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Независимый еженедельник

І сміх, і гріх...

«Хід конем по голові» О. Момоту? 
Людоньки, рятуймо нашого мера!»  

«Так от, я насчет А. Горгана, 
нашего главы области хотел 
сказать... Он, канешно, весь из 
себе такой прозрачный и откро-
венный, шо аж противно. Вон, на 
день города нашего правду-мат-
ку прямо со сцены рубанул. На-
счет шашней, там, со своей за-
местительницей. Ну, так это дело 
понятное раз баба красивая. 
Каждому мужику, как говорится. 
А любой начальник, он шо — не 
мужик?! Ясен перец — мужик! 
Хоть и не завсегда полноценный, 
потому как часто ж..па шире плеч 
от постоянного сидения. Но — 
туда же. Тем боле, если кругом 
бабы молодые, наманикюрен-
ные и пахнут как парфюмерный 
склад в безветренную погоду... 

Я, хлопцы, не знаю, шо там 
наш голова области хотел имен-
но сказать. Или перед всем на-
родом оправдаться, шо, мол, не 
было у него ничего с этой заме-
стительшей. Ну, поскоку, может 
слухи ходили, сплетни, там, и 
до сих пор ходют. Или по про-
стоте душевной с народом ре-
шил поделиться мечтами своими 
неисполненными и так, вроде, 
похвалить красоту этой замести-
тельши... Не знаю. Ему виднее. 
То есть, мне по барабану — было 
или не было. Меня это не касае-
мо. Но меня вот шо возмущает. 

Мне сказали, что буквально 
на следующий день после Дня 
Вышгорода в коридорах власти  
нашей слушок прошел о кадро-
вых передвижках. Шо, мол, было 
бы неплохо замголовы РДА М. 
Мельник куда-нибудь передви-
нуть. В сторону.

Ну, ладно, решили, так реши-
ли. Може сам П. Порошенко — 
за то, шо чуть не сооблазнила 
бывшего председателя. Или — 
шобы, не дай Бог, не сооблазни-
ла теперишнего. 

Може сам А. Горган — шобы 
не напоминала о несбывшихся 
мечтах. Самим фактом присут-
ствия. Посыпая солью рану. Или, 

наоборот, шобы, не дай Бог, при 
очередном посещении Вышгоро-
да, не... Ну, вы поняли. 

Може, по какой другой причи-
не. Не знаю. 

Но, граждане дорогие! Кому  
передают-то?! Мэру Вышгорода! 
Нашему дорогому городскому го-
лове в первые замы! Приемная 
которого находится туточки же, 
на третьем этаже? В десяти ме-
трах, так сказать! 

Так вот, я спрашиваю: это ж 
логически неконструктивно! Это 
ж нарушает все законы физики 
и гигиены! У нас шо, А. Горган с 
мэром А. Момотом не дружит? 
И к нему не заходит? Заходить. 
И все остальные руководящие 
лица заходять регулярно. То 
есть, вопрос принципиально не 
решен. Это — с одной стороны. 

А с другой, сами скажите: за-
чем, образно выражаясь, такую 
свинью А. Момоту подклады-

Скажемо чесно: не так вже й часто до нашої редакції прихо-
дять листи. Тим паче — від людей праці, руки яких звикли біль-
ше до лопати, кайла чи монтіровки, ніж до ручки чи олівця. Не 
кажучи вже про комп’ютерну клавіатуру. 

Отже, ми дуже цінуємо такі листи і глибоко вдячні їх авторам 
за небайдужість. І довіру до нашого видання. І намагаємося, 
якщо можливо, друкувати їх без скорочень та правок. Мовою 
автора. Бо, як правило, це — крик душі. А крик душі правити і 
перекладати якось незручно.

От і цього разу ми прибрали з тексту отриманого листа всього 
кілька добрячих матюків, — враховуючи, що газету будуть чита-
ти вагітні жінки, пенсіонерки та, можливо, діти. 

Мову не чіпали, оскільки так і не зрозуміли якою саме лист 
написаний. Але про що саме йдеться — втямили. Так буває.

А. Горган на Дні Вишгорода, зі святкової сцени:
«Ви знаєте, я півтора року працював у Вишгороді головою  

райдержадміністрації. І останніх пів року в мене була молода, 
дуже красива заступниця... Дуже красива... І, ви знаєте, якби 
мене не перевели в Київ, я впевнений, це би закінчилось інти-
мом і подружньою зрадою. Але, слава Богу, мене повищили, я 
пішов працювати губернатором, а ця красива молода дівчи-
на залишилась в Вишгороді, і залишилась в моїх нездійснених 
мріях...». 

вать? Зачем испытывать его 
мужское терпение и моральную 
выносливость? Он шо у нас — 
козел? В смысле — козел отпу-
щения? Нет, он, наоборот, че-
ловек публичный, семейный, с 
репутацией. Хай там, по части 
форточек с юных лет слабоват, 
но ведь отсидел, причем, целых 
два раза! Нашо ж його еще в мо-
ральном смысле сейчас снова 
подставлять?! 

Я считаю это неправильным 
в корне. Больше того:  я считаю 

такой кадровый шаг происком 
врагов и объявлением войны 
местному самоврядованию. Со 
стороны всей президентской вет-
ки. И призываю всю городскую 
общественность выступить про-
тив этого позорного шага.

...Все мы знаемо, шо время 
щас тяжелое. И для страны, и 
для нашого города. Тоже. Неза-
конны стройки, мусорники, игро-
вые автоматы на каждом шагу. 
Недавно какую-то падлюку в го-
родском скверу поймали, котора 
детей пугала своими причанда-
лами... Нелегальни перевозчики, 
опять же. Ночью всякую гадость 
жгут, дыхать нема чим.  

Куда мы йдем, я хочу спро-
сить?! У мэра дел невпроворот, 
а ему завлекалку подсовывают... 

Это шо — ход такой конем мэру 
по голове?! Народ, мэра нашего 
спасать надо!!!».

Иван Прибрежный, житель»

На 4-те жовтня, згідно з розпорядженням міського голови О. 
Момота №125, призначена чергова сесія міської ради. 

Зазвичай, ми розповідали про те, що відбулося на тій чи іншій 
сесії міськради після того, як вона відбулася. Це правильно з 
точки зору аналізу вже прийнятих депутатською більшістю рі-
шень, але недостатньо з точки зору практичної дієвості газет-
них публікацій. Отже, цього разу ми вирішили випустити цей 
номер напередодні запланованої сесії. Можливо, це допоможе 
зорієнтуватися деяким депутатам, які не звикли аналізувати за 
що саме апаратники О. Момота пропонують їм проголосувати 
цього разу?  

За даними джерела KV, звільнення Горгана має пройти досить 
тихо. «На початку наступного тижня Олександр напише заяву 
на відпустку і на кілька тижнів зникне з радарів. На публіці він 
повинен з’явитися тільки 14 жовтня, в день відкриття трену-
вального центру руху Пласт в Бучі. Поки планується візит на 
цей захід Петра Порошенка. Олександр багато зробив, щоб цей 
центр з’явився, і, думаю, йому дадуть можливість взяти участь 
у відкритті і разом з першою особою країни сказати якісь сло-
ва гостям», — припускає джерело в АП. За його словами, пара-
лельно із заявою на відпустку, Горган напише заяву про звіль-
нення за власним бажанням. «Буде оголошено про відставку 
губернатора прямо в Бучі чи на наступний день — поки невідо-
мо. Все залежить від цілого ряду чинників. Наприклад, від наяв-
ності кандидата на пост, що незабаром звільняється. Наскільки 
мені відомо, з кандидатом поки не визначилися», — говорить 
джерело KV. 

За однією з них, губернатор Київської області складає повно-
важення через скандал, що розгорівся після виступу на дні 
Вишгорода. Там голова КОДА неоднозначно пожартував зі сце-
ни з приводу невдалого інтимного зв’язку з однією зі своїх під-
леглих. 

За іншою версією, секс-скандал лише прискорив процес від-
ставки Горгана. Опоненти губернатора кажуть, що чиновни-
ки з Адміністрації президента не раз критикували Горгана за 
політичні промахи, посилення в столичному регіоні «Батьків-
щини» і слабкість в кризових комунікаціях. 

В облраді, КОДА та Адміністрації президента активно обго-
ворюють трьох можливих наступників Олександра Горгана на 
посаді губернатора столичного регіону: екс-начальника київсь-
кого главку міліції Олександра Терещука, екс-генпрокурора і за-
ступника глави обласного осередку БПП Віталія Яреми, а також 
чинного заступника голови Київської міськдержадміністрації 
Дмитра Давтяна. 

glavcom.ua

Голова КОДА О. Горган 
подасть у відставку 

45-та сесії міськради

На посаду глави Київської об-
лдержадміністрації розгляда-
ються три кандидатури Глава 
Київської облдержадміністра-
ції Олександр Горган покине 
свій пост в середині жовтня 
2018 року. Тоді як публічна ак-
тивність голови КОДА в най-
ближчий місяць буде зведена 
до мінімуму. Про майбутню 
відставку Горгана KV повідо-
мило джерело в Адміністрації 
президента України. 

Довиступався...

Чи проголосують депутати
за «тінь Момота» М. Мельник,
зміни до «автобусної» програми
та землю для потрібних людей? 
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Хочу кілька слів сказати про 
інтерв’ю В. Дулапчія з підприєм-
цем О. Яременко, розшифровку 
якого надала ваша газета під за-
головком «Кидали з мандатами 
або Як «молода команда мера» 
«розводить» підприємців на гро-
ші» та статтю «Для чого О. Мо-
моту комунальне підприємство 
«Вишгородпастранс». Мова про 
минулий номер, який вийшов 18 
серпня.  

Спробую висловити свою дум-
ку стосовно обох матеріалів. 

Факти, наведені в інтерв’ю В. 
Дулапчія з О. Яременко («Кида-
ли з мандатами»), де описано 
прямий кримінал, вчинений гру-
пою осіб з перевищенням своїх 
посадових обов’язків, повинен 
бути перевірений відповідними 
органами. Перевірка того, до-
стовірні це факти чи свідомий 
наклеп — має стати тестом на 
професійну зрілість усіх контро-
люючих органів Вишгородського 
району. І про результати цієї пе-
ревірки громада м. Вишгород по-
винна знати. 

Коли я вкотре перечитувала 
вашу газету, то десь на підсві-
домому рівні вірила, що в кому-
нальній газеті «Вишгород» буде 
надруковано спростування. На 
конкретних фактах буде доказа-
но, що такої жінки, як О. Яремен-
ко, в природі не існує. Або, що 
депутат Вишгородської міської 
ради Олег Кучмій її ніколи не ба-
чив, ніяких бізнесових стосунків 
з нею не мав, а міський голова, 
тим паче, ніякого стосунку до цієї 
ситуації не має і  мати не може.

Але спростування так і не з’я-
вилося. Поки що є мовчання, яке 
інколи ототожнюють із... 

Тож, те, що молода команда 
міського голови ніяк не відреагу-
вала на даний матеріал, думаю, 
можна пояснити двома причина-
ми. 

Перша: факти, наведені у стат-
ті, від першого і до останнього 
слова — правда. Є свідки і спро-
стовувати цю інформацію немає 
жодного сенсу.

Друга: маючи на увазі громаду, 
за рахунок якої живуть міські чи-
новники, вони думають: «А хто ви 
такі, щоб ми перед вами виправ-
довувалися?» 

...Обираючи владу в день ви-
борів, ми обираємо наміри, з 
якими конкретна людина йде до 
влади. Ми віримо, що їхні обіцян-
ки, які вони дають протягом ви-
борчоі компанії, будуть виконані. 
І громада м. Вишгорода, обираю-
чи міську владу, вірила, що буде 
створено механізм забезпечення 
категорії працездатного населен-
ня роботою за рахунок економіч-
ного зростання, а не девальвації 
гривні, що буде адресно надана 
метеріальна допомога незахище-
ним прошаркам населення.

Молода команда на чолі з місь-
ким головою нашого міста вибра-
ла легкий шлях, але надійний: як 
можна біля себе тримати елек-
торат, який за «безплатний сир» 
буде голосувати, підтримуючи 
тих, хто на багато років зробить 
такими ж незахищеними їхніх ді-
тей і онуків... 

Прикро було читати газету «Моя 
Вишгородщина» від 30.08.2018 
р., у якій міський голова О. Момот 
дякує представникам м. Льоррах 
(Німеччина), які для м. Вишгород 
збирають  гуманітарну допомо-
гу. І цю «важку», але вкрай «по-
трібну» роботу, — розподілення 

цієї допомоги, — як і всі роздачі 
продовольчих пайків невідомого 
походження і надходження, буде 
виконувати радник голови В. Ма-
лишев. А чому б було не запита-
ти, Олексію Вікторовичу, як пред-

Чи проголосують депутати 
за «тінь Момота» М. Мельник, 
зміни до «автобусної» програми 
та землю для потрібних людей? 

А міська 
влада 
робить
вигляд, 
що нічого 
не бачить...
ставникам німецької громади 
вдається забезпечити своїх ви-
борців новим одягом, продукта-
ми? І невже міський голова щиро 
вірить у те, що поношений одяг, 
якому, мабуть, бльше років, аніж 
часу, який минув після падіння 
Берлінської стіни, вишгородців 
зробить щасливими?

Зате німці можуть з гордістю 
сказати: «Ми відправляємо гу-
манітарку на історичну землю 
княгині Ольги, Ярослава Мудро-
го, хрестителя Русі Володимира 
Великого». І як тут не повторити 
слів, які у шведському парла-
менті сказав Хорс Енсен: «Коли 
з країни виїздять вчені, інженери, 
лікарі та інші представники розу-
мової праці, виїздить цвіт нації — 
інтелігенція, то потім у такій країні 
правиталями стають бізнесмени, 
політиками стають плебеї і прой-
дисвіти з вулиці...».

Стосовно доцільності створен-
ня «Вишгородпастранс»: це під-
приємство жодної транспортної 
проблеми для громади м. Вишго-
род не вирішить. Ініціатори його 
або не розуміють, у яку боргову 
яму втягують міський бюджет на 
багато років наперед, або ро-
блять це свідомо.

Лізинг — це товарний кредит, 
і, перед тим, як укладати подіб-
ну угоду від імені громади м. 
Вишгород, компетентна частина 
спеціалістів теж повинна сказати 
свою думку. Особливо — по ме-
ханізму повернення кредиту, а 
також щодо гарантійних умов. 

Транспортний безлад у м. Виш-
город зроблено свідомо, штуч-
но, зроблено відповідальними 
особами, наділеними владою, а 
тому потрібно сказати, що при цій 
владі, що б вони не створювали, 
буде гірше й гірше. Але й поряд-
ку на маршруті Вишгород-Київ за 
цієї влади вже також не буде.

Степанія Сідляр,
Голова громадської 

організації 
«Духовно-просвітницький 

центр «Спадщина»»

45-та сесії міськради

1. Про затвердження на посаду першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2. Про внесення змін до рішення міськради №41/54 від 
03.07.2018 р. «Про утворення виконкому міськради.., визначен-
ня його чисельності та затвердження персонального складу».

3. Про внесення змін до рішення міськради від 22.12.2017 р. 
№33/1 «Про затвердження міськпрограм розвитку на 2018 рік».

4. Про внесення змін та доповнень до п. 3 рішення міськради 
№19/13 від 27.12.2012 р. «Про продовження терміну дії договору 
оренди та надання дозволу на передачу в суборенду земельної 
ділянки».

5. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд... для провадження підприємництва.

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
військовій частині 3027 Нацгвардії України.

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО».

8. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укла-
деного з ТОВ «Бінат ЛТД».

9. Про  прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної 
інфраструктури.

10-34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам:

Авагімяну А. С.; Аврамчук Л. В.; Білоус Н. І.; Вальчуку С. Л.;  
Гончаренко М. М.; Кисіль Н. М.; Ковіні Д. К.; Корбановій Н. В.;  
Котляровій І. Ю.; Лещинській Л. В.; Луніну В. В.; Луценко Ю. С.;  
Паламарчуку Я. М.; Підлісному О. М.; Плотко С. М.; Попову О. 
В.;  Ремажевській Л. В.; Ростовській Т. В.; Сеньовському П. В.;  
Сербіну В. І.; Смілянській Т. І.; Терещенку В. С.; Чемерису О. А;  
Шевченко В. О.; Школьній В. М.

35. Про надання дозволу на розробку техдокументації із зем-
леустрою щодо встановлення... меж земельної ділянки на міс-
цевості (в натурі) в спільну сумісну власність відповідно до 
часток гр. Чурсіній Е. В., гр. Сафонову С. В., гр. Сафоновій Г. Ю.

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н. З.

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам 
(Анохіну А. В., Бураченку Н. Б., Супруну В. О., Федякіну С. В., 
Школьній М. В., Яковенко Н. М., Харенку О. В., Євдощуку Т. І., 
Іванець К.М.).

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам 
Дузю В. Д., Тимку О. О., Ружинському О. М., Буренку О. О.

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам 
Головчанській І. В., Лавровій Н. В., Семенову В. П., Гальміз О. 
Ю., Закорчменному А. Д.

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам 
Несіну О. В., Донченко М. В.

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок у власність громадянам Поєдинку К. П., 
Кальченку В. В.

42-43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВ «ЕЛЕКТРОН-
НІ ІННОВАЦІЇ» та ТОВ фірма «Меркурій-Вишгород»

44-46. Про внесення змін до рішень міськради №27/9 від 
28.07.2017 р.; №28/21 від 30.08.2017 р.; №28/10 від 30.08.2017 р.

47. Про затвердження документації із землеустрою щодо ін-
вентаризації земель міської ради.

48-50. Про затвердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки у власність громадянам: Боровенсь-
кій О. Ю.; Єремі А. В.; Купріян О. І.; 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною цільового призначення гр. Дени-
сенко Ю. С.

52-56. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки у власність гр-м: Наконечному В. Н.; Соро-
чинській В. О.; Худолій Н. О.; Павленко Т. Ф.; Рожковському Г. В.

57. Про внесення змін до додатку №1 рішення міської ради від 
22.12.2017 р. №33/2 «Про... міський бюджет на 2018 рік».

Для того, щоб в цьому розібратися, давайте попробуємо згрупу-
вати винесені на сесію проекти рішень (див. нижче) в окремі  блоки. 

НАВІЩО О. МОМОТУ ЩЕ ОДИН,
ВЖЕ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК?
Отже, перші два питання сто-

суються призначення першого 

Нагадуємо: М. Мельник на ви-
борах 2015 р. пройшла у міську 
раду від партії  Блок Петра По-
рошенка «Солідарність». Одразу 
після виборів обраний міський 
голова О. Момот запропонував 
її кандидатуру на посаду секре-
таря міської ради, однак, в про-
цесі таємного голосування їй для 
обрання не вистачило 1 голосу, 
оскільки за її кандидатуру про-
голосувало 17 депутатів. Між ін-
шим, тоді за М. Мельник голосу-
вали двічі, — однак, вдруге за неї 
проголосувало ще менше — 16 
депутатів. 

А от кандидатуру Т. Бражніко-
вої підтримали 19 депутатів. 

Зауважимо, що в перші місяці 
свого депутатства М. Мельник 
поводила себе на сесіях дуже ак-
тивно і часто, навіть, проявляла 
деяку принциповість. 

Вже навесні 2016-го М. Мель-
ник була призначена заступни-
ком голови Вишгородської РДА. 
І от уже після цього, — оскільки 
залишилася депутатом міської 
ради, — принциповість на сесіях 
демонструвати одразу припи-
нила. Навпаки, стала одним із 
найнадійніших та найвідданіших 
своєму керівнику членів коман-
ди О. Момота. Хто хоче в цьому 
впевнитися — прогляньте відео-
записи сесій міськради за останні 
два роки та протоколи поіменного 
голосування по найбільш гострих 
питаннях: М. Мельник — завжди 
з О. Момотом. 

Складається враження, що Ма-
рина Гурамівна навмисне пішла 
в РДА «пересидіти» якийсь час, 
щоб повернутися в міськраду на 
високу керівну посаду. З іншого 
боку, здається, що таку посаду, 
— першого заступника місько-
го голови, — лише заради неї й 
придумали.  

Насправді ж, на нашу думку, 
міському голові не те, що не по-
трібен перший  заступник, йому, 
по великому рахунку, взагалі не 
потрібні заступники. Навіть ті, які 
вже є. Так само, як не потрібні 
п’ять десятків чи скільки там їх 
є, працівників апарату. Достат-
ньо було б і п’ятнадцяти чоловік. 
Тому, що ці заступники, в основ-
ному, займаються реалізацією 
власних і народжених О. Момо-
том корупційних схем. 

Що стосується конкретно М. 
Мельник, то вона, швидше за все, 
потрібна О. Момоту для організа-
ції майбутніх виборів голови ОТГ. 
Для чого і пройшла відповідні 
«курси» в РДА, познайомившись 
з проблемами району.      

Щодо побоювань громадянина 
Прибрежного (див. 1 стор.), то 
ризик, звичайно є. Але тут уже 
повинна пильнувати комісія з 
питань законності, депутатської 
етики, контролю за виконанням 
рішень ради та її виконавчого 
комітету. На чолі з О. Баланюком. 
Має ж вона хоч щось робити тоді, 
коли її керівник не знаходиться  в 
черговому круїзі... 

Втім, будемо сподіватися, що 
(Продовження на стор-х 4-5)

Я так думаю...

заступника міського голови О. 
Момота. На цю посаду міський 
голова пропонує депутата М. 
Мельник. 
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Це було б смішно, якби не було так сумно. Ми, журналісти, ра-
зом з громадськими активістами і звичайними вишгородцями 
ось уже майже півроку ламаємо списи, аналізуючи і досліджу-
ючи проблему пасажирських перевезень. Вираховуємо їх ор-
ганізаторів, які протягом останніх років «вбивають» легального 
перевізника — ТОВ «Авто-Лайн». З’ясовуємо, що це — люди з 
найближчого оточення О. Момота. Доходимо висновку, що депу-
тати з найближчого партійного оточення заступника О. Момота 
Т. Іванова абсолютно в протизаконний спосіб намагаються за-
вести в місто ще й нового приватного перевізника. Підозрює-
мо, що саме з їх ініціативи група бандитів здійснює напади і на 
майно легального перевізника, і на майно та життя місцевого 
активіста. Впевнюємося, що звернення до правоохоронних ор-
ганів не дають ніякого результату.  Спостерігаємо, як О. Момот 
робить вигляд, що жодним чином не може вплинути на це безза-
коння. Чекаємо, коли, нарешті, в ситуацію втрутяться представ-
ники президентської вертикалі, тим паче, що заступник голови 
районної РДА є міським депутатом.

Однак, мовчить і голова РДА, і голова ОДА, не помічаючи, що 
нелегальні перевізники щомісяця (!) обкрадають місто приблиз-
но на мільйон гривень і ці кошти, ймовірно, потрапляють до ки-
шень керівництва міста...  

І тут з’являється народний депутат і повідомляє в ФБ, що він 
дуже любить Вишгород і.. захоплюється ініціативою мера Виш-
города О. Момота щодо створення нового КП. Хоча вже і малим 
дітям зрозуміло, що будь-яке підприємство, — приватне чи ко-
мунальне, — в умовах нечесної конкуренції з нелегалами через 
місяць збанкрутіє...

Народний депутат написав у Facebook...

Супер: Юлия Шубко, Тетянка Ко-
валенко, Оксана Мурмиль, Світлана 
Матко, Тетяна Машина, Dmitriy Volik, 
Татьяна Алексеева, Оля Кондратюк, 
Olya Gordienko, Анастасія Никитчук, 
Ирина Горбунова, Valeriy Timchenko, 
Olha Medvedska, Marzpet Margarian, 
Леся Фильченко, Павел Лукьяненко, 
Светлана Знаменская, Алла Арешко-
вич, Евгений Мишин.

Нравится: Alex Luizov, Марина Га-
ницкая, Татьяна Волотовская, Инна 
Шубко, Игорь Новоселецкий, Галина 
Нагорна, Олександр Олексій, Ирина 
Рвачева, Igor Chalenko, Дмитрий Лы-
ков, Валентина Духота, Ігор Дунайсь-
кий, Катерина Олексій, Кatia Denysova, 
Валентин Пільгун, Ирина Шугайло, 
Meriem Nevodnichaya, Марина Мельни-
ченко, Сергій Пінчук, Олеся Махновец, 
Ирина Михайленко, Олександр Горган, 
Олександр Приходько, Марина Спи-
ридонова-Мельник, Карэн Овакимян, 
Кирилл Ходасевич, Вячеслав Кирієн-
ко, Виктор Скотаренко, Anna Skygilova, 
Федор Дремлюга, Ivan Storozhyk, Ніна 
Москаленко, Лиля Брагарник, Наде-
жда Карапыш, Олександр Правдивий, 
Микола Федорчук, Юрій Прилипко, 
Оксана Політова, Dasha Farion, Ната-
лья Филиппова, Валерий Гижицкий, 
Оксана Ильченко, Майя Вишневецька, 
Владимир Залиток, Ярослав Политов, 
Светлана Шлапак, Анна Бондаренко, 
Galina Abramchuk, Евгений Колганов, 
Анна Ясвоя, Валентина Синельник, 
Володимир Семеняка, Алла Брузель, 
Светлана Писарцова, Валентина Аре-
стова, Наталия Свита, Юлія Іванова, 
Людмила Арефьева, Petro Petrovich 
King, Оксана Граб, Андрій Бр, Игорь 
Торгонский, Оксана Бусленко, Olga 
Vasylivna, Виктория Кириенко, Arina 
Bachynska, Марина Жердацкая, Алена 
Сапко, Anton Andreevich, Invisibl Man, 
Мария Романчук, Оксана Білоус, Ели-
завета Палий, Виктория Лаврентьева, 
Наталья Мисюра, Николай Борщ, Ана-
стасия Мурмиль, Veronika Voitenko, 
Павел Корниенко, Сергей Вознюк, Вла-
димир Уманский, Dariya Koval, Инна 
Боголей, Yuliya Yakunina, Алексей Ев-
стратов, Ярослав Зайченко, Яна Тум-
ко, Алла Горбунова, Людмила Война-
лович, Ігор Подолянець, Оля Сердюк, 
Виолетта Кременчук, Виктор Шамота, 
Алинка Ускова, Maryna Hizhaya, Виле-
на Воронова, Анатолій Федорук, Larisa 
Levanova, Юрий Мельник, Лариса Ле-
онова, Anatolii Gnatjuk, Спиваковский 
Александр, Dmytro Oliinyk, Людмила 
Корольчук, Роман Ващук, Юлия Филон, 
Кристина Коваль, Tetiana Galchewska, 
Оксана Кушниренко, Алла Скоренька, 
Таня Суленко, Наталя Семко, Андрей 
Атаманенко, Руслан Кононенко, Тетя-
на Ревенко, Натали Брагарник, Ана-
толий Потапенко, Шмелев Вячеслав, 
Александр Сенько, Андрей Шабельни-
ков, Елена Кирилюк, Olya Podlesnaya, 
Ірина Алексеєнко, Аліна Давиденко, 
Світлана Мельничук, Юрий Тимченко, 
Аурика Малиновская, Тетяна Трепез, 
Тарас Буряк, Олег Тимченко, Натали 
Тищенко, Владимир Искрицкий, Ирина 
Сазонова, Volodymyr Yarmola, Инна Ки-
рилишина, Володимир Горбик, Ксения 
Андреева, Наталья Осадчая, Андрей 
Мельник, Татьяна Крачок, Паша Орел, 
Ирина Лукьянченко, Татьяна Соловей, 
Марина Старжегородская, Вадик Кар-
пов, Зоя Татаренко, Алёнушка Ива-
ненко, Филон Анна, Наталия Крицкая, 
Эмилий Данг, Снежана Декина, Alex 
Balance, Rost Drap, Наталья Когут, 
Сергей Цымбал, Anhelina Raf, Дани-
ленко Анатолий, Лариса Скоренко, 
Екатерина Цымбал, Роза Марченко, 
Владимир Репа, Наталия Волочай, 
Dmitry Nazarenko, Nina Moroz, Люд-
мила Дрозда Колєва, Vitalii Pilip, Рая 
Шевцова, Максим Калинкин, Nicoletta 
Vilchinskaya, Наталия Бурмистр, Мед-
ведев Андрей, Sanya Peretyatko, Ири-
на Карпова, Евген Пилипенко, Taras 
Djuma, Andrey Bykhovchenko, Алена 
Ульянова, Вадим Пянковский, Oksana 
Sevastianova, Людмила Мельник, 
Alesandre Skarlat, Евгений Зукин, Алек-
сандр Горобец, Annet Pidlisna, Сергей 
Кацуба, Віталій Томнюк, Ольга Дубо-
вик, Артем Буренок, Марина Ступник.

Я дуже люблю Вишгород. І завжди вболіваю за кожен крок, що робиться для 
того, аби зробити життя громади зручним і комфортним. Не все ідеально, дале-
ко не ідеально. Справжнім болем вишгородців (та й українців загалом) є транс-
портна проблема. Її витоки лягають далеко в 90-ті роки, коли держава втратила 
ініціативу та можливість забезпечувати людей надійним громадським транспор-
том. Сказати, що приватні перевізники змогли цілковито заповнити цю порожни-
ну, не можна. Натягнуті відносини приватників як з представниками влади, так 
і звичайними пасажирами стали нормою життя. Абсолютно неприйнятною нор-
мою, до якої чомусь звикли. Не витримується графік? Пільговиків не пускають 
в автобус? Рухомий склад розпадається на ходу і нагадує казку «Рукавичка»? 
Всіх все влаштовує! Нелегальний ринок перевезень зростає, як на дріжджах. А 
за ним — загальна безвідповідальність та хаос.

Безумовно, щоб реально змінити ситуацію, потрібна мужність місцевої влади. 
Замість того, щоб розбиратись у болоті розбірок між перевізниками за їхніми 
правилами, фактично консервуючи ситуацію, було обрано якісно інший шлях. 
Я із захватом відреагував на ініціативу мера Вишгорода Олексія Момота щодо 
створення нового КП «Вишгородпастранс». Його поява вирішує низку критичних 
питань:

— Налагодження системного сполучення із Києвом та по Вишгороду;
— Висока періодичність та дотримання графіку руху;
— Новий сучасний рухомий склад великої місткості;
— Конкурентний, економічно обґрунтований тариф;
— Дотримання прав пільгових і соціально незахищених категорій громадян;
— Адаптованість транспорту для перевезення пасажирів з особливими по-

требами;
— Ефективний облік перевезених пасажирів та контроль з боку міської влади.
І це все може з’явитись у Вишгороді незабаром!
Всі ми добре пам’ятаємо, як Момот ще на початку своєї каденції особисто 

їздив до Києва і відправляв маршрутки з тих же Героїв Дніпра, бо перевізники 
з’ясовують стосунки, а страждають вишгородці. Я щиро радий, що мер не умив 
руки, а врешті знайшов важелі, як кардинально змінити ситуацію.

Чому саме зараз? Тому що не кожна громада фінансово потягне утворення 
такого КП, натомість Вишгород зумів витиснути сповна з реформи децентралі-
зації. До того ж, прозорий підхід функціонування відповідного КП дозволяє гово-
рити про його беззбитковість.

Належна робота комунального транспорту є невід’ємною складовою жит-
тєдіяльності міст у європейських країнах, причому не лише столиць чи регіо-
нальних центрів, а звичайних містечок. Чим Вишгород гірший? Вишгород – кра-
щий!

Чому ж настільки очевидних перспектив не розуміють опоненти створення 
Вишгородпастрансу? А може і розуміють, тільки не хочуть, щоб на тіньовий ри-
нок перевезень пролили світло і не дали ділкам наживатись на простих людях. 
Рано чи пізно до них прийде усвідомлення, що за сучасним комунальним транс-
портом — майбутнє. І цього не уникнути.

Я — ЗА МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ У ВИШГОРОДІ!

І це — замість того, щоб по-
обіцяти вишгородській громаді, 
хоча б, сприяти легалізаціі «не-
легалів»! 

В той же час, вкрай цікаві ко-
ментарі під цим постом. Напри-
клад, така собі Надія Карапиш 
пише, що «підтримує повністю» 
та що «давно прийшов час за-
боронити тіньовий ринок пере-
везень». Так от, шановна пані 
Надія, рекомендуємо вам одразу 
відділити мухи від котлет. Оскіль-
ки сам по собі факт створення 
КП ніяк не «заборонить» тіньо-
вий ринок перевезень. Ну, немає 
у нас такого закону. А якби й був 
(наші депутати придумували й 
абсурдніші закони), то не варту-
вав би й паперу, на якому був би 
надрукований. 

Можна створити з десяток 
комунальних підприємств з па-
сажирських перевезень, однак, 
вони будуть змушені конкурувати 
з нелегалами в умовах «дикого» 
ринку. Де їм перемогти неможли-
во в принципі.

Можна спробувати заборонити 
нелегалів, однак, це — хибний 
шлях, який призведе до соціаль-
ного вибуху. Тут існує лише один 
вихід: легалізувати нелегальних 
перевізників і жорстко контро-
лювати дотримання ними за-
конодавства: сплати податків в 
бюджет, стану маршруток, пра-
вил дорожнього руху, графіків 
руху і визначених маршрутів. Для 
цього потрібні дві речі: правоох-
оронні і контролюючі органи, які 
професійно виконують свої функ-
ції, та політична воля влади. У 
нас немає ні першого, ні друго-
го. Більше того: у влади замість 
політичної волі до наведення по-
рядку існує лише нестримна жага 
до наживи будь-якими методами.

Якби ви, пані Надія, ходили 
на засідання комісій та на міські 
сесії, то звернули б увагу, що О. 
Момот, малюючи рожеве май-
бутнє КП «Вишгородпастранс», 
ні слова не сказав про те, що 
саме він збирається робити з не-
легальними перевізниками. Так 
само обходить цю тему в своє-
му пості і Я. Москаленко, просто 

констатуючи, що вони існують. 
Мовчить про це і голова КОДА О. 
Горган, який, «лайкнув» цей пост 
разом з вами. Так що, шановна, 
ніхто не збирається боротися з 
нелегальними перевізниками. І 
данину, якою обклали їх бандити 
(при владі, швидше за все), пере-
направляти в міський бюджет. 

О. Момот, насправді, спо ді-
вається в чергове ошукати місь-
ку громаду. Так само, як він зро-
бив це в 2015 році. Коли перед 
виборами обіцяв одне, а після 
виборів, ледве вмостившись в 
крісло міського голови, почав ро-
бити прямо протилежне. Просто 
уважно прочитайте коментар, 
який, майже одразу після вас, 
зробила журналістка В. Ковпак: 
«Комунальний пасажирський 
транспорт — це чудово! Та для 
Вишгорода — Збитково!!! Була 
електричка, пам’ятаєте? Ви-
явилося, що не ефективно, все 
у збиток. Мабуть, треба для 
пільгової категорії (пенсіонерів) 
запровадити систему 50/50. 
Тобто оплачувати проїзд за 
половину ціни проїзду. І це буде 
справедливо. Інші категорії (ін-
валіди 1, 2 групи, АТО...) — то 
вже безоплатно. І нехай це 
буде не популярно і казати, що 
це протизаконно...! якщо такі 
повноваження покладено на міс-
цеву владу, то й місцева влада 
має вирішувати як їй діяти.

Обгрунтовано донести до 
громади міста. От тоді кому-
нальне підприємство Вишгород-
пастранс не буде збитковим. 
Звісно, якщо будуть курсувати 
автобуси з одними пільговика-
ми, то... вибачте, ні одне під-
приємство не витримає... — 
ЗБАНКРУТІЄ!!!!».

Тож, задумайтесь, пані Ка-
рапиш, навіщо О. Момоту та 
більшості депутатів завідомо 
збиткове КП. Почніть, нарешті,  
аналізувати, співставляти та ро-
бити висновки. А не чути і бачити 
лише те, що вам хочеться, а не 
те, що робиться в дійсності. 

Це ж саме стосується і всіх ін-
ших, що так зраділи цьому посту.

В. Борзовець

Якби Я. Москаленко дійсно любив Вишгород, він домігся б
легалезації нелегальних перевізників. Замість того, 
щоб захоплюватися корупційними ініціативамии О. Момота
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Чи проголосують депутати
зміни до «автобусної» програми

45-та сесія міськради
(Продовження. 

Початок на стор. 1)

Про створення комунального
підприємства Вишгородської

міської ради 
«ВИШГОРОДПАСТРАНС» 

О. Баланюк.
Т. Бражнікова 
Г. Булгакова  
В. Виговський
Т. Войтович 
Ю. Дрьомін 
С. Жадан 
О. Клавдієнко
Ю. Колодзян 
Д. Корнійчук 
В. Костюченко
В. Круковець 
О. Кучмій
В. Лісогор 
О. Лісогор
М. Мельник 
М. Підвисоцький 
С. Пінчук
О. Полищук
О. Ростовський
Б. Руденок 
В. Сардак   
О. Черняхівський
І. Шубко 
А. Тютюнник.
О. Момот 
Б. Матко
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не голосував

за
проти

за
утримався 
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за
за
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утримався 
за
за
за
за
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якщо О. Горган встояв, то встоїть 
і О. Момот...

ЗМІНИ ДО МІСЬКИХ 
ПРОГРАМ — ЩЕ ОДИН КРОК 

ДО ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ 
КОРУПЦІЙНОЇ ІДЕЇ О. МОМОТА 

Мова — про проект рішення 
«Про внесення змін до рішен-
ня міськради від 22.12.2017 р. 
№33/1 «Про затвердження місь-
кпрограм розвитку на 2018 рік» 
(№3).

Щодо цього безглуздого і на-
скрізь популістично-корупцій-
ного проекту ми висловились в 
минулому номері нашої газети 
(матеріал «Для чого О. Момоту 
комунальне підприємство «Виш-
городпастранс»). 

Якщо буде проголосовано про-
ект рішення, винесений на роз-
гляд цієї сесії, і в рішенні №33/1 
«Про затвердження міських про-
грам розвитку на 2018 рік» з’я-
виться додаток №26 «Програма 
розвитку міського пасажирсько-
го транспорту в м. Вишгород на 
2018-2021 роки», місто до Нового 
року, фактично, викине на вітер 
10 млн. грн. Далі буде ще гірше: 
в цій бездонній дірі бюджетні ко-
шти будуть зникати із шаленою 
швидкістю. Причому, начебто, на 
цілком «законних» підставах.  

...Вкрай цікавою, але очікува-
ною стала реакція на ініціативу 
О. Момота у Facebook народно-
го депутата по нашому округу Я. 
Москаленка, яку ми прокоменту-
вали нижче (див. стор. 3). Вона 
цілком співпадає з реакцією го-
лови КОДА О. Горгана. Саме це, 
на превеликий жаль, швидше за 
все, і може стати визначальним 
при голосуванні депутатів за цей 
проект рішення. 

Немає жодних сумнівів в тому, 
що після виступу на минулій по-
зачерговій сесії Ю. Колодзяна, 
числених виступів з цього пи-
тання громадських активістів у 
Facebook, згаданих публікацій всі 
депутати детально розібралися в 
цій проблемі. Таким чином, всі ті, 
хто підтримають зміни до рішен-
ня міськради від 22.12.2017 р. 
№33/1 «Про затвердження місь-

кпрограм розвитку на 2018 рік», 
зроблять усвідомлений вибір. 
І в майбутньому, коли настане 
час відповідати за нього, не змо-
жуть поскаржитися, що «чогось 
не зрозуміли» або «в чомусь не 
розібралися». Те, що такий час 
настане, теж немає жодних сум-
нівів. Особливо це стосується 
членів так званих «демократич-
них» фракцій, наприклад, «Само-
помочі». Без підтримки якої прий-
няття рішення про створення КП 
«Вишгородпастранс» на минулій 
сесії було б неможливим.  

Отже, ще раз нагадуємо, хто 
4 вересня ц. р. на позачерговій 
44-й сесії міської ради проголо-
сував за це рішення (див. нижче). 

ЯКА НАСПРАВДІ МЕТА 
КЕРІВНИЦТВА В/Ч 3027 

НАЦГВАРДІЇ І ФІЛІЇ «КАСКАД 
КИЇВСЬКИХ ГЕС і ГАЕС» ПРАТ 

«УКРГІДРОЕНЕРГО» ТАК І ЗА-
ЛИШАЄТЬСЯ НЕВІДОМИМ 
Обидва проекти рішень вино-

силися на розгляд 43-ї чергової 
сесії. І обидва не були підтримані 
депутатами. Причому — без вся-
ких пояснень. Незважаючи на те, 
що на сесії були присутні і висту-
пили керівники військової части-
ни та акціонерного товариства.

Нагадаємо, що в/ч 3027 На-
цгвардії просить дозвіл (є, навіть, 
відповідний лист за підписом А. 
Авакова) «на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною 
площею 2,6 га у постійне кори-
стування під розміщення водо-
лазного полігону».

За це рішення проголосували 
О. Баланюк, Т. Бражнікова, Ю. 
Дрьомін, М. Мельник, В. Пар-
чук, С. Пінчук, О. Поліщук, О. 
Ростовський, О. Черняхівсь-
кий, О. Момот, Б. Матко, В. Ниж-
ник. Утримались: В. Виговський, 
В. Костюченко, В. Круковець, Ю. 
Попов, Б. Руденок. Не голосува-
ли: С. Жадан, Д. Корнійчук, О. 
Кучмій, В. Лісогор, О. Лісогор, В. 
Сардак, А. Шока, А. Тютюнник.  

Філія «Каскад Київських ГЕС і 
ГАЕС» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕР-
ГО» звернулася з проханням на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування 
для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енерго-
генеруючих підприємств, установ 
і організацій (під існуючими об’єк-
тами Київської ГЕС),  орієнтов-
ною площею 205,62 га. 

Цей проект рішення підтрима-
ли О. Баланюк, Т. Бражнікова, 
Ю. Дрьомін, С. Жадан, В. Ко-
стюченко, О. Кучмій, М. Мель-
ник, В. Парчук, С. Пінчук, О. 
Ростовський, В. Сардак,  О. 
Черняхівський, А. Тютюнник, 
О. Момот, Б. Матко, В. Нижник. 
Утримався один Б. Руденок. Не 
голосували: В. Виговський, Д. 
Корнійчук, В. Круковець, В. Лісо-
гор, О. Лісогор, О. Поліщук, Ю. 
Попов, А. Шока.

Найцікавіше те, що жоден де-
путат не визнав за необхідно хоч 
якось пояснити, тим паче, спроб-
увати обгрунтувати свою позицію. 
Отже, виборцям залишається 
лише здогадуватися чому саме 
кожен з них прийняв відповідне 
рішення і чим саме керувався. А 
це — в принципі недопустимо. Бо 
якщо кожен депутат має право 
висловлювати свою позицію по 
тому чи іншому питанню, то так 

само і виборці мають право знати 
і розуміти чому депутат має саме 
таку, а не іншу  думку. 

До речі, на засіданні «зе-
мельної» комісії, яке відбулося 
25.09.2018 р., знову ж таки, роз-
глядалися ці питання. І знову ж, 
таки, у присутніх, та й у самих 
депутатів залишилося більше пи-
тань, ніж вони отримали відпові-
дей. Одне з’ясувалося точно: де-
путати не вірять ні А. Авакову, ні 
керівнику Філії «Каскад Київських 
ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «УКРГІДРОЕ-
НЕРГО» І. Сироті. І тут їх можна 
зрозуміти. Хто такий А. Аваков, 
всім відомо. Хоча б, з горезвісних 
оборудок його сина з рюкзаками.

За генеральним директором 
ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» І. Си-
ротою стоїть  І. Насалик, теж ши-
роко відомий персонаж... Вірити 
у всьому і до кінця що першому, 

що другому, як кажуть — себе не 
поважати...    

Втім, ми спробували, хоча б, 
трішки розібратися з ситуацією, 
наприклад, з Філією «Каскад 
Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ 
«УКРГІДРОЕНЕРГО». На перший 
погляд, дійсно депутати мали б 
сприяти в отриманні державним 
підприємством землі в постійне 
користування. Тим паче, що це 
забезпечить збільшення надход-
жень до бюджету міста в формі  
земельного податку. 

Однак, хотілося б, все ж, таки, 
щоб міністр І. Насалик визна-
чився яким саме підприємством 
є Філія «Каскад Київських ГЕС і 
ГАЕС» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕР-
ГО» — державним чи приват-
ним? Представники підприєм-
ства стверджують, що вони — на 
100% державні. В Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань зазначено, 
що єдиним засновником його є 
Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України. 
Однак, в його офіційній назві чор-
ним по білому вказано «приват-
не», а не «державне». 

Виявляється, термін «Публіч-
не» на «Приватне» поміняв на-
весні 2017 р. все той же І. Наса-
лик. 

«Такий закон» — пояснив мені 
знайомий юрист, який вже не раз 
мав справу з цією компанією. — 
Раз один засновник — значить, 
приватна... Інша справа, що цій 
компанії вигідно в одних випад-
ках представлятися державною, 
— як, ото, зараз, коли вона про-
сить землю в постійне користу-
вання,  — то прикидатись приват-
ною, коли мова йде, наприклад, 
про оплату праці службовців. Та 
й звертатися з листом про ви-
ділення землі мав би не дирек-
тор філії «Каскад Київських ГЕС 
і ГАЕС» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕР-
ГО» Я. Касьянюк, а, хоча б, ге-
неральний директор ПрАТ «УКР-
ГІДРОЕНЕРГО» І. Сирота...». 

Так що, якщо, раптом, замість 
водолазного полігону на 2,6 га, 
виділених депутатами в/ч 3027 
Нацгвардії, виростуть генераль-
ські котеджі, а в засновниках у 
філії  «Каскад Київських ГЕС і 
ГАЕС» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕР-
ГО» поряд з міненерго раптом 

з’явиться приватний співвласник, 
винуваті будуть міські депутати. 
Отже, і ми б на їх місці не поспі-
шали голосувати за ці проекти. А 
спершу б детально вивчили оби-
два питання. Поки що депутати  
цього не зробили. А от перелік 
депутатів, які вже за них проголо-
сували на минулій сесії, насторо-
жує: дуже вже «тепла» компанія 
на чолі з О. Момотом. Члени якої, 
якщо голосують, то точно знають 
за що і чому...       

ХТО ВИНУВАТИЙ В ТОМУ, ЩО 
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» 

ДВА РОКИ НЕ ПЛАТИЛО 
ЗА ОРЕНДУ ЗЕМЛІ?

Пам’ятаєте обіцянки О. Момо-
та щодо «підприємства, з яким 
вже все вирішено — лампового 
заводу», який мав от-от запрацю-
вати біля «Карату»? Так он, він, 

як бачите, так і не запрацював. 
А частина території, яка плану-
валася під його розміщення, от-
римало ТОВ «Електронні іннова-
ції». Звело там будівлю та здало 
її в оренду підприємству, яке ви-
пускає лічильники.    

Протягом двох років товариство 
оформляло під цією будівлею зе-
мельну ділянку. І три місяці тому 
уклало, нарешті, договір оренди 
земельної ділянки.

А тепер, от, звернулося до 
міської ради з проханням «на-
дати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок загальною 
орієнтовною площею 0,1190 
га під існуючою артезіанською 
свердловиною та під каналіза-
ційно-насосною станцією  (для 
розміщення та експлуатації ос-
новних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної ін-
фраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання 
пари та гарячої води, збирання, 
очищення та розподілення води)  
для укладення договору оренди 
даної земельної ділянки термі-
ном на 5 років». 

Перше питання, яке виник-
ло у членів «земельної» комісії 
до представника підприємства: 
чому протягом двох років воно 
не платило за оренду земель-
ної ділянки, хоча фактично нею 
користувалося? Представник 
відповів, що не було законних 
підстав. Депутати зауважили, 
що «якби хотіли, то платили б». 
«Куди, на який рахунок?» — по-
цікавився представник. І от тоді 
й виникло питання про те, чи от-
римувало підприємство з цього 
приводу, хоча б, якогось листа з 
міської ради. Виявилося: не от-
римувало.

Так от, з цього приводу виникає 
питання: чому депутати дума-
ють, що всі підприємці настільки 
порядні і відповідальні люди, що 
не маючи договору оренди зе-
мельної ділянки, але фактично 
користуючись нею, самі прий-
дуть до міськради чи до ДФС 
і  поцікавляться куди і скільки 
вони мають сплачувати?

Ні, теоретично, звичайно, це 
можливо. В тій же Німеччині, на-
приклад, місцевий підприємець, 
швидше за все, так і зробив би. 
Тому, що в нього з державою (міс-

цевим самоврядуванням) зовсім 
інші відносини, ніж в українсько-
го підприємця. Тому, що будь-яка 
цивілізована держава бачить в 
підприємцеві не просто рівно-
правного партнера, а головну лю-
дину в країні, яка створює робочі 
місця і наповнює бюджет. 

Наші підприємці ставляться до 
держави точнісінько так само, як 
вона до них. Тож, чекати, що вони 
все кинуть і побіжать сплачувати 
податок, який можна не сплачу-
вати — марно. Це теж саме, що 
чекати від пасажирів, що вони 
кинуться сідати у великий авто-
бус, а не в швидкісну маршрутку 
лише тому, що він — муніципаль-
ний. Для того, щоб підтримати 
рідне комунальне підприємство. 
Або те ж саме, що чекати від 
українця, що він побіжить купу-
вати «Запорожець» лише заради 

того, щоб підтримати вітчизняно-
го виробника. 

Треба враховувати те, в якій 
країні ми живемо. Так от, якщо 
це взяти до уваги, то виникає 
наступне питання: може, в цьо-
му випадку претензії повинна 
пред’являти не міська рада до  
ТОВ «Електронні інновації», а 
ми, виборці, до міської ради?

Чому за два роки О. Момот 
разом з О. Рачинським, В. Кар-
повим, Б. Масюк та техпраців-
никами апарату виконкому не 
спромоглися надіслати листа 
ТОВ «Електронні інновації» з 
вимогою сплати за фактичне 
користування земельною ділян-
кою? Чим саме вони були так 
зайняті? Тим, що вишукували 
вільні земельні ділянки у місті 
для себе та потрібних людей та 
придумували підстави для відмо-
ви всім іншим? Що там з інвента-
ризацією землі, про яку було так 
багато розмов під час виборчої 
кампанії та одразу після виборів? 
Бо якби вона була проведена, то 
всі ті підприємства і підприєм-
ці, які опинилися в ситуації ТОВ 
«Електронні інновації» (а таких, 
мабуть, десятки, якщо не сотні), 
були б перед очима у О. Момо-
та і К°. І вони, пам’ятаючи, що 
втрачаються кошти громади, 
а не їх особисті, знайшли б 
можливість повідомити кори-
стувачів землі, що за землю 
потрібно платити. 

І ще одне питання: хто ці втра-
чені кошти поверне місту? На 
наш погляд, це повинні зробити, 
якраз, ті люди, з вини яких вони 
були втрачені: О. Момот і його 
підлеглі. Причому, з власної ки-
шені, а не з бюджету. 

Якщо, наприклад, мова йде 
про 11 тис. грн. щомісячно, які за 
два роки могло б заплатити місту 
ТОВ «Електронні інновації», то 
це виходить:

11 тис. грн. х 24 = 264 тис. грн.    
А скільки у Вишгороді таких 

компаній і підприємців? 
Отже, мова йде не про десятки 

тисяч і, навіть, не про сотні тисяч 
гривень. Мова йде про мільйони. 
Які вже втрачені містом в резуль-
таті злочинної бездіяльності ко-
манди О. Момота. 

Команди, яка просто не вміє і 
не бажає працювати на громаду 
міста.
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за «тінь Момота» М. Мельник, 
та землю для потрібних людей? 

 ЗЕМЛЯ ДЛЯ СВОЇХ 
І ПОТРІБНИХ ЛЮДЕЙ

Всі проекти рішень, в яких іде 
мова про виділення земельних 
ділянок фізичним особам, можна 
умовно розділити на дві групи: ті, 
які стосуються виділення землі 
під гаражами, і ті, в яких йдеться 
про віділення земельних ділянок 
фізичним особам під ті чи інші по-
треби. 

Кому пропонується надати до-
звіл на розробку проекту зем-
леустрою щодо виділення зе-
мельної ділянки цього разу?

А. С. Авагімяну — 0,10 га, вул. 
Глібова (№10);

Л. В. Аврамчук — 0,10 га, мікро-
район «Дідовиця» (№11);

Н. І. Білоус — 0,019 га, вул. Ме-
жигірського Спасу (№12);

С. Л. Вальчуку — 0,10 га, садів-
ничий часий «Дніпро» (№13);  

М. М. Гончаренко — 0,10 га, мі-
крорайон ГАЕС (№14);

Д. К. Ковіні — 0,0580 га, вул. 
Межигірського Спасу (№16);

Н. В. Корбановій — 0,15 га, вул. 
Шолуденка (№17);

І. Ю. Котляровій — 0,30 га, 
адреса не вказана (№18);

Л. В. Лещинській — 0,12 га, вул. 
Ватутіна (№19);

В. В. Луніну — 0,07 га, мікро-
район ГАЕС (№20);

Ю. С. Луценко — 0,10 га, мікро-
район ГАЕС (№21);

Я. М. Паламарчуку — 0,18 га, 
мікрорайон ГАЕС (№22);

О. М. Підлісному — 0,07 га, 
вул. Межигірського Спасу (№23);

О. В. Попову — 0,04 га, вул. Глі-
бова-Набережна (№25);

Л. В. Ремажевській — 0,06 га,  
вул. Калнишевського (№26);

Т. В. Ростовській — 0,05 га, мі-
крорайон «Дідовиця» (№27);

В. І. Сербіну — 0,03 га, вул. 
Шкільна (№29);

Т. І. Смілянській —  0,0300 га, 
вул. Глібова (№30);

В. С. Терещенку — 0,0456 га, 
вул. Шкільна (№31);

О. А. Чемерису — 0,10 га, адре-
са не вказана (№32);

В. О. Шевченку — 0,1040 га, 
вул. Межигірського Спаса (№33);

В. М. Школьній — 0,1100 га, 
вул. Межигірського Спаса (№34);

Е.В. Чурсіній, С.В.,Сафонову  Г. 
Ю. Сафоновій — 0,10 га, вул. Лу-
гова (№35);

А цим громадянам пропонуєть-
ся вже затвердити проект зем-
леустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки та передати її 
у власність:

А. В. Єремі — 0,10 га, 
(3221810100:01:027:6003), мікро-
район ГАЕС (№49);

О. І. Купріян — 0,10 га, 
(3221810100:01:027:6004), мікро-
район ГАЕС (№50);

Ю. С. Денисенку — 0,0820 га 
(3221810100:01:151:6020) зміна 
з ведення ОСГ на житлове будів-
ництво, вул. Гриненка (№51);

В. Н. Наконечному — 
0,0490 га, адреса не вказана, 
(3221810100:38:084:0220) для 
ОСГ (№52);

В. О. Сорочинській — 0,0505 

га, (3221810100:38:051:6002) для 
колективного садівництва, садів-
ничий масив «Дніпро», с/т «Ме-
жиріччя» (№53);

Н. О. Худолій — 0,10 га, 
(3221810100:01:247:6006),  для 
житлового будівництва, пров. 
Дніпровський (№54);

Т. Ф. Павленко — 0,10 га, 
(3221810100:01:104:6023) для 
ОСГ, мікрорайон ГАЕС (№55);

Г. В. Рожковському — 0,0463 
га, (3221810100:38:037:6001) для 
колективного садівництва, садів-
ничий масив «Дніпро», с/т«Вете-
ран-3» (№56);

В цьому списку одразу звертає 
на себе увагу така собі І. Ю. Кот-
лярова, яка попросила у міської 
ради 30 соток для ведення особи-
стого селянського господарства. 
Тим паче, що в проекті рішення 
щодо неї чомусь не була вказана, 
навіть, приблизна адреса. Біль-
ше того — на сайті міської ради 
були відсутні графічні матеріали, 
які б пояснювали депутатам та 
містянам де саме ця пані зібра-
лась вирощувати картопельку та 
помідори з огірочками. Чи якусь 
іншу городину. 

Звичайно, вже на першому за-
сіданні «земельної» комісії ми по-
цікавилися хто саме ця «засекре-
чена» пані. І отримали відповідь 
від голови комісії А. Шоки: «Жи-

телька міста Вишгорода».
Однак, ми пригадали, що у 

Вишгородському районному суді 
є суддя з точнісінько таким пріз-
вищем та ініціалами. З електрон-
ної декларації І. Котлярової ми 
дізналися, що вона раніше жила 
в Луганську, де в її сім’ї залиши-
лося (чи було) немало різної не-
рухомості. Отже, сім’я І. Котляро-
вої дійсно могла б перебиватися 
з хліба на воду і потребувати осо-
бистого селянського господар-
ства для матеріальної підтримки. 
Однак, з тієї ж декларації з’ясу-
валося, що Котлярових ніяк не 
можна віднести до найбідніших 
верств населення і вони, просто, 
таки, бідують. Судіть самі: Ірина 
Юріївна працює суддею, а в су-
дей, наскільки нам відомо, зар-
плата не така уже й маленька. 
Чоловік І. Котлярової теж не без-

робітний: працює, — можливо, 
працював до недавнього часу, 
оскільки його декларації за 2017 
р. ми не знайшли, — заступни-
ком прокурора Київської місцевої 
прокуратури №5 (раніше — про-
куратура Оболонського району 
м. Києва). Є у Котлярових де 
жити, є два автомобілі і дуже не-
поганих. Втім, це — тема окремої 
розмови... 

Але особливо нас вразив той 
факт, що, як нам повідомили наші 
джерела у міській раді, 30 соток, 
які просить І. Котлярова під ОСГ, 
накладаються на 48 соток, які 
нещодавно отримали кілька АТО-
вців у дуже мальовничому місці 
поряд з санною трасою. І що, на-
чебто, якісь люди від Ірини Юріїв-
ни пробували переконати одного 
з впливових представників «зе-
мельної» комісії в тому, що, мов-
ляв, «Ірині Юріївні потрібніше».

Ми, звичайно, в це не віримо. 
Не віримо — і все. І вас, шановні 
читачі, закликаємо не вірити. Ну, 
не може наш, український суд-
дя... Такими методами... 

Швидше за все, це — чутки, 
плітки і інтриги заздрісників.

Да, з приводу місця, де знахо-
дяться 30 соток, про які йдеться.          
Їх приблизне розташування на 
витягу з кадастрової карти міста 
позначене червоним прямокут-

ником. А щоб ви, шановні читачі, 
ще й могли уявити собі всю не-
вимовну чарівність цих місць 
та навколишніх краєвидів, ми 
сфотографували кілька новень-
ких будиночків навпроти. Які, як 
бачите, виросли там, де «розмі-
щуються й постійно діють органи 
МНС». Мабуть, в цих будиночках 
будуть мешкати рятувальники. 
А в просторих гаражах — збері-
гатися спецтехніка. Втім, і це — 
тема окремої розмови...

Доречі. Під час вивчення цих 
проектів рішень ми випадково 
натрапили на графічні матеріа-
ли, додані до проекту, в якому 
йдеться про можливе надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянсь-
кого господарства такому собі О. 
Чемерису. 

Олександр Анатолієвич Чеме-
рис виявився набагато скромні-
шим, ніж І. Котлярова і попросив 
лише 10 соток. Однак, як і в про-
екті рішення щодо І. Котлярової, 
в його проекті рішення теж від-
сутня адреса. Отже, вирахувати 
де саме знаходяться ці 10 соток, 
ми змогли лише наклавши його 
графічні матеріали на кадастро-
ву карту.

З’ясувалося, що вони — поряд 
з 30-ма сотками, які просить І. 
Котлярова. Це місце зображене 
на витягу з кадастрової карти 
чорним прямокутником. 

Наші джерела в прокуратурі ка-
жуть, що це — зовсім не випад-
ковий збіг. Оскільки Олександр 
Анатолієвич Чемерис є колегою  
чоловіка Ірини Юріївни — Віталія 
Вікторовича. Але працює у Виш-
городській міжрайонній прокура-
турі. 

Якщо це не так — ми наперед 
перепрошуємо у Олександра 
Анатолієвича. І готові в будь-я-
кому наступному номері, в 
будь-якому його місці розмістити 
правдиву інформацію про О. А. 
Чемериса та роз’яснення щодо 
цієї ситуації. А саме: 

— чи відомо йому чому в про-
екті рішення, де йдеться про на-
дання йому дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особи-
стого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,1000 га, 
вказано «яка розташована в м. 
Вишгород, Вишгородського рай-
ону, Київської області», але не 
вказано де сама знаходиться ця 
ділянка;

— чи відомо йому, чому ця 
ділянка знаходиться поряд з 
ділянкою, яку просить І. Ю. Кот-
лярова;

— чи вважає він за потрібне 
повідомити вишгородцям на-
скільки є скрутним становище 
його сім’Ї, можливо, він — батько 
одинак чи батько-герой, учасник 
АТО, інвалід дитинства чи праці 
і т. ін;

— чи готовий він повідомити 
де саме працює, якщо працює 
взагалі, чи може зареєєстрова-
ний, як безробітний і отримує від-
повідну соціальну допомогу. 

Ну, і будь-яку іншу інформа-
цію про себе і свої статки, яку О. 
А. Чемерис знайде необхідним 
повідомити. 

Щодо того чи голосувати за ці 
два проекти чи ні, нехай вирі-
шують депутати. Якщо, звичай-
но, впевнені, що тут все чесно 
й прозоро. І що І. Котлярова та 
О. Чемерис — саме ті мешканці 
Вишгорода, які вкрай потребують 
земельні ділянки, які вони про-
сять. І ніхто інший їх не потребує 
більше, ніж вони.  

...А ще на одному із засідань 
«земельної» комісії з’ясувалося, 
що серед перерахованих про-
хачів земельних ділянок є близькі 
родичі одного депутата і одного із 
працівників апарату міськвикон-
кому.

Цим депутатом виявився, як, 
мабуть, ви вже й самі здогада-
лися, шановні читачі, О. Кучмій. 
Той самий, якому, з легкої руки 
відомого борця з корупцією В. 
Дулапчія, ми присвятили цілий 
розворот в минулому номері. І 
який просто вражає своїми жит-
тєрадісністю і енергійністю. 

А було це так. Не менш жит-
тєрадісна й енергійна депутат В. 
Парчук, яка, як і О. Кучмій, не є 
членом «земельної» комісії, але, 
туди завжди приходить, і, на від-
міну від переважної більшості її 
членів, прискіпливо цікавиться 
хто саме потрапляє в прохачі 
земельних ділянок, а не задо-
вольняється тим, що «вони жи-
телі Вишгорода», відвідала друге 
засідання комісії. На першому її 
не було і, мабуть, тому О. Кучмій 
протягом всього засідання жар-
тував, веселився сам і веселив 
присутніх. А от під час другого 
засідання, О. Кучмій, мабуть, від-
чуваючи біду, сховався далеко в 
залі. Але це йому не допомогло. 
Коли члени комісії дійшли до 19-
го питання порядку денного, В. 
Парчук весело посміхнулася, по-
вернулася до зали, і, знайшовши 
поглядом О. Кучмія, невинно за-
питала: «Олеже, а чого це оця жі-
ночка, Лещинська, прописана за 
одною з тобою адресою?». «Це 
моя сестра», — буквально вида-
вив із себе О. Кучмій... 

Отже, сестра О. Кучмія Л. Ле-



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

Наші декларації
 

Телефон:
(Не застосовується)

Факс:
(Не застосовується)

Email:
(Не відомо)

 
Адреса юридичної

особи:
м. Вишгород

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

Кінцевий 
бенефіціарний 

власник (контролер) 
Юридична особа

Адреса 
та контакти 

юридичної особи

11.   Доходи, у тому числі подарунки:
Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Джерело доходу:
Дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна
Декларує:
Пещеріна Оксана
Сергіївна

Заробітна 
плата 

отримана 
за основним

 місцем 
роботи 

336400
Тип права:
Власність
Власник: 
Пещерін

А. Є.

ПЕЩЕРІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
(Продовження. Початок в №10(323) від 18.09.2018 р.)

8. Корпоративні права:
Загальна 

інформація
Ватість у 

грошовому
вираженні

% від 
загального

капіталу

Інформація
про право
на об’єкт

Найменування 
юридичної особи: 
ТОВ «Спортивне
Об’єднання «Молода
Країна»

Код ЄДР
36076713 
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 
Декларує:
дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна 

(не 
застосовуєть-

ся)

ТМ «Новое
время»

 

Власність:

Пещеріна 
О. С.

Найменування 
юридичної особи: 
Компанія 
«Новое Время» 

Код ЄДР
38730343
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 
Декларує:
Пещерін Андрій
Євгенович 

(не 
застосовуєть-

ся)
50

 

Власність:

Пещерін 
А. Є.

Найменування 
юридичної особи: 
Виробниче 
підприємство 
«ПЕЩЕРІН» 

Код ЄДР
36820911  
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 
Декларує:
дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна 

(не 
застосовуєть-

ся)
50

 

Власність:

Пещеріна 
О. С.

Найменування 
юридичної особи: 
Виробниче 
підприємство 
«Пещерін»  

Код ЄДР
25595247   
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 
Декларує:
дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна 

(не 
застосовуєть-

ся)
50

 

Власність:

Пещеріна 
О. С.

Найменування 
юридичної особи:
N.V. Handels GmbH
Найменування юри-

дичної особи (англій-
ською):
N.V. Handels GmbH
Ідентифікаційний 
номер:
367806t
Організаційно-
правова форма:
ТОВ
Країна реєстрації 
головного офіса:
Австрія
Пещерін
Андрій Євгенович

(не 
застосовуєть-

ся)
40

 

Власність:

Пещерін 
А. Є.

Найменування 
юридичної особи:
Женева Плюс 

Код ЄДР
38730338 
Організаційно-
правова форма:
ТОВ
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна
Пещерін
Андрій Євгенович

(не 
застосовуєть-

ся)

50

 

Власність:

Пещерін 
А. Є.

Найменування 
юридичної особи:
Пещерін 
Андрій Євгенович

Код ЄДР
2647414338
Організаційно-
правова форма:
Приватний
підприємець
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна
Пещерін
Андрій Євгенович

(не 
застосовуєть-

ся)

(не 
застосовуєть-

ся)

 

Власність:

Пещерін 
А. Є.

Найменування 
юридичної особи:
Пещерін Фуд 
Процесинг
Інженіринг 

Код ЄДР
41393060
Організаційно-
правова форма:
Приватний
підприємець
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна 
Пещерін А.Є.

(не 
застосовуєть-

ся)
50

 

Власність:

Пещерін 
А. Є.

Прізвище:
дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна 

Найменування 
юридичної особи: 
ТОВ «Спортивне
Об’єднання «Молода
Країна»

Код ЄДР
36076713 
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 

Телефон:
(Не застосовується)

Факс:
(Не застосовується)

Email:
(Не відомо)

 
Адреса юридичної

особи:
м. Київ, вул.

Червоноткацька,75

Прізвище:
Пещерін Андрій
Євгенович 

Найменування 
юридичної особи: 
Компанія 
«Новое Время» 
Найменування юр. 

особи (англійською):
LLC «NOVE VREMA 

COMPANY»
Код ЄДР
38730343
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 

Прізвище:
дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна 

Найменування 
юридичної особи: 
Виробниче 
підприємство 
«Пещерін»  

(Член сім’ї не надав
інформацію)   
Організаційно-
правова форма
ТОВ 
країна реєстрації
Україна 

Телефон:
(Не застосовується)

Факс:
(Не застосовується)

Email:
(Не відомо)

 
Адреса юридичної

особи:
м.Київ, вул. 

акедеміка Вільямса, 
6Д, оф.43 

Прізвище:
Пещерін Андрій
Євгенович 

Найменування 
юридичної особи:
N.V. Handels GmbH
Найменування юр. 

особи (англійською):
N.V. Handels GmbH
Ідентифікаційний 
номер: 367806t
Організаційно-
правова форма: ТОВ
Країна реєстрації 
головного офіса:
Австрія

Телефон:
(Не застосовується)

Факс:
(Не застосовується)

Email:
(Не відомо)

 
Адреса юридичної

особи:
м.Київ, вул. 

Марини Раскової, 17
 

Прізвище:
Пещерін Андрій
Євгенович 

Найменування 
юридичної особи:
Пещерін 
Андрій Євгенович
Код ЄДР
2647414338
Організаційно-
правова форма:
Приватний
підприємець
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна

Телефон:
(Не застосовується)

Факс:
(Не застосовується)

Email:
(Не відомо)

 
Адреса юридичної

особи:
м.Київ, Оболонський 

Проспект, 22В 

Прізвище:
Пещерін Андрій
Євгенович 

Найменування 
юридичної особи:
Пещерін Фуд 
Процесинг Інженіринг 
Код ЄДР
41393060
Організаційно-
правова форма:
Приватний
підприємець
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна

Телефон:
04423291142

 
Факс:

0442391141
 

Email:
[Не відомо]

 
Адреса 

юридичної особи:
м.Київ, вул. 

Миропільська, 13-Б

10. Нематеріальні активи:
Загальна 

інформація
Опис

об’єкта права
Вартість
активу

Право
на об’єкт

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 20.07.2016 р.
Прізвище: Пещерін
Андрій Євгенович

(не відомо)

Спільна 
власність

Відсоток, %: 
(Не застосо-

вується)
Пещерін

А. Є.

ТМ 
«Четвертое 
измерение»

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.06.2009 р.
Прізвище: Пещерін
Андрій Євгенович

(не відомо)

Спільна 
власність

Відсоток, %: 
(Не застосо-

вується)
Пещерін

А. Є.

ТМ 
«Молода 
країна»

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 11.05.2010 р.
Прізвище: Пещерін
Андрій Євгенович

(не відомо)
Власність
Пещерін

А. Є.

ТМ 
«Дальній 
кордон»

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.05.2011 р.
Прізвище: Пещерін
Андрій Євгенович

(не відомо)
Власність
Пещерін

А. Є.

Джерело доходу:
Пещерін Андрій
Євгенович
Декларує:
Пещерін Андрій
Євгенович

Дивіденди

38400
Тип права:
Власність
Власник: 
дружина
Пещеріна

О. С.

Джерело доходу:
Пещерін Андрій
Євгенович
Декларує:
Пещерін Андрій
Євгенович

Заробітна 
плата 

отримана 
за основним

 місцем 
роботи 

Тип права:
Власність
Власник: 
Пещерін

А. Є.

84502 

Джерело доходу:
Пещерін Андрій
Євгенович
Декларує:
Пещерін Андрій
Євгенович

Заробітна 
плата 

отримана 
за сумісни-

цтвом

Тип права:
Власність
Власник: 
Пещерін

А. Є.

120000 

Джерело доходу:
Пещерін Андрій
Євгенович
Декларує:
Пещерін Андрій
Євгенович

Дохід від 
зайняття 

підприємниць-
кою 

діяльністю

Тип права:
Власність
Власник: 
Пещерін

А. Є.

724000 

Джерело доходу:
Пещерін Андрій
Євгенович
Декларує:
Пещерін Андрій
Євгенович

Дохід від 
відчуження
рухомого 

майна (крім
цінних паперів
та корпора-
тивних прав)

Тип права:
Власність
Власник: 
Пещерін

А. Є.

42000 

Джерело доходу:
Дружина
Пещеріна Оксана
Сергіївна
Декларує:
Пещеріна Оксана
Сергіївна

Дивіденди
643000

Тип права:
Власність
Власник: 
дружина
Пещеріна

О. С.
13. Фінансові зобов’язання:

Загальна 
інформація

Особа, на 
користь якої
зобов’язання

Розмір Інформація
щодо 

поручителів
Вид зобов’язання:
Отримані кредити
Дата виникнення:

31.12.2017
Декларує:

Пещерін
Андрій Євгенович

Юр. особа, 
зареєстрова-

на в Україні
Найменуван-
ня: УкрСіббанк
Код в ЄДР: 

09807750

Розмір:
330000
Валюта:

UAH

Майнове 
забезпечен-
ня: земельна 
ділянка в м. 

Київ,
власник 
Пещерін 

А. Є.

Депутат обласної ради та губернатор:  

№11(324), вторник, 2 октября 2018 г.
Мой город...

6
Наші декларації



 

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

Мой город...
№11(324), вторник, 2 октября 2018 г. 7

чим далі, тим цікавіше і цікавіше...
ГОРГАН ОЛЕКСАНДР ЛЮБОМИРОВИЧ

ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОДА

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
дружина: Пещеріна Оксана Сергіївна
дружина: Лялька Ірина Сергіївна
син: Горган Любомир Олександрович
син: Горган Аскольд Олександрович
дочка: Лялька Катерина Олександрівна
3.3. Об’єкти нерухомості:

Загальна 
інформація

Вартість 
на дату набуття

Місце 
знаходження

Право 
на об’єкт

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

Кінцевий 
бенефіціарний

власник (контролер) 
Юридична особа

Адреса, контакти
 юридичної особи 

Від редакції:
І знову нам не вистачає місця, щоб ознайомити вас, 

шановні читачі із здобутками тепер уже очільника 
Київської області О. Горгана. Хоча, і тієї інформації, 
яка вже опублікована, достатньо для того, щоб зро-
бити деякі висновки. І визначити пряму залежність, 
наприклад, між цими здобутками і певним періодом 
перебування О. Горгана на тій чи іншій керівній по-
саді.  

Наприклад, з 31 березня 2015 р. по 28 жовтня 2016 
р. О. Горган працював головою Вишгородської РДА. 
Якраз в цей період, — через три місяці після призна-
чення президентом на цю посаду, а саме 26 червня 
2015 р., — в нього з’являється у Вишгороді житло-
вий будинок площею 206,5 кв. метрів. Випадковість? 
Можливо. Одне з двох: або президент при призна-
ченні врахував, що майбутній голова Вишгородської 
РДА почав будувати будинок у Вишгороді, або О. 
Горган почав зводити будинок вже після призначен-
ня. Так от, право на набуття цього будинку Любомир 
Лялька (як ми розуміємо, старший син О. Ляльки, 
хоча по-батькові він, чомусь, зазначений як «Васи-
льович») отримав 26 червня 2015 р. Це означає, що 
будинок, про який йдеться, мав би з’явитися в де-
кларації О. Горгана за 2015 р. Однак, в декларації за 
цей період (подана 29.10.2016 р.) він відсутній. 

В декларації за 2016 рік (подана 28.03.2017) його 
теж немає. І лише в декларації за 2017 рік (подана 
26.03.2018), витяги з якої ми публікуємо, з’являється 
цей будинок. Чому? 

А зазначення у декларації завідомо недостовірних 
відомостей, між іншим, тягне за собою адміністра-
тивну та кримінальну відповідальність.  

Тепер щодо вартості цього будинку на дату набут-
тя. Вона, згідно декларації, складає  438 тис. 710 грн. 
Доллар 26.06.2015 р., по курсу Нацбанку, коштував 
трохи більше 21-ї гривні. Іншими словами, Л. Лялька 
придбав (чи побудував) будинок у Вишгороді пло-
щею 206,5 кв. метрів за... 20 тис. 891 долар США.

Так от, у нас достовірність цієї інформації (та й не 
лише цієї), яка викладена у електронній декларації 
О. Горгана, викликає великі сумніви. Тому, що за 21 
тис. доларів США в 2015 р. можна було придбати, 
хіба,  9 соток землі під забудову в Осещині. А у Виш-
городі за такі гроші можна було придбати не більше 
5 соток «голої» землі. Втім, до історії цбого таємни-
чого будинку ми ще повернемося...

Об’єкт: житловий 
будинок
Дата набуття 
права: 31.07.2014 р.
Заг. пл. 405,6 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Калуш 
(Івано-

Франківська
 область)

1190326 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Об’єкт: житловий 
будинок
Дата набуття 
права: 13.05.2009 р.
Заг. пл. 54,7 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Ковалівка
(Драбівський

 район,
 Черкаська 
область)

46000  

 

Власність:
 Горган О. Л.

Об’єкт: житловий 
будинок
Дата набуття 
права: 24.10.2002 р.
Заг. пл. 40,3 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Київ 113400   

 

Власність:
 Горган О. Л.

Об’єкт: квартира 
будинок
Дата набуття 
права: 10.07.2002 р.
Заг. пл. 36,7 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Київ 62500   

 

Власність:
 дружина

Лялька І. С.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 09.07.2010 р.
Заг. пл. 2874 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Ковалівка
(Драбівський

 район,
 Черкаська 
область) 

(невідомо)   

 

Власність:
 Горган О. Л.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 09.07.2010 р.
Заг. пл. 2500 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Ковалівка
(Драбівський

 район,
 Черкаська 
область) 

(невідомо)   

 

Власність:
 Горган О. Л.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 20.03.2007 р.
Заг. пл. 1000 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Київ (невідомо)   

 

Власність:
 Горган О. Л.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 31.07.2014 р.
Заг. пл. 956 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Калуш
(Івано-

Франк і вськ а 
область)
 Україна

 

75074    

 

Власність:
 Горган О. Л.

Об’єкт: житловий 
будинок
Дата набуття 
права: 26.06.2015 р.
Заг. пл. 206,5 кв. м
Горган Олександр
Любомирович

Вишгород 438710   

 
Власність:

 Лялька 
Любомир

Васильович

4.   ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
Загальна 

інформація
Зв’язок із
суб’єктом

Місце 
знаходження

Інформація 
про власника

Об’єкт: гараж

Заг. пл. (невідомо)
Горган Олександр
Любомирович

Київ

Об’єкт 
повністю

або частково
 побудований
з матеріалів
 чи за кошти

суб’єкта 
декларування 

або члена
його сім’ї

 

Власність:
 Горган О. Л.

4. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)
Загальна 

інформація
Зв’язок із
суб’єктом

Х а р а к т е р и -
стика

Інформація 
про власника

Вид об’єкта:
Інше об’єктив для
фотокамери

Дата набуття права:
(Не відомо)

Горган Олександр
Любомирович

Торгова марка:
Canon
Назва

виробника:
Canon

Опис майна:
об’єктив Canon 
для фотокаме-

ри
 

(невідомо)
 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше фотокамера

Дата набуття права:
(Не застосовується)

Горган Олександр
Любомирович

Торгова марка:
Canon

Виробник:
Canon

Опис майна:
фотокамера

Canon
Час набуття 

права на майно:
(Не застосо-

вується) 

(невідомо)
 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше годинник

Дата набуття права:
(Не застосовується)

Горган Олександр
Любомирович

Торгова марка:
Carl F. Bucherer

Виробник:
Carl F.Bucherer
Опис майна:

годинник 
наручний 
чоловічий 

механічний 
Час набуття 

права на майно:
(Не застосо-

вується) 

(невідомо)
 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше годинник

Дата набуття права:
(Не застосовується)

Горган Олександр
Любомирович

Торгова марка:
Zenith

Виробник:
Zenith

 Опис майна:
годинник 
наручний 
чоловічий 

механічний
  Час набуття 

права на майно:
(Не застосо-

вується) 

(невідомо)
 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше карабін

Дата набуття права:
03.01.2017 

Горган Олександр
Любомирович

Торгова марка:
Blaser

 Виробник:
Blaser

Опис майна:
Карабін Blaser

 R8 Professional
Camo 

102332 

 

Власність:
 Горган О. Л.

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Вид об’єкта:
Автомобіль 
легковий
 Дата набуття права:
23.03.2015
 Горган Олександр
Любомирович

Марка:
Volkswagen

Модель:
Transporter
Рік випуску:

2010
 

480000 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Автомобіль 
легковий
 Дата набуття права:
07.08.2006 р.
 Горган Олександр
Любомирович

Марка:
Mitsubishi
Модель:
Lancer

Рік випуску:
2006 

107500

 

Власність:
 дружина

Лялька І. С.

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Автомобіль 
легковий
 Дата набуття права:
14.12.2010 р.
 Декларує:
дружина Лялька
Ірина Сергіївна 

Марка:
Subaru

 
Модель:
Forester

 
Рік випуску:

2004 

112000

Вид об’єкта:
Автомобіль 
легковий
Дата набуття права:
08.11.2016 р.
Горган Олександр
Любомирович

Марка:
TOYOTA
Модель:

Land Cruiser 
200

 Рік випуску:
2014

955948 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше
Велосипед спортив-

ний шосейний
Дата набуття права:
02.11.2012 
Горган Олександр
Любомирович

Марка:
Specialized

Модель:
Tarmac 

S4 Ultegra
Рік випуску:

2012

44000 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше
Велосипед спортив-

ний шосейний
 Дата набуття права:
20.11.2013 р.  
Горган Олександр
Любомирович

Марка:
Argon 18
Модель:

E-118 
Ultegra Di2
Рік випуску:

2013

107000 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше
Велосипед 
туристичний
 
Дата набуття права:
20.12.2013 р.  

Горган Олександр
Любомирович

Марка:
BMW

 
Модель:

Cruise M-Bike
 

Рік випуску:
2013

13000 

 

Власність:
 Горган О. Л.

Вид об’єкта:
Інше
Каяк експедиційний
 Дата набуття права:
10.03.2008 р.  
Горган Олександр
Любомирович

Марка:
RTM

 Модель:
Oсean Quatro

Angler
Рік випуску:

2008

11000 

 

Власність:
 Горган 
О. Л.

Вид об’єкта:
Інше
Байдарка спортивна
 Дата набуття права:
15.04.2013 р.  
Горган Олександр
Любомирович

Марка:
Point 65 N
Модель:

ХР18 Spyder
 

Рік випуску:
2012

35000 

 

Власність:
 Горган 
О. Л.

8. Корпоративні права:
Загальна 

інформація
Ватість у 

грошовому
вираженні

% від 
загального

капіталу

Інформація
про право
на об’єкт

Найменування 
юридичної особи:
Товариство з обме-

женою відповідальні-
стю «Юридична фір-
ма «ЮСТІНІАН»
Код в ЄДР: 20419913
Організаційно-право-

ва форма: ТОВ 
Країна реєстрації го-

ловного офіса:
Україна
Горган Олександр
Любомирович

810 100

 

Власність:
 Горган 
О. Л.

Горган Олександр
Любомирович

ТОВ «Юридична
фірма «ЮСТІНІАН»
Найменування юр.
особи (англійською):
«Law firm «JUSTINIAN»
LTD 
Код в ЄДР: 20419913
Організаційно-правова
форма: ТОВ 
Країна реєстрації 
головного офіса:
Україна

Телефон:
(Не застосовується)

 Факс:
(Не застосовується)

 Email:
(Невідомо)

 Адреса юридичної 
особи:

07400, Київська
 обл., м. Бровари,

 вул.Кірова, 32
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 4-5)

Феміда

щинська знайшла (мабуть, не без 
допомоги брата) собі діляночку 
на вулиці Глібова. Недалеко від 
Храму Бориса і Гліба. Площею 12 
соток. Правда, де саме, як повідо-
мили члени комісії, які виїздили 
на місце, ніхто так і не зрозумів. 
«Десь там, — махнув рукою на-
право землевпорядник, коли всі 
зупинися на вул. Межигірського 
Спасу, приблизно в тому місці, де 
починається кладовище...

А працівником міськвиконко-
му, близька родичка якого теж 
претендує на земельну ділян-
ку, виявився начальник відділу 
державного архітектурно-бу-
дівельного контролю А. Марце-
вой. Йдеться про проект рішен-
ня «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. 
Худолій Н. О.». Як з’ясувалося, 
Надія Олександрівна Худолій є 
бабусею дружини А. Марцевого 
К. Марцевой.

Надія Олександрівна Худолій 
звернулася до міської ради з 
проханням затвердити проект 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передати 
їй у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га, (кадастровий 
номер 3221810100:01:247:6006) 
для будівництва і обслуговуван-
ня жилого будинку, господарсь-

Чи проголосують депутати
за «тінь Момота» М. Мельник,
зміни до «автобусної» програми
та землю для потрібних людей? 

45-та сесії міськради

ких будівель і споруд (присадиб-
на ділянка), яка розташована в 
м. Вишгород, пров. Дніпровський.

Ми знайшли цю ділянку на ка-
дастровій карті. І з’ясували, що 
її цільове призначення, як це не 
дивно, прямо пртирічить Генпла-
ну забудови нашого міста. Спра-
ва в тому, що, принаймні, поло-
вина ділянки знаходиться в зоні 
прибережної  захисної смуги. Де 
будь-яке капітальне будівництво 
заборонено.

 Втім, знову ж, таки, підтриму-
вати чи не підтримувати виділен-
ня 12 соток сестрі О. Кучмія і 10 
соток родичці К. Марцевого — це 
справа совісті депутатів. Якщо 
вони вважають, що Л. Лещинська 
та Н. Худолій більше всіх інших 
вишгородців потребують цих зе-
мельних ділянок, то, хай, звичай-
но, голосують «за». От, тільки, 
потрібно було б, щоб їх виборці 
їх теж в цьому виборі підтрима-
ли. Бо дуже вже часто, на жаль, 
вибір звичайних вишгородців не 
те, що відрізняється від вибору 
депутатів, а прямо йому протирі-
чить...

На жаль, ми розповіли далеко 
не все, що хотіли. Сподіваємось, 
розповімо більше вже після 
сесіїї. І нагадуємо: чим більше в 
сесійній залі буде людей — тим 
кращими будуть депутатські рі-
шення!

Редакція газети 

144 тисячі гривень боргу
повинен виплатити 
М. Кочелісовій О. Момот. 
Особисто. І не з бюджету, 
а з власної кишені

Ця історія тягнеться вже більше року.
Розпорядженням міського голови О. Момота №111 від 26 трав-

ня 2017 року про звільнення головного редактора газети «Виш-
город» М. Кочелісову було звільнено з посади за прогул без по-
важних причин.

М. Кочелісова звернулася до суду.
Рішенням Вишгородського районного суду від 15.02.2018 р. 

у цивільній справі №363/2418/17 за позовом Кочелісової Ма-
рини Юріївни до Вишгородської міської ради, третя особа — 
Комунальне підприємство «Редакція газети «Вишгород» «Про 
визнання незаконним та скасування рішення про накладення 
дисциплінарних стягнень у вигляді доган і розпорядження про 
звільнення, про поновлення на роботі» було відмовлено в за-
доволенні позову повністю.

Однак, М. Кочелісова оскар-
жила це рішення в апеляційній 
інстанції. 

Постановою Апеляційного суду 
Київської області від 14 серпня 
2018 р. рішення Вишгородського 
районного суду Київської області 
від 15.02.2018 р. було скасовано 
та прийнято нове рішення, яким 
позов було задоволено повністю:

— визнано незаконними розпо-
рядження Вишгородської міської 
ради №83 від 4 травня 2017 року 
та №89 від 10 травня 2017 року 
про застосування дисциплінар-
ного стягнення до головного 
редактора КП «Редакція газети 
«Вишгород» М. Кочелісової;

— визнано незаконним та ска-
совано розпорядження Вишго-
родської міської ради №111 від 
26 травня 2017 р. про звільнення 
М. Кочелісової за прогул без по-
важних причин.

— поновлено М. Кочелісову  
на посаді головного редактора 
Комунального підприємства «Ре-
дакція газети «Вишгород»;

— стягнуто з Вишгородської 
міської ради на користь М. Ко-
челісової середній заробіток за 
час вимушеного прогулу у розмірі 
144 тис. 760 грн. 63 коп.

На одній із останніх сесій М. 
Кочелісова у своєму виступі пові-
домила присутніх про те, що зби-
рається працювати на своїй по-
саді лише до Нового року. 

Міський голова О. Момот, із 
свого боку, привселюдно пообі-
цяв М. Кочелісовій негайно ви-
платити кошти, про які йдеться. 
Правда, при цьому не уточнив — 
з бюджету чи із власної кишені. 
На наше тверде переконання він 
мав би виплатити ці кошти М. Ко-
челісовій саме із власної кишені. 
Оскільки саме він був ініціатором 
всіх «ігрищ» навколо цього звіль-
нення. Про які ми ще розповімо 
детальніше в наступних номерах 
нашої газети.

Однак, повернемось до обіцян-
ки О. Момота. 

Замість грошей М. Кочелісова 
кілька днів тому отримала від 
міської ради копію документу під 
назвою «Заява про відстрочення 
рішення суду». Яка була направ-
лена до Вишгородського райсуду. 

Чим саме міська рада обгрун-
товує свою позицію? Ось деякі 
витяги із заяви, про яку йдеться:

«Згідно з матеріалами спра-
ви позивач не працювала у від-
повідача, вона працювала в 
комунальному підприємстві 
«Редакція газети «Вишгород» 
на посаді головного редактора.

Пункт 4.6. Статуту підприєм-
ства передбачає, що керівником 
структурного підрозділу під-
приємства — Редакція газети 
«Вишгород» є Головний редак-

тор.
Отже, у позивача існували 

трудові відносини безпосеред-
ньо з Комунальним підприєм-
ством «Редакція газети «Виш-
город», і саме останнє платило 
їй заробітну плату.

Частиною третьою стат-
ті 96 ЦК України передбачено, 
що засновник юридичної особи 
не відповідає за зобов’язаннями 
юридичної особи, крім випадків 
встановлених установчими до-
кументами та законом.

Відповідно до частин першої, 
другої статті 176 ЦК України, 
держава не відповідає за зо-
бов’язаннями створених нею 
юридичних осіб та юридичні 
особи, створені державою, не 
відповідають за зобов’язаннями 
відповідно держави.

Статутом Комунального під-
приємства «Редакція газети 
«Вишгород» не передбачена від-
повідальність засновника за зо-
бов’язаннями юридичної особи.

Відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про оплату праці» дже-
релом коштів на оплату праці 
працівників госпрозрахункових 
підприємств є частина доходу 
та інші кошти, одержані внаслі-
док їх господарської діяльності.

В статті 21 КЗпП України за-
конодавець зазначив, що сто-
ронами трудового договору є 
працівник та власник підприєм-
ства, установи, організації або 
уповноважений ним орган, або 
фізична особа, фактично визна-
чивши останніх роботодавця-
ми.

Поняття «роботодавець» 
наведене в пункті 14.1.222. 
статті 14 Податкового кодек-
су України, як юридичної особи 
(її філії, відділення, іншого ві-
докремленого підрозділу чи її 
представництва), або самозай-
нятої особи, яка використовує 
найману працю фізичних осіб 
на підставі укладених трудових 
договорів (контрактів) та несе 
обов’язки із сплати їм заробіт-
ної плати, а також нарахування, 
утримання та сплати податку 
на доходи фізичних осіб до бюд-
жету, нарахувань на фонд опла-
ти праці, інші обов’язки, перед-
бачені законами.

Оскільки трудове законо-

давство України не містить 
визначення поняття «власник 
підприємства, організації або 
установи», то усунення від-
повідних суперечностей при 
визначенні сторони роботодав-
ця при стягненні заробітку за 
час вимушеного прогулу здійс-
нюється через вироблені прак-
тикою правозастосування пра-
вила...».

Далі міськрадівські юристи по-
силаються на судову практику і 
науковців, які «стверджують, 

що роботодавцем в схожих пра-
вовідносинах виступає саме 
комунальне підприємство, а не 
його засновник в особі міської 
ради, і тому стягнення заробіт-
ної плати за час вимушеного 
прогулу на користь працівни-
ка комунального підприємства 
не може провадитися з міської 
ради».

Іншими словами: ми — не «при 
ділах», нехай комунальне під-
приємство виплачує те, що там 
комусь заборгувало... 

Окрім цього юристи міської 
ради вважають, що суд, прий-
маючи рішення про виплату М. 
Кочелісовій боргу по зарплаті, 
включив туди податок на доходи 
фізичних осіб та військовий збір, 
а також  єдиний соціальний вне-
сок. А для того, «щоб роботода-
вець міг здійснювати відповідні 
виплати, він має завчасно згідно 
з ст. 24 Кодексу законів про пра-
цю та Постановою КМУ №413 
від 17.06.2015р. зареєструвати 
відомості про такого працівни-
ка в територіальних органах 
Державної фіскальної служби за 
місцем обліку їх як платника єди-
ного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне стра-
хування...».

Отже, вони просять суд (ци-
тую): «Відстрочити виконання 
постанови Апеляційного суду 
Київської області від 14 серпня 
2018 року у справі №363/2418/17 
за позовом Кочелісової Марини 
Юріївни до Вишгородської місь-
кої ради, третя особа — Кому-
нальне підприємство «Редакція 
газети «Вишгород» про визнан-
ня незаконним та скасування 
рішення про накладення дисци-
плінарних стягнень у вигляді 
доган і розпорядження про звіль-
нення, про поновлення на роботі 
на строк 10 місяців».

Не погоджуючись із цією зая-
вою, М. Кочелісова надала суду 
відзив на заяву, в якій просить ві-
мовити в її задоволенні. На яких 
підставах — розповімо в наступ-
норму номері. 

...Судове засідання по цій 
справі було призначене на 28 ве-
ресня. Однак, його перенесли на 
5 жовтня. 

Наш кор.
(Далі буде)


