
не загострювати стосунки з право-
охоронцями, прямо і жорстко їх у 
чомусь звинувачуючи. А оскільки 
прес-конференція була організо-
вана міським головою, я вирішив, 
що буде етично теж дотриматись 
цієї умови.

— Не знаю як О. Момот, але 
ви розумієте, що в такій ситу-
ації просто не може бути яки-

хось розшаркувань один перед 
одним чи напівтонів? Все дуже 
просто: у вас знайшли наркоти-
ки. Одне з двох: або ви їх дійс-
но зберігали вдома, або їх у вас 
не було і їх принесли із собою 
поняті, привезені правоохорон-
цями. Чи самі правоохоронці. 
Отже, варіантів лише два: або 
злочинець ви, або злочинцями 
є правоохоронці. Або-або. Нія-
ких напівтонів. Або сядете ви, 
або мають сидіти вони. 

— Як на мене, я піду до кінця 
і зроблю все можливе для того, 
щоб  ті, хто приніс наркотики до 
мого житла, як до власного, так 
і найманого, понесли за це від-
повідальність.

— Але ж ви розумієте, на-
скільки це важко буде зробити? 
У вас же не має прямих доказів, 
що наркотиків у вас не було і 
що їх вам підкинули? Ну, напри-
клад, відповідної відеозйомки?

— Немає, звичайно. Але і у 
слідчих немає доказів, що вони 
мої. Наприклад, на них немає і не 
може бути відбитків моїх пальців. 
Окрім того, в мене й у моїх адво-
катів є й інші аргументи. Там була 
маса порушень...

— Ви маєте на увазі — про-
цесуальних порушень? В тому 
числі і під час слідчих дій?

— Не лише... Поки що рано їх 
оприлюднювати. 

— Я не сумніваюся, що у вас 
хороші адвокати і у них є пев-
на стратегія захисту. Говорю 
лише про те, що «залізобетон-
них» доказів, якщо наркотики 
вам дійсно підкинули, немає 
ні у правоохоронців, ні у вас. 
Отже, все залежить від того, як 
на справу подивиться суд... До 
речі. Якщо, навіть, допустити, 
що наркотики у вас зберігалися 

сумніву, що це політичне переслідування...»

...Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури 
№1 надійшли матеріали перевірки Головного відділу по боротьбі з корупцією та ор-
ганізованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Служби безпеки 
України щодо протиправної діяльності посадових осіб Вишгородської міської ради, 
які діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Астуро» (ЄДРПОУ 
39911702), ТОВ «Ластор» (ЄДРПОУ 38256734), ТОВ «Агенство Нова Справа» (ЄДР-
ПОУ 32769836) та ФОП «Непоп» (ІПН 2592404913), під час організації та реаліза-
ції державних закупівель, вчинили розтрату бюджетних коштів у особливо великих 
розмірах.

За отриманими даними протягом 2016-2017 років Вишгородською міською радою 
проведено низку процедур закупівель за державні кошти щодо проведення ремонтних 
робіт та заміни віконних блоків у багатоповерхових будинках м. Вишгород, які пе-
ребувають на балансі Вишгородської міської ради.

Встановлено, що за результатами проведення вказаних процедур переможця-
ми були визначені ТОВ «Астуро» (ЄДРПОУ 39911702), ТОВ «Ластор» (ЄДРПОУ 
38256734), ТОВ «Агенство Нова Справа» (ЄДРПОУ 32769836) та ФОП «Непоп» (ІПН 
2592404913).

Вказаний факт підтверджено аналітичним дослідженням ДФС України про резуль-
тати... дослідження фінансових операцій за участю Вишгородської міської ради.

Під час проведення аналітичного дослідження встановлено, що посадовими особа-
ми Вишгородської міської ради шляхом оформлення документів на товари/послуги, 
зазначені у податкових накладних із ТОВ «Астуро» (ЄДРПОУ 39911702), ТОВ «Ла-
стор» (ЄДРПОУ 38256734), ТОВ «Агенство Нова Справа» (ЄДРПОУ 32769836) за 
період часу із 01.01.2016 по 31.05.2017 на загальну суму 2 198 303, 40 грн. Протягом 
проаналізованого періоду, Вишгородською міською радою у 3 та 4 кварталі 2016 року 
виплачено доходів ФОП «Непоп» (ІПН 2592404913) на загальну суму 1 024 975 грн.

За наявною інформацією, виконання робіт ТОВ «Астуро» (ЄДРПОУ 39911702), 
ТОВ «Ластор» (ЄДРПОУ 38256734), ТОВ «Агенство Нова Справа» та ФОП «Непоп» 
(ІПН 2592404913) проводяться без укладення відповідних договорів з працівниками, 
залучаються будівельники, які виконують роботи за цінами значно нижчими ніж ті, 
які зазначені у кошторисній документації та у актах виконаних робіт. Крім цього, під 
час даних робіт здійснюється штучне завищення вартості та кількості використаних 
матеріалів та об’ємів виконаних робіт. Розрахунки за виконані роботи та придбані ма-
теріали здійснюються у готівковій формі.

Встановлено, що до розтрати бюджетних коштів причетний Іванов Трохим Сергій-
ович, 05.04.1982 р.н., який займає посаду заступника голови Вишгородської міської 
ради...
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Доборолися: О. Момот так самовіддано воював 
стала міська рада в особі КП «Координаційний центр   

(Продовження. 
Початок на стор.1)

 №
п/п

1

2

3
4
5

6
7
8

9

10

11
12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

25

Дата видачі 
містобудівних 

умов та обмежень
05.02.2015

17.09.2015

18.12.2015
29.06.2016
14.07.2016

15.07.2016
02.08.2016
23.08.2016

05.09.2016

12.09.2016

29.09.2016
24.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

14.04.2017

18.04.2017
16.05.2017
16.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
17.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

Замовник 
містобудівних умов 

та обмежень
Калінкін М. М.

ТОВ «Велесгард»

ТОВ «Вишгородміськреконстукція-1»
ПАТ «КПМК-2»

ТОВ «Горизонтбудсервіс»

ТОВ «Еліт-Фасад»
Радченко А. А.

Курілайтене В. І.

Курілайтене В. І.

Калінкін М. М.

ТОВ «Бінат ЛТД»
Курілайтене В. І.

ТОВ «Велесгард»

ТОВ «Велесгард»

ТОВ «Велесгард»

Калінкін М. М.

ТОВ «Еліт-Фасад»
КП КЦ ВМР

ТОВ «Вишгород Плаза»
Калінкін М. М.
Калінкін М. М.
Калінкін М. М.
Калінкін М. М.

Калінкін М. М.

Калінкін М. М.

Адреса 
будівництва

вул. Ватутіна

вул. Ватутіна

пр. Прожекторний
вул. Кургузова,1-а

вул. Лугова, 36

вул. Ватутіна
вул. Шолуденка
вул. Шкільна, 73

вул. Шкільна,73

вул. Шолуденка

пр. Шевченка, 6-б
вул. Шкільна, 73

вул. Ватутіна

вул. Ватутіна

вул. Ватутіна

вул. Шолуденка

вул. Шолуденка
вул. Київська

вул. Набережна
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка

вул. Шкільна

вул. Шкільна

вул. Шкільна

Кадастровий номер
 земельної ділянки

3221810100:01:222:0153
3221810100:01:222:0156
3221810100:01:222:0174
3221810100:01:222:0167
3221810100:01:222:0169
3221810100:01:222:0171
3221810100:01:222:0166
3221810100:01:222:0172
3221810100:01:222:0176
3221810100:01:257:0003
3221810100:01:184:0105
3221810100:01:152:6215
3221810100:01:152:0005
3221810100:01:201:0178
3221810100:01:087:6001
3221810100:01:256:0014
3221810100:01:256:0006
3221810100:01:256:0005
3221810100:01:256:0015
3221810100:01:104:0011
3221810100:01:222:0010
3221810100:01:151:0004
3221810100:01:256:0005
3221810100:01:256:0015
3221810100:01:256:0014
3221810100:01:256:0006
3221810100:01:201:0176
3221810100:01:201:0171
3221810100:01:201:0166
3221810100:01:201:0172
3221810100:01:201:0166
3221810100:01:201:0173
3221810100:01:201:0172
3221810100:01:104:0015
3221810100:01:222:0028
3221810100:01:085:0301
3221810100:01:135:6601
3221810100:01:257:6002
3221810100:01:100:6001
3221810100:01:100:6002
3221810100:01:100:6003
3221810100:01:256:0014
3221810100:01:256:0015
3221810100:01:256:0005
3221810100:01:256:0006
3221810100:01:256:0014
3221810100:01:256:0015
3221810100:01:256:0005
3221810100:01:256:0006
3221810100:01:256:0014
3221810100:01:256:0015
3221810100:01:256:0005
3221810100:01:256:0006

Загальна 
площа

 будинку, м кв.
16077,9

9867,0
8621,0

72128,0
8500,0+823,0

10813,0

130515,0
35200,0
6680,0

8160,0

846,0

8887,0
4675,0

8092,0

6733,0

7518,0

4650,0

15715,0
17558,0
18315,0

28850,0, 1814,0
5710,0 + 352,0
5710,0 + 352,0

6579,0

7968,0

4830,0

Площа 
ділянки, га

0,1976

0,5700

2,3718
2,8000
0,4112

0,3000
1,2

0,4031

0,4031

0,3000

0,7991
0,4031

0,285

0,1900

0,285

0,2000

0,4000
0,4397
0,3757

1,2
0,25
0,25

0,4031

0,4031

0,4031

П о в е р -
ховість

11

10 +
мансарда

10-17
9-25
10+1

9 +1
10 +1

16

16

9-10

8
16

12

14

12

10 +1

12
16+подвал

18
10 + 1
10 +1
10 + 1

16

16

16

Гранично до-
пустима висо-
та будівель, м

33

45

60
75
38

36
38
55

55

38

25
55

42

61,5

43

38

45
61
61
38
38
38
55

55

55

К і л ь -
кість

 секцій

-

1

8
-
3

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

2
2
-
5
-
2
-

-

-

Однак, задуманий чиновниками сценарій «екологічних громадських слухань» 

Я не знаю яким саме чином 
дізналися про ці слухання інші виш-
городці, — безпосередньо з оголо-
шення в газеті «Слово» чи з мого 
посту, а чи ще якось, — не важли-
во. Важливо те, що 2 листопада об 
11.00 кабінет №23 на другому по-
версі автошколи за адресою вул. 
Шолуденка, 14 був повний.

Але спочатку — невелика пе-
редісторія цього зібрання...

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ 
ТА ОБМЕЖЕННЯ ЯК ТАЄМНА

ЗБРОЯ Д. ЛИКОВА ПРОТИ 
ВИШГОРОДСЬКОЇ ГРОМАДИ
17 жовтня ц. р. В. Дулапчій на 

своїй сторінці в Facebook опубліку-
вав документ, отриманий від Виш-
городської РДА, а, саме, — перелік 
містобудівних умов та обмежень, 
виданих забудовникам м. Виш-
города з 5 лютого 2015 р. по 17 
травня 2017 р. Тобто — вже під час 
керівництва містом нового місько-
го голови О. Момота. З детальним 
переліком земельних ділянок (з ка-
дастровими номерами), їх площі та 
житлових будинків, які мають зво-
дитися на цих ділянках. 

Так от, в переліку замовників 
цих будівництв було вказано і ко-
мунальне підприємство «Коорди-
наційний центр з будівництва та 
земельних питань Вишгородської 
міської ради». 

В таблиці, про яку йдеться, цей 
замовник значиться під номером 
18. Згідно зазначеної інформації, 

містобудівні умови та обмеження 
цей замовник отримав 16 травня 
цього року, збирається  будувати 
двохсекційний 16-поверховий бу-
динок з підвалом на вул. Київській 
загальною площею 17 тис. 558 кв. 
метрів на земельній ділянці пло-
щею 0,4397 га.

І проблема, навіть, не в тому, що 
протягом двох років свого керівни-
цтва містом О. Момот на кожному 
кроці скаржився, що ніяк не може 
вплинути на забудовників, які в по-
гоні за прибутками спотворюють 
наше місто, хаотично та безси-
стемно забудовуючи його багатопо-
верхівками. Бо, мовляв, всі повно-
важення міськради закінчуються 
на виділенні земельних ділянок, а 
їх вже виділили «прокляті папєрєд-
ніки» (серед яких, до речі, був і він 
сам). А тут, раптом, особисто вирі-
шив приєднатися до забудовників 
через комунальне КП. 

Проблема в тому, де саме це КП 
(як на нашу думку — не без допо-
мого міського голови) знайшло в 
місті земельну ділянку для нової 
багатоповерхівки «ім. О. Момота». 
Знаєте де? На території  Кому-
нального закладу Вишгородської 
районної ради «Вишгородський 
міжшкільний навчально-виробни-
чий комбінат». Того самого, в яко-
му школярі всього району вчаться 
керувати автомобілями, після чого  
отримують водійські права. 

Щодо колишнього начальни-
ка відділу містобудування, архі-
тектури, житлово-комуналь-

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17  травня  2017 року       №  157-к
м.Київ

Про призначення Ликова Д.І.
 1. Ликова Дмитра Ігоровича призначити з 19.05.2017 на посаду заступника 
директора департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної 
адміністрації з посадовим окладом згідно зі штатним розписом як такого, що прой-
шов за конкурсом на цю посаду.
 2. Взяти до відома, що Ликов Д.І. має шостий ранг державного службовця.
Підстава: заява Ликова Д.І.,   
  витяг з протоколу засідання конкурсної комісії для 
  проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
  державної служби апарату, структурних підрозділів 
  Київської обласної державної адміністрації  
  від 10.04.2017 № 4,
                   довідка про результати спеціальної перевірки, 
                   передбаченої Законом України „Про запобігання корупції”, 
                 довідка про результати перевірки, передбаченої 
                   Законом України „Про очищення влади”.

    Голова адміністрації            (підпис)  О.Л. Горган

ного господарства і розвитку 
інфраструктури Вишгородської 
РДА (районного архітектора) Д. Ли-
кова. Згідно Розпорядження голо-
ви Київської облдержадміністраціі 
О. Горгана, він був призначений 
на посаду заступника директо-
ра департаменту містобудування 
та архітектури Київської обласної 
державної адміністрації 17 травня 
2017 р. А містобудівні умови та об-
меження  замовнику будівництва 
на вул. Шкільній, — комунально-
му підприємству «Координаційний 
центр з будівництва та земель-
них питань Вишгородської міської 

ради», — видав, як бачимо, 16 
травня 2017 р. За день до переве-
дення його на нову посаду. Цього 
ж дня, до речі, він видав містобу-
дівні умови та обмеження  ще й 
ТОВ «Вишгород Плаза», яке, все 
ж таки, збирається будувати 18-по-
верховий красень на вул. Набереж-
ній (привіт мешканцям буд. №12), 
та сумно відомому вишгородцям 
загалом, та «ольжинградівцям» зо-
крема М. Калінкіну.

Ну, а в останній робочий день, — 
17.05.2017 р., — як бачимо, Д. Ли-
ков порадував гр. М. Калінкіна аж... 
п’ятьма містобудівними умовами та 

обмеженнями одразу. «Дембельсь-
кий акорд» називається...

Залишається зауважити лише 
одне: без Д. Ликова жоден забу-
довник, хоч і за часів В. Решетня-
ка, хоч і за два роки керівництва 
міста О. Момотом не зміг би отри-
мати дозволу на будівництво. Так 
що за весь цей, вибачте на слові, 
житлово-будівельний бардак, який 
твориться в нашому місті, дякува-
ти потрібно, в першу чергу, саме 
йому. Взагалі-то, чесно кажучи, я 
поставив би Д. Ликову пам’ятник з 
написом: «Від вдячних вишгород-
ців». Пропоную оголосити конкурс 
на кращий проект. А учасникам — 
добре подумати, що саме і як саме 
зобразити в цеглі, металі чи, на-
віть, в бронзі...

ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Пам’ятаєте, шановні читачі, 

«епохальне» інтерв’ю О. Момо-
та під назвою «Популізму не міс-
це у місцевому самоврядуванні», 
яке вийшло 10 грудня 2016 р. в 
комунальній газеті «Вишгород» 
(№49(1103)? А завершальну його 
частину пам’ятаєте? Де новий мер 
розповідає, що він — ніяким боком 
до багатоповерхівок, які як гриби 
ростуть у Вишгороді? І в якому на 
доказ цього, навіть  (цитую): «...під-
готував табличку про всі забудови 
в місті за останні роки (які трива-
ють і досі) із назвою ЖК, адресою, 
площею земельної ділянки, вка-
заним кадастровим номером (аби 
на публічці було зручніше шукати), 
власником будівництва, підставою 

Наказом МінРегіонБуду № 135 від 
31.05.2017 затверджено Порядок ведення 
реєстру містобудівних умов та обмежень. 
Тобто всі містобудівні умови для багато-
поверхівок, які були видані раніше, в цей 
реєстр не потрапляють.
За останні місяці, було відправлено декілька 
запитів та звернень від депутата Артем 
Тютюнник в ВРДА з вимогою надати всі 
містобудівні умови по м. Вишгороду, за 
останні роки. 
Причиною такої зацікавленності, стала 
інформація, що в реєстрі Вишгородського 
відділу архітектури, існують пусті графи, і 
забудовникі будуть намагатися отримати 
містобудівні умови «заднім числом», до 
1-ого червня 2017 року.
Як було вище вказано, ця інформація трива-
лий час не надавалася на запити, але після 
розтлумачення деяким працівникам ВРДА 
інформації про кримінальну відповідальність 
за перешкоджання депутатській діяльності, 
інформацію ми все ж таки отримали.
Ну і звичайно ж, ми були не дуже здиво-
вані, що за останні місяці (квітень/травень) 
містобудівних умов було «накльопано» аж 
10 штук! Це 10 з 25-ти за останні два роки! :) 
Скільки з них, «заднім числом» - залишаєть-
ся тайною :) 
Ну і звичайно ж ми не були дуже здивовані, 
що більшість з них отримав талановитий 
бізнесмен та забудовник Калінкін М. М., 
який з недавніх часів є великим другом та 
товарищем, колєгою по риболовлі та просто 
фаворитом-забудовником нашого мера 
Момота. 
Також в кулуарах міської ради подеякують, 
що саме Максим Калінкін буде фінансувати 
майбутьні передвиборчи перегони, такого 
віднедавна поступливого міського голови 
Момота, який швидко втрачає в місті свої 
рейтінги та репутацію.
Тож, шановні читачи, коли міський голова 
Момот, знову заведе свою зворушливу 
пісню, про те що він тут «нічо не рєшає і 
ва всьом вінавати папєрєднікі», просто зга-
дайте цю табличку і спитайте, а хтож саме, 
коли і за які «плюшкі» видав ці містобудівні 
умови?! :) гг

з.ы. ребятки-депутаты, вы знаете, что вас 
называют - «штукарями»? :) т.к. вы по тыще 
у.е. за говенный вопрос голосуете :) не 
стыдно? 
Угадайте, кто над вами смеется и рассказы-
вает, что вы стадо и так будете голосовать 
всегда? :)

з.з.ы. Вышгородцы :) репостим! не стесняем-
ся :) Вы хотели правды? Я вам ее дам :)

Владислав Дулапчий
17 октября

З черговою вас багатоповерхівкою!
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із забудовниками, що замовником чергової багатоповерхівки
з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради»
поламали активісти. І перетворили в справжнє свято народовладдя
набуття права власності чи орен-
ди, фактичним цільовим призна-
ченням ділянки та датою, коли і на 
основі якого рішення відводилася 
земельна ділянка».

Так от, в цій табличці (бажаю-
чі можуть знайти газету в архіві 
і впевнитися) не було земельної 
ділянки, про яку йдеться. Це — з 
одного боку. Що означає — «па-
перєднікі» її не виділяли. З іншого 
боку — не виділяли її і наші де-
путати-«сучасники». Мається на 
увазі — обрані в 2015-му. 

Як же так, можливо, запитаєте 
ви, ділянки немає, а забудовувати 
її збираються? А дуже просто.  Те, 
що її не виділяли зовсім не озна-
чає, що її не існує. 

Справа в тому, що своїм рішен-
ням №10/6 від 28.04.2016 р.  міська 
рада затвердила  Положення про 
порядок підготовки та проведення 
інвестиційних конкурсів щодо бу-
дівництва, реконструкції об’єктів 
житлового, нежитлового призна-
чення та соціальної інфраструк-
тури м. Вишгород. А вже викоком, 
своїм рішенням №343 від 15 груд-
ня 2016 р., затвердив рішення ін-
вестиційної комісії з проведення ін-
вестиційних конкурсів (див нижче). 
В цьому рішенні виконкому йшло-
ся, в тому числі, і про «Будівни-
цтво багатоповерхового житлового 
будинку із вбудованими нежитло-
вими приміщеннями на земельній 
ділянці, що розташована на пе-
рехресті вулиць Київська та Шкіль-
на в м. Вишгороді, кадастровий 
номер 3221810100:01:135:6601». 
А ця ділянка, площею 0,4397 га, 
є частиною земельної ділянки, на 
якій вже більше двадцяти років 
розташовується комунальний за-
клад Вишгородської районної ради 
«Вишгородський міжшкільний на-
вчально-виробничий комбінат». 
От на ній замовник, — КП «Коор-
динаційний центр з будівництва та 
земельних питань Вишгородської 
міської ради», — і вирішив побуду-
вати ще одну двосекційну багато-
поверхівку.

Отак і вийшло, що земельну 
ділянку забудовнику міська рада 
не виділяла, але ще одна 16-по-
верхівка (в кращому випадку) в 
місті з’явиться... Та і як їй не з’яви-
тися, якщо містобудівні умови та 
обмеження вже видані, проект — 
готовий, і проектанти, —  ТОВ «ПК 
«Інжгруп», — вже винесли на гро-

Рішення виконавчого комітету
Про затвердження рішення інвестиційної комісії 

з проведення інвестиційних конкурсів
№ 343                                                                        15 грудня 2016 року

Розглянувши протокол засідання комісії з проведення інвестиційних конкурсів щодо 
будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціаль-
ної інфраструктури м. Вишгород від 12 грудня 2016 року, керуючись ст. 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3.1.8. Положення про порядок 
підготовки та проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, реконструкції 
об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м. Вишго-
род, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради № 10/6 від 28.04.2016 року, 
виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити комісії з проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, ре-
конструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструкту-
ри м. Вишгород від 12 грудня 2016 року, яким затверджено конкурсну документацію та 
основні умови проведення інвестиційного конкурсу щодо наступних об’єктів:

1.1. Будівництво об’єкта промисловості та торгівлі на земельній ділянці, щорозта-
шованапо вул. Шолуденка в м. Вишгороді, кадастровий номер 3221810100:01:105:6115;

1.2. Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими нежитлови-
ми приміщеннями на земельній ділянці, щорозташованапо вул. Шолуденка в м. Виш-
городі, кадастровий номер 3221810100:01:192:6010;

1.3. Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими нежитлови-
ми приміщеннями на земельній ділянці, що розташована на перехресті вулиць Київсь-
ка та Шкільна в м. Вишгороді, кадастровий номер 3221810100:01:135:6601.

2. Подати депутатам Вишгородської міської ради на розгляд на сесії вказане рішення 
з пропозицією проведення інвестиційного конкурсу та визначення його умов згідно п. 
1. цього рішення.

Міський голова                                            О. Момот

Саме тут, де розташований автодром, автомобільні гаражі та автоестакада КЗ Вишгородської рай-
онної ради «Вишгородський міжшкільний навчально-виробничий комбінат», О. Момот І К° вирішили 
звести ще одну 16-поверхівку. Втім, 16 поверхів — по проекту. Насправді може бути й 25...

мадське обговорення його еколо-
гічну складову. Правда, свою «За-
яву про наміри» шодо  громадських 
слухань з приводу впливу проек-
тованого об’єкта на навколишнє 
середовище замовник, — міське 
комунальне підприємство, — на-
друкувало, чомусь, не в міській ко-
мунальній газеті «Вишгород», яка 
виходить накладом 13 тис. прим. 
і яку команда мера намагається 
запхати в кожну поштову скриньку 
містян, а в районній газеті «Сло-
во». Яка розповсюджується в місті 
мізерним тиражем у кілька сотень 
примірників (загальний тираж на 
район — 1700 прим.). 

Дивно, правда? Бо, якби ж О. 
Момот з керівником КП «Коорди-
наційний центр з будівництва та 
земельних питань Вишгородської 
міської ради» О. Карловим хотіли 
дійсно почути думку громади щодо 
екологічної безпеки цього проек-
ту зокрема і необхідності його для 
нашого міста загалом, то, навпаки, 
розмістили б це оголошення в рід-
ній комунальній газеті. Та й слухан-
ня призначили б не в одній з ауди-
торій автошколи, а в, хоча б, малій, 
якщо не у великій залі для засідань 
адмінбудинку...

Отже, виходить, мета в них була 
не почути думку громади з цього 
приводу, організувавши широке 
громадське обговорення цього 
проекту, а, навпаки, — приховати 

факт цього обговорення, ство-
ривши лише його видимість... 

Що тут скажеш: «прозорий» 
мер, «прозорі» наміри, «прозора» 
політика ради і виконкому, «про-
зора» робота комунальних під-
приємств. «Прозоріше» не буває.

«ПОДАРУНОК» 
І ДЛЯ ПРОЕКТАНТА, 
І ДЛЯ ЗАМОВНИКА

Однак, і О. Момот, і його земель-
но-будівельні помічники прораху-
валися. Простодушні проектанти, 
яким вони, мабуть, наобіцяли сім 
мішків гречаної вовни, — ну, що все 
буде «чікі-пікі», «прийдуть лише з 
десяток своїх і перевірених», «за 
десять хвилин всьо порішаєм», 
«протокольчик потом нарісуєм», — 
з самого початку слухань просто 
отетеріли. Втім, тут надам слово 
одній з активних учасниць слухань, 
громадській активістці А. Петровій, 
яка прокоментувала їх у Facebook 
того ж дня (цитую):

«Да! Это было прекрасное 
мероприятие. Фальшивка, над 
организацией которой усердно 
трудилась мэрия, неожиданно 
превратилась в торжество на-
родовластия... Вот не смейтесь, 
именно так оно и было :)

А теперь по порядку. Какой-то 
левый клоун-докладчик должен 
был убедить нас в том, что при 
наличии 145 домов в городе по-
стройка 146-го не внесет тра-

гических изменений в городскую 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ систему. Ну, 
а кто бы с этим спорил? Да, не 
внесет. С этим тезисом мы бы 
согласились. После чего Момот 
и прочие очень заинтересован-
ные лица говорили бы — ну, вот 
посмотрите, на общественных 
слушаниях строительство этого 
дома было признано вполне допу-
стимым и возражений не вызвало. 
И не просто говорили бы, а внес-
ли бы это в фальшивый прото-
кол. Но. 

Но зал заявил, что в клоунаде 
участвовать не будет и надо при-
знать слушания несостоявшими-
ся. Организаторы отказались. 
Зал предложил сменить тему 
слушаний и обсудить потреб-
ность для громады в строитель-
стве такого дома, да еще и по 
инициативе мэрии. 

Организаторы отказались. 
Зал предложил сузить природо-

охранную тему и, так как люди яв-
ляются одним из видов местной 
фауны, то обсудить последствия 
для всей экосистемы, к которым 
приведет чрезмерный рост их по-
пуляции. 

Организаторы отказались. 
И вот, в какой-то момент, вы-

яснилось, что организаторы не 
ведут протокол. Вообще, от сло-
ва никак. Кстати, и участников 
не регистрируют тоже. 

Зал предложил выбрать секре-
таря и сам запустил процесс ре-
гистрации участников. Ну тут 
организаторам неприлично было 
бы не согласиться, ведь это эле-
ментарное требование к любому 
собранию. Вызвалась быть се-
кретарем какая-то женщина, как 
оказалось, представитель враже-
ской стороны — заказчика строи-
тельства и проектировщика. Зал 
согласился и проголосовал «за». 
Ну, а что за секретарь без пред-
седателя? 

Свою кандидатуру предложил 
человек, который до этого абсо-
лютно разумно и правильно гово-
рил, четко и логично формулиро-
вал свои мысли та ще й чудовою 
українською. Проголосовали за 
него. Потом оказалось, что это 
депутат районного совета М. 
Якимчук. Ну вот и все — зал взял 
власть в свои руки. А дальше на-
чалось составление настоящего 
протокола с занесением в него 
требований зала по пунктам. Ор-
ганизаторы же этого циркового 
представления остались не у 
дел...

Дальше вкратце. 
Во-первых, слушания признаны 

несостоявшимися по причине их 
абсолютной неподготовленно-
сти. Я уже просто вижу честные 
глаза мэра и слышу его удивлен-
ный голос — какие слушания? 
Мэрия не организовывала никаких 
слушаний! Вы разве видели рас-
поряжение мэра о них? Просто 
частнопрактикующий эколог ре-
шил поделиться с людьми своими 
знаниями, вот и все. 

Во-вторых, изложено обра-
щение к мэрии повторно орга-
низовать слушания с той же 
формулировкой темы, но с пред-
варительной публикацией всех 
материалов для ознакомления, 
причем за тридцать дней до 
даты слушаний и в любом из за-
лов админздания — ну как положе-
но, по-людски. 

Необходимость рассматри-
вать еще раз тему экологической 
опасности/безопасности жилого 
дома объяснили логикой пошаго-
вой отмены идиотских решений. 
Соглашусь, к тому же, если бы 
это состоялось, то побочным эф-
фектом было бы удовольствие, с 
которым мы почитали бы науч-
ные доводы в пользу экологиче-
ской безопасности именно этого 
конкретного жилого дома. Но, 
боюсь, что нам такого удоволь-
ствия не доставят и клоунада 
продолжена не будет. Однако ци-
низм нашей мэрии зашкаливает, 
и ее активность в ущерб грома-
де — тоже. С этим надо что-то 
делать. У меня есть некие сооб-
ражения на этот счет, изложу их 
в следующем комментарии, что-
бы не путать праведное с греш-
ным...   

Много месяцев назад в недрах 
нашей мэрии родилась некая инве-
стиционная комиссия. Она была 
создана решением то ли горсове-
та, то ли исполкома. И поначалу 
не вызвала никаких подозрений, 
потому что в силу прямолинейно-
сти ума я решила, что она будет 
заниматься созданием и улучше-
нием условий для бизнеса. 

Так оно и оказалось, только с 
одной оговоркой. Этой комиссии 
известен один-единственный вид 
бизнеса — строительство жилых 
домов, и бандитскую деятель-
ность застройщиков в городе она 
почему-то считает инвестици-
ями. И поэтому заботливо под-
готовила несколько земельных 
участков и за уши тянет на них 
новых застройщиков. По поводу 
одного из них как раз и были эти 
развеселые общественные слу-
шания. 

Я подчеркиваю — это не злые 
и жадные попередники натвори-
ли. Это сегодняшний честный 
горсовет торгует будущим на-
ших детей, прекрасно зная, во 
что уже сейчас выливается раз-
гул застройщиков. Торгует не в 
пользу бюджета. Басни о глупых 
застройщиках, которые вдруг 
принесут и просто так отда-
дут какие-то дополнительные 
десятки миллионов, можно, не 
открывая, сдать в макулатуру. 
К якобы моменту якобы распла-
ты застройщик в лучшем случае 
даст нам три гривны и совет 
— купить текст закона о градо-
строительной деятельности. 
Где черным по белому написано — 
бюджету на карманные расходы 
4% и ни копейки больше. О том, 
куда уходят эти проценты, раз-
говор отдельный. 

Ну а теперь о моих планах. Я 
убеждена, что деятельность 
этой комиссии наносит горо-
ду ущерб. Причем масштабный. 
Причем сознательный и методич-
ный. И поэтому хочу обратить-
ся к своему депутату с просьбой 
— вынести на сессию горсовета 
вопрос о ликвидации этой комис-
сии и всех продуктов ее жизне-
деятельности. Если кто-нибудь 
захочет ко мне присоединиться, 
будет очень хорошо. Маленький 
текстик я напишу, обсудим его и 
каждый сможет вручить своему 
депутату этот наказ избирате-
ля...».

В. Борзовец
А. Петрова

(Далі буде)
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Всяко разно...
№11(310), пятница, 10 ноября 2017 г. 8

Футбол

(Закінчення.
Початок на стор-х 1, 4-5)

Повний абзац!

Наші наймолодші чемпіони!

Чемпіонат
району
з футболу
сезону 
2017 року
завершено!

вдома — це лише зберігання. 
Але — не розповсюдження. А 
вам «клеять» саме розповсюд-
ження. Це — дуже важка стат-
тя... На що тут опираються пра-
воохоронці? 

— Начебто, у них є якийсь сві-
док. Якась дівчина з Луганська, 
яка зараз живе у Києві і яка, на-
чебто, підтверджує, що колись 
вона зі мною разом вживала, а я її 
пригощав наркотиками... Однак,  в 
суд вона не з’явилася. Начебто, в 
неї хтось з родичів захворів...

— Ви знаєте, вся ця ситуація 
дуже нагадує те, що сталося 
минулого року з О. Момотом. 
Ну, просто напрошується така 
аналогія. Ну, що вас так само 
«підставили». Причому грубо і 
непрофесійно. Однак, ви ж ро-
зумієте, що у нас в країні як в 
одних є бажання когось «під-
ставити», так само в інших, хто 
дійсно здійснює злочини, є на-
магання виправдати себе так 
званим «політичним переслі-
дуванням». Отже, суспільство 
повинно розібратися про що 
йдеться в конкретному випад-
ку... Особисто я, знаючи ситу-
ацію в обласній раді та роль в 
ній обласного очільника «Бать-
ківщини» К. Бондарєва, допу-
скаю, що тут замішана політика. 
Саме тому, що ви є наближеною 
до нього особою з одного боку, 
і — очільником районного та 
міського осередків «Батьківщи-
ни» — з іншого... Доречі, а чому 
ви про це нічого не сказали на 
прес-конференції?

— З тієї самої причини, про яку 
вже згадував: тому, що її прово-
див міський голова, який до нашої 
політичної сили немає ніякого від-
ношення. Але я не сумніваюся — 
дискредитувати мене намагають-
ся саме з цієї причини...

— Ну, область же велика.  В 
кожному районі є свій очільник 
«Батьківщини»...

— Але таку високу посаду зай-
маю лише я. Окрім цього, саме я 
був протягом двох термінів депу-
татства К. Бондарєва у ВР Украї-
ни його помічником. Таким чином 
— дуже зручна для такої «підста-
ви» фігура...

— Ну, і, плюс — окрім К. Бон-
дарєва, у прокурорів з СБУшни-
ками є бажання ще й вдарити 
по О. Момоту. Бо це ж у нього, 
виходить, заступник — розтрат-
чик бюджетних коштів та ще й 
розповсюджувач наркотиків...

— Цілком можливо.
— Ну, тоді вам, дійсно, не 

позаздриш. Стільки вагомих 
причин вас  «дістати»... Таким 
чином, все ж таки, головна при-
чина — війна «Батьківщини» з 
БПП за столичну область, так?

— Ну, скажімо так, не зовсім 
війна. Має місце нахабна і циніч-
на спроба БПП, всупереч волеви-
явленню виборців, які віддали на 

минулих виборах нашій політичній 
силі більшість голосів, фактично, 
переглянути результати виборів. 
І, використовуючи адмінресурс, 
захопити обласну раду... До речі, 
з приводу того, чому саме зараз 
правоохоронці вирішили опри-
люднити цю інформацію...

— Можливо, тому, що тільки 
надійшли результати експерти-
зи?

— Результати експертизи надій-
шли вже давно. Я ж казав:  суд 
відбувся ще 25 жовтня... До речі, 
згідно експертного висновку, знає-
те, яка загальна маса кокаїну в 
трьох пакетиках? Біля одного гра-
ма... Всього. Що стосується часу 
оприлюднення інформації. Ста-
лося це в п’ятницю, 27 жовтня. А 
в четвер мало відбутися позачер-
гове засідання обласної ради. Яке 
не відбулося з технічних причин, 
оскільки система голосування 
«Рада» була виведена з ладу де-
путатом обласної ради від БПП В. 
Карлюком. Я впевнений, що на го-
лову облради Г. Старікову тисну-
ли, щоб вона обов’язково провела 
це засідання. В нас є інформація, 
що на ньому мала відбутися спро-
ба зняти її з цієї посади.

— ...І посадити в це крісло лю-
дину, підконтрольну БПП. Адже 
саме для цього П. Порошенко 
прислав керувати Київською 
обласною організацією БПП 
свого близького друга і партне-
ра по бізнесу І. Кононенка? Пра-
вильно я розумію?

— Ми так вважаємо.
— Ще однією причиною опри-

люднити цю інформацію саме 
27-го жовтня, мабуть, було ще 
й бажання правоохоронців, од-
ночасно, вдарити по О. Момоту,  
справа якого мала слухатися в 
суді 31 жовтня. Ну, щоб не роз-
слаблявся і пам’ятав, що і він 
особисто вже в них «на гачку»...

— Цілком можливо.
— І, як я розумію, все настіль-

ки серйозно, правоохоронні 
структури в напрямку переслі-
дувань депутатів від «Батьків-
щини» і інших депутатів, які її 
підтримували, працюють на-
стільки злагоджено, що ось-ось 
існуючу депутатську більшість 
знищать...

— Боюсь, що так. Достатньо 
прослідкувати за їх діями стосов-
но депутатів існуючої більшості. У 
підприємців постійно проводять-
ся якісь обшуки, йде тиск по всіх 
напрямках. Що стосується того ж 
К. Бондарєва, то, наприклад з під-
контрольного йому підприємства 
в Іванкові правоохоронці просто 
не «вилазять». Так само тиснуть 
на інших підприємців. 

Причому, і самі вони, і люди ро-
зуміють, що це — тиск, обумовле-
ний виключно політичними моти-
вами і ніяким криміналом тут і не 
пахне...

— Однак, як це не парадок-
сально, ця компанія має зво-
ротній ефект. Кілька днів тому 

були оприлюднені результати 
голосування на виборах об’єд-
наних громад в нашій області. 
БПП дійсно не отримав жодно-
го депутатського мандата?

— Саме так. Причому, це — не 
зважаючи на шалений тиск з боку 
влади на сільських голів та чис-
лені порушення з боку виборчих 
комісій. Стверджую це тому, що 
кілька днів тому сам повернувся 
з Великої Димерки Броварського 
району, де спостерігав за вибо-
рами до ради об’єднаної тери-
торіальної громади.    

— Отже, є певне ставлення 
людей до БПП, обумовлене, 
в першу чергу, ставленням до 
центральної влади загалом 
та до П. Порошенка зокрема. 
Будь-яка нормальна і освічена 
людина повинна була б зро-
зуміти, що змінити це ставлен-
ня можна лише одним шляхом 
— шляхом проведення реаль-
них реформ в економіці, пра-
воохоронних органах, держав-
ному управлінні і т. ін.  Однак, у 
нашої влади зовсім інша логіка: 
реформи у нашому випадку 
вони хочуть замінити... кишень-
ковою радою. Навіщо їм це? 

— Щоб посадити в крісло голо-
ви свою людину...

— Це зрозуміло. І що далі?
— І приймати ті рішення, які їм 

потрібні і які, як ви слушно зау-
важили, не мають жодного сто-
сунку до реальних реформ. Це 
— стратегічне завдання. А так-
тичне, так би мовити, — елемен-
тарно помститися Г. Стариковій 
і «Батьківщині» за те, що саме з 
нашої ініціативи і під її керівни-
цтвом обласна рада проголосу-
вали за звернення до Верховної 
Ради з вимогою ухвалити закони, 
необхідні для початку процедури 
імпічменту президента. Яке нази-
валося «Звернення щодо деяких 
питань правового урегулювання 
процедури усунення з поста пре-
зидента України в порядку імпіч-
менту». І за яке, нагадаю, прого-
лосувало 57 із 84 депутатів.

— Це звернення з’явилося 
до того, як Ігор Кононенко став 
головою Київської територіаль-
ної організації БПП «Солідар-
ність» чи після того? 

— Після. Призначений він був в 
кінці квітня, а звернення прийняли  
22 червня. 

— Зрозуміло. Іншими сло-
вами, до особистої образи П. 
Порошенка приєдналася ще й 
особиста образа І. Кононенка... 
Що ж, я кажуть, два... таких по-
важних чоловіка, це — велика 
сила. Отже, бажаю вам і насна-
ги, і витримки, і здоров’ я для 
того, щоб захистити від цих 
двох політичних геніїв та їх не 
менш геніальних друзів і себе 
особисто, і вашу політичну 
силу. А люди, сподіваюсь, вас 
підтримають.

Дякую за інтерв’ю.
В. Борзовець

Вигравши два матчі поспіль, на 
бронзову сходинку вискочив Ста-
ропетрівський «Нептун», залишив-
ши без медалей своїх одвічних 
сусідів та непримиримих  супер-
ників — ФК «Межигір’я». Команда 
з ФК «Межигір’я» непогано розпо-
чала чемпіонат, навіть деякий час 
очолювала турнірну таблицю але 
провалила фініш, програвши двічи 
команді «СНД» с. Нижча Дубечня. 
Вона не лише залишилася без ме-
далей, але й не потрапила у фінал.

Таким чином «СНД» — срібний 
призер чемпіонату та фіналіст 
кубку району. Фінал престижного 
трофею, в якому зустрінуться ФК 
«Лісовичі»-ФК «СНД» відбудеться 
найближчими днями. 

А в першій лізі закрутився 
справжній футбольний трилер. 
Перед останньою грою першості 
шанси на чемпіонство мали три 
футбольні колективи: «Енерге-
тик», «КДЮСШ» та «Кристал» з м. 
Іванків. Все повинно було виріши-
тися в останньому матчі  «Енерге-
тик»-«Кристал». Виграв би  «Кри-
стал» — довелося б грати золотий 
матч «КДЮСШ»-«Кристал», була 
б нічия — і довелося б грати золо-
тий матч «Енергетик»-«КДЮСШ». 
І лише перемога «Енергетика» 
над «Кристалом» позбавляла б 
нас інтриги. Нагадаємо, що коман-

Дограно останні матчі чемпіо-
нату та першості району з фут-
болу. Зазвичай ці матчі стають 
вирішальними при розподілі 
місць у турнірній таблиці.

Чемпіон нашого району 
визначився в середині другого 
кола. Ним став ФК «Лісовичі». А 
за інші призові місця боротьба 
точилася до останнього туру.

да «Енергетик» складена з фут-
болістів 35 років та старше, та-
кож ця команда грає в чемпіонаті 
Київської області з футболу серед 
ветеранів і 04.11.17 р. В м. Макарів, 
перегравши господарів з рахунком 
2-0, потрапила до півфіналу зма-
гань, а вже за два дні ця ж команда 
провела свій найкращий матч сезо-
ну та переграла Іванківський «Кри-

стал» з рахунком 8-1. Тож, кращою 
командою першості став дружній 
ветеранський колектив ФК «Енер-
гетик» (тренер М. Король), срібний 
призер — «КДЮСШ» (тренер Р. 
Акопов), а бронзовий  — Димерсь-
кий «Темп» (тренер Т. Вініченко).

А футбольні пристрасті на полях 
Вишгородщини не вщухають. Тож 
у неділю 12.11.17 о 10-00 на ОСК 
«Діназ» с. Лютіж на нас чекає пер-
ший півфінал чемпіонату області 
серед ветеранів: «Енергетик» Виш-
город-збірна Васильківського р-ну.

А о 14-00 на стадіон «Енергетик» 
— фінал кубку Вишгородського 
району: «СНД» с. Н. Дубечня-ФК 
«Лісовичі»

           Голова Вишгородської 
           районної федерації 

футболу                                                       
М. Король 

Діти 2011 р.н. та молодші під керівництвом молодого амбіційно-
го тренера Ю. Козіна стали переможцями престижного турніру. Ю. 
Козін зі своїми вихованцями вже другий рік працює на базі районної 
КДЮСШ за договором про співпрацю, в майбутньому всі його юні 
футболісти стануть вихованцями ВР КДЮСШ. Тож, почин зробле-
но!  ФК«ВИШГОРОД» 2011 р.н. — володар  кубка ФАРР( футбольна 
академія раннього розвитку) серед команд Києва та області! 

05.11.17 відбулася фінальна ча-
стина кубка ФАРР, в якому взяли 
участь 12 кращих команд з Києва 
та Київської області 2011 р. н. В 
півфіналі наші юні футболісти зу-
стрілися зі своїми однолітками з  
ФК «Чемпіон» м. Київ, матч був 
дуже напружений та безкомпроміс-
ний і, навіть не зважаючи на те, що 
за 7 хвилин до закінчення принци-
пового двобою ми поступалися з 
різницею у  2 м’ячі,   наші футболі-
сти проявили характер, та знайш-
ли в собі сили переломити  хід гри 
на свою користь. І — просто вирва-
ли перемогу на останніх хвилинах 
зустрічі. 6:5 — і ми у фіналі.. 

В фіналі нам протистояли фа-
ворити та господарі турніру — ко-
манда ФАРР м. Київ, які тижнем 

раніше стали переможцем пре-
стижного всеукраїнського турніру 
в м. Ковель. Багато фахівців відда-
вали перевагу у фінальній зустрічі  
господарям, але наших хлопців 
вже було не зупинити, вони грали 
завзято та переконливо, тож в під-
сумку заслужена перемога 3-2!   

Прізвища чемпіонів: Медведєв, 
Пилипенко, Маленчук, Вологдін, 
Титаренко, Безмалий, Іжаковський, 
Попович, Чекотило, Роговенко, 
Телюк. Найкращим бомбардиром 
турніру став футболіст ФК«ВИШ-
ГОРОД» Саша Вологдін, на його 
рахунку  17 м’ячів в 7 іграх! 

Заст. директора 
Вишгородської районної 

КДЮСШ                                 
 І. Карпина

Т. Іванов: «Не маю ніякого 
сумніву, що це — політичне 
переслідування...»


