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Повний абзац!

Будівництво багатоповерхівки на території
міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату районної ради ініціював О. Момот, 
а «благословила» більшість міської ради
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Бражнікова Т. О. 
Булгакова Г. В.
Дрьомін Ю. Б.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В. 
Костюченко В. П. 
Кравченко М. М.
Кучмій О. В.               
Лісогор В. Ю. 
Лісогор О. Я. 
Макаренко М. В. 
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Поліщук О. Г.
Попов Ю. П.               
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М. 
Сардак В. І.               
Семенов О. І.
Сербін А. В. 
Черняхівський О. А. 
Шока А. М. 
Шубка В. В.               
Шубко І. В.
Тютюнник А. В.

Результати поіменного 
голосування по рішенню №10/6
«Про затвердження Положення

про порядок підготовки 
та проведення інвестконкурсів 

щодо будівництва, реконструкції 
об’єктів житлового, нежитлового 

призначення та соціальної
інфраструктури від 28.04.2016 р. 

Про затвердження Положення про порядок 
підготовки та проведення інвестиційних
конкурсів щодо будівництва, реконструкції
об’єктів житлового, нежитлового 
призначення та соціальної інфраструктури 
м. Вишгород  

З метою створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяль-
ності на території міста, забезпечення збалансованого економічного та соціального 
розвитку міста, відповідно до ст.319, ст.327 Цивільного кодексу України, ч.1 ст.4, 
ч.ч.1, 2 ст.5 Закону України «Про інвестиційну діяльність», керуючись ч.1 ст.18, ст.26, 
ч.1. ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирі-
шила:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та проведення інвестиційних 
конкурсів щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призна-
чення та соціальної інфраструктури м.Вишгород (додається).

2. Установити, що процедури, розпочаті до набрання чинності цього рішення, 
закінчуються відповідно до рішень, на підставі яких вони були розпочаті.

3. Положення набуває чинності з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Виш-

городської міської ради з питань законності, депутатської етики, контролю за вико-
нанням  рішень ради та її виконавчого комітету.

Т.в.о. міського голови                                   Т. Бражнікова 

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята позачергова сесія VII скликання

РІШЕННЯ

28 квітня 2016 року                                                                                       №10/6

В минулому номері нашої газети в матеріалі «Доборолися: О. 
Момот так самовіддано воював із забудовниками, що замовником 
чергової багатоповерхівки стала міська рада в особі КП «Коорди-
наційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської 
міської ради»...» ми розповіли, що замовником будівництва черго-
вої двохсекційної багатоповерхівки (мінімум — 16 поверхів), яку 
планується побудувати на частині території Комунального закладу 
Вишгородської районної ради «Вишгородський міжшкільний на-
вчально-виробничий комбінат», стало КП «Координаційний центр 
з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради».  
А, також, — що з цим будівництвом вже все вирішено: видані місто-
будівні умови і обмеження, готовий проект, залишається лише при-
брати кудись капітальні гаражі, автоестакаду та спеціально облад-
наний для учбової їзди автодром. 

Ми, також, розповіли, що представники громадськості, фактич-
но, зірвали громадські «екослухання» проектантів із замовником 
по цьому будинку, оголошення про які було, чомусь, розміщено в 
малотиражній районній газеті «Слово», а не в міській комунальній 
газеті «Вишгород», яка виходить лише на місто 13-тисячним накла-
дом.    

Особисто в мене немає жодних 
сумнівів, що після виходу цього 
матеріалу, як і після виходу інших 
критичних матеріалів на адресу 
«молодої команди О. Момота», він 
сам та його адепти знову звинува-
тять мене в тому, що матеріал «за-
мовний», бо ж я «ніколи просто так 
нічого не пишу», а завжди  «вико-
ную чиюсь злу волю за великі гро-
ші». А в цьому випадку — звинува-
тять тим паче, оскільки я не вказав 
головну «фішку», яку придумали 
О. Момот і К° — яку величезну ко-
ристь місту принесе будівництво 

цієї 16-типоверхівки. 
Ну, вибачте на слові, дебіль-

ні зауваження щодо «замовних» 
матеріалів залишу на совісті їх 
авторів, а от щодо «величезної ко-
ристі» згаданого будинку зокрема 
і «всіх продуктів життєдіяльності» 
інвесткомісії міськвиконкому зага-
лом, постараюся розставити всі 
крапки на «і».

Так от, головна «фішка» в тому, 
що інвестор, а, саме, таке собі 
ТОВ «ТБК «ЛІДЕР», якого в резуль-
таті проведеного інвестконкурсу 
ретельно відібрала наша інвест-

комісія серед величезної кількості 
забудовників, окрім 4% «відстіб-
не» місту ще 15 млн. грн. 

От, заради цих 15-ти мільй-
онів вся ця «музика» і затівалася. 
Мається на увазі — інвесткомісія, 
положення про неї і, як влучно вис-
ловилася А. Петрова в Facebook, 
«всі продукти її життєдіяльності». 

ЯК ВСЕ ЦЕ ПОЧИНАЛОСЯ
...А все це почалося, як я розумію, 

одразу після обрання О. Момота 
міським головою. Вже через кіль-
ка місяців після виборів, а, саме, 
28 квітня 2016 р., він виніс на 10-
ту сесію міськради проект рішення 
під назвою «Про затвердження По-
ложення про порядок підготовки та 
проведення інвестиційних конкур-
сів щодо будівництва, реконструк-
ції об’єктів житлового, нежитлового 
призначення та соціальної інфра-
структури м. Вишгород». «За», як 
бачите, проголосувало 28 депу-
татів. Утримався один М. Підвисо-
цький. Проти — жодного.

В принципі, тут, начебто, й немає 
за що лаяти наших обранців. Ну, 
дійсно, що ж поганого в тому, що 
інвестори будуть заходити в місто 
не по знайомству, всякими «ліви-
ми» шляхами, а прозоро й відкри-
то? Тим паче, що О. Момот завжди 

Если учитель, застав учеников за дракой, не разбираясь, объяв-
ляет виноватыми обоих, ему надо запретить учительствовать.

Полицейского, который забирает в участок двух участников дра-
ки, а потом выпускает зачинщика, нужно не просто увольнять, а са-
жать в тюрьму.

Судье, посадившего подвергшегося ограблению за то, что он, 
защищая себя и свою семью, покалечил грабителя, нужно давать 
пожизненное. 

Никогда не стоит забывать, что именно вор, в случае опасности,  
громче всех кричит «Держи вора!». Зло всегда не просто лжет, пы-
таясь провоцировать, нападать первым, действуя нагло, подло и 
исподтишка, а еще и всегда пытается выдавать себя за добро. Или, 
хотя бы, встать рядом с добром в надежде, что их перепутают.

Сегодня журналисты, практически, всех телеканалов кричат о 
«войне антикоррупционеров в Украине», смакуя подробности скан-
дала в НАПК и его последствиях. Рассуждая о том, что «антикор-
рупционеры грызутся между собой, доказывая друг другу кто из 
них могущественнее», что это «война самолюбий» и т. п. Прогнози-
руя, что завтра «в эту войну втянется и только что созданное гос-
бюро расследований».

Цель всех этих спекуляций — двоякая. С одной стороны — дис-
кредитировать саму идею борьбы с коррупцией.  С другой — дис-
кредитировать и уничтожить НАБУ вообще и его главу А. Сытника 
в частности. 

Дело в том, что никакой «войны антикоррупционеров в Украине» 
нет и быть не может по той простой причине, что реальных анти-
коррупционных «контор» у нас, практически, не существует. Анти-
коррупционными расследованиями занимается, фактически, одно 
НАБУ, да и то, пока, безрезультатно. Поскольку эти расследования 
не заканчиваются судебными сроками для коррупционеров. Все 
остальные «антикоррупционные органы», — от САП до НАЗК, — 
успешно эту борьбу имитируют, в действительности, любыми пу-
тями «отмазывая» коррупционеров от наказания. Самое смешное 
то, что всю эту работу координирует ГПУ «им. Ю. Луценко» по пря-
мым указаниям АП. Скорее всего, к делу защиты коррупционеров 
от НАБУ скоро подключится и госбюро расследований. 

По другому быть просто не может, пока центр коррупции находит-
ся в президентском кабинете.

Что касается «антикоррупционного суда», о котором так много 
говорится в последнее время, то даже если бы он и был создан, и 
туда попали бы честные и принципиальные судьи (что невозмож-
но по определению, пока этот процесс контролируется АП и лично 
П. Порошенко), то работал бы он, примерно, так же, как и НАБУ. С 
той лишь разницей, что, учитывая специфику работы суда, кото-
рая, как известно, может заканчиватся конкретными сроками для 
конкретных преступников, такие судьи не просто испытывали бы 
страшное давление и их не просто пытались бы дискредитировать. 
Их бы элементарно запугивали и убивали, жестоко расправляясь и 
с ними самими, и с их семьями. И, при существующем режиме, в 
условиях, когда все правоохранительные органы контролируются 
АП, вряд ли кто-то сумел бы их защитить.

Как показала история с избиением и выдворением из страны 
четырех сторонников М. Саакашвили, — Тамаза Шавшишвили, Зу-
раба Цинцадзе, Вано Надирадзе и Мамуки Абшидзе, грузинов по 
национальности, защищавших Украину от российских агрессоров,  
П. Порошенко при угрозе его власти не остановится ни перед чем. 
А реальная борьба с коррупцией как раз угрожает его власти, кото-
рая вся построена именно на коррупции.   

А то, что рассказала бывшая сотрудница НАПК Анна Соломатина, 
— что НАПК не является самостоятельным органом, что фальси-
фицирует результаты проверок электронных деклараций и управ-
лятся куратором из АП... Все это и так было всем известно. Причем, 
с какой целью создается этот «антикоррупционный» орган, было 
понятно еще тогда, когда его созданием занялся А. Яценюк, пропих-
нув в его руководители свою бывшую учительницу. 

Так что никакой «войны антикоррупционных ведомств» у нас нет 
и быть не может. В стране, где имитируется все, — от строитель-
ства независимого и демократического государста и его институ-
тов до войны с агрессором, который, в действительности, являет-
ся единомышленником и партнером президента и его окружения, 
— имитируется и борьба с коррупцией. Которая является основой 
и главным условием существования нынешнего режима. 

В. Борзовец 

«Войны антикоррупционных
ведомств» нет. Потому, 
что нет самих ведомств...

Точка зору
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Ю. Дерев’янко: «Будемо боротися 
у юридичній площині» 

Держдеп США 
прокоментував 
видворення
з України 
громадян Грузії

Призначення

Полный абзац...

 Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 
з України до Тбілісі було примусово 
повернуто громадян Грузії Михай-
ла Абзіанідзе, Давида Макішвілі, 
Георгія Рубашвілі. Після того 
екс-президент Грузії, лідер партії 
«Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі 
на своїй сторінці у Facebook заявив 
про «викрадення на вулиці» та ви-
дворення його колишнього охорон-
ця Рубашвілі, водія та його сорат-
ника Макішвілі. 

Сьогодні уповноважений Верхов-
ної Ради з прав людини Валерія 
Лутковська заявила, що примусове 
повернення 21 жовтня трьох гро-
мадян Грузії до Тбілісі було здійс-
нено з порушенням процедури. 

17 листопада СБУ спільно з На-
цполіцією, міграційною та прикор-
донною службами України видво-
рили на батьківщину ще вісьмох 
громадян Грузії. В СБУ заявили, 
що іноземців вислали через веден-
ня ними діяльність, що суперечить 
інтересам національної безпеки 
України. 

За даними народного депутата 
України Юрія Дерев’янка, до Грузії 
повернули журналіста Тамаза 
Шавшишвілі, колишнього охоронця 
екс-президента Грузії Міхеїла Саа-
кашвілі Зураба Цинцадзе, учасника 
АТО та активіста «Руху визволен-
ня» Вано Надірадзе і грузинського 
офіцера Мамуку Абашидзе. 

У Державному департаменті 
Сполучених Штатів Америки 
прокоментували видворення з 
України громадян Грузії. Про це 
повідомляє «Голос Америки».

«Ми переконані у важливості 
того, щоб Україна уникала дій 
у царині верховенства права, 
які можуть видатись політично 
мотивованими», — заявив пред-
ставник Державного департа-
менту США у відповідь на запит 
Грузинської служби «Голосу 
Америки». 

22 листопада суддя Печерсь-
кого суду Олеся Батрин зобов’я-
зала Генпрокурора Ю. Луценка 
внести в ЄРДР запис і розслі-
дувати справу незаконного ви-
крадення 21 жовтня 2017 року 
Давіда Макішвілі, Міхеіла Аб-
зіанідзе та Георгія Рубашвілі.

Чоловіків з мішками на голові 
та зі зв’язаними кінцівками доста-
вили літаком Національної гвардії 
в Тбілісі. Видворення відбулось 
без рішення суду, без постанови 
про адміністративний арешт, без 
будь-яких інших юридичних до-

В. Лутковская: «Граждан Грузии 
депортировали из Украины 
с нарушениями...»

По словам Лутковской, было 
открыто производство против за-
держанных 21 октября и 17 ноября 
граждан Грузии.

Она напомнила, что 21 октября в 
рамках проведения операции «Ми-
грант» полиция задержала трех 
граждан Грузии, которые находи-
лись в Киеве с нарушением мигра-
ционного законодательства.

«Предварительно это Абзинаид-
зе, Макишвили и Арбашвили. Нет 
подтверждения, что Миграционная 
служба оповестила этих граждан, 
что они должны покинуть страну», 
- отметила Лутковская.

По словам омбудсмена, в день 
задержания, 21 октября, задер-
жанные были выдворены на терри-
торию Грузии самолетом, который 
находится в распоряжении право-
охранительных органов.

«Решение о принудительном вы-
дворении может быть обжаловано 
в суде, но такой возможности этим 
гражданам не предоставили, что 
является нарушением», — сказала 
Лутковская.

Она также отметила, что задер-
жанным не дали возможности вос-
пользоваться услугами адвоката 
или переводчика. 

«Им запрещено возвращаться 

Уполномоченный Верхов-
ной Рады по правам человека 
Валерия Лутковская заявила, 
что выдворение граждан Грузии 
из Украины происходило с 
нарушениями законодательства 
и европейских конвенций. Об 
этом она сказала сегодня на 
пресс-конференции, сообщает 
Hromadske.

сюда в течение 3 лет. Нарушена 
статья 5 Европейской конвенции. 
Не были соблюдены законные про-
цедуры», — добавила Лутковская. 

Она заявила, что будет требо-
вать реакции на это со стороны 
Генпрокуратуры. 

17 ноября в МВД сообщили о 
задержании и депортации из Укра-
ины группы иностранцев, которые 
якобы причастны к деятельности 
криминальных группировок и на-
ходились на территории страны 
незаконно.

Также сообщалось, что Нацполи-
ция, СБУ, Миграционная служба и 
пограничники совместными усили-
ями в тот же день, 17 ноября, вы-
дворили из Украины восемь ино-
странных граждан, деятельность 
которых «противоречит интересам 
обеспечения национальной безо-
пасности».

Экс-губернатор Одесской обла-
сти Михаил Саакашвили и депутат 
Юрий Деревянко заявили о похи-
щении в Киеве граждан Грузии. По 
их информации, речь идет об опе-
раторе телеканала Рустави-2 Та-
мазе Шавшишвили, добровольце 
АТО Вано Надирадзе, бывшем ох-
раннике Саакашвили Зурабе Цин-
цадзе, а также Мамуке Абшидзе.

кументів, повідомляє у Фейсбуці 
нардеп від Прикарпаття Юрій Де-
рев’янко.

«Луценко вважає, що все в ме-
жах закону — навіщо порушувати 
справу. А якщо б самому Луценку 
кинули мішок на голову і відправи-
ли кудись подалі від України? Це 
теж було б законно? Ми будемо 
боротися і в юридичній площині, і в 
будь-який інший спосіб — щоб від-
повідальні особи у владі та «право-
охоронці», які виконують злочинні 
накази влади, були покарані», — 
відзначив нардеп.

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення 
Романа Труби директором Держбюро розслідувань України 

Глава держави зазначив, що 
чекає від керівника ДБР забез-
печення «повної незалежності» 
відомства. У свою чергу Тру-
ба пообіцяв відновити довіру 
українців до правоохоронної си-
стеми

Указ про призначення дирек-
тором Державного бюро розслі-
дувань Романа Труби підписав 
президент Петро Порошенко. 
Про це повідомляє прес-служба 
очільника держави.

Під час особистої зустрічі із ново-
призначеним директором ДБР По-
рошенко привітав його та зазначив, 
що «це надзвичайно відповідальна 
посада, оскільки є частиною ре-
форми органів прокуратури», іні-
ційованої президентом.

Порошенко додав, що чекає від 
голови ДБР забезпечення «повної 
незалежності» відомства. У свою 
чергу Труба пообіцяв відновити 
довіру українців до правоохоронної 

системи.
«Головне, щоб в Україні повірили 

в реалізацію принципу справедли-
вості та невідворотності покаран-
ня. І цього можна буде досягнути 
лише професійною наполегливою 
роботою, новими методами, а та-
кож політичною незаангажовані-
стю», — наголосив він.

Зазначимо, що конкурсна комісія 
вибрала Р. Трубу на посаду дирек-
тора ДБР. Його підтримала біль-

шість членів комісії.
З 1997 р. Труба працював в ор-

ганах прокуратури, зокрема, у 
Львівської області. За часів генпро-
курорства О. Махніцького Труба 
посів посаду заступника начальни-
ка Головного слідчого управління 
— начальника управління з розслі-
дування особливо важливих справ 
Генпрокуратури. Коли ГПУ очолив 
В. Шокін, Труба був понижений 
на посаді і звільнився. На момент 

обрання директором ДБР він був 
керівником департаменту юридич-
ної компанії «Сектор права».

Раніше «Ракурс» повідомляв, 
що «Народний фронт» намагаєть-
ся взяти під контроль Держбюро 
розслідувань шляхом призначен-
ня свого кандидата — Р. Труби. 
Він вважається креатурою «НФу», 
однак, насправді, в конкурсі на 
посаду глави ДБР він опинився за 
протекцією секретаря Ради нац-
безпеки й оборони О. Турчинова.

З 20 листопада Генпрокуратура 
втратила право починати розслі-
дування злочинів, які підпадають 
під компетенцію ДБР, однак новий 
орган поки не створено. У зв’язку 
з цим ГПУ пропонує передавати 
здійснення досудового розсліду-
вання іншим органам, а процесу-
альним керівникам надати право 
особистого проведення слідчих та 
процесуальних дiй.

Джерело: Ракурс

У Вишгороді 
презентували 
проект роздільного 
збирання побутових 
відходів

22 листопада у місті Вишго-
род за участі місцевої влади 
та представників Української 
Пакувально-Екологічної Коаліції 
(УКРПЕК) відбулася презентація 
пілотного проекту з роздільного 
збирання побутових відходів.

Учасники заходу змогли не тіль-
ки почути про принципи та перева-
ги нового проекту, а й на власні очі 
побачити процес у дії під час зби-
рання та вивезення відходів безпо-
середньо на вулицях міста.

«Світовий досвід каже, що опти-
мальним рішенням є роздільний 
збір побутових відходів з їх подаль-
шим досортуванням та перероб-
кою або екологічною утилізацією 
тієї частини відходів, переробити 
яку неможливо. Саме тому ми при-
стали на пропозицію Української 
Пакувально-Екологічної Коаліції.

Меморандум з УКРПЕК був під-
писаний у серпні. Документ був за-
тверджений на сесії міської ради», 
— розповів під час презентації 
міський голова Олексій Момот.

Суть проекту полягає у тому, що 
з листопада поточного року містя-
нам на безкоштовній основі про-
понуються додаткові сміттєві кон-
тейнери, до котрих вони зможуть 
складати відходи упаковки та іншої 
вторинної сировини: скло, пластик, 
поліетилен, жерсть, папір та кар-
тон, картонна упаковка з-під напоїв 
тощо.

Вміст цих контейнерів, які задля 
зручності громадян вирізняються 
яскравим жовтим кольором, від-
правляється на сортування та по-
дальшу переробку.

«У той час, як вітчизняні звалища 
потерпають від навантаження, пе-
реробні підприємства вимушені за-
куповувати вторинну сировину за 
кордоном. Недолуге поводження 
з побутовими відходами породжує 
проблеми в двох площинах: еколо-
гічній та економічній.

Ми маємо це змінити, скористав-
шись досвідом провідних світових 
держав», – відзначив голова прав-
ління УКРПЕК Володимир Слабий. 
За його словами, інвесторами про-
екту виступили члени Коаліції, се-
ред яких, PepsiCo Україна, ІП «Ко-
ка-Кола Беверіджиз Україна», Tetra 
Pak, ПрАТ «Елопак-Фастiв», ТОВ 
«Кен-Пак (Україна).

«УКРПЕК забезпечує фінансу-
вання інфраструктури збирання 
(закуповує контейнери), вивезення 
та сортування відходів упаковки, 
організовує проведення освітньої 
та інформаційної компанії серед 
населення», — додав пан Слабий. 
Слід зазначити, що на першому 
етапі реалізації проекту мешкан-
цям міста пропонується розділяти 
відходи на ті, що підлягають пе-
реробці і такі, що підлягають за-
хороненню. Проте в подальшому 
кількість та різновид контейнерів 
буде збільшуватися — відповідно 
до різних фракцій та типів відходів.

Меморандумом між УКРПЕК та 
міською владою передбачено, що 
результатом проекту вже у 2020 
році має стати показник сортуван-
ня та переробки відходів упаковки 
у розмірі не менше 50% обсягу від-
повідних відходів на території про-
ведення експерименту.

Зі свого боку міська влада, яка 
серед інших взяла на себе органі-
заційну та комунікаційну функції, 
повинна у найближчі роки забез-
печити інформованість населення 
щодо роздільного збору відходів на 
рівні до 90%.

Очищаємося...

Министр юстиции Грузии Тея 
Цулукиани заявила, что ее ве-
домство не принимало участия 
в депортации из Украины вось-
ми граждан Грузии. Об этом 
сообщает «Радіо Свобода».

Также, по ее словам, Украина не 
уведомляла Грузию перед депор-
тацией.

«Наша страна открыта для всех 
граждан Грузии, и разумеется, 
если другое государство вернет их 
на родину, эта земля будет откры-
та для всех наших граждан», – от-
метила Цулукиани.

В минюсте Грузии
заявили, что 
не причастны 
к депортации 
грузин из Украины

Лидер партии «Рух нових 
сил», экс-президент Грузии 
Михаил Саакашвили считает, 
что депортировав из Украины 
восьмерых граждан Грузии, 
Служба безопасности выпол-
нила «преступный указ» прези-
дента Украины Петра Порошен-
ко. Об этом политик написал в 
Facebook. 

«Криминалы из СБУ выполнили 
преступный приказ президента. С 
целью избежания какого престу-
пления избили и надели мешок на 
голову журналисту Тамазу Шав-
шишвили? А руководил операцией 
Демчина (первый замглавы СБУ 
Павел Демчина. — «ГОРДОН»), 
известный террором бизнеса и 
масштабной коррупцией, а так-
же давно замеченный в связях с 
ФСБ», — написал он.

М. Саакашвили 
о депортации 
грузин из Украины:
«Криминалы из СБУ
выполнили
преступный 
приказ президента
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Тов. В. Сардак! Поверніть мені 800 грн., які ви в мене вкрали!
Повний абзац!

Мой город...

Є таке прислів’я: впертий, як баран. В принципі, впертість, як і 
будь-яка риса характеру, може характеризувати особистість з різ-
них боків. Наприклад, можна вперто йти до своєї мети. А можна — 
не чути критичних зауважень від оточуючих, знову і знову повто-
рюючи ті ж самі помилки. В цьому випадку йдеться про звичайну 
обмеженість, яку дурні, чомусь, вважають «гордістю». Бо саме така 
«гордість» не дозволяє їм визнати власні помилки.  

...11 серпня 2017 р. КП «Управляюча компанія» Вишгородської 
міської ради звернулася до Вишгородського районного суду із за-
явою про видачу судового наказу зі стягнення боргу за послуги з 
утримання будинку та прибудинкової території. Розписавши на 3-х 
сторінках вкрай сумну історію про те, як мешканка буд. 6-В по вул. 
Шолуденка Г. Тищенко «не виконує свої обов’язки по утриманню 
житлового будинку», порушує Правила утримання житлових бу-
динків, споруд та прибудинкових територій і т. ін. Звичайно ж, під-
крипивши свої вимоги довжелезним переліком статей ЦК України, 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і, навіть, рішен-
нями місцевої міської ради вкупі з її ж виконкомом.   

Єдине, про що забули згадати директор КП В. Сардак разом із 
своїми юристами в цій заяві, — це те, що борг в сумі 3269 грн. 44 
коп., який вони сподівалися таким чином легко стягнути з Г. Тищен-
ко, виник ще років з десять тому і щодо нього давно минув строк 
позовної давності... 

Втім, і В. Сардака, і його юристів 
можна зрозуміти. Який сенс зга-
дувати про те, що відносно боргу, 
який вони хотять стягнути з одино-
кої 77-річної пенсіонерки з півто-
ратисячною пенсією, давно минув 
строк позовної давності? Щоб суд-
дя, навіть, не видав відповідний 
наказ? Ну, вони ж собі не вороги... 
Краще все пояснити так, щоб було 
не зрозуміло — що за борги, звід-
ки саме і коли саме вони взялися. 
Щодо цієї самої Г. Тищенко, то хто 
зна що воно за птиця? А, раптом, 
вигорить? Раптом ця пенсіонерка 
ніколи не чула ні про ЦК України, 
ні про цю його норму? Отже, все 
простіше простого: написав заяву, 
суддя видав наказ — і 3 тисячі — в 
кишені. А там і до премії недалеко. 
За гарну роботу. Бо ж працюємо! 
Як кажуть — просто і зі смаком... 

Взагалі-то, як я вже не раз наго-
лошував, що таким чином, як пра-
вило, діють шахраї. Але ні В. Сар-
дак, ні міський голова, якому дуже 
зручно в таких випадках, як він 
каже, «не втручатися в господар-
ську діяльність підприємств», на 
такі «дрібниці» уваги не звертають. 
Так що, «маємо те, що маємо», як 
любить повторювати перший пре-
зидент України Л. Кравчук. Точніше 
— те що обрали...

Отже, В. Сардак з юристами 
звернулися, — суддя 11 вересня ц. 
р. видав відповідний Наказ.

А. Г. Тищенко, написала до того 
самого районного суду заяву про 
його скасування. Оскільки, згідно 
із ст. 105 ЦПК України, боржник 
має право протягом 10 днів з дня 
його отримання  її подати. Що, між 
іншим, і було зазначено в самому 
Наказі.

Розглянувши заяву Г. Ти-
щенко, вже інший суддя Наказ 
від 11.09.2017 р. по справі № 
363/3151/17 про стягнення з Ти-
щенка Галини Леонідівни на ко-
ристь КП «Управляюча компанія» 
Вишгородської міської ради за-
боргованості за надані послуги з 
утримання будинку та прибудинко-
вої території у розмірі 3 269,44 та 
судові витрати по справі, скасував.

І все б нічого, якби В. Сардак зі 
своїми юристами не заплатив за 
звернення до суду 800 гривень на-
ших з вами коштів, шановні читачі. 
На судові витрати. Які, зрозуміло, 
ніхто нам з вами не поверне. Бо ж і 
судді, і його секретарю, і помічнику 
потрібно з чогось платити заробіт-
ну плату. Причому — не маленьку. 
І цю заробітну плату вони, на від-
міну від Сардака і його юристів, за-
служили. Бо чесно відпрацювали.

Зауважу з цього приводу, що з 
того моменту, коли Україна стала, 
начебто, «незалежною», вступив-

У Х В А Л А
Іменем України

01 листопада 2017 року Вишгородський районний суд Київської області у складі: 
головуючого судді — Рудюка О.Д., за участю секретаря Давидової А.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді заяву Тищенка Га-
лини Леонідівни про скасування судового наказу від 11.09.2017 року у справі № 
363/3151/17 —

ВСТАНОВИВ:
До Вишгородського районного суду Київської області надійшла зазначена вище 

заява, в якій заявник просить скасувати судовий наказ від 11.09.2017 року про стяг-
нення з Тищенко Г. Л. на користь КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської 
ради З 269,44 грн. заборгованість за надані послуги з утримання будинку та при-
будинкової території, виданий у справі №363/3151/17, оскільки, стягувачем непра-
вомірно нарахована дана заборгованість, отже боржник вважає, що в даних вимогах 
вбачається спір про право.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що за заявою КП «Управ-
ляюча компанія» Вишгородської міської ради про видачу судового наказу судом по 
справі №363/3151/17 було видано судовий наказ від 11.09.2017 року, яким із Тищенко 
Г. Л. на користь КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради 3 269,44 грн. 
заборгованість за надані послуги з утримання будинку та прибудинкової території та 
судові витрати по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 105 ЦПК України боржник має право протягом десяти днів 
з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про 
його скасування.

Згідно з п. 2 ч. 8 ст. 105-1 ЦПК України за результатами розгляду заяви про 
скасування судового наказу суд має право скасувати судовий наказ та роз’яснити, 
що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з 
додержанням загальних правил щодо пред’явлення позову.

Враховуючи, що боржником зазначено обставини, що мають значення по справі 
і підлягають з’ясуванню та дослідженню під час судового розгляду справи, у зв’язку 
з тим, що вбачається спір про право між сторонами, суд дійшов висновку, що судовий 
наказ підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 105, 105-1 ЦПК України, суд, —
УХВАЛИВ:

Скасувати судовий наказ від 11.09.2017 року по справі № 363/3151/17 про стяг-
нення з Тищенка Галини Леонідівни на користь КП «Управляюча компанія» Вишго-
родської міської ради заборгованість за надані послуги з утримання будинку та при-
будинкової території у розмірі 3 269,44 та судові витрати по справі.

Суд одночасно роз’яснює, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розгля-
нуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред’явлення 
позову.

Ухвала оскарженню не підлягає.

01» листопада 2017 р.                                                             Справа № 363/3151/17

Суддя О. Д. Рудюк

ши на шлях «ринкової демократії», 
наші суди завжди були завалені 
масою справ. І не лише тому, що 
люди, стикаючись з несправедливі-
стю в повсякденному житті, зму-
шені були шукати правди в судах. 
А ще й тому, що частина цих справ 
була або висмоктана позивачами з 
пальця, або позови були частиною 
такої собі бізнес-гри з державою 
для заволодіння землею чи, напри-
клад, бюджетними коштами. 

Не так давно влада імітувала 
«зміну ситуації на краще»... значно 
підвищивши суми судового збору. 
Як завжди, придумавши «рефор-
му», яка лише погіршує становище 
населення, але ніяк не впливає на 
добробут чиновників взагалі і на їх 
ставлення до бюджетних (народ-
них) грошей зокрема. 

Наша історія — саме про це.   
Адже В. Сардак і його юристи, 

імітуючи «роботу з населенням», 
платять за подачу до суду подібних 
шахрайських заяв чи недолугих по-
зовів зовсім не свої особисті гроші. 
І — зовсім не зароблені ними ко-
шти. Вони платять за це нашими 
з вами грошима, які вони, чомусь, 
вважають своїми. Саме тому вони 
так до них і ставляться. Для цих до-
бродіїв подібні заяви та позови — 
така собі лотерея чи гра: «проско-
чить» — добре, не «проскочить» 
— так і буде. Ні В. Сардака, ні його 
юристів ніхто ці кошти із власної 
кишені повертати комунальному 
підприємству не змусить. Тому, що 
вони — самі собі хазяї і начальни-
ки. Ніким і нічим не контрольовані.

Хоча їх діяльність повинна жор-
стко і контролюватись, і перевіря-
тись. Ми добре пам’ятаємо, що за 
минулої влади через деякі міські 
комунальні підприємства загалом 
та КПЖ і КГ міської ради зокрема 
розкрадалися величезні кошти. З 
приводу чого, наскільки мені відо-
мо, практично проти кожного керів-
ника нашого ЖЕКу, який час від 
часу міняє назви, порушувалися 
кримінальні справи.

Хтось знає чим саме закінчува-
лися ці справи та чи понесли їх фі-
гуранти, зокрема начальник КПЖ 
і КГ ВМР М. Шененко  хоч якусь 
реальну відповідальність? Де саме 
публікувалися результати цьо-
го розслідування, якщо воно вже 
закінчено? Чи було воно передано 
до суду? За якими статтями обви-
нувачується М. Шененко, і які саме 
строки обмеження чи позбавлен-
ня волі йому загрожують? А якщо 
слідство ще не закінчено, то чому?

Все це — далеко не пусті запи-
тання. Бо відповіді на них давали 
б громаді хоч якусь гарантію того, 

що згадані оборудки й крадіжки, які 
мали місце в цьому підприємстві 
кілька років тому, сьогодні не по-
вторюються, але вже, так би мови-
ти, на новому рівні.  

Однак, відповідей на ці питання 
немає, хоча і перед виборами, і од-
разу після них було багато галасу з 
цього приводу. 

Що саме в організації роботи, в 
структурі комунального підприєм-
ства, в підходах до вирішення про-
блем кардинально змінилося після 
того, як КПЖ і КГ Вишгородської 
міськради перестало існувати, а 
на його місці з’явилося КП «Управ-
ляюча компанія» Вишгородської 
міської ради? Судячи з відношення 
до споживачів, як бачимо, — нічо-
го. Але ж це і є головна запорука 
того, що почало мінятися й саме 
підприємство. То де  гарантія того, 
що зараз, коли змінилася його 
«вивіска», були знищені самі мож-
ливості для зловживань?   

Найгірше, що всі ці питання, 
практично, не хвилюють ні місько-
го голову, ні депутатів. Згадайте, 
наскільки прозорою була робота 
комунальних підприємств рані-
ше: десять, п’ять, три-чотири роки 
тому. Хіба вона стала прозорішою 
і відкритішою? Хіба щось змінило-
ся, наприклад, в питанні аналізу 
роботи того ж ЖЕКу, який тепер 
називається КП «Управляюча ком-
панія» ВМР? Що, на сесіях дійсно 
стали заслуховуватись звіти керів-
ників комунальних підприємств? 
Ні, як і раніше, це, навіть, не просто 
формальні звіти, а виключно пе-
релік «досягнень», які їх керівники 
бубнять собі під ніс скоромовкою 
тому, що на ці звіти їм виділяють по 
5-10 хвилин. А у депутатів щодо їх 
роботи не виникає жодних питань. 
Окрім чисто формальних та ком-
пліментів (як на одній із недавніх 
сесій, коли В. Парчук під оплески 
колег славила В. Сардака за те, що 
він не уникає спілкування зі спо-
живачами). Що, приблизно, те ж 
саме, що розсипатися в подяках А. 
Авакову за те, що він, замість того, 
щоб реально боротися із злочинні-
стю, «кришує» ігровий бізнес, зате 
активно розказує в Фейсбуці про 
свої «досягнення».  

Це свідчить, в першу чергу, про 
те, що наші депутати або не ро-
зуміють, що контроль за бюджет-
ними коштами загалом та роботою 
комунальних підприємств зокрема 
— їх головний обов’язок, або вони 
умисно цього контролю уникають. І 
невідомо, що гірше. 

Тепер щодо посилання нашого 
міського голови О. Момота на забо-
ронене законом втручання в госпо-
дарську діяльність підприємств. 
Можливо, він має на увазі п. 4 ст. 
23 Господарського кодексу України 
(«Відносини суб’єктів господа-
рювання з органами місцевого 
самоврядування»), де зазначено 
(цитую):

«Незаконне втручання ор-
ганів та посадових осіб місце-
вого самоврядування у госпо-
дарську діяльність суб’єктів 
господарювання забороняєть-
ся. Не допускається видання 
правових актів органів місце-
вого самоврядування, якими 
встановлюються не передба-
чені законом обмеження щодо 
обігу окремих видів товарів 
(послуг) на території відповід-
них адміністративно-тери-
торіальних одиниць».

Але це — абсолютна правильна 
норма, коли йдеться про приват-
ний бізнес всіх форм власності. 

Що стосується комунальних під-

приємств, то про них йдеться у 
наступній статті, 24-й («Особли-
вості управління господарсь-
кою діяльністю у комунальному 
секторі економіки»). Так от, там 
зазначено, що, (цитую):

«...5. Органи місцевого са-
моврядування несуть від-
повідальність за наслідки 
діяльності суб’єктів господа-
рювання, що належать до ко-
мунального сектора економіки, 
на підставах, у межах і порядку, 
визначених законом...».

А цілий ряд статей Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» прямо зобов’язує і місь-
кого голову, і депутатів контро-
лювати діяльність комунальних 
підприємств, оскільки саме вони, 
разом з призначеним ними керів-
ником такого підприємства, від-
повідають за його роботу. 

Теж абсолютно правильні статті.  
Справа зовсім не у законодав-

стві. Справа у спекулятивному 
трактуванні законодавства О. Мо-
мотом: яку статтю закону йому 
вигідно згадати, таку він і згадує. 
Потрібно зняти із себе відповідаль-
ність за «косяки» КП «Управляюча 
компанія» ВМР — він згадає про 
«заборону втручання». Потрібно 
«примазатись» до відремонтова-
ного під’їзду — згадає, що ж це ж 
— під його чуйним керівництвом.

Так що сьогоднішнє ставлен-
ня і О. Момота, і депутатів до їх 
обов’язків по контролю за діяль-
ністю комунальних підприємств я 
визначив би не Господарським і не 
Цивільним, а Кримінальним кодек-
сом. А, саме, ст. 367 «Службова 
недбалість»:

«1. Службова недбалість, то-
бто невиконання або неналеж-
не виконання службовою осо-
бою своїх службових обов’язків 
через несумлінне ставлення до 
них, що завдало істотної шко-
ди охоронюваним законом пра-
вам, свободам та інтересам 
окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або 
інтересам окремих юридичних 
осіб».

Між іншим, карається штрафом 
від двохсот п’ятидесяти до п’яти-
сот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними 
роботами на строк до 2-х років, 
або обмеженням волі на строк до 
3-х років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк 
до 3-х років. А якщо ще й спричи-
нило тяжкі наслідки, — «світить» 
позбавлення волі на строк від 2-х 
до 5-ти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займати-
ся певною діяльністю на строк до 
3-х років та зі штрафом від 250-ти 
до 750-ти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або без 
такого.

І не потрібно сподіватися, що 
безкарність, обумовлена бездіяль-
ністю правоохоронців та колек-
тивною безвідповідальністю буде 
існувати вічно. Як кажуть, скільки 
мотузочці не витися...

Р. S. Отже, в мене питання до де-
путатів, О. Момота та В. Сардака: 
малошановні мої, то хто поверне 
мені, громадянину, виборцю, спо-
живачу та платнику податків 800 
гривень, так бездарно витрачених 
на імітацію роботи по «судовій тя-
ганині» з пенсіонеркою Г. Тищенко?

Про морально-етичний бік спра-
ви я вже не говорю. Бо бачу, що це 
марно: відповідний орган відчуття 
просто відсутній.

В. Борзовець 
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Мой город...

№12(311), пятница, 24 ноября 2017 г. 

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

Повний абзац!

Будівництво багатоповерхівки на території 
комбінату районної ради ініціював О. Момот, 

Про проведення інвестиційних конкурсів

Розглянувши подання виконкому... міськради, заслухавши пропозиції 
комісії з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку, 
комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, керуючись п. 2.5. Положення про порядок підготов-
ки та проведення інвестконкурсів щодо будівництва, реконструкції об’єктів 
житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м. Вишго-
род, затвердженого рішенням... міськради №10/6 від 28.04.2016 р., ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міськрада ВИРІШИЛА:

Провести інвестиційний конкурс щодо наступних об’єктів:
1.1. Будівництво об’єкта промисловості та торгівлі на земельній ділянці, що 

розташована по вул. Шолуденка.., кадастровий номер 3221810100:01:105:6115;
1.2. Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими нежит-

ловими приміщеннями на земельній ділянці, що розташована по вул. Шолуденка.., 
кадастровий номер 3221810100:01:192:6010;

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

Затвердити конкурсну документацію та основні умови проведення конкурсу 
щодо наступних об’єктів:

2.1. Будівництво об’єкта промисловості та торгівлі на земельній ділянці, що 
розташована по вул. Шолуденка.., кадастровий номер 3221810100:01:105:6115;

2.2. Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими нежит-
ловими приміщеннями на земельній ділянці, що розташована по вул. Шолуденка.., 
кадастровий номер 3221810100:01:192:6010;

2.3. Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими нежит-
ловими приміщеннями на земельній ділянці, що розташована на перехресті вулиць 
Київська та Шкільна в м. Вишгороді, кадастровий номер 3221810100:01:135:6601.

Доручити виконкому... міськради та комісії з проведення інвестконкурсів щодо 
будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та со-
ціальної інфраструктури... провести інвестконкурси згідно цього рішення та умов 
Положення про порядок підготовки та проведення інвестконкурсів щодо будівни-
цтва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної 
інфраструктури..., затвердженого рішенням міськради № 10/6 від 28.04.2016 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з пи-
тань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного се-
редовища та комісію з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку.

Міський голова                                                                         О. Момот

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ятнадцята чергова сесія VII скликання
РІШЕННЯ

23 грудня 2016 року                                                                                       №19/12
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Баланюк О. І. 
Бражнікова Т. О. 
Виговський В. П. 
Войтович Т. П. 
Дрьомін Ю. Б.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І. 
Корнійчук Д. В. 
Костюченко В. П. 
Кравченко М. М.
Круковець В. В.
Кучмій О. В.               
Лісогор В. Ю. 
Лісогор О. Я. 
Макаренко М. В. 
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Попов Ю. П.               
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М. 
Сардак В. І.               
Сербін А. В. 
Черняхівський О. А. 
Шока А. М. 
Шубка В. В.               
Шубко І. В.
Тютюнник А. В. 
Момот О. В. 

Результати поіменного голосування
проекту рішення №19/12 

«Про проведення інвестиційних 
конкурсів» від 23.12.206 р.

Результати поіменного 
голосування проекту рішення
№11/7 «Про утворення Комісії 

з підготовки та проведення 
інвестконкурсів щодо будівництва,
реконструкції об’єктів житлового, 

нежитлового призначення 
та соціальної інфраструктури 
міста, затвердження її складу,

обрання голови...» від 03.06.16  р. 
Баланюк О. І. 
Бражнікова Т. О. 
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Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І. 
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В. 
Костюченко В. П. 
Кравченко М. М.
Круковець В. В.
Кучмій О. В.               
Лісогор В. Ю. 
Лісогор О. Я. 
Макаренко М. В. 
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Сардак В. І.               
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Шубка В. В.             
Тютюнник А. В. 
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обіцяв виборцям і відкритість, і 
прозорість? А те, що в згаданому 
рішенні є словосполучення «щодо 
будівництва» та «об’єктів жит-
лового... призначення», то не 
це ж головне. Головне, що там є 
інші, набагато важливіші для міста 
речі: «щодо будівництва, рекон-
струкції об’єктів... нежитлового 
призначення та соціальної ін-
фраструктури...». А про житлове 
будівництва, то таке... Про всяк ви-
падок... Депутати ж не проти того, 
щоб місто, взагалі, розвивалося? 
Щоб, взагалі, будувалося житло? 
Не прямо зараз, звичайно, коли в 
місті вже набудовано цього житла 
стільки, що й за десять років, як 
кажуть, не розплутаєш... А колись. 
Ну, років через двадцять-трид-
цять...

От, приблизно так, думаю, мірку-
вали, голосуючи за це рішення де-
путати. А О. Момот їх думки вміло 
направляв саме в це, потрібне рус-
ло. Пишу «можливо», бо сам я на 

цій сесії не був — газета не виходи-
ла через брак коштів. Ну, не було 
замовників з великими грошима — 
і все тут...

Що стосується самого міського 
голови, то він, як мені здається, вже 
тоді добре розумів значення в цьо-
му проекті рішення саме перших 
словосполучень:  «щодо будівни-
цтва» та «об’єктів житлового... 
призначення». Бо саме за ними 
ховалися реальні «інвестори». А, 
простіше кажучи — забудовники. 
Отже, саме для них вся ця «музи-
ка», як на мене, й придумувалася. 
Оскільки це був єдиний шлях для 
того, щоб, по-перше, завести сюди 
«своїх», а, по-друге, в той же час 
заспокоїти громадськість, обурену 
безконтрольною і хаотичною забу-
довою міста багатоповерхівками. 
Бо ж не просто так заходять, а да-
ють «багато мільйонів»...  

А через кілька місяців після за-
твердження Положення про по-
рядок підготовки та проведення 
інвестиційних конкурсів щодо бу-
дівництва, реконструкції об’єктів 

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Одинадцята чергова сесія VII скликання
(І пленарне засідання)

РІШЕННЯ
03 червня 2016 року                                                                                       №11/7

Про утворення комісії з проведення 
інвестиційних конкурсів щродо будівництва,
реконструкції об’єктів житлового,
нежитлового призначення та соціальної 
інфраструктури м. Вишгород

З метою ефективного залучення інвестицій в економіку міста, керуючись 
ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місь-
ка рада ВИРІШИЛА:

1. Утворити комісію з проведення інвестиційних конкурсів щродо будівни-
цтва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної 
інфраструктури м. Вишгород

2. Затвердити склад комісії з проведення інвестиційних конкурсів щродо будів-
ництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної 
інфраструктури м. Вишгород, згідно із додатком.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Виш-
городської міської ради з питань законності, депутатської етики, контролю за вико-
нанням рішень ради та її виконавчого комітету. 

Т. в. о. міського голови                                                Т. Бражнікова

ЗАТВЕРДЖЕНО
додаток до рішення Вишгородської міської 
ради від 03 червня 2016 року № 11/7

Склад
комісії з підготовки та проведення інвестиційного конкурсу 

щодо будівництва,  реконструкції об’єктів житлового, 
нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м. Вишгород

Рачинський Олексій Сергійович

Іванов Трохим Сергійович

Карпенко Ольга Іванівна

Свистун Ігор Іванович

Нездоровий Сергій Володимирович

Білий Олексій Іванович

Колодій Олександр Миколайович

Чебан Георгій Васильович

Білоусов Олексій Володимирович

заступник Вишгородського міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, голова комісії;
заступник Вишгородського міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради заступник голови комісії;
начальник юридичного відділу виконав-
чого комітету Вишгородської міської 
ради, секретар комісії;
заступник Вишгородського міського 
голови 3 питань діяльності виконавчих 
органів ради;
начальник відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Виш-
городської міської ради;
представник громадської організації 
«Вишгород-наш дім»
представник громадської організації 
«Правозахисний центр «Ідея»;
директор Вишгородського міського ко-
мунального підприємства «Водоканал»;
представник громадської організації 
«Асоціація експертів будівельної галузі 
Київщини»

Т. в. о. міського голови                                                Т. Бражнікова

житлового, нежитлового призна-
чення та соціальної інфраструкту-
ри м. Вишгород з’явився ще один 
проект рішення — Про утворення 
комісії з проведення інвестиційних 
конкурсів щодо будівництва, рекон-
струкції об’єктів житлового, нежит-
лового призначення та соціальної 
інфраструктури м. Вишгород. Який, 
разом з додатком (склад комісії) 
був винесений на 11-ту сесію.

ІНВЕСТКОМІСІЯ: ПІДЛЕГЛІ, 
ДРУЗІ, «ГРОМАДСКІСТЬ»...

І тут, потрібно зауважити, все, 
поки що, виглядало більше або 
менше пристойно і обнадійливо: 
ну, утворили комісію, бо, якщо ска-
зали «А», то потрібно сказати й 
«Б». Хіба що, склад комісії трохи 
насторожував...  Голова — «пер-
ший» заступник О. Момота, члени 
— ще два заступники, голова юри-
дичного відділу, начальник відділу 
містобудування та архітектури, ди-
ректор комунального підприємства 
«Водоканал». З дев’яти чоловік — 
шість підлеглих мера. Як кажуть, 

при будь-якому голосуванні — без 
варіантів.

Ну, і троє представників, начеб-
то, «громадськості»: представник 
громадської організації «Асоціація 
експертів будівельної галузі Київ-
щини», представник громадської 
організації «Правозахисний центр 
«Ідея» і  представник громадської 
організаціі «Вишгород — наш дім».

Придивимося до них уважніше. 
Представник ГО «Асоціація 

експертів будівельної галузі Київ-
щини» Олексій Володимирович 
Білоусов. Президент цієї громад-
ської організації — Сергій Пінчук. 
Коментарі, вважаю, зайві. Але і 
це ще не все. О. Білоусов, окрім 
того, разом із В. Кобзарем та О. 
Момотом є співзасновниками ГО 
«Вишгородський Форум» (керів-
ник — О. Момот), створеної ще в 
2009 р. Яка, правда, згідно інфор-
мації Мінюсту України, з 05.07.2012 
р. перебуває в стані припинення 
за судовим рішенням Київського 
окружного адмінсуду про неподан-
ня протягом року органам держав-
ної податкової служби податкових 
декларацій, документів фінансової 
звітності відповідно до закону №2-
а-1276/11/1070.

Представник громадської органі-
зації «Правозахисний центр «Ідея» 
Олександр Миколайович Колодій.  
Заступник керуючого справами- 
начальник управління правової ро-
боти Київської обласної ради, член 
партії «Батьківщина», співпрацює з 
Сергієм Пінчуком.

Представник громадської органі-
заціі «Вишгород — наш дім» Олексій 
Іванович Білий. Ім’я та по-батькові 
цього представника громадськості 
дивним чином співпадає з ім’ям та 
по-батькові керівника ТОВ «Жит-

лошляхбуд» Олексія Івановича 
Білого. Директора того самого ТОВ 
«Житлошляхбуд», яке, якщо пам’я-
таєте, шановні читачі, капітально 
ремонтувало бігові доріжки стадіо-
ну «Енергетик», завозячи у Вишго-
род пісок аж за 30 км, так що його 
1 кубометр обходився нам біля 
300 грн. Ну, і, відповідно, так само 
і інші будівельні матеріали... (див. 
№8(307) від 15.09.2017 р. та №9 
(308) від 6.10.2017 р.).

Однак тут О. І. Білий виступає в 
ролі представника громадської ор-
ганізації «Вишгород — наш дім». 

Доречі, мене зацікавила ця ор-
ганізація, яка, наскільки я пам’я-
таю, була створена ще при попе-
реднику О. Момота і, здається, 
об’єднувала його палких прихиль-
ників. Отже, й вирішив познайо-
митися з нею більш детально. До-
повідаю результат:

— взята на облік Головним 
управлінням регіональної стати-
стики та Вишгородською ОДПI 
ГУ Міндоходів у Київській області 
30.10.2014 р.;

— засновники: В. Лісогор, А. 
Шока, Д. Корнійчук;

— зареєстрована за домашньою 
адресою В. Лісогора;

— керівник: В. Лісогор. 
Цікаво, правда? Як то кажуть 

—  тут вам і стабільність, і спад-
коємність. І підприємців, і обох 
гілок влади, як законодавчої, так і 
виконавчої... 

Так що нехай ніхто не обма-
нюється з приводу представників, 
начебто, «громадськості» в комісії 
з проведення інвестиційних конкур-
сів щодо будівництва, реконструк-
ції об’єктів житлового, нежитлового 
призначення та соціальної інфра-
структури м. Вишгород. Громад-
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(Закінчення на стор. 8)

міжшкільного навчально-виробничого 
а «благословила» більшість міської ради
ськість прийшла на екослухання в 
каб. №23 автошколи. А тут громад-
ськістю і не пахне. Всі, як один — 
підлеглі О. Момота, а, також, його 
особисті та їх перевірені друзі. Під 
видом «громадськості».

Да, можливо, комусь цікаво на-
віщо О. Момоту настільки «пе-
ревірені товариші» в складі цієї 
комісії? Це одразу стане зрозумі-
лим, коли ми відслідкуємо наступ-
ний крок, зроблений міською радою 
вже з подачі цієї самої комісії. 

ІНВЕСТОБ’ЄКТИ: МІФІЧНИЙ
 ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНИЙ 
ТА... ДВІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ
А наступним кроком став проект 

рішення, винесений на розгляд вже 
19-ї сесії міської ради, що відбула-
ся 23 грудня 2016 р. Проект мав на-
зву «Про проведення інвестиційних 
конкурсів». Читаємо уважно:

«Розглянувши подання вико-
навчого комітету Вишгородської 
міської ради, заслухавши пропо-
зиції комісії з питань стратегії 
розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку, комісії з 
питань регулювання земельних 
відносин та охорони навколиш-
нього природного середовища, ке-
руючись п. 2.5. Положення про по-
рядок підготовки та проведення 
інвестиційних конкурсів щодо бу-
дівництва, реконструкції об’єктів 
житлового, нежитлового призна-
чення та соціальної інфраструк-
тури м. Вишгород, затвердже-
ного рішенням Вишгородської 
міської ради № 10/6 від 28.04.2016 
року..., міська рада вирішила:

«Провести інвестиційний кон-
курс щодо наступних об’єктів:

1.1. Будівництво об’єкта про-
мисловості та торгівлі на зе-
мельній ділянці, що розташо-
вана по вул. Шолуденка в м. 
Вишгороді, кадастровий номер 
3221810100:01:105:6115;

1.2. Будівництво багатопо-
верхового житлового будинку із 
вбудованими нежитловими примі-
щеннями на земельній ділянці, що 
розташована по вул. Шолуденка в 
м. Вишгороді, кадастровий номер 
3221810100:01:192:6010;

1.3. Будівництво багатопо-
верхового житлового будинку із 
вбудованими нежитловими примі-
щеннями на земельній ділянці, 
що розташована на перехресті 
вулиць Київська та Шкільна в м. 
Вишгороді, кадастровий номер 
3221810100:01:135:6601.

Затвердити конкурсну доку-
ментацію та основні умови про-
ведення конкурсу...».

Отже.
Розглянувши подання вико-

навчого комітету Вишгородської 
міської ради.

Заслухавши пропозиції комісії 
з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту 
та зв’язку, комісії з питань ре-
гулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього при-
родного середовища.

Керуючись п. 2.5. Положення 
про порядок підготовки та про-
ведення інвестиційних конкурсів 
щодо будівництва, реконструкції 
об’єктів житлового, нежитлово-
го призначення та соціальної ін-
фраструктури м. Вишгород.

Затвердженого рішенням Виш-
городської міської ради № 10/6 
від 28.04.2016 року.

Побудувати «об’єкт промисло-
вості і торгівлі» біля заводу «Ка-

УКРАЇНА
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

        Від  20 квітня 2017 року №101                                                          м. Вишгород
Про затвердження рішення інвестиційної 
комісії з визначення переможця 
інвестиційного конкурсу щодо будівництва, 
реконструкції об’єктів житлового, нежитлового
призначення та соціальної інфраструктури
м. Вишгород

Розглянувши протоколи засідання комісії з проведення інвестиційних конкурсів 
щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та 
соціальної інфраструктури м. Вишгород від 14 березня 2017 року, 17 березня 2017 
року, 28 березня 2017 року, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», п. 3.1.8. Положення про порядок підготовки та проведення інвести-
ційних конкурсів щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового 
призначення та соціальної інфраструктури м. Вишгород, затвердженого рішенням 
Вишгородської міської ради № 10/6 від 28.04.2016 року, виконавчий комітет Вишго-
родської міської ради ВИРІШИВ:

Затвердити комісії з проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, рекон-
струкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури 
м. Вишгород від 14 березня 2017 року, 17 березня 2017 року, 28 березня 2017 року.

Визнати ТОВ «ТБК «ЛІДЕР» переможцем інвестиційного конкурсу щодо будів-
ництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної 
інфраструктури м. Вишгород по об’єкту інвестування: будівництво багатоповерхо-
вого житлового будинку із вбудованими нежитловими приміщеннями на земельній 
ділянці, що розташована на перехресті вулиць Київська та Шкільна в м. Вишгороді, 
кадастровий номер 3221810100:01:135:6601.

Міський голова                                                О. Момот

УКРАЇНА
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

            Від  20 липня 2017 року №228                                                            м. Вишгород
Про затвердження рішення інвестиційної 
комісії щодо припинення чинності результатів
 інвестиційного конкурсу, оголошення повторного 
інвестиційного конкурсу

Розглянувши протокол засідання комісії з проведення інвестиційних конкурсів 
щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та 
соціальної інфраструктури м. Вишгород від 20 липня 2017 року, керуючись ст. 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3.1.8.,4.2 Положення 
про порядок підготовки та проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, 
реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфра-
структури м. Вишгород, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради №10/6 
від 28.04.2016 року, виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

Затвердити комісії з проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, рекон-
струкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури 
м. Вишгород від 20 липня 2017 року та у зв’язку з цим припинити чинність рішення 
виконавчого комітету № 123 від 27.04.2017 року.

             Міський голова                                                  О. Момот

УКРАЇНА
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

            Від  18 травня 2017 року №160                                                            м. Вишгород
Про затвердження рішення інвестиційної 
комісії щодо погодження інвестиційного 
договору щодо будівництва, реконструкції 
об’єктів житлового, нежитлового призначення 
та соціальної інфраструктури м. Вишгород

Розглянувши протокол засідання комісії з проведення інвестиційних конкурсів 
щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та 
соціальної інфраструктури м. Вишгород від 18 травня 2017 року, керуючись ст. 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3.1.8., 4.2.  Положення 
про порядок підготовки та проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, 
реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфра-
структури м. Вишгород, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради №10/6 
від 28.04.2016 року, виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

Затвердити комісії з проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, рекон-
струкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури 
м. Вишгород від 18 травня 2017 року.

Затвердити Договір інвестування будівництва об’єкта багатоповерхової житлової 
забудови із вбудованими нежитловими приміщеннями (Додаток 1) та доручити місь-
кому голові підписати його.
                    Міський голова                                                         О. Момот

рат». І дві житлові багатоповерхів-
ки — по вул. Шолуденка (там, де 
завжди була баня), і на розі вулиць 
Шкільної та Київської (на територі 
міжшкільного навчально-виробни-
чого комбінату райради). 

Багатоповерхівки — дві. А 
«об’єкт промисловості і торгівлі» 
— один. Зате «об’єкт» стоїть пер-
шим. Ну, щоб не сумнівалися, що 

«головне для нас — інвестор»... 
Правда, про «об’єкт промисловості 
і торгівлі», яким мав стати, начебто 
завод лед-світильників швидко за-
були. А багатоповерхівки — зали-
шилися. Тепер вам, шановні читачі, 
зрозуміло навіщо О. Момоту був 
саме такий склад інвесткомісії? 
Щоб який-небудь неприручений 
активіст типу В. Дулапчія, А. Пе-

трової, Т. Годз чи О. Санжари не 
підняв галас на весь Вишгород ще 
на стадії підготовки цього рішення. 

Як відреагували на цей проект 
депутати? Адже тут уже було ясно 
і для чого створювалася ця інвест-
комісія, і чому було запропоновано 
саме такий її склад, ну, і все інше. 
А відреагували дуже просто: біль-
шістю голосів проект підтримали. 
«За» проголосували О. Баланюк, Т. 
Войтович, С. Жадан, О. Клавдієн-
ко, Д. Корнійчук, В. Костюченко, М. 
Кравченко, В. Круковець, О. Куч-
мій, В. Лісогор, О. Лісогор, М. Ма-
каренко, М. Мельник, С. Пінчук, Ю. 
Попов,  Б. Руденок, В. Сардак, А. 
Сербін, А. Шока, В. Шубка, І. Шуб-
ко, А. Тютюнник, О. Момот. 

Утрималися Т. Бражнікова, В. Ви-
говський, Ю. Дрьомін, В. Парчук, О. 

Ростовський та О. Черняхівський. 
М. Підвисоцький не взяв участь у 

голосуванні. 
Так що, шановні читачі, шокую-

чою новиною «екообговорення» 
цього будівництва пару тижнів тому, 
можливо, стало лише для когось 
із вас. Що стосується наших депу-
татів і чиновників, то вони про нього 
знали, як мінімум, з грудня 2016-го. 
Та, що там знали, — вони до нього 
йшли, наполегливо й цілеспрямо-
вано, крок за кроком. Вони його на-
ближали. Під мудрим керівництвом 
О. Момота, звичайно.

...А після сесії почались пошуки 
інвестора, проведення конкурсу, ну, 
і т. ін. Перемогло, як бачите, таке 
собі ТОВ «ТБК «ЛІДЕР». Ось відо-
мості про цю компанію з реєстру 
Мінюсту України:

Повне найменування юридичної особи 
та скорочене у разі його наявності

Повне та скорочене найменування юридич-
ної особи англійською мовою у разі їх наяв-
ності
Організаційно-правова форма

Назва юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Перелік засновників (учасників) юридичної 
особи, у тому числі прізвище, ім’я, по бать-
кові, якщо засновник — фізична особа; 
найменування, місцезнаходження 
та ідентифікаційний код юридичної особи, 
якщо засновник — юридична особа

Дані про розмір статутного капіталу 
(статутного або складеного капіталу)...

Види діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання 
(призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління 
юридичної особи, уповноважених представ-
ляти юридичну особу у правовідносинах 
з третіми особами...

Дата та номер запису в Єдиному державному 
реєстрі про проведення державної реєстрації 
юридичної особи...

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дата та номер запису про взяття та зняття 
з обліку, назва...органів статистики, Міндо-
ходів, Пенсійного фонду України, в яких юри-
дична особа перебуває на обліку:

Дані органів статистики про основний вид 
економічної діяльності юридичної особи...

Дані про реєстраційний номер платника 
єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску 
за основним видом його економічної діяль-
ності

ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «НОВИЙ
ВИШГОРОД» (ТОВ «ЖК «НОВИЙ ВИШГО-
РОД»)
LIMITED LIABILITY COMPANY RESIDENTIAL 
COMPLEX  «NOVYY VYSHGOROD» (LLС 
«RC «NOVYY VYSHGOROD»
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
«НОВИЙ ВИШГОРОД»
40460722
07300, Київська обл., Вишгородський район, 
місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, буд. 
14, кім. 23

ТОВ «КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» 
Код ЕДРПОУ засновника: 36003268 Адреса
засновника: 08130, Київська обл., 
Києво-Святошинський район,
село Петропавлівська Борщагівка, 
ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 2-В, офіс 64, 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
122000.00  

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) ЗАВНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК — ЮРИДИЧНА
ОСОБА — (ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 
3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІГ
КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД») — РУБЛЬОВСЬКИЙ
ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ, Д. Н. 03.12.1992,
УКРАЇНА, 08141, КИЇВСЬКА ОБЛ., 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, 
С. СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ, БУЛЬВАР ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА, 1, КВ...

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІГ КЕПІТАЛ 
ЛІМІТЕД», СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 
М. БРІСТОЛЬ, ВУЛИЦЯ ХАЙ СТРІТ, 
УЕСТБЕРІ ОН ТРІМ, 5 Розмір внеску 
до статутного фонду (грн.): 78000.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) ЗАВНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ 
ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК — ЮРИДИЧНА
ОСОБА — ТЕСЛЕНКО ФЕЛІКС 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІНД. НОМ., 08160,
КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ
РАЙОН, ГАТНЕ, ВУЛИЦЯ САЛОВА...

Розмір (грн.): 200000.00

...Виготовлення виробів із бетону для бу-
дівництва; Оптова торгівля деревиною, бу-
дівельними матеріалами та санітарно-тех-
нічним обладнанням; Діяльність у сфері 
архітектури; Діяльність у сфері інжинірингу, 
геології та геодезії, надання послуг технічно-
го консультування в цих сферах;

ЄФИМЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ — 
керівник з 29.04.2016

Дата запису: 29.04.2016  Номер запису:
1 354102 0000 006096

Вишгородська РДА Київської області

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
СТАТИСТИКИ: ...Дата взяття на облік: 
04.05.2016
ВИШГОРОДСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВ-
НА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 
...Дата взяття на облік: 29.04.2016...
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і не-
житлових будівель

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску: 10000000618648
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Вишгородщина

№12(311), пятница, 24 ноября 2017 г.

КП «Навчально-спортивна база» районної ради: суди
ТОВ «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті» повернуло. 

(Продовження. 
Початок на стор.1)

Вишгородщина

Нагадаю про достатньо суттєвий конфлікт дворічної давнини, 
який розгорівся в райраді одразу після виборів 2015 р., і продемон-
стрував величезні можливості районної ради стосовно спільного 
майна громади району.  Конфлікт, який не просто розділив старе і 
нове керівництво районної ради, а прямо протиставив їх одне одно-
му. Оскільки, як це не дивно, те, чим пишалось старе керівництво в 
особі І. Побідаш, новим керівництвом, фактично, було розцінено як 
спроба рейдерського захоплення спільного майна громади. Мова 
— про земельну ділянку, якою користується КП «Навчально-спор-
тивна база» районної ради, та розташовані на ній будівлі. 

9 квітня 2014 р. на 43-й сесії минулого скликання, під час свого 
річного звіту тодішня голова райради І. Побідаш одним із своїх до-
сягнень назвала «порятунок КП «Навчально-спортивна база» від 
знищення, а, разом з ним, і порятунок водних видів спорту у Виш-
городському районі».

Однак, рівно через півроку голова комісії з питань комунальної 
власності райради вже нового скликання О. Дзюба на другій сесії 
(17.12.2015 р.) запропонував створити з депутатів різних фракцій 
тимчасову контрольну комісію «для всебічного і повного вивчен-
ня ситуації, яка склалася з роботою цього комунального підприєм-
ства». Мотивував він свою пропозицію письмовим зверненням до 
райради ГО «Правозахисний центр «Ідея», в якому було зазначено, 
що в ТОВ «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті», яке орендує 
в комунального підприємства частину майна, порушує договір 
оренди: по-перше, на території бази незаконно функціонує при-
ватний дитячий садок, по-друге, проводить невідокремлювальні 
поліпшення та реконструкцію орендованого майна за рахунок влас-
них коштів без дозвільних документів і, навіть, не поставивши про 
це до відома розпорядника майна — районну раду. Що, на думку О. 
Дзюби, може призвести до рейдерського захоплення і самого май-
на, і частини земельної ділянки, на якій воно розташовано.   

Тимчасова контрольна комісія, хоча і з другої спроби, була ство-
рена. В її склад увійшли В. Дерпак  (голова), В. Головаченко, О. Дзю-
ба, М. Клованич, Д. Ликов, І. Побідаш, В. Савенок, М. Сапон. Було 
визначено і строк її роботи — 2 місяці. 

Сесійна зала під час розгляду цього питання була наповнена 
спортсменами-веслувальниками, їх тренерами, знайомими та, на-
віть, родичами, які були впевнені (чи кимось переконані), що О. 
Дзюба і частина депутатів хотять завадити розвитку веслувально-
го спорту в районі загалом та їх тренуванням зокрема. Ситуацію 
«прояснила» І. Побідаш: з її виступу з’ясувалося, також, хто саме, 
на її думку, стоїть за О. Дзюбою — керівник обласної «Батьківщини» 
К. Бондарєв, база відпочинку якого межує з земельною ділянкою, 
якою користується КП «Навчально-спортивна база» райради. Хоча 
незадовго до цього І. Побідаш наголошувала, що земельну ділянку, 
про яку йдеться, намагається забрати собі Я. Москаленко, в зв’язку 
з чим і ініціювала призначення нового директора цього КП... 

О. Дзюба, із свого боку, повідомив депутатів, що очолювана ним 
комісія з питань комунальної власності, розвитку промисловості, 
підприємництва та інфраструктури провела чотири засідання, вклю-
чаючи виїздне, на території КП.  За його словами, база дійсно стала 
виглядати дещо краще, ніж  раніше. В той же час, там мають місце 
всі ті порушення, про які було повідомлено, що підтверджується 
інформацією з офіційних сайтів ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті». Медпункт був переобладнаний в кухню, побудована 
вбиральня, але спортсмени до цих пір переодягаються в холодних 
павільйонах. При цьому, ТОВ  «Навчально-спортивна база «Олім-
пік Сіті» займається підприємницькою діяльністю на всій території 
підприємства, хоча орендує всього сім будиночків. З 240 тис. грн. 
заборгованості погашено лише 40 тис. Директор КП «Навчаль-
но-спортивна база» В. Кулакова, на думку О. Дзюби, не є самостій-
ним керівником, оскільки «вона отримує зарплату від ТОВ «Олімпік 
Сіті» шляхом неповерненої матеріальної допомоги». 

В. Власенко (один із засновників ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті») у своєму виступі замість того, щоб пояснити чому 
підприємство порушує істотні умови Договору оренди,  за прикла-
дом І. Побідаш згадав, що О. Дзюба представляє «Батьківщину», і 
що територія підприємства межує з базою її обласного очільника  
К. Бондарєва. І на цій підставі почав вимагати, щоб в тимчасовій 
контрольній комісії не було представників цієї політичної сили. А, 
також, — щоб комісія перевірила і договори оренди інших кому-
нальних підприємств. 

...На 3-й сесії райради (24.12.2015 р.) депутати заслухали звіт 
керівника ТКК В. Дерпака. Він повідомив, що на місці побували 
представники профспілки працівників КП «БТІ», Управління ка-
пітального будівництва «Вишгородрайбуд», міжрайонного епідему-
правління та голова Фонду комунального майна району. 

Було підтверджено, що на території бази ведуться будівельні ро-
боти без дозволу проектної документації та працював дитсадок.

Отже, комісія вирішила, по-перше, вказати  на це директору КП 
В. Кулаковій та  зобов’язати разом з представниками профільної 
комісії розробити відповідну програму розвитку на 2016-2020 р. р. 

По-друге, зобов’язати її звернутись до відповідних землевпоряд-
них організацій для встановлення меж території бази та межових 
знаків та розірвати Договір оренди з ТОВ «Навчально-спортивна 
база «Олімпік сіті». Про що й було прийняте відповідне рішення.

В той же час, В. Власенку було запропоновано продовжити діяль-
ність, але не господарську, а тренерсько-спортивну, підписавши 
відповідну Угоду від імені Федерації академічного веслування. 

...Отже, юристи Фонду комунального майна звернулися до суду 
з вимогою розірвати Договір оренди з ТОВ «Навчально-спортивна 
база «Олімпік сіті» та повернути об’єкт оренди.

  РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 23.05.2016                                                                                       Справа №910/4336/16

                   Суддя Мудрий С.М., розглянувши справу за позовом 
Фонду комунального майна Вишгородського району
до товариства з обмеженою відповідальністю «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:
— комунальне підприємство Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база» 
про 
розірвання договору оренди №20/15 від 06.07.2015 року та повернення об’єкту оренди
Представники сторін:
від позивача: Кулешова К.С. - представник за довіреністю..; 
від відповідача: Лебедєв Д.Є. — директор;
Власенко В.В. — засновник, відповідно до спеціального витягу з ЄДРПОУ №21786525;
Ігнатенко О.О. — представник за довіреністю..; 
від третьої особи: Сафонов О.Ф. — керівник.

ВСТАНОВИВ:
На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги Фонду комунального майна Вишгородського району до 

товариства з обмеженою відповідальністю «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті», третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог на предмет спору на стороні позивача комунальне підприємство Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна 
база» про розірвання договору оренди №20/15 від 06.07.2015 року та повернення об’єкту оренди.

Свої позовні вимоги позивач обгрунтовує тим, що між позивачем як орендодавцем та відповідачем як орендарем та КП Виш-
городської районної ради «Навчально-спортивна база» як балансоутримувачем укладено договір оренди № 20/15 від 06.07.2015 
року об’єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі КП Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база», що 
розташоване за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Спортивна, 1, засвідченого приватним нотаіусом Вишгородського 
районного нотаріального округу Київської області Голуб Л.А. та зареєстрованого в реєстрі за № 787.

Згідно п. 1.4. договору майно передається в оренду з метою організації спортиЕно-оздоровчих заходів, забезпечення умов 
навчально-тренувального процесу та навчально-тренувальних збо та молоді.

Як зазначає Позивач, на вказаній території функціонує приватний дитячий садочок, Водночас, відсутні документи на його 
розміщення. Також, відповідачем, всупереч п. 5.1.3. Договору, здійснено зміни в приміщеннях, які Позивач не погоджував...

...Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з’ясувавши 
всі фактичні дані, на яких грунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для справи і вирішення спору по 
суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з урахуванням заяви про доповнення підстав позову...

...Між позивачем як орендодавцем, та відповідачем як орендарем та КП Вишгородської районної ради «Навчально-спортив-
на база» як балансоутримувачем укладено договір оренди № 20/15 від 06.07.2015 року об’єктів нерухомого майна, які перебува-
ють на балансі КП Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база», що розташоване за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Спортивна, 1...

...Відповідно до п. 1.1. договору орендодавець передає, а орендар приймає у строкове платне користування без права вику-
пу орендарем та передачі в суборенду нерухоме майно, яке є комунальною власністю Вишгородської районної ради Київської 
області.., яке розташоване за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Спортивна, 1, та перебуває на балансі КП Вишгород-
ської районної ради «Навчально-спортивна база», вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку вартості майна станом на 
31.05.2015 року і становить за незалежною оцінкою 2 866 080,00 грн. без ПДВ...

...Згідно п. 1.4. договору майно передається в оренду з метою організації спортивно-оздоровчих заходів, забезпечення умов 
навчально-тренувального процесу та навчально-тренувальних зборів спортсменів, організації змістовного відпочинку і дозвілля 
сім’ї, дітей та молоді.

Як зазначає позивач, на вказаній території функціонує приватний дитячий садочок. Водночас відсутні документи на розмі-
щення дитячого садочку.

Вказане підтверджується звітом тимчасової контрольної комісії з питань діяльності комунального підприємства Вишго-
родської районної ради «Навчально-спортивна база», відповідно до якого за результатами виїзду було виявлено, що на вказаній 
території, функціонує дитячий садочок; медпункт переобладнаний в харчувальний блок-кухню. Також встановлено, що літні 
будинки Єї та Ж1, які влаштовано без погодження з Вишгородською райрадою та не прийняті на баланс балансоутримувача. 
Також виявлено влаштування септику біля їдальні та одночасно виконано.реконструкцію їдальні шляхом перебудови існуючих 
стін та влаштування навісу;

Також, відповідачем, всупереч п. 5.1.3. договору, здыйснені зміни в приміщеннях, які позивач не погоджував.
У відзиві відповідача від 17.05.2016 р. вказане не заперечується. 
Відповідно до п. 5.1.3 договору орендар має право виключно за письмової згоди орендодавця проводити невідокремлюваль-

ні поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за власні кошти.
П. 5.3.6 договору передбачено, що орендар зобовязується забезпечити збереження майна, запобігати його пошкодженню та 

псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

Судом встановлено, що відповідачем виконана реконструкція їдальні шляхом збільшення її габаритних розмірів без отри-
мання документів на право виконання будівельних робіт, що підтверджується Актом перевірки дотримання вимог законодавства 
у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів та правил від 18.02.2016 року, яку проводив Департа-
мент державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, копія якого наявна в матеріалах справи.

Також КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» листом від 01.02.2016 року за № 67 повідомило, що в результаті 
проведення технічної інвентаризації встановлено, що до будівлі «Б» прибудовано «61», навіс «31», реконструкцію літнього бу-
динку «З» основна площа зменшена на 8,4 кв.м та очисна споруда «II».

Відповідно до п. 5.3.1 договору орендар зобов’язується використовувати орендоване майно за цільовим призначенням у 
відповідності до п. 1.2. договору.

Як зазначає позивач, відповідач порушив істотні умови договору, провівши самовільно перепланування та незаконну ре-
конструкцію...

...Відповідно до заяви про доповнення підстав позову від 18.04.2016 року, якою позивач доповнив позовні вимоги, позивач 
зазначив, що відповідач в порушення умов договору не сплачує орендну плату за січень, лютий та березень 2016 року, тобто 
понад 3 місяці.

Відповідачем факт несплати орендних платежів не заперечується...
...На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 32, ч.1 ст. 33, ст.ст. 34, 44, ч. 2 ст. 49, ст. ст. 82-85 ГПК України, суд  

ВИРІШИВ:
1. Позов задовольнити повністю.
2. Розірвати договір оренди № 20/15 від 06.07.2015 року об’єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі КП Виш-

городської районної ради «Навчально-спортивна база», що розташоване за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Спор-
тивна, 1, засвідченого приватним нотаіусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Голуб Л.А. та 
зареєстрованого в реєстрі за № 787, укладений між Фондом комунального майна Вишгородського району як орендодавцем, 
товариством з обмеженою відповідальністю «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті» як орендарем та комунальним підприєм-
ством Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база» як балансоутримувачем.

3. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті» (01004, м. Київ, вул. Ба-
сейна, 9, офіс 2, ідентифікаційний код 39773655) повернути балансоутримувачу комунальному підприємству Вишгородської рай-
онної ради «Навчально-спортивна база».., об’єкт оренди — комунальне майно Вишгородської районної ради Київської області...

4. Стягнути з ТОВ «Навчально-спортивна база ‘»Олімпік Сіті»... на користь Фондом комунального майна Вишгородського 
району (07300, Київська область, м. Вишгород, пл.. Шевченка, 1, ідентифікаційний код 20583073) судовий збір в розмірі 2 756 
(дві тисячі сімсот п’ятдесят шість) грн. 00 коп.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази...
Дата підписання рішення : 09.06.2016 р.

Суддя                                                                                               С. М. Мудрий
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тягнулися два роки. Майно громаді району 
Але з боргами так до кінця і не розрахувалось...

23 травня 2016 р. Господарсь-
кий суд м. Києва виніс Рішення по 
справі №910/4336/16, задоволь-
нивши позовні вимоги Фонду кому-
нального майна району в повному 
обсязі. 

02.08.2016 р. Київський апеля-
ційний господарський суд своєю 
Постановою залишив це рішення 
без змін. 

9 серпня 2016 р. ТОВ «Навчаль-
но-спортивна база «Олімпік Сіті» 
повернула балансоутримувачу, — 
КП Вишгородської районної ради 
«Навчально-спортивна база», — 
все орендоване майно. 

А постійно діюча комісія з інвен-
таризації та списання основних 
засобів та матеріальних цінностей 
(голова — О. Сафонов, директор 
КП райради «Навчально-спортив-
на база»; члени — С. Пуголовок, 
заступник директора КП райради 
«Навчально-спортивна база»; Р. 
Манія, депутат райради; Г. Пана-
марчук, депутат  райради; О. Каль-
ченко, головний спеціаліст Фонду 
комунального майна району; К. 
Кулешова, головний спеціаліст від-
ділу з юридичного забезпечення та 
нормативно-правової роботи вико-
навчого апарату райради), навіть, 
склала відповідний акт обстежен-
ня. В якому зафіксувала, що (ци-
тую): 

«1. До основної будівлі їдальні 
(літера Б) здійснено прибудову 
нежитлового приміщення з цег-
ли «61» загальною площею 49,6 
кв.м.; до їдальні (літера Б) прибу-
довано капітальний навіс «31» з 
дерев’яних колон з обпиранням на 
зовнішню стіну їдальні; біля їдаль-
ні (літера Б) побудовано очисну 
споруду;

2. Здійснено реконструкцію 
літнього будинку «літера 3» — 
перепланування внутрішніх стін, 
основна площа зменшена на 8,4 
кв.м.».

Правда, директор ТОВ «На-
вчально-спортивна база «Олімпік 
Сіті» Д. Лебедєв цей акт, чомусь, 
підписувати відмовився. 

Що стосується плати за оренду, 
то її ТОВ «Навчально-спортивна 
база «Олімпік Сіті» мав сплачувати 
50% до райбюджету, 50% — рай-
онному КП «Навчально-спортивна 
база». 

Отже, і до суду довелося зверта-
тися двічі. 

Рішенням Господарського суду 
міста Києва від 12.04.2017 р. по 
справі № 910/2379/17 позовні ви-
моги районного Фонду комуналь-
ного майна були задоволено повні-
стю та видано наказ про стягнення 
з відповідача на користь  райбюд-
жету заборгованості за договором 
оренди в розмірі 101 639, 10 грн.

Однак, ТОВ «Навчально-спор-
тивна база «Олімпік Сіті» цю суму 
до бюджету так і не сплатило.

У червні ц. р. до суду звернуло-
ся й КП районної ради «Навчаль-
но-спортивна база» 18 серпня 
Господарський суд м. Києва виніс 
ще одне рішення — про стягнен-
ня з ТОВ «Навчально-спортивна 
база «Олімпік Сіті» 106 805 грн. 01 
коп. основного боргу, 9 476 грн. 94 
коп. пені, 9 576 грн. 60 коп. інфля-
ційних втрат, 3 194  грн., 86 коп. 
3 процентів річних, а також 1 935 
грн. 79 коп. судового збору. Всього 
— 130 тис. 989 грн. 20 коп. (див. 
нижче). Вже — на користь цього 
комунального підприємства. Якщо 
додати до цієї суми заборгованість 
ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті» перед райбюдже-

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

   18.08.2017                                                                                                                                                         Справа №910/9727/17

За позовом Комунального підприємства Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті»
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача — Фонд комунального майна 
Вишгородського району
про стягнення 129 121, 07 грн.
Суддя Підченко Ю.О.
Представники
від позивача: Сидорова Ю.С. — представник за довіреністю;
від відповідача: не з’явився;
від третьої особи: Сидорова Ю.С. — представник за довіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
У червні 2017 року КП Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база» (далі — позивач, Підприємство) зверну-

лося до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до ТОВ «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті» (далі — від-
повідач, Товариство) про стягнення заборгованості з орендної плати в сумі 106 805, 01 грн., 3 % річних в сумі 3 194, 86 грн., ін-
фляційних втрат у розмірі 9 642, 27 грн., а також пені у розмірі 9 478, 93 грн. нарахованих за не виконання грошового зобов’язання 
згідно договору оренди № 20/15 від 06.07.2015 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.06.2017 року порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 
04.08.2017 року. Крім того, даною ухвалою було залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних 
вимог на предмет спору на стороні позивача — Фонд комунального майна Вишгородського району...

...Господарський суд міста Києва ухвалою від 07.08.2017 року призначив справу №910/9727/17 до розгляду на 18.08.2017 р.
Представник позивача безпосередньо у судовому засіданні 18.08.2017 року наполягав на позові.
Представник відповідача, що належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання 18.08.2017 

року не з’явився, вимог ухвали суду не виконав, про причини неявки суд не повідомив...
...Ухвала суду у даній справі від 01.03.2017 надіслана відповідачу за адресою, вказаною у позовній заяві та Єдиному держав-

ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань...
...Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно 

оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд
ВСТАНОВИВ:

06.07.2015 між Фондом комунального майна Вишгородського району, далі Орендодавець, Підприємством та Товариством, 
укладений договір оренди № 20/15 об’єктів нерухомого майна, які перебувають на балансі КП Вишгородської районної ради 
«Навчально-спортивна база»... далі Договір, відповідно до предмету якого (п.1.1 Договору) Орендодавець передає, а Орендар, 
приймає в строкове платне користування без права викупу орендарем та передачі в суборенду нерухоме майно, яке є комунальною 
власністю Вишгородської районної ради Київської області.

На виконання вказаного договору оренди, орендодавцем та позивачем було передано відповідачу в строкове платне кори-
стування без права викупу та передачі в суборенду нерухоме майно, яке є комунальною власністю Вишгородської районної ради 
Київської області та розташоване в м. Вишгород по вул. Спортивна...

В свою чергу, відповідач зобов’язався своєчасно і в повному обсязі, в термін до 15-го числа наступного за звітним місяця, 
сплачувати орендну плату за користування нерухомим майном...

...У зв’язку з порушенням відповідачем умов договору оренди, у тому числі і в частині внесення орендної плати за користу-
вання об’єктом оренди, після вжиття заходів досудового врегулювання, орендодавець звернувся до Господарського суду міста 
Києва з позовною заявою про розірвання договору оренди.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.05.2016 року по справі № 910/4336/16, залишеним без змін постано-
вою Київського апеляційного господарського суду від 02.08.2016 року та постановою Вищого господарського суду України від                  
02.11.2016 року, договір оренди було розірвано та зобов’язано відповідача повернути об’єкт оренди.

Відповідно до акту приймання-передачі об’єктів нерухомого майна від 09.08.2016 року, відповідач передав, а орендодавець та 
позивач прийняли об’єкти нерухомого майна.

Згідно п. 3.12 договору оренди, у разі припинення (розірвання договору) оренди орендар сплачує орендну плату по день по-
вернення майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє орендаря від обов’язку 
сплатити заборгованість по орендній платі, якщо така виникла, в повному обсязі...

...В порушення вказаних вище пунктів договору оренди, відповідач не здійснив повних розрахунків за користування нерухо-
мим майном, в зв’язку з чим, орендодавець 14.02.2017 року звернувся із позовом до відповідача про стягнення заборгованості з 
орендної плати в розмірі 101 639, 10 грн. Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.04.2017 року по справі № 910/2379/17 
позовні вимоги задоволено повністю та видано наказ про стягнення з відповідача на користь Вишгородського районного бюджету 
заборгованості за договором оренди в розмірі 101 639, 10 грн...

...Отже, станом на сьогоднішній день, розмір заборгованості відповідача перед позивачем з орендної плати складає 106 805, 
01 грн. За таких обставин, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги щодо стягнення з відповідача основної заборгованості 
106 805, 01 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Водночас, у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем покладеного на нього обов’язку щодо своєчасного внесення 
орендних платежів, позивач також просив суд стягнути з Товариства 9 478, 93 грн. пені...

...Пунктом 3.7 договору передбачено, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному розмірі, підлягає індек-
сації і стягується за весь період заборгованості з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування 
пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

Судом здійснено перерахунок пені, та встановлено, що до стягнення з відповідача підлягає 9 476, 60 грн. пені.
Таким чином, позовні вимоги Підприємства в частині стягнення з відповідача пені підлягають частковому задоволенню у 

розмірі 9 476, 94 грн.
Крім того, позивач на підставі частини 2 статті 625 ЦК України просив суд стягнути з відповідача 3 194, 86 грн. трьох про-

центів річних та 9 642, 27 грн. інфляційних втрат.
Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу 

кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три 
проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений за договором або законом.

Суд, зробивши розрахунки інфляційних втрат та 3 відсотків річних, дійшов висновку про стягнення з відповідача на користь 
позивача 9 576, 60 грн. — інфляційних втрат та 3 194, 86 грн. — 3 відсотків річних...

...Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог.
За частиною 1 статті 49 ГПК України витрати по сплаті судового збору у спорах, що виникають при виконанні договорів, 

покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.
Виходячи з викладеного та керуючись статтями 32-34, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, —  

ВИРІШИВ:
1. Позов КП Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база» задовольнити частково.
2. Стягнути з ТОВ «Навчально-спортивна база «Олімпік Сіті»... на користь КП Вишгородської районної ради «Навчаль-

но-спортивна база»... 106 805 грн. 01 коп. основного боргу, 9 476 рн. 94 коп. пені, 9 576 грн. 60 коп. інфляційних втрат, 3 194  грн., 
86 коп. 3 процентів річних, а також 1 935 грн. 79 коп. судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
4. У задоволенні решти позовних вимог відмовити...

Повне рішення складено    23.08.2017 р.
                         Суддя                                                                                                     Ю.О. Підченко

том, вийде: 101 тис. 639 грн. 10 
коп. + 130 тис. 989 грн. 20 коп. = 
232 тис. 628 грн. 13 коп.

Однак, як повідомив нам голова 
комісії з питань комунальної влас-
ності райради О. Дзюба, ТОВ «На-

вчально-спортивна база «Олімпік 
Сіті» повертати цей борг не поспі-
шає. І, взагалі, не відомо чи повер-

не. Навіть, за допомогою виконав-
чої служби. Оскільки, як зауважив, 
О. Дзюба, «є точна інформація, що 
в цього підприємства не залиши-
лося жодних матеріальних цінно-
стей...».

...Із чистої цікавості я зайшов до 
Єдиного держреєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань ін-
формаційного сайту Міністерства 
юстиції України. Ну, щоб поціка-
витися засновниками та, напри-
клад, розміром статутного фонду 
ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті».

Доповідаю. 
«Засновники підприємства: 
Власенко Володимир Володими-

рович..., розмір внеску до статут-
ного фонду (грн.): 3500000.00;

Дрьомін Юрій Борисович..., 
розмір внеску до статутного 
фонду (грн.): 750000.00;

Чернецький Юрій Іванович..., 
розмір внеску до статутного 
фонду (грн.): 750000.00».

Дані про розмір статутного ка-
піталу (статутного або складеного 
капіталу) та про дату закінчення 
його формування:

«Розмір (грн.): 5000000.00
Дата закінчення формування: 

29.04.2016».
Види діяльності:
«Освіта у сфері спорту та від-

починку; Денний догляд за діть-
ми; Функціювання спортивних 
споруд; Діяльність спортивних 
клубів; Інша діяльність у сфері 
спорту (основний); Діяльність за-
собів розміщування на період від-
пустки та іншого тимчасового 
проживання; Діяльність інших за-
собів тимчасового розміщування; 
Діяльність ресторанів, надання 
послуг мобільного харчування». 

Дата та номер запису про взяття 
та зняття з обліку:

«30.04.2015».
Доречі. Ці ж засновники (і не 

лише) створили, також громадську 
організацію під назвою «Громадсь-
ка організація «Ліга водних видів 
спорту Вишгородщини».

Її засновники: Чернецький Юрій 
Іванович, Бондаренко Костянтин 
Григорович, Ведринський Павло 
Сергійович, Дрьомін Юрій Бори-
сович, Власенко Володимир Во-
лодимирович, Часовських Тетяна 
Миколаївна, Жуков Олексій Во-
лодимирович, Бражнікова Тетяна 
Олексіївна.

Чому я, взагалі згадав цю  гро-
мадську організацію і назвав пріз-
вища її засновників? Виключно — з 
надією. Що товариші по громадсь-
кій організації якось вплинуть на 
своїх коллег-засновників ТОВ «На-
вчально-спортивна база «Олімпік 
Сіті», щоб ті, все-таки, повернули 
борги і районному бюджету, і КП 
райради «Навчально-спортивна 
база». 

Адже ці кошти так необхідні для 
розвитку веслувального спорту в 
нашому районі. А хіба не заради 
цієї високої і прекрасної мети була 
27.08.2015 р. створена ГО «Ліга 
водних видів спорту Вишгородщи-
ни»? Звичайно ж, заради неї. Без 
всякого сумніву. Тим паче, статут-
ний фонд в 5 млн. грн. це легко 
дозволяє зробити. Ну, що таке 
якихось 232 тис. грн. порівняно з 
такою сумою? Ніщо. А діткам буде 
приємно. Та й пам’ять про себе 
ТОВ «Навчально-спортивна база 
«Олімпік Сіті» залишать в районі 
хорошу...

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

Повний абзац!

Анекдоти

Фінал
небайдужих

Будівництво багатоповерхівки на території 
міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату районної ради ініціював О. Момот, 
а «благословила» більшість міської ради

ВИСНОВКИ — НЕВТІШНІ
...Отже, 10 сесія міськради, на 

якій було проголосовано проект 
рішення «Про затвердження По-
ложення про порядок підготовки та 
проведення інвестиційних конкур-
сів щодо будівництва, реконструк-
ції об’єктів житлового, нежитлового 
призначення та соціальної інфра-
структури м. Вишгород», відбулася 
28 квітня 2016 р. А ТОВ «ЖК «НО-
ВИЙ ВИШГОРОД» було взято на 
облік Вишгородською об’єднаною 
державною податковою інспек-
цією Головного управління ДФС у 
Київській області... наступного дня 
— 29 квітня. 

«Совпадєніє»? Не думаю. 
Навпаки, складається враження, 

що керівники цієї новоствореної 
компанії із співзасновником в особі 
приватної компаніії з обмеженою 
відповідальністю «Біг кепітал лімі-
тед» із м. Брістоля що в Сполучено-
му Королівстві, вже в квітні 2016 р. 
здогадувалися, що виконкомівська 
інвесткомісія м. Вишгорода вибере 
для будівництва однієї з багатопо-
верхівок саме їх. А, може, й не од-
нієї, а обидвох...

Ну, це потрібно ще довести, — 
можливо, скаже хтось із вас. За 
руку ж не піймав... Дійсно, не пій-
мав. Бо не моє це завдання — ло-
вити злодіїв чи корупціонерів за 
руку. Чи, навпаки, доводити, що  
злодії і корупціонери якраз не є 
злодіями і корупціонерами, а — по-
лум’яними патріотами, які душею 
боліють за своє місто і готові життя 
покласти за його процвітання і до-
бробут його жителів...

Ну, життя, не життя, а 15 мільй-
онів на будівництво дитсадка по-
класти готові, — цілком можливо 
відповість мені який-небудь «толе-
рантний і поміркований» читач. 

Да, 15 мільйонів. Які, начебто, 
виправдовують всю цю грандіоз-
ну  епопоею з інвестконкурсами та 
інвесткомісією. 15 мільйонів «на 
дитсадочок». Які стали таким собі 
каменем спотикання, навіть, для 
районного Фонду комунального 
майна зокрема та для райради за-
галом у намаганні захистити своє 
майно. Ті самі гаражі, естакаду, 
автодром і т. ін., що на думку О. 
Момота і К° підпадають під знесен-
ня. Бо як же захищати своє майно, 
якщо тебе тут же звинуватять в 
тому, що ти не любиш маленьких 
діточок і проти побудови дитсадка?

15 мільйонів, кажете? Ну, тоді 
давайте добре порахуємо.  Буди-
нок, про який йдеться, буде мати 
17 тис. 558 кв. м. Це — як мінімум 
— дві сотні квартир. Один дитячий 
садок на 12 груп коштує приблиз-
но 55 млн.  Такий дитсадок зможе 
вмістити приблизно 12 х 30 = 360 
діточок. Щоб побудувати такий дит-
садок, в місті потрібно звести чоти-
ри таких будинки. Це — приблизно 
8 сотень сімей. Отже, один такий 
садочок, побудований за гроші, от-
римані від інвесторів, і забезпечить 
потребу в ньому лише мешканців 
цих чотирьох будинків. 

І це, — зверніть увагу, — лише 
в тому випадку, якщо всі отримані 

кошти підуть лише на будівництво 
цього дитсадка. І, при цьому, част-
ково не будуть вкрадені. І — що ви-
росте саме 16 поверхів, а не, при-
пустимо, 25. Апетит же з’являється 
під час їжі, як відомо (згадайте 4 
25-поверхівки біля СШ «Сузір’я»).

Особисто в мене впевненості 
в цьому немає. Але давайте, на-
віть, припустимо такий ідеальний 
варіант. Що це означає? Що Виш-
город і далі буде забудовува-
тись, забезпечуючи нових меш-
канців виключно дитсадками.

Але ж його вулиці ширшими 
від цього не стануть. І нові шко-
ли не з’являться. І нові лікарні з 
поліклініками не збудуються. І пар-
ків зі скверами не побільшає, а по-
меншає, бо нові багатоповерхівки 
десь же потрібно будувати... І кіль-
кість населення, при цьому, буде 
рости. 

Отже, давайте ще раз тверезо 
і не упереджено проаналізуємо 
ситуацію, що склалася у нашому 
місті.

Вже сьогодні населенню у Виш-
города катастрофічно не вистачає  
об’єктів соцкультпобуту зокрема та 
інфраструктури загалом.

Після здачі в експлуатацію всіх 
тих житлових багатоповерхівок, 
які вже будуються, кількість вишго-
родців збільшиться, майже, вдвічі, 
що, практично, призведе до інфра-
структурного і соцкультпобутового 
колапсу. 

Чи покращить ситуацію будів-
ництво багатоповерхівок через ін-
вестконкурси «ім. О. Момота»? Ні, 
навпаки погіршить, оскільки воно 
призведе до збільшення кількості 
населення з одного боку, а пода-
рені місту інвесткошти забезпечать 
частиною соцкультоб’єктів лише 
мешканців цих новобудов, та й то 
лише частково. І це — в ідеалі. Бо 
ці кошти будуть, цілком можливо, 
з одного боку, розкрадені, з іншо-
го — підуть на латання «дірок» в 
бюджеті міста і «непередбачених» 
витрат.

Виникає закономірне питання 

— а навіщо ж тоді була придумана 
вся ця «музика» з інвестконкур-
сами? Відповідь може бути лише 
одна: для замилювання очей виш-
городцям. Для того, щоб показа-
ти їм: міський голова, міська рада 
працює, шукає вихід із ситуації, що 
склалася. Мовляв, бачите, вибор-
ці: ми знайшли як заробити гро-
ші на дитсадки, яких місту так не 
вистачає... Ось, дивіться: забудов-
ник дасть місту цілих 15 мільйонів 
окрім 4%!

А насправді це — спосіб завести 
в місто «своїх» забудовників, або 
тих, які, можливо, змушені будуть 
стати «своїми» для міського голови 
і його найближчого оточення, ро-
зуміючи, що якби не інвесткомісія, 
то не бачити їм земельних ділянок 
у Вишгороді, як своїх вух. Причому, 
спосіб, за який, на думку О. Мо-
мота, вишгородці змушені будуть 
йому дякувати, а не проклинати за 
продовження забудови міста, яке 
веде його до колапсу. Такий собі 
гарний бізнес в яскравій обгортці 
турботи про виборців... 

Найцікавіше те, що, як на мене, 
справжню суть всього цього цирку з 
інвестконкурсами з часом зрозумі-
ли й самі депутати, які спочатку не 
вловили що саме відбувається. Це 
видно з результатів голосування. 
Якщо на 10 сесії, 28 квітня 2016 р., 
за затвердження Положення про 
порядок підготовки та проведення 
інвестконкурсів «за» проголосува-
ло 28 депутатів і лише один утри-
мався, то 3 червня того ж року (11-
та сесія) за створення інвесткомісії 
з 26 депутатів «за» проголосувало 
лише 20 депутатів, утрималось —  
6, причому — від різних фракцій. І  
на 19-й сесії (23 грудня) за прове-
дення інвестконкурсів утрималось 
6, а один — не проголосував.

Хоча, жоден, наскільки я пам’я-
таю, не встав і, навіть, не спробував 
пояснити присутнім, що насправді 
криється за новою ініціативою місь-
кого голови. Чому — велике питан-
ня...  

    В. Борзовець                 
Р. S. Коли я спостерігав за перебігом «екологічних»  громадських 

слухань в аудиторії №23 автошколи (вул. Шолуденка, 14, між іншим 
— юридична адреса ТОВ «ЖК «НОВИЙ ВИШГОРОД», переможця ін-
вестконкурсу і забудовника на території міжшкільного навчально 
-виробничого комбінату районної ради), мене з першої і до остан-
ньої хвилини цього дійства не залишала одна думка. Про те, що, 
по-перше, цей захід мав би відбуватися у великій залі адмінбудин-
ку, де завжди проводяться сесії міської ради. По-друге, що саме ці 
люди і мали б сидіти в тій половині цієї зали, де зазвичай  сидять 
депутати. На кожній сесії. Тому, що вони й є справжніми, а не фей-
ковими представниками міської громади, яких дійсно хвилює доля 
міста і його мешканців, а не свої шкурні питання в першу чергу. При 
тій умові, звичайно, що вони після виборів не поміняли б «орієнта-
ції», як це зробив О. Момот...

Втім, швидше за все, наш чинний міський голова нічого в своє-
му світогляді, життєвій філософії і психології й не міняв. А, будучи 
депутатом, просто добре приховував свою справжню суть і дійсні 
наміри. Є такий тип людей, які звикли говорити одне, а робити —
інше, прямо протилежне. Причому, одночасно запевняти всіх, що 
це прямо протилежне, яке вони роблять, це і є те, що вони обіцяли 
на словах... 

Саме цього типу люди, як я вже неодноразово зауважував, зна-
ходяться сьогодні на всіх щаблях влади в Україні — від президент-
ської адміністрації, ВР України та уряду до переважної більшості 
сільських рад. І винуватити в цьому нам, рядовим виборцям, немає 
кого окрім нас самих. А от висновки зробити потрібно. Якщо ми, 
звичайно, хочемо, щоб людей з подвійними дном, мораллю і стан-
дартами у владі, людей, які звикли до подвійного життя, змінили 
люди, які говорять те, що думають. І роблять те, що обіцяли. 

Тож, до фіналу пробилися дві 
найкращі команди району. За три 
тури до кінця чемпіонату футболі-
сти ФК «Лісовичі» здобули золоті 
медалі, а от боротьба за срібло 
тривала до останнього туру — і 
вдруге поспіль срібло дісталося 
молодій та перспективній команді 
СНД з села Нижча Дубечня. 

А тепер розшифруємо заголо-
вок — команди, які задають тон в 
чемпіонаті Вишгородського району 
не є найбільшими населеними пун-
ктами, не мають давніх футболь-
них традицій, не мають футбольної 
інфраструктури, яка є зокрема у 
місті Вишгороді, Н. Петрівцях, Де-
мидові, Димері чи Катюжанці. Та й 
бюджети їхніх селищних, рад м’яко, 
кажучи не найбільші в районі. 

А причиною успіху цих команд 
є велика та фанатична любов до 
футболу їхніх керівників — Леоніда 
Титаренка з с. Лісовичів та Анатолія 
Клименка з с. Нижча Дубечня. Свій 
вільний час, здоров’я, душу вони 
вкладають у своїх футболістів, які 
віддячують своїм керівникам висо-
кими результатами. Таких фанатів 
футболу — та б в кожне село!

Але повернімося безпосередньо 
до фіналу. Тренери Максим Куций 
ФК «Лісовичі» та Максим Оленківсь-
кий ФК «СНД» задіяли оптимальні 
та бойові склади. Великий досвід, 
якісний підбір футболістів «Лісо-

19.11.2017 року на  ОСК «Діназ» 
с. Лютіж відбувся довгоочікува-
ний фінал кубка Вишгородсько-
го р-ну з футболу сезону 2017 р.

Федерацією футболу району 
цей матч було заплановано про-
вести тижнем раніше на стадіоні 
«Енергетик», але дощ та сніг 
внесли свої корективи.

вичів» позбавив глядачів інтриги, 
яка досить часто буває у фіналах. 
Команда з Лісовичів легко, впев-
нено та невимушено довели свою 
перевагу , в підсумку 4-0, і підопічні 
Максима Куцого та Леоніда Тита-
ренка поклали свої золоті медалі в 
красень-кубок.

Кращими гравцями фіналу було 
визнано Олега Скуратівського та 

Даниїла Савійська. Впевнено та 
професійно провела гру бригада 
арбітрів на чолі з Сергієм Шкільним 
та його асистентами Ігорем Него-
денком та Костянтином Узуном.

Також хочеться поздоровити на-
ших ветеранів — команду «Енерге-
тик» з виходом у фінал чемпіонату 
Київської області з футболу серед 
ветеранів. 

У своєму виїзному матчі, наші 
футболісти хоч і поступилися, але 
за сумою двох матчів потрапили 
до фіналу, до речі третій раз по-
спіль. Тож 26.11.17 р. в м. Вишневе 
за звання найсильнішої команди 
області серед ветеранів зустріча-
тимуться футболісти з Вишгорода 
та Баришівки. Доречі, Вишгород-
ська районна федерація футболу 
організовує виїзд вболівальників 
у м. Вишневе. Автобус від’їжджає 
об 11-00 зі ст. «Енергетик». Підтри-
майте наших спортсменів!!! 

           Голова Вишгородської 
   районної федерації футболу

                    М. Король
На знімку: команда ФК «Лісо-
вичі»

Футбол

— Вчера проснулась, а тебя нет. 
Где ты был, дорогой? 

— А где ты проснулась, дорогая? 
*  *  *

Октябрьская революция выгна-
ла многих дам из высшего обще-
ства на панель. Теперь справедли-
вость восторжествовала — теперь 
вовсю идет обратный процесс. 

*  *  *
— Сыночка, где ты мечтаешь ра-

ботать? 
— Я? Мечтаю работать?! 

*  *  *
Пурген изобрели как лекарство 

от клаустрофобии. С его помощью 
быстро привыкаешь к закрытым 
помещениям. 

*  *  *
От хороших жен мужья уходят, 

думая, что другая будет еще луч-
ше, а от плохих не уходят — боят-

ся, что попадется еще хуже! 
*  *  *

— Что такое «уйти по-русски»? 
— Долго прощаться, выпить всю 
водку, остаться ночевать. 

*  *  *
На строящемся объекте электри-

ки накосячили с электропроводкой, 
поехал смотреть. Насколько все 
плохо, понял, прочитав запись в 
журнале охраны: «Чайник не вклю-
чать — открываются ворота!» 

*  *  *
Дембель Гриша, вернувшийся 

домой, еще по надписям в лифте 
понял, что девушка Ира его не до-
ждалась.

*  *  *
Дерево может благополучно 

расти 50 лет у обочины дороги, а 
потом внезапно выскочить перед 
женщиной-водителем. 


