
 

(Продовження на стор. 3)

№12(325)
пятница,

19 октября 
2018 г.

Наш сайт в Интернете:
www.nasamomdele.yolasite.com; 

на страничке Facebook: www.facebook.com/
gazetanasamomdele

NASAMOMDELE@UKR.NET

Независимый еженедельник
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І сміх, і гріх...
«Нездійсненну мрію О. Горгана» 
таки пропхали на високу посаду. 
Як кажуть, «увіпхнувши невпіхуємоє»...

ТРОХИ ІСТОРІЇ...
Почнемо з того, що наше 

законодавство в містах 
районного значення, до 
яких відноситься Вишго-
род, взагалі не передбачає 
посади першого заступни-
ка міського голови. Однак, 
всупереч закону, така поса-
да в штатному розписі апа-
рату нашого міськвиконко-
му була створена. 

Сталося це після того, 
як на першій сесії міської 
ради в листопаді 2015-го 
депутати, всупереч бажан-
ню О. Момота, не обрали 
М. Мельник секретарем 
міської ради. Незважаючи 
аж на два голосування по 
цьому проекту рішення. 

Вже на другій сесії місь-
кої ради, яка відбулася 14 
грудня 2015 р., посада пер-
шого заступника міського 
голови опинился в штатно-
му розписі апарату міськви-
конкому, запропоновано-
му мером. Немає жодного 
сумніву, що створювалася 
вона саме для М. Мельник. 
Тоді проти цієї пропозиції 
(щодо посади першого за-
ступника) виступив лише 
В. Виговський. Однак, де-
путатська більшість до ньо-
го не прислухалася. Чим 
обгрунтував присутність 
цієї посади в штатному 
розписі О. Момот? Тим, що 
(цитую): «структура розро-
блялася виходячи з того, 
що або ми утворюємо те-
риторіальну громаду, або 
стаємо містом обласного 

сональну відповідальність 
секретар ради.

Щодо особистих якостей 
О. Момота, то він, як відо-
мо, настільки не терпить 
чужої думки та будь-якої 
точки зору, яка відрізняєть-
ся від його власної, та на-
стільки нікому не довіряє 
(як, до речі, більшість лю-
дей з кримінальним мис-
ленням), що просто сміш-
но уявити собі існування 
поряд з ним повноцінного 
першого заступника. 

Іншими словами, у лю-
дини, яка  може з якихось 
причин так називатися, на-
справді можуть бути лише 
обов’язки і статус чиновни-
ка для «особливих дору-
чень». Звичайної «шістки», 
як кажуть в добре знайомо-
му О. Момоту і звичному 
для нього кримінальному 
середовищі. А те, що на-
зивається така «шістка» 
«перший заступник»,  буде 
лише тішити самолюбство 
такого керівника та вводи-

Ви бачили коли-небудь, як «реальні пацани» «розводять лохів» під час гри в 
наперстки? На перший погляд, правила гри прозорі, прості й зрозумілі: все, що 
потрібно — відгадати, під яким із трьох наперстків знаходиться кулька. Трюк 
полягає в тому, що кулька під наперстком перебуває до тих пір, поки в грі бере 
участь наперсточник з «верховими» підставними гравцями. Як тільки в гру всту-
пає випадковий перехожий, який повірив у власні увагу та спостережливість, 
кулька відразу шляхом маніпуляцій наперсточника зникає з-під наперстка...  

У нашому випадку в якості «лохів» опинилася міська громада, а «реальними 
пацанами», тобто пройдисвітами, які її обдурили — міський голова О. Момот і 
К°. Вони влаштували на сесії міської ради добре зрежисоване шоу, справжній 
спектакль, в результаті якого депутат від БПП М. Мельник, начебто в результаті 
«чесного» голосування, опинилася в кріслі першого заступника О. Момота. Не 
увійшовши в члени міськвиконкому, але залишившись депутатом міської ради. 

Ну, прямо як в тому анекдоті часів панування КПРС: «Я уважаю нашего товари-
ща Гиви не потому, что у него есть дом на берегу моря, — сами не в шалашах жи-
вем. И не потому, что у него есть новая «Волга», — мы тоже не на «Запорожцах» 
ездим. Я уважаю его за то, что он умудряется долгие годы возглавлять нашу 
партийную организацию, не являясь коммунистом!»...

45-та сесія міськради

або Як М. Мельник обирали «чиновником з особливих 
доручень» із статусом першого заступника міського голови 

значення».  
Після другої сесії місь-

кради пройшло майже три 
роки. Немає ні міської гро-
мади, ні міста обласного 
значення. А посада першо-
го заступника в штатному 
розписі є. І, як бачите, вона 
дочекалася людини, під яку 
була створена.  

Те, що всі ці три роки 
вона була вакантною, свід-
чить, що по суті, ця поса-
да О. Момоту (як, до речі, 
і територіальній громаді), 
зовсім не була потрібна. Ні 
з точки зору чисто функціо-
нальної, ні, тим паче, зва-
жаючи на особисті якості 
нашого міського голови.  

З точки зору функціональ-
ної, яка, безумовно, від-
повідає логіці законодав-
ця, ця посада не потрібна 
тому, що в міського голови 
міста районного значення 
є три профільні заступники 
з виконавчих органів ради. 
Що стосується самої ради, 
то за її діяльність несе пер-

ти в оману оточуючих.
Саме така ситуація скла-

лася з М. Мельник. І от те-
пер ми можемо спробувати 
відповісти на запитання: 
для чого О. Момоту такий 
«псевдоперший заступ-
ник»?

Відповідь криється якраз 
у бажанні О. Момота бачи-
ти М. Мельник саме серед 
депутатів, а не у міськви-
конкомі. Однак, спочатку — 
про цю дилему, яка й розді-
лила раду.

...ТА ЗАКОНОДАВСТВА
Отже, в чому суть цієї 

дилеми? В існуванні різ-
них гілок влади. Звичай-
но, в чистому вигляді вони 
існують на рівні держави: 
законодавча, виконавча, 
судова влада. «Четвертою 
владою» називають жур-
налістів.  

Один представник не 
може представляти дві 
гілки влади одночасно, 
оскільки це порушує поділ 
влади і веде до конфлікту 
інтересів. Ст. 6  Конституції 
України закріплює принцип 
поділу влади на законодав-
чу, виконавчу та судову в 
якості одного з провідних 
принципів основ конститу-
ційного устрою. 

Існує поділ влади і на міс-
цевому рівні. Міська рада, 
— депутатський корпус, — 
є законодавчим органом. 
Виконавчий комітет, як вид-
но із самої назви, — вико-
навчим. Міський голова не 
є депутатом, однак, має 
право голосу та керує і ра-
дою, і виконкомом — такі 
його повноваження. Однак, 
депутат не може бути чле-
ном виконкому, як і член 
виконкому — депутатом. А 
перший заступник голови, 
за нормальною логікою, не 
може не бути членом ви-
конкому.  

Однак, М. Мельник, вирі-
шивши обійняти посаду 
першого заступника місь-
кого голови, захотіла, в той 
же час, залишитися депу-
татом ради. На тій підставі, 
що не буде входити в місь-

4 жовтня ц. р., як і планувалося, відбулася чергова 
сесія міської ради. Однак — через пень-колоду. При-
чина: поламка електронної системи голосування.

Ця система 4-го жовтня зламалася так само, як і 26 
червня ц. р., коли мала відбутися 41-а сесія міської 
ради. Але не відбулася, а була перенесена на 3 липня 
— день, коли у судовому засідання мала розгляда-
тися по суті справа О. Момота щодо обвинувачення 
його у вимаганні хабара. Тоді система електронного 
голосування «зламалася» дуже вчасно, бо якраз на 
цю сесію представники Вишгородського осередку 
Нацкорпусу намагалися пронести до сесійної зали 
кілька мішків із сміттям з незаконного сміттєзвалища 
по вул. Ватутіна. Та й перенесли сесію на «правиль-
ний» день, бо відсутність підозрюваного у злочині в 
судовому засіданні в день сесії можна, безумовно, 
вважати причиною серйозною.

Отже, 26 червня все для О. Момота і К° склалося   
дуже вдало... 

Про створення комунального
підприємства Вишгородської

міської ради 
«ВИШГОРОДПАСТРАНС» 
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О. Момот 
Б. Матко

Про внесення змін до рішення
міськради від 22.12.2017 р. 
№33/1 «Про затвердження
міських програм розвитку 
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«АВТОБУСНУ» 
ПРОГРАМУ 

НЕ ПРИЙНЯЛИ 
А от цього разу для цієї 

гоп-компанії все склало-
ся набагато гірше. Так, М. 
Мельник всіма правдами 
і неправдами їм вдалося 
пропхати в крісло першого 
заступника О. Момота (ми 
описали цю авантюру у всіх 
подробицях в окремому 
матеріалі), а от з багатьма 
іншими корупційними по 
своїй суті «хотєлками» 
міського голови не вийшло. 
Як, наприклад, з намаган-
ням доповнити  рішення 
міськради від 22.12.2017 р. 
№33/1 «Про затвердження 
міських програм розвит-
ку на 2018 рік» додатком 
№26 «Програма розвитку 

міського пасажирського 
транспорту в м. Вишгород 
на 2018-2021 роки». За цей 
проект рішення (№3) прого-
лосувало, як бачите, всьо-
го 16 депутатів. О. Момоту 
для того, щоб його «протяг-
нути» просто не вистачило 
голосів. А знаєте чому? 
Тому, що в цьому випадку 
він сам став заручником 
власних хитрощів і інтриг. Ті 
депутати, які мали б прий-
ти на сесію і підтримати ще 
одну дірку в бюджеті міста 
під назвою КП «Вишгород-
пастранс», не прийшли на 
сесію або втекли з неї, бо 
їх попросили не голосувати 
за об’єднання 1-го і 2-го пи-
тань. От штучно створена 
мером більшість і не спра-

Як хитрий мер сам
себе перехитрив
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Мой город...

Я так думаю...

Вишгородський відділ 
поліції інформує, що з 
01.10.2018 по 31.10.2018 
на території Київської 
області, зокрема, міста 
Вишгорода та Вишго-
родського району про-
водитиметься місячник 
добровільної здачі до 
зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин та 
спеціальних засобів.

Під час проведення за-
ходів з добровільної здачі 
зброї громадяни можуть 
здавати до поліції вогне-
пальну зброю, боєприпа-
си, вибухові речовини та 
спеціальні засоби.

Громадяни, які добровіль-
но звернуться до поліції з 
метою їх здачі, звільняти-
муться від кримінальної 
відповідальності.

Поліція нагадує, що, згід-
но статті 263 Кримінально-
го кодексу України, особи, 
які незаконно носять, збері-
гають, купують, передають 
чи збувають вогнепальну 
зброю (крім гладкостволь-
ної мисливської — без 
передбаченого законом 
дозволу), боєприпаси, ви-
бухівку, — караються поз-
бавленням волі строком від 
3 до 7 років.

Що стосується гладко-
ствольної мисливської 
зброї, то тут передбаче-
но адміністративну від-
повідальність за ст. 190 
КУпАП (порушення грома-
дянами порядку придбан-
ня, зберігання, передачі 
іншим особам або продажу 
вогнепальної, холодної чи 
пневматичної зброї) — у 
вигляді штрафу від семи до 
десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією зброї або 
без такої.

Більше того, якщо гро-
мадянин, який протягом 
місячника добровільної 
здачі здасть в органи полі-
ції мисливську вогнепаль-
ну, газову, холодну зброю, 
спецзасоби вітчизняного 
виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених 
гумовими кулями, після 
проведення додаткової 
перевірки зброї, її техніч-
ного стану, оформлення 
відповідних документів та 
за наявності законодавчих 
підстав він може, за ба-
жанням, зареєструвати їх у 
свою власність.

Також, при виявленні 
вами підозрілих предметів 
та матеріалів прохання не-
гайно звертатись до органів 
поліції для подальшого 
реагування відповідними 
підрозділами Нацполіції та 
Держслужби з надзвичай-
них ситуацій.

З питань добровільної 
здачі зброї необхідно звер-
татись до органів поліції за 
місцем проживання. 

Більш детальну інформа-
цію з цього приводу можна 
отримати за телефоном 
102.

«До завершення роботи 
корумпованої влади зали-
шилося півроку... Українсь-
кі владні щури починають 
бігти з корабля, забираючи 
все, що можуть винести. 
Вони задумали забра-
ти все, що в України ще 
залишилось цінного. Це 
дембельський акорд», — 
так Тимошенко розпочала 
прес-конференцію, термі-
ново скликану у Києві. 

Терміновість зустрічі з 
журналістами лідер «Бать-
ківщини» пояснила тим, 
що їй стало відомо про 
нову корупційну аферу, яку 
треба негайно зупинити. 
Виявилося що керівництво 
НАК «Нафтогаз» вирішило 
терміново «роздерибани-

ти» вітчизняну газотранс-
портну систему і віддати її 
половину якимось загад-
ковим «інвесторам». Ще й 
за ціною щонайменше у 20 
раз дешевшою, аніж вона 
коштує. Головний аргумент 
— вже невдовзі «труба» 
перетвориться на мета-
лобрухт, бо росіяни хочуть 
транспортувати свій газ 
в обхід України. Чим тоді 
вона цікава тим самим «ін-
весторам» — передбачли-
во не пояснюють.

Обурена Тимошенко на-
гадала журналістам, що 
насправді ГТС приносить 
Україні чималий доход — 
близько 3 мільярдів до-
ларів щорічно. І цілком 
може стати в нагоді для 

транспортування вітчизня-
ного газу. Адже не так вже 
давно в країні його добува-
ли понад 60 млрд кубоме-
трів, а зараз лише трохи 
більше 20. І це — пряма 
відповідальність керівни-
цтва «Нафтогазу». 

Зрештою, Тимошенко за-
певнила, що після виборів 
просто ліквідує «Нафто-
газ», який перетворився на 
корумпованого посередни-
ка, що продає українцям 
український же газ за зави-
щеними цінами. За слова-
ми лідера «Батьківщини», 
вже завдяки цьому та на-
веденню ладу на ринку па-
лива тарифи для громадян 

Юлія Тимошенко: «Зупинити крадіжку ГТС, 
знизити ціну на газ для громадян!» 

Скільки коштуватиме газ для українців цієї зими 
— відповіді на це питання чекають від політиків пе-
ресічні громадяни. Відповідь урядовців — тарифи 
мають рости, бо це «зробить Україну сильнішою». 

Головна опозиціонерка, — Юлія Тимошенко, — пе-
реконує, газ має не дорожчати, а дешевшати. Якщо 
владі не давати красти.

Прочитала статтю у газеті «Вишгород» від 6 жовтня ц. 
р. під назвою: «Головне — нікого не залишити без уваги». 
Автор — «Влас. інф.». І до цього загадкового «Влас. інф.» 
у мене, як у голови громадської організації та у депутатів 
Вишгородської міської ради є конкретні запитання. Хто 
такі старші будинків? Хто їх обирав? Якими повноважен-
нями вони наділені? До кого в даній ситуації звертатися 
мешканцю конкретного будинку? До депутата, за якого 
голосував у жовтні 2015 чи до старшого будинку?

Можливо, їх і не потрібно називати старшими будинку, 
а простіше: «кур’єри по доставці продуктових наборів?».

Потрібно знати прізвище та ім’я жіночки, яка із сльоза-
ми на очах (по тексту статті) п’ять пляшечок йогурту з ба-
тоном буде їсти п’ять днів. А потім що? Голодна смерть?

«Влас. інф.» назвав її бабусею. То, ще це значить? Він 
її внук? 

За українським звичаєм, до старшої жінки звертають-
ся по імені та по-батькові, а бабусею її можуть називати 
тільки діти її сина або дочки, тобто рідні. Прошу депу-
татів Вишгородської міської ради: знайдіть цю жінку, до-
поможіть їй!.

...Сотні тисяч жителів Донецької та Луганської обла-
стей, внаслідок російського вторгнення роз’їхались по 
всій Україні. Місцеві жителі допомагали і допомагають їм 
усім: постіллю, одягом, взуттям, посудом, продуктами (і 
це, мабуть, більше, ніж п’ять пляшечок йогурту), але ре-
клами ніхто з цього не робить.

Наскільки треба бути духовним інвалідом, щоби таку 
принизливу інформацію публікувати в газеті!

Старші будинків з’явились за три місяці  до офіційного 
старту президентської кампанії.

І тут принагідно хочу сказати, що демократичне су-
спільство, яке вже побудовано в Європі, США, Німеччині, 
Канаді, починалось із того, що право голосу мали тільки 
платники податків. 

Бідніші верстви населення писали звернення, платили 
податки, щоб мати можливість проголосувати.

В одній із минулих виборчих компаній була зовнішня 
реклама: «Проголосуєш за Партію Регіонів — запишу 
хату на кота!». 

У виборчих компаніях, які наближаються, молодь, ма-
буть, змушена буде писати: «Бабусю! Проголосуєш за 
продуктовий набір — здам тебе назавжди в будинок пре-
старілих!».

Степанія Сідляр, 
Голова громадської організації 

«Духовно-просвітницький центр «Спадщина»»

можна знизити щонаймен-
ше вдвічі.

Ляпас керівникам моно-
полії вийшов гучним. Бо ті, 
зрозуміло, не збиралися ані 
знижувати ціни на газ для 
пересічних українців, ані 
залишати свої зручні кріс-
ла. Замість цього мобілі-
зовували усіх прихильників 
«нафтогазівської команди» 
— і добровільних, і на зар-
платі. 

Лемент у пресі та соцме-
режах піднявся неймовір-
ний. Дійшло й до відвертого 
шантажу — голова правлін-
ня «Нафтогазу» Андрій Ко-
болев навіть натякнув, що 
в разі ліквідації компанії, 
Україна не отримає за-
боргованість «Газпрому», 
визнану Стокгольмським 
арбітражем. 

Гроші росіяни і досі не 
сплатили. Хоча це не за-
вадило виписати керівни-
кам «Нафтогазу» величезні 
премії. 

За іронією долі саме на-
передодні прес-конферен-
ції Тимошенко директор 
НАК Юрій Вітренко перевів 
отримані гроші на рахунки 
дружини до Ліхтенштейна 
— невеличкої альпійської 
держави між Австрією і 
Швейцарією.

Реакція Тимошенко була 
блискавичною. «Бачу, що 
своєю заявою про наміри 
ліквідувати «Нафтогаз» я 
розворушила осине гніздо, 
— написала вона у своє-
му фейсбуці. — «Росія і 
«Газпром» заплатять все 
до останньої копійки... І всі 
отримані гроші підуть не на 
мільйонні премії керівни-
цтву «Нафтогазу» та не в 
кишені корумпованої вла-
ди. Ці гроші — для людей». 

Тимошенко ще раз під-
креслила, що відступати не 
збирається і наполягає на 
зниженні тарифів для гро-
мадян.

Микола Василенко

Старші будинків: 
«Вы чьих будете?»

Продуктові набори, Благодійний фонд «Святої 
Ольги» та газета «Вишгород» — запорука перемоги 
О. Момота і К° на наступних виборах?

Реклама

Увага!
Місячник 
добровільної 
здачі зброї

Кто виноват
во взрывах 
в Ичне?

В пожаре на террито-
рии арсенала Миноборо-
ны в Ичне Черниговской 
области виноваты долж-
ностные лица, отвеча-
ющие за организацию 
хранения боеприпасов.

Об этом заявил в эфи-
ре ObozTV военный экс-
перт Олег Жданов. 

«Нет смысла ставить во-
прос, как это произошло, 
надо ставить вопрос о 
профпригодности, начиная 
от начальника Генштаба и 
заканчивая начальником 
этого арсенала», — под-
черкнул он.

О. Жданов отметил, что 
«лекала» всех ЧП на скла-
дах боеприпасов в Украине 
абсолютно одинаковые — 
«пожар начинается ночью, 
к утру — версия о том, что 
диверсанты, беспилотники 
и все остальное».

«Даже если допустить, 
что это беспилотник… 
Во-первых, в Балаклее 
проводили следственный 
эксперимент с участием 
Генпрокуратуры и выясни-
ли, что маленьких беспи-
лотников-квадрокоптеров 
надо штук 20, чтобы си-
стемно положить заряды 
и создать массовый очаг 
пожара. Либо это должен 
быть ударный беспилот-
ник, но тогда это самолет, а 
где ПВО?». 

«Второе — шестой пожар 
на пятом складе, и опять 
беспилотник?» — добавил 
он. 

«Безнаказанность по-
рождает преступления — 
вот вам и вся версия. Се-
годня надо ставить вопрос 
об ответственности долж-
ностных лиц», — заключил  
эксперт.

Резонанс
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Мой город...

45-та сесії міськради

Як хитрий мер сам себе перехитрив
цювала. Просто порівняйте склад 
«промомотовських» голосуваль-
ників за створення КП «Вишго-
родпастранс» на минулій сесії і 
тих, хто проголосував за проект 
рішення  «Про внесення змін до 
рішення міськради від 22.12.2017 
р.  №33/1 «Про затвердження  
міських програм розвитку на 2018 
рік» на цій сесії. Наприклад, для 
того, щоб затвердити міські про-
грами в новій редакції, достатньо 
було б голосів І. Шубко та О. Чер-
няхівського. Однак, їх на сесії не 
було...

І це стосується не лише згада-
ного проекту рішення. Депутати 
відмовили всім, згаданим у ми-
нулому номері газети,  прохачам. 

НЕ ПІДТРИМАЛИ СУДДЮ
І. КОТЛЯРОВУ. І, МІЖ ІНШИМ, 

ВЖЕ НЕ ВПЕРШЕ
І. Ю. Котлярова (проект рішен-

ня №18), нагадуємо, просила 30 
соток землі під ОСГ недалеко від 
санної траси. І, з’ясувалося, вже 
не вперше. Ми переглянули про-
екти рішень 42-ї, 41-ї, 40-ї сесії 
— на їх розгляд, виявляється, 
виносилося це ж питання, лише 
під різними номерами. В порядку 
денному 42-ї та 41-ї сесій воно 
було під №38, а в порядку ден-
ному 40-ї сесії — під номером 
22. Це свідчить, з одного боку, 
про настирливість і цілеспрямо-
ваність І. Котлярової, з іншого 
— про впертість депутатів, які не 
підтримують цей проект рішення.  

Втім, цікаво проаналізувати хто 
саме з депутатів голосував за 
нього на цій сесії: О. Баланюк, 
О. Клавдієнко, О. Кучмій, М. 
Мельник, С. Пінчук, Б. Руденок, 
В. Сардак, А. Шока, О. Момот, 
Б. Матко.  5 висуванців від ПП 
«Воля», «БППшники» А. Шока, А. 
Клавдієнко і вже перший заступ-
ник О. Момота М. Мельник та 
«ляшківці» С. Пінчук з Б. Руден-
ком. Всього —  10 депутатів. Чи 
вони дійсно вважають, що І. Кот-
лярова потребує ці 30 соток, чи 
голосували «за», розуміючи, що 
питання все одно не пройде, зате  
суддя не образиться — невідомо.

Але якщо О. Момот дійсно так 
думає, то залишається лише 

(Продовження. 
Початок — на 1-й стор.)

Поіменне голосування 
по наданню дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

гр. Котляровій І.Ю. 
О. Баланюк
Т. Бражнікова 
С. Жадан 
О. Клавдієнко
М. Кравченко
Д. Корнійчук 
О. Кучмій
М. Мельник 
В. Парчук
С. Пінчук
О. Ростовський
Б. Руденок 
В. Сардак
О. Семенов 
О. Черняхівський
В. Шубка
А. Шока
А. Тютюнник.
О. Момот 
Б. Матко
В. Нижник
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О. Баланюк
Т. Бражнікова 
С. Жадан 
О. Клавдієнко
М. Кравченко
Д. Корнійчук 
О. Кучмій
М. Мельник 
В. Парчук
С. Пінчук
О. Ростовський
Б. Руденок 
В. Сардак
О. Семенов 
О. Черняхівський
В. Шубка
А. Шока
А. Тютюнник.
О. Момот 
Б. Матко
В. Нижник

Поіменне голосування 
по наданню дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

гр. Чемерису О. А. 
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Поіменне голосування 
по наданню дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

гр. Лещинській Л. В. 
О. Баланюк
Т. Бражнікова 
С. Жадан 
О. Клавдієнко
М. Кравченко
Д. Корнійчук 
О. Кучмій
М. Мельник 
В. Парчук
С. Пінчук
Ю. Попов
О. Ростовський
Б. Руденок 
В. Сардак
О. Семенов 
О. Черняхівський
В. Шубка
А. Шока
А. Тютюнник
О. Момот 
Б. Матко
В. Нижник
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Поіменне голосування 
по наданню дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

гр. Ростовській Т. В. 
О. Баланюк
Т. Бражнікова 
С. Жадан 
О. Клавдієнко
М. Кравченко
Д. Корнійчук 
О. Кучмій
М. Мельник 
В. Парчук
С. Пінчук
Ю. Попов
О. Ростовський
Б. Руденок 
В. Сардак
О. Семенов 
О. Черняхівський
В. Шубка
А. Шока
А. Тютюнник
О. Момот 
Б. Матко
В. Нижник
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Поіменне голосування 
по затвердженню проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

гр. Худолій Н. О. 
О. Баланюк
Т. Бражнікова 
Ю. Дрьомін
С. Жадан 
О. Клавдієнко
М. Кравченко
Д. Корнійчук 
О. Кучмій
М. Мельник 
В. Парчук
С. Пінчук
Ю. Попов
О. Ростовський
Б. Руденок 
В. Сардак
О. Семенов 
О. Черняхівський
В. Шубка
А. Шока
А. Тютюнник
О. Момот 
Б. Матко
В. Нижник
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порадити йому якнайшвидше 
ввести І. Котлярову у викон-
ком — тоді, можливо, кількість 
його однодумців у цьому питан-
ні збільшиться. Зважаючи на 
таке членство. Бо якщо можна 
начальнику поліції та прокурору, 
то чому не можна судді? Окруж-
на виборча комісія підтримає, 
юрвідділ схвалить, комісії прого-
лосують, та й аналогічні випадки, 
думаю, знайдуться. Отоді точно 
нашому міському голові буде 
спокійно спатися...

НЕ ВИСТАЧИЛО ГОЛОСІВ
І НА ПІДТРИМКУ О. ЧЕМЕРИСА.  

ТЕЖ НЕ ВПЕРШЕ 
О. Чемерис (проект рішення 

№32), якщо пам’ятаєте, просив 
10 соток неподалік від ділянки, 
що приглянулась І. Котляровій. 
Про всяк випадок (із чистої ціка-
вості) ми вирішили перевірити, 
чи не звертався, бува, й він з цим 
проханням до ради раніше. І з’я-
сували — звертався. В порядку 
денному 41 сесії його проект рі-
шення значився під номером 48, 
40-ї сесії — під 38-м. 

А тепер (знову ж, таки, із чи-
стої цікавості), давайте проа-
налізуємо, хто саме з депутатів 
підтримав О. Чемериса на цьому 
сесійному засіданні. О. Бала-
нюк, О. Клавдієнко, Д. Корній-
чук, О. Кучмій, М. Мельник, С. 
Пінчук, Б. Руденок, В. Сардак, 
А. Шока, О. Момот, Б. Матко. Ті 
ж самі депутати на чолі з місь-
ким головою, до яких приєдна-
вся однопартієць С. Пінчука та 
Б. Руденка Д. Корнійчук. Одне з 
двох: або всі ці депутати разом 
з О. Момотом знають наскільки 
складним є матеріальне стано-
вище О. Чемериса і впевнені, що 
лише ці 10 соток врятують його 
від голодної смерті, або ці гро-
мадяни, розуміючи, що рано чи 
пізно їм доведеться за якісь свої 
справи відповідати перед зако-
ном, не хочуть з О. Чемерисом 
псувати стосунки. Якщо, звичай-
но, він дійсно працює в районній 
прокуратурі. 

До речі, в цьому випадку чому б 
і його не ввести у виконком? Ра-
димо О. Момоту з цим не зволіка-
ти, бо може бути пізно: хай не за-
буває, що він «на гачку»... 

І СЕСТРІ О. КУЧМІЯ ТЕЖ
НЕ ВИСТАЧИЛО ГОЛОСІВ

Навіть члени «земельної» 
комісії при виїзді на місце не 
зрозуміли де саме знаходиться 
земельна ділянка площею 12 со-
ток під ОСГ, яку знайшла собі Л. 
Лещинська. Вловили лише, що 
десь навпроти кладовища і неда-
леко від Храма Бориса і Гліба. 

Ми прекрасно розуміємо бла-
городне прагнення О. Кучмія ма-
теріально підтримати сестру і до-
помогти їй обзавестися власним 
городом. Уявляємо наскільки не-
стерпно їй спостерігати за бізне-
совими успіхами брата-депутата 
і його стрімким кар’єрним зро-
станням. І поділяємо її сподіван-
ня, що лише 12 соток грядок на 
землях історико-культурного при-
значення можуть її втішити.

Однак, не розуміємо, чому до-
брого брата-депутата і його се-
стру не підтримали деякі колеги. 
От, наприклад, якби О. Кучмія і 
Л. Лещинську підтримала фрак-
ція «Самопоміч», проект рішен-
ня пройшов би. Бо самої лише 
«Батьківщини» в особах С. Жа-
дана і Ю. Попова для цього вия-
вилося недостатньо. Набралося 
аж 15 голосів, а так було б цілих 
18 (Т. Бражнікова, О. Ростовсь-
кий та О. Черняхівський). Хто 
був «за» окрім «Батьківщини» та 
«БППшника» М. Кравченка? В. 
Шубка.

Та все ті ж: О. Баланюк, О. 
Клавдієнко, Д. Корнійчук, О. 
Кучмій, М. Мельник, С. Пінчук, 
Б. Руденок, В. Сардак, А. Шока, 
О. Момот, Б. Матко.

О. РОСТОВСЬКИЙ М. МЕЛЬНИК
ПІДТРИМАВ. ЯК І ВОНА ЙОГО. 
ЦЬОГО ВИЯВИЛОСЯ ЗАМАЛО 

Нашим депутатам залишаєть-
ся тільки поспівчувати. От взяти 
наприклад О. Ростовського. Він 
не підтримав пропозицію В. Ви-
говського щодо об’єднання пер-
ших двох проектів рішень, але 
проголосував за те, щоб обрати 
М. Мельник першим заступником 
міського голови та — проти об-
рання її в члени виконкому. Зда-
валося б, депутатська більшість 
за це мала б підтримати його 
питання — виділення мамі п’яти 

соток під ОСГ на «Дідовиці». Од-
нак, не так сталося, як гадалося. 
Цей проект рішення набрав лише 
10 депутатських голосів. «За» 
проголосували О. Баланюк, Т. 
Бражнікова, М. Кравченко, М. 
Мельник, С. Пінчук, О. Чер-
няхівський, А. Шока, А. Тютюн-
ник, О. Момот і Б. Матко.

І от тепер, швидше за все, О. 
Ростовський запитує себе: як же 
ж так? Чому його не підтримала 
«Батьківщина»? Чому проігнору-
вали члени «Волі» В. Сардак і 
В. Шубка? За що на нього обра-
зився «ляшківець» Б. Руденок? А 
«БППшник» О. Клавдієнко? Що 
він, О. Ростовський зробив не 
так?

Пояснюємо: шановний Олек-
сію, не мучте себе! Відповідь 
на ці питання дуже проста — не 
потрібно перетворювати голосу-
вання в торги, в базар, де можна 
продавати свій голос чи обміню-
вати його на голоси колег. Ви все 
одно програєте. Просто голосуй-
те не за власні інтереси, а за ін-
тереси громади. І завжди будете 
у виграші. 

І Н. О. ХУДОЛІЙ ЗНОВУ 
«НЕ ПРОЙШЛА»...

Проект рішення «Про за-
твердження проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. 
Худолій Н.О.» вже виносився на 
розгляд — на 43-й сесії. Однак, 
«не пройшов». Як і на цій сесії, 
набравши всього 15 голосів. 

Нагадаємо, що мова йде про ро-
дичку працівника апарату міської 
ради — начальника відділу дер-
жавного архітектурно-будівель-
ного контролю А. Марцевого. А 
саме — про бабусю його дружи-
ни, яка оформпяє у власність 10 
соток для житлового будівництва 
по пров. Дніпровському.  

Як і у випадку з сестрою О. 
Кучмія Л. Лещинською, проект 
рішення могла б врятувати «Са-
мопоміч», але не врятувала. На-
впаки — не дала жодного голосу. 

Єдине запитання, яке тут ви-
никає: навіщо в такому випадку 
депутати давали Н. Худолій до-
звіл на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земель-
ної ділянки у власність?

Втім, даремно шукати логіку в 
діях депутатської більшості. Вона 
там, як кажуть, і не ночувала... 

Наш кор.
Від редакції:
Отже, ціною призначення М. Мельник заступником міського 

голови і її збереженого депутатського мандату став, по-перше, 
непроголосований проект рішення щодо доповнення міських 
програм додатком №26 «Програма розвитку міського пасажир-
ського транспорту в м. Вишгород на 2018-2021 роки». По-друге 
— купа неприйнятих проектів по виділенню земельних ділянок  
«потрібним» і «своїм» людям. Сталося це тому, що кілька депу-
татів, яких на момент голосування по М. Мельник не було в сесій 
ній залі, відповідно, не взяли участь і в інших голосуваннях. Ну, 
що ж, мистецтво дурити виборців вимагає жертв... 

А для того, щоб таких накладок надалі не траплялося, по та-
ким питанням потрібно проводити окрему, позачергову сесію. І 
наперед забезпечувати потрібний сценарій, визначившись хто з 
депутатів вчасно «захворіє», хто «поїде у відрядження», а кого 
«терміново викличуть на роботу». От цим і буде займатися «чи-
новник з особливих доручень» М. Мельник. Якщо хтось ще не 
зрозумів. 

З ким вона буде «працювати»? Повірте, не з «твердими момо-
товцями» О. Баланюком, Б. Матком, С. Пінчуком, В. Сардаком 
чи О. Кучмієм. Це — не її клієнти. Її завданням буде взаємодіяти 
з не дуже дисциплінованим і слухняним В. Шубкою, фракцією 
«Самопоміч», «БППшниками», хитрими представниками «Бать-
ківщини» та посланницями «Нашого краю» Г. Булгаковою і І. 
Шубко. Ну, і, звичайно ж, торгуватися з «Єдністю». 

...Однак, як нам здається, це буде продовжуватися недовго. 
До того моменту, поки вона з усіма цими депутатами не домо-
виться відправити у відставку самого О. Момота. От побачите...    
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(Продовження. 
Початок на стор. 1)

І сміх, і гріх...

квиконком. 
Це, приблизно, те ж саме, що 

депутат ВР України С. Кубів, 
обійнявши посаду першого віце-
прем’єр-міністра економіки, вирі-
шив би не здавати депутатський 
мандат. А — працювати одночас-
но і в уряді, і в парламенті. На тій 
підставі, що не буде ходити на 
засідання уряду.

Смішно? Звичайно, смішно. 
Але — якщо дуже вже потрібно...

НАВІЩО ЦЕ О. МОМОТУ?
Абсолютно логічне питання. 

Дійсно, навіщо міському голові  
«чиновник з особливих дору-
чень» одночасно з депутатським 
мандатом та статусом його пер-
шого заступника?

Відповідь проста: вся справа в 
депутатах. Точніше, у відчайдуш-
ному бажанні О. Момота тримати 
їх під контролем та не втратити 
на них вплив. Чому — зрозуміло: 
при бажанні рада може не лише 
заблокувати будь-яке рішення 
голови, а і взагалі усунути його з 
посади. Так, як це сталося в Глу-
хові з М. Терещенко чи в Коното-
пі з А. Семеніхіним.  

З одного боку, О. Момот вва-
жає, що М. Мельник своєю од-
нозначною позицією та голосу-
ваннями протягом останніх років 
довела, що вона не менш «його» 
людина, ніж той же Б. Матко чи 
В. Пільгун. З іншого, його в цьому 
переконують друзі М. Мельник з 
числа «старших товаришів» (не 
забуваймо, що М. Мельник прой-
шла в депутати від БПП). 

Однак, О. Момоту, як я вже 
вказував, не потрібен перший 
заступник з тієї простої причини, 
що, на його думку, достойний цієї 
посади, як кажуть, ще не наро-
дився. А от перший заступник з 
депутатським мандатом...

Справа в тому, що перебува-
ючи на посаді заступника РДА, 
М. Мельник давно стала голов-
ним «рєшалою» в міській раді, 
вухами і очими О. Момота. Який 
будь-якими методами (якими 
саме  — окреме питання) забез-
печував проведення через раду 
всіх його «хотєлок». Більшість 
наших «принципових» та «чес-
них» депутатів з різних причин 
йшли їй назустріч. В тому числі й 
через її високу посаду. 

А от після того, як М. Мельник 
«пішли» з посади в РДА, виник-
ла загроза, що депутати тепер 
її «поради» можуть і проігнору-
вати. Тому для О. Момота вкрай 
важливо було «захистити» її ін-
шою високою посадою. 

Саме цим пояснюються і 
естраординарні міри, прийняті О. 
Момотом для забезпечення цьо-
го рішення, і істерика з приводу 
пропозиції В. Виговського. 

Втім, все по порядку. 
ЯК ВСЕ ВІДБУВАЛОСЯ: 

ОБГОВОРЕННЯ 
Почну з того, що обговорення 

цих двох питань (власне сесія) 
почалося об 11.35. Запам’ятайте 
цей час, оскільки він буде мати 
неабияке значення під час аналі-
зу голосування. Чому так пізно? 
Та тому, що, по-перше, міський 
голова з’явився в сесійній залі 
не о 10.00, а приблизно о 10.30. 
По-друге, з 11.10, коли, власне, і 
розпочалося засідання, до 12.10 
працівники оргвідділу намагали-
ся полагодити систему електрон-
ного голосування. Яка чомусь 
відмовлялася працювати. Отже, 

кінець кінцем, вирішили голосу-
вати без системи.  

...Так от, розпочав обговорен-
ня В. Виговський (цитую): «...На-
скільки я знаю, вона (М. Мельник 
— авт.) написала заяву, що... не 
буде входити у виконавчий комі-
тет.. і щоб просто призначили 
заступником... У мене виникає 
питання як у людини, яка трохи 
розуміється на господарстві... 
Перший заступник — це пра-
ва рука мера, вона не є членом 
виконкому, не володіє ситуа-
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цією, не знає що там робиться в 
місті, і вона повинна виконувати 
обов’язки мера у його відсутності. 
Керувати виконкомом у його від-
сутності. А вона не буде членом 
виконкому... У нас є два яскравих 
приклади. Он сидить Ігор Сви-
стун, заступник, ми одним питан-
ням голосували про призначення 
заступником і проведення в чле-
ни виконкому. Схожа ситуація 
була по Трофиму Сергійовичу... 
Я взяв Закон України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні».  
Стаття 51, 3-й пункт: «Вико-
навчий комітет ради утво-
рюється у складі відповідно 
сільського, селищного, місь-
кого голови, районної у місті 
ради — голови відповідної 
ради, заступника (заступ-
ників) сільського, селищного, 
міського голови, голови рай-
онної у місті ради, керуючого 
справами (секретаря) вико-
навчого комітету, а також 
керівників відділів, управлінь 
та інших виконавчих органів 
ради, інших осіб...». Це — пря-
ма норма закону. Тому я вважаю, 
що все це незаконно, навіть в 
такому вигляді як воно виносить-
ся... Якщо людина хоче мандат 
— нехай собі шукає іншу робо-
ту. Якщо вона хоче роботу, то, 
будь-ласка, заходьте у виконком 
і — працюйте! Тому я прошу по-
ставити питання про об’єднання 
цих двох проектів рішень. Щоб у 
нас не було ніяких зайвих трак-
тувань. Призначається вона за-
ступником і вводиться в викон-
ком. Одночасно».  

Вкрай цікаве пояснення О. Мо-
мота з цього приводу (цитую):

«Валерій Павлович, я трошки 
підправлю... Заступники, в тому 
числі Ігор Іванович, Трофим Сер-
гійович вводилися в виконком 
окремим рішенням. Не одним рі-
шенням. Це — перше. Закон, та 
стаття, на яку ви посилаєтеся, 
через кому там вказані заступ-
ники, керуючий справами, місь-
кий голова, начальники відділів. 
У нас не всі начальники відділів 
входять у виконавчий комітет. 
Це не заборонено законом. По-
третє, у нас в минулій каденції 
чомусь не виникало питань, що 
у нас два начальники відділів, які 
не мали б по вашій логіці бути в 
депутатах, були депутатми. По-
третє, ми отримали роз’яснен-
ня від окружної виборчої комісії 
що це абсолютно законно — не 

включення першого заступника 
до складу виконавчого комітету. 
По-четверте. Є практика, судова. 
І чіткий приклад Луцької міської 
ради, де два заступники міського 
голови являються також депута-
тами... Тому асолютно жодних 
юридичних обмежень немає. Ну, 
і, нарешті, висновок юридичного 
відділу, профільного, про те, що 
в разі невключення у виконавчий 
комітет, це абсолютно законно. 
Ніде немає жодної імперативної 
норми в законі, яка це заборо-

няє... Тому є ваша думка, а є вис-
новки людей, які беруть на себе 
за це відповідальність. Щодо 
об’єднання. У нас пройшли всі 
комісії, які розглянули це питан-
ня. За результатами всіх комісій 
перше питання — всі комісії пози-
тивний висновок, друге питання: 
всі комісії — негативний висно-
вок. Як його можна об’єднувати? 
Моя думка з урахуванням вис-
новків всіх комісій 100 відсотків 
позитивно-негативних — не під-
тримувати питання об’єднання, 
а проголосувати їх окремо. Це 
— очевидна маніпуляція. Оче-
видна. Ви всі дорослі люди і всі 
розумієте для чого це робиться. 
Тим більше, що клопотання було 
написано без включення в викон-
ком. Тому я звертаюся до депу-
татів висловити свою думку окре-
мо по кожному питанню». 

Ці недолугі «аргументи» на-
віть не хочеться коментувати, бо 
саме вони і є очевидною маніпу-
ляцією і спекуляцією одночасно.  
Бо одна справа — начальник 
відділу, який не входить у ви-
конком, і зовсім інша — перший 
заступник міського голови з 

«Нездійсненну мрію О. Горгана» 
таки пропхали на високу посаду. 
Як кажуть, «увіпхнувши невпіхуємоє»...

або Як М. Мельник обирали «чиновником з особливих доручень» 
із статусом першого заступника міського голови

виконавчих органів ради. Бо 
ніяка виборча комісія, в тому 
числі окружна не уповноважана 
роз’яснювати та трактувати зако-
ни. Бо приклад Луцької міськради 
— якраз є прикладом порушення 
закону по-перше, по-друге, там 
мова йде про заступників, а не 
про першого заступника. Бо, на-
решті, смішно посилатися на за-
ключення своїх юристів, які раз 
за разом програють суди, а, тим 
паче — на заключення «кишень-
кових» комісій. 

Тож, нічого дивного в тому, що 
О. Момот, незважаючи на вимоги 
з залу щоб М. Мельник розповіла 
чим саме буде займатися, після 
свого смішного спічу одразу по-
ставив питання на голосування. 
Навіть не випустивши М. Мель-
ник до мікрофону — відповісти 
на запитання присутніх.  
...І, НАРЕШТІ, ГОЛОСУВАННЯ
За об’єднання першого і дру-

гого проектів рішення, як бачите, 
проголосувало всього 16 депу-
татів. Десять проголосували про-
ти. Утрималося троє.

Якби «за» проголосувало ще 
двоє депутатів, проекти рішень 
об’єднали б. В цьому випадку 
(якби депутати проголосували б 
за об’єднаний проект), М. Мель-
ник стала б першим заступником 
О. Момота, автоматично увій-
шовши у виконком і втративши 
депутатський мандат. Цього місь-
кий голова і К° допустити не мог-
ли. І тому зробили все можливе, 
щоб у депутатів на такий варіант 
розвитку подій просто не виста-
чило голосів.

Отже, давайте уважно проа-
налізуємо голосування про об’єд-
нання проектів рішень, яке й ста-
ло вирішальним. 

Почнемо з І. Шубко, яка була 
на сесії і мала б взяти у ньому 
участь, але з невідомих причин 
пішла з сесії приблизно за чверть 
до дванадцятої. І участі в голосу-
ванні не взяла. Як саме вона про-
голосувала б, — «за» чи «проти», 
— невідомо. Однак, ми поцікави-
лись чому саме вона пішла з сесії 
і дізналися наступне.

Виявляється, І. Шубко попере-
дила керівництво міськради про 
те, що зможе бути на сесії лише 
до 11.45, оскільки о 12.00 їй по-
трібно бути в «Джерелі». Пішла 
вона з сесії об 11.50.

А тепер уважно дивимося ві-
деозапис з виступами перед по-
чатком 45-ї сесії (https://youtu.
be/9gKY-7YhFiY). Цей відеозапис 
почався о 10.40 (відеокамеру 
було включено, коли С. Сідляр 
вже закінчувала свій виступ). 
Тут добре видно, що до заяви В. 
Виговського про те, що він хоче 
виступити з приводу об’єднання 
1-го і 2-го проектів рішень елек-
тронна система голосування нор-
мально працює. Як і після цього: 
депутати голосують порядок ден-
ний за основу, потім  — за  вклю-
чення в нього два додаткових пи-
тання, потім — порядок денний в 
цілому. Це відбулося об 11.15.

Потрібно було надавати сло-
во В. Виговському і, ймовірно, 
голосувати питання об’єднання 
двох проектів рішень. Однак, О. 
Момот виходить із сесійної зали, 
нічого нікому не пояснюючи. По-
вертається, приблизно, через чо-
тири хвилини, десь об 11.19. 

І тут, раптом, з’ясовується, 
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(Закінчення на стор. 8)

«Вишгородпастранс»:
подвійна авантюра
О. Момота і К°

За кілька днів до сесії міської ради, яка відбулася 4 жовтня, 
наш міський голова зібрав окремих депутатів у себе в кабінеті 
на так звану погоджувальну раду і переконував їх проголосу-
вати за внесення змін до рішення міськради від 22.12.2017 р. 
№33/1 «Про затвердження міськпрограм розвитку на 2018 рік». 
А саме — доповнити це рішення додатком №26 «Програма ро-
звитку міського пасажирського транспорту в м. Вишгород на 
2018-2021 роки». При цьому, як нам стало відомо, лаяв остан-
німи словами керівника ТОВ «Авто-Лайн» О. Балуєва, брешучи, 
що «в нього лише 2 своїх автобуси».  

А коли його запитали про те, який сенс створювати комуналь-
не підприємство для пасажирських перевезень в умовах, коли 
існують нелегали, з якими це підприємство не зможе конкурува-
ти, він відповів, що «наступного дня їх не буде». В цих словах 
нашого мера — вся розгадка існування нелегальних перевезень 
в нашому місті. Просто смішно думати, що В. Сардак організу-
вав їх без відома свого шефа і однопартійця. Ще смішніше до-
пустити, що вони, як пояснював В. Сардак журналістам, існують 
лише для того, щоб «безкоштовно перевозити активістів органі-
зованої ним ГО «Зелений корпус».

Ну, і зовсім уже нерозумно і 
наївно вірити, що кошти, які пла-
тять водії нелегальних маршру-
ток в нашому місті «кришуваль-
никам», частково не потрапляють 
до кишені О. Момота. 

Саме тому, мабуть, більшість 
депутатів і не проголосували за 
внесення змін до рішення місь-
кої ради від 22.12.2017 р. №33/1 
«Про затвердження міських про-
грам розвитку на 2018 рік».  

Але давайте прислухаємося до 
аргументів О. Момота і спробує-
мо їх проаналізувати. Давайте  
припустимо, що О. Момот дійсно 
«наступного дня» прибере не-
легальних перевізників. Не сам, 
звичайно, а руками наших полі-
цейських. Які, між іншим, давно 
могли б це зробити і без вказівки 
мера. Але чомусь не зробили. І 
які все не можуть знайти бан-
дитів, які неодноразово вчиняли 
напади на автобуси ТОВ «Ав-
то-Лайн». 

Згадайте: хіба не сам О. Момот 
на засіданнях комісій, на сесіях 
та в інтерв’ю різним виданням 
неодноразово наголошував, що 
якщо з міста прибрати нелегаль-
них перевізників, то його чекає 
справжній транспортний колапс? 
То що ж зміниться після того, як 
на вулицях міста з’являться шість 
комунальних автобусів замість 
кількох десятків автобусів ТОВ 
«Авто-Лайн»? Вони що, зможуть 
справитися з пасажиропотоком 
у нашому місті? Це — справж-
нісінька маячня. 

Справа у тому, що послуги, 
які надаються пасажирам мі-
кроавтобусів, що їдуть в режимі 
експресс-маршрутного таксі до 
метро Г. Дніпра або до метро 
«Почаївська» (колишня «Петрів-
ка») і послуги, які надаються ве-
ликими автобусами, що підбира-
ють чи висаджують пасажирів на 
кожній зупинці — це абсолютно 
різні види послуг. Які навіть не 
пересікаються. 

Молоді та людям середнього 
віку, які зранку поспішають до ме-
тро, абсолютно неважливо, скіль-
ки саме вони заплатять за проїзд 
— десять, дванадцять, чи навіть 
п’ятнадцять гривень. Їм важливо 
добратися до Києва швидко, ніде 
не зупиняючись. Їм просто непо-
трібен великий автобус, яким би 
комфортним він не був. 

Людям старшого віку і пенсіо-
нерам, які нікуди особливо не по-
спішають — навпаки дуже важли-
ва кожна зекономлена гривня. Бо 
пенсії та різні соціальні доплати 
у нас, на жаль, мізерні. Саме ці 
люди і є потенційними пасажира-
ми великих автобусів, — приват-
них чи комунальних, неважливо. 
Їм, за рідкими виключеннями, 

непотрібні транзитні маршрутки 
так само, як молоді — великі ав-
тобуси. От з цього і потрібно ви-
ходити. З інтересів людей, містян 
в першу чергу. 

Так от, ці інтереси обумовлю-
ють існування цих двох видів 
пасажирських перевезень. Па-
ралельно і одночасно. Оскільки 
вони не можуть замінити одне 
одного. Отже, обіцянка О. Мо-
мота про те, що «на следующий 
день их не будет» — по суті, є 
обіцянкою  позбавити половину 
Вишгорода необхідних людям 
пасажирських послуг. 

Нелегальні маршрутки потріб-
но не прибирати, а легалізувати.  
До речі, це зовсім не означає, 
що саме існуючі  маршрутки по-
винні офіційно зареєструватися, 
оскільки більшість з них переоб-
ладнані з грузових і тому не мо-
жуть бути учасниками пасажир-
ських перевезень.

З іншого боку, в такому режимі 
теоретично могли б їздити й ве-
ликі автобуси. Але — лише чи-
сто  теоретично, оскільки умови 
нашого міста цього просто не 
дозволяють. Вулиці Вишгорода 
абсолютно не пристосовані для 
великих автобусів. А кінцеві зу-
пинки маршруток мають бути об-
лаштовані, практично, в районі 
кожного великого житлового ком-
плексу. Такого, як «Ярославичі» 
або ЖК, що будується біля СШ 
«Сузір’я».

Активісти вже порахували: 
маршрутки можуть приносити 
в бюджет міста приблизно біля 
мільйону гривень. Як ми вже 
зазначали раніше, частина цих 
коштів і має йти на дотації для 
утримання і експлуатації великих 

автобусів, які через контингент 
пасажирів, що будуть перевози-
ти (пенсіонери, діти, пільговики), 
просто за визначенням не мо-
жуть бути прибутковими. 

Ніяких інших варіантів вигідно-
го всім облаштування пасажир-
ських транспортних перевезень 
просто не існує. 

Окремі питання — приватним 
чи комунальним має бути під-
приємство, яке утримує великі 
автобуси, чи може це підприєм-
ство, також, утримувати і марш-
рутки, чи, можливо, ці маршрутки 
можуть бути приватні. Але це — 
питання більш організаційні, ніж 
принципові. Швидше за все, тут 
можуть бути варіанти. Головне 
— обрати з них той, який би мак-

симально відповідав інтересам і 
потребам людей.

Однак О. Момот про паралель-
не і одночасне існування цих 
двох видів пасажирських пере-
везень взагалі не веде мову. Як 
нічого не говорить і про ство-
рення спеціальних легальних 
експресс-маршрутних таксі, при-
значених для пасажирських пе-
ревезень мікроавтобусами. 

Натомість, він веде мову лише 
про «великі комфортні автобуси», 
за які вже сьогодні готовий викла-
сти більше десяти мільйонів 
гривень з міського бюджету.  А 
замість відкритого громадського 
обговорення вкрай важливої про-
блеми спочатку, в день засідання 
комісії підігнав під адмінбудинок 
один із автобусів, які зібрався ку-
пувати (щоб продемонструвати 
який він гарний). А через кілька 
днів влаштував шахрайське шоу 
з безкоштовним катанням вишго-
родців до Києва.

Так само в свій час колонізато-
ри дурили наївних аборигенів, за 
кольорові скельця та яскраві па-
пірці виманюючи у них коштовне 
каміння і золоті злитки. 

Це свідчить лише про одне: 
що ні особисто О. Момота, ні 
його профільного заступника 
Т. Іванова не цікавлять реальні 
потреби містян в пасажирських 
перевезеннях. Вони навіть не 
думають про організацію зручно-
го для вишгородців пасажирсь-
кого транспортного сполучення 
з Києвом. І уникають відкритого 
громадського обговорення цього 
питання. Натомість, їх цікавить 
зовсім інше: створення саме 
КП «Вишгородпастранс» лю-
бою ціною і будь за що. Чому? 

Ми вже відповідали на це запи-
тання: тому, що завдяки такому 
підприємству можна не особо 
напружуючись «відмивати» вели-
чезні бюджетні кошти.  

В той же час, наскільки нам 
відомо, сьогодні на штрафмай-
данчику вже знаходяться дві 
нелегальні маршрутки, вилучені 
обласною поліцією. Які, до речі, 
співпрацювали з ГО «Зелений 
корпус». А от наша, місцева 
поліція нелегалів, які їздять повз 
вікна її начальника, чомусь не 
бачить. А тепер здогадайтеся з 
двох разів, навіщо О. Момот в 
свій час включив в склад викон-
кому колишнього начальника 
поліції П. Панфьорова і щосили 
тягнув туди ж місцевого проку-
рора. І було це одразу після ви-
борів. Це означає, що вже тоді О. 
Момот розумів, що правоохорон-
ні органи або будуть перешкод-
жати його оборудкам, або будуть 
закривати на них очі. Якщо не 
братимуть у них участь. 

Яка позиція правоохоронців 
сьогодні, можна лише здогадува-
тись...

А тепер давайте попробує-
мо розібратися наскільки місто 
сьогодні готове до цієї чергової, 
цього разу вже подвійної авантю-
ри О. Момота. Чому подвійної? 
Та тому, що, по-перше, на ство-
рення цього КП будуть викинуті 
кошти, дійсно вкрай необхідні 
сьогодні місту. По-друге, воно 
створюється явно з метою фінан-
сових зловживань. Бо О. Момоту 
дуже потрібні гроші взагалі і гро-
ші на вибори зокрема. 

Почнемо з результатів роботи 
нашого мера за три роки.

Лише вдумайтесь: сьогодні 
річний бюджет Вишгорода май-
же вп’ятеро перевищує бюджет 
міста часів мера В. Решетняка! 
Вп’ятеро! А що змінилося в нашо-
му місті за ці три роки? З’явилися 
і продовжують будуватися десят-
ки нових багатоповерхівок, проти 
яких наш мер клятвенно обіцяв 
виборцям боротися. Однак, після 
виборів ті забудовники, яких наш 
мер ніщивно критикував, чомусь 
стали його кращими друзями. 

Забудовник С. Пінчук очолює 
комісію з питань стратегії розвит-
ку міста, будівництва, транспорту 
та зв’язку. Однак ні О. Момот, ні 
депутатська більшість не бачить 
в цьому прямого конфлікту інте-
ресів. 

Неначе гриби на центральних 
вулицях міста, не кажучи вже про 
околиці, виростають різноманітні 
МАФи. 

На кожній сесії своїм депутатам 
та потрібним людям гектарами 
роздається земля. Часто-густо на 
підставних осіб. 

З іншого боку, в місті мало не 
через день рвуться інженерні 
мережі. На вулиці Кургузова вже 
живого місця не залишилося, 
проїхати неможливо! І не тільки 
тому, що підводяться мережі до 
25-поверхівок біля СШ «Сузір’я» 
(до речі побудованих незаконно), 
а й тому, що міські мережі просто 
не витримують навантаження. Їх 
потрібно міняти, причому міняти 
системно. А їх, тим часом, ре-
монтують лише там, де сьогодні 
рветься. А завтра буде рватися в 
іншому місті...     

За три роки в місті так і не з’я-
вилося жодного дитячого садоч-
ка. Так, будуються одночасно 
дві прибудови до існуючих ДНЗ 

Повний абзац!
що електронна система голосу-
вання не  працює! Її починають 
перевіряти, тестувати, оголо-
шується перерва. Все це продов-
жується до того моменту, поки І. 
Шубко не йде з сесійної зали. І, 
навіть, хвилин десять після цьо-
го. І тоді, нарешті, депутати вирі-
шують голосувати «на папері».      

...В принципі, можна допустити, 
що якби не було поламки систе-
ми і І. Шубко взяла участь у голо-
суванні, то вона б проголосувала 
за об’єднання проектів рішення, 
як і її однопартієць Г. Булгако-
ва (вони, як правило, голосують 
однаково). Тоді б у прибічників 
об’єднання проектів рішень 
було б 17 голосів. Так що, з цієї 
точки зору «поламка» системи 
електронного голосування ціл-
ком виправдана. Однак, з іншого 
боку, не можна допускати й того 
варіанту, що ця «поламка», яка 
дала можливість виключити І. 
Шубко з голосування, була з нею 
ж і узгоджена. А, можливо, нею і 
ініційована для того, щоб вивести 
її з під будь-якої критики та звину-
вачень. 

Найгірше в цій ситуації те, що 
правди ми ніколи не дізнаємось. 

Хто ще, окрім І. Шубко, гіпоте-
тично міг би підтримати прибіч-
ників об’єднання проектів рішень 
по М. Мельник? Наприклад, О. 
Ростовський, який утримався, 
на відміну від керівника фрак-
ції «Самопоміч» Т. Бражнікової. 
Чому він утримався? Швидше за 
все, тому, що під номером 27 по-
рядку денну цієї сесії стояв про-
ект рішення про надання дозво-
лу його матері Т. Ростовській на 
розробку проекту землеустрою 
щодо 5 соток землі в мікрорайоні 
«Дідовиця».    

Якщо говорити про «Самопом-
іч», то це також міг би бути О. 
Черняхівський. Але він на сесію 
не прийшов. Чому? А тому, що, 
як мені пояснила Т. Бражнікова,  
«Черняхівський лікарем працює, 
він задовго попередив, що буде 
з 13.00. бо у нього прийом». Як 
вам, шановні читачі, подобається 
таке пояснення? Смішно? Так, 
смішно. Якби не було так сумно. 

Ще за пропозицію В. Виговсь-
кого, можливо, могла б прого-
лосувати Л. Кулініч. Депутат 
від «Волі», який з’явився у раді 
порівняно недавно, на сесіях є 
присутнім не дуже часто і пози-
ціонує себе як захисник інтересів 
громади. Однак, це голосуван-
ня остаточно показало з ким Л. 
Кулініч і для чого саме вона прий-
шла в міську раду. 

На жаль, О. Момот досяг своєї 
мети, яку поставив перед собою 
одразу після виборів: руками де-
путатської більшості призначити 
секретарем ради М. Мельник. 
Лише не офіційним і легальним, 
а тіньовим. 

Це, безумовно, відвертий плю-
вок в обличчя Т. Бражніковій. Яка 
намагалася дотримуватися хоч 
якоїсь принципової позиції. Хоч 
інколи. Хоча б, коли мова йшла 
про незначні і другорядні питан-
ня... 

Мораль: не потрібно намагати-
ся домовитися з дияволом.

Іншими словами, тепер «дого-
ворняки» і відверта комерція в 
міській раді, які могли б хоч тро-
хи  зменшитися, продовжаться. 
А, можливо, й вийдуть на новий 
рівень. З чим, шановні читачі, ми 
вас і вітаємо...

В. Борзовець    

Автобус, який, начебто, поповнить міський бюджет. Нас-
правді за його допомогою цей бюджет буде випотрошено



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

Наші декларації
 

Особа, на 
користь якої
зобов’язання

Розмір Інформація
щодо 

поручителів
Вид зобов’язання:
Отримані кредити
Дата виникнення:

(Член сім’ї не надав
інформацію)

Декларує:
дружина Лялька
Ірина Сергіївна 

Юр. особа, 
зареєстрова-

на в Україні
Публічне 

акціонерне
товариство 

комерційний 
банк 

ПриватБанк 

Розмір:
49987

Валюта:
UAH 

Голова КОДА О. Горган: основне захоплення  

№12(325), пятница, 19 октября 2018 г.
Мой город...
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ГОРГАН ОЛЕКСАНДР ЛЮБОМИРОВИЧ
ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОДА

(Продовження. Початок в №11(324) від 02.10.2018 р.)

Загальна 
інформація

Опис
об’єкта права

Вартість
активу

Право
на об’єкт

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.11.2009 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Солід Інфо
 (англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ:

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.01.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Сатуро
 (англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.04.2016 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Віннер ОС
 (англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Ф’ЮЗ
 (англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.09.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

КВС
 (англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.04.2016 р.
Горган
Олександр
Любомирович

АЙРОНСОЛО
(англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

РЕВОЛЮШИН
(англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 11.10.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

СВІДОМІ
(англійською) (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Донор (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 26.10.2009 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Кров
(не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 11.01.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Елемент 
живлення (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.11.2009 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Кавуся (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

МАКІТРА (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 26.10.2009 р.
Горган
Олександр
Любомирович

Море 
задоволення

(не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

АПОФІС (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.12.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

МАЙОР (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 11.01.2010 р.
Горган
Олександр
Любомирович

МЕЙДЖОР
(англійською)

(не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.11.2009 р.
Горган Олександр
Любомирович

Молодь 
проти корупції

(не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган Олександр
Любомирович

ЗНАЙ 
СВОЇ ПРАВА

(не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган Олександр
Любомирович

ЗСП (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.06.2010 р.
Горган Олександр
Любомирович

УВАГА (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 26.10.2009 р.
Горган Олександр
Любомирович

Горган (не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган Олександр
Любомирович

Горган
(англійською)

(не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 10.09.2013 р.
Горган Олександр
Любомирович

графічний знак
 без тексту —

Свідоцтво
№ 1751 

(не відомо)

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

11.   ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ:
Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Джерело доходу:
Київська обласна
державна
адміністрація

Зарплата 
за основним

місцем роботи 
153411

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

Джерело доходу:
Київський міський
центр по нарахуван-

ню та здійсненню 
соціальних виплат 
Декларує дружина
Лялька Ірина
 Сергіївна

Інше: 
допомога 

при народженні 
дитини 

10320

 Власність
дружина
Лялька
Ірина

Сергіївна

Джерело доходу:
Горган Олександр
Любомирович
Декларує Горган О. Л.

Проценти 3244
 Власність

Горган
Олександр

Любомирович

Джерело доходу:
Публічне акціонерне 

товариство комерцій-
ний банк ПриватБанк
Декларує:
дружина Лялька
Ірина Сергіївна

Проценти 3238

 Власність
дружина
Лялька
Ірина

Сергіївна

Джерело доходу:
ПАТ КБ ПриватБанк
Декларує:
дружина Лялька
Ірина Сергіївна

Інше: кредит 49987

 Власність
дружина
Лялька
Ірина

Сергіївна

12. ГРОШОВІ АКТИВИ:
Установа, в якій

відкриті такі рахунки
Вид 

активу
Розмір
активу

Право
на об’єкт

(Не застосовується)
 
Горган
Олександр
Любомирович 

Готівкові
кошти

305000
Валюта:

USD

 Власність

Горган
Олександр
Любомирович

(Не застосовується)
 
Горган
Олександр
Любомирович 

Готівкові
кошти

105000
Валюта:

UAH 

 Власність

Горган
Олександр
Любомирович

ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА
«Страхування життя»
Горган
Олександр
Любомирович 

Інше: 
страховий

поліс

219772
Валюта:

UAH 

 Власність

Горган
Олександр
Любомирович

 Публічне акціонерне
товариство 
комерційний 
банк «ПриватБанк»
Горган
Олександр
Любомирович 

Кошти, 
розміщені

на банківських
 рахунках 

5311
Валюта:

USD 

 Власність

Горган
Олександр
Любомирович

 Публічне акціонерне
товариство 
комерційний 
банк «ПриватБанк»
дружина Лялька
Ірина Сергіївна

Кошти, 
розміщені

на банківських
 рахунках 

5142
Валюта:

USD 

 Власність

дружина
Лялька
Ірина 
Сергіївна

13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Загальна 

інформація

14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ:
Країна, у якій було 
здійснено видатки

РозмірВид правочину, який
спричинив видаток 

Придбання
 
Предмет правочину:
Рухоме майно
Інше рухоме майно
Карабін

Україна 102332

16. ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 
ТА ЇХ ОРГАНАХ:

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи 
роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, 
якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувало-
ся під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно 
від того, чи була вона оплачуваною.

Організації, у яких суб’єкт декларування є членом:

Організаційно-
правова форма 

Код в ЄДР 
юросіб, ФОП 

та громадських 
формувань 

Найменування 
організації

Асоціація молодих 
донорів України 
Інститут проблем 
тероризму, корупції 
та організованої 
злочинності
Молодь проти корупції

Громадське 
об’єднання 

Громадське 
об’єднання

Громадське 
об’єднання

34934620

25904530

26059462

 Власність
Горган

Олександр
Любомирович

(не відомо)ЗСП
(англійською)

Вид об’єкта: торгова
марка чи комерційне
найменування 
Дата набуття 
права: 25.03.2010 р.
Горган Олександр
Любомирович
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з юності — спорт та боротьба з корупцією...

Від редакції:
По-перше, просимо вибачення у голови КОДА О. 

Горгана і депутата Київської облради А. Пещеріна за 
прикру помилку, яка з технічних причин була допу-
щена працівниками редакції на 7-й сторінці минуло-
го випуску нашої газети (№11(324) від 2 жовтня ц. р.). 
А саме: під словами «ГОРГАН ОЛЕКСАНДР ЛЮБО-
МИРОВИЧ ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОДА» ми вказали:

«2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декла-
рування:

дружина: Пещеріна Оксана Сергіївна 
дружина: Лялька Ірина Сергіївна 
син: Горган Любомир Олександрович 
син: Горган Аскольд Олександрович 
дочка: Лялька Катерина Олександрівна»
Написане можна зрозуміти таким чином, що, на-

чебто, О. Горган має дві дружини — Пещеріну Окса-
ну Сергіївну та Ляльку Ірину Сергіївну. Насправді це, 
звичайно ж, не так. Незважаючи на всі раніше опри-
люднені мрії і фантазії Олександра Любомировича, 
офіційна дружина у нього лише одна. Це —  Лялька 
Ірина Сергіївна. Що стосується Оксани Сергіївни Пе-
щеріної, то вона є дружиною депутата Київської об-
лради А. Пещеріна. Що, доречі, видно з її прізвища.  

Ну, і щоб вже закінчити з О. Горганом, звертаємо 
увагу на деякі відомості, надруковані вже в цьому 
номері. Маємо на увазі колосальну громадську ак-
тивність голови КОДА. Як бачите, він одночасно є 
президентом і почесним президентом аж в чотирьох 
громадських об’єднаннях: в Асоціації молодих до-
норів України (почесний президент), в Інституті 
проблем тероризму, корупції та організованої зло-
чинності (президент), в ГО «Молодь проти корупції» 
(почесний президент) та в Федерації кануполо Украї-
ни (почесний президент). Особливу увагу звертаємо 
на об’єднання, завданням яких, мабуть, є боротьба 
з корупцією: Інститут проблем тероризму, корупції 
та організованої злочинності і ГО «Молодь проти ко-
рупції». 

Як вплинула діяльність цих громадських об’єд-
нань на ситуацію з коррупцією в Київський області 
загалом та в нашому районі зокрема? Її об’єми змен-
шилися з 31 березня 2015 р., коли він був призначе-
ний на посаду голови Вишгородської РДА, чи, може, 
навпаки, збільшилися? Чи вказав О. Горган в своїй 
декларації всі свої керівні посади в подібних антико-
рупційних громадських об’єднаннях? 

Ці проблеми ще потребують свого дослідження. 
Отже, ми продовжуємо над ними працювати...   

 5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)
Загальна 

інформація
Зв’язок із
суб’єктом

Х а р а к т е р и -
стика

Інформація 
щодо прав
на майно

Федерації веслувального
слалому України

Федерація кануполо
України

Громадське 
об’єднання 

Громадське 
об’єднання

14292762

39193906

Членство в органах організацій:

Організаційно-
правова форма 

Код в ЄДР 
юросіб, ФОП 

та громадських 
формувань 

Найменування 
організації

Назва 
та тип 
органу

Асоціація
молодих
донорів України 

Громадське
об’єднання 34934620 

Назва органу:
Почесний 
президент
Членство 
в органі:
Керівні 
органи

Інститут 
проблем 
тероризму, 
корупції 
та організованої
злочинності

Громадське
об’єднання

25904530

Назва органу:
Президент
Членство 
в органі:
Керівні 
органи

Молодь
проти корупції 

Громадське
об’єднання

26059462 

Назва органу:
Почесний
президент
Членство 
в органі:
Керівні 
органи

Федерація 
кануполо 
України 

Громадське
об’єднання

39193906
 

Назва органу:
Почесний
президент
Членство 
в органі:
Керівні 
органи

ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ МОСКАЛЕНКО
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 
ПО 96-МУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї:
дружина: Інна Олександрівна
дочка: Дар’я Ярославівна
дочка: Мар’яна Ярославівна

3. ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ:
Загальна 

інформація
Вартість
на дату 
набуття

Місце 
знаходження

Інформація 
щодо прав 
на об’єкт

Об’єкт: квартира 
Дата набуття 
права: 04.12.2006 р.
Заг. пл. 163,1 кв. м
Москаленко 
Ярослав
Миколайович

Київ 1037479    

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Об’єкт: квартира 
Дата набуття 
права: 30.05.2007 р.
Заг. пл. 162,3 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Київ 810000    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: квартира 
Дата набуття 
права: 14.08.2015 р.
Заг. пл. 73,4 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Буча 940841    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: квартира 
Дата набуття 
права: 14.08.2015 р.
Заг. пл. 66, 4 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Буча 851115    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: садовий
(дачний) будинок 
Дата набуття 
права: 26.05.2008 р.
Заг. пл. 416, 3 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Осещина (Невідомо)    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 31.08.2011 р.
Заг. пл. 366 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Хотянівка 36549 

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 

Дата набуття 
права: 31.08.2011 р.
Заг. пл. 22 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Хотянівка 3156 

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 01.10.2012 р.
Заг. пл. 767 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Хотянівка 275775  

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 25.07.2012 р.
Заг. пл. 4571 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Хотянівка 499793   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 01.10.2012 р.
Заг. пл. 431 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Хотянівка 68874   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 14.02.2006 р.
Заг. пл. 2400 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Хотянівка (Невідомо)   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 24.07.2008 р.
Заг. пл. 1200 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Вишгород (Невідомо)   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: квартира 
Дата набуття 
права: 22.07.2009 р.
Заг. пл. 59,2 кв. м
Москаленко 
Ярослав
Миколайович

Київ 376571     

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Об’єкт: житловий
будинок 
Дата набуття 
права: 11.01.1992 р.
Заг. пл. 68 кв. м
Москаленко 
Ярослав
Миколайович

Лютіж Невідомо     

 

Власність:
Москаленко

Микола
Дмитрович

Об’єкт: інше
нежитлове
приміщення
Дата набуття 
права: 31.05.2016 р.
Заг. пл. 603,8 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Харків 603800     

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: інше
нежитлове
приміщення
Дата набуття 
права: 31.05.2016 р.
Заг. пл. 118,1 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Харків 118100    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: земельна
ділянка 
Дата набуття 
права: 31.05.2016 р.
Заг. пл. 528 кв. м
Декларує дружина
Москаленко 
Інна Олександрівна

Харків 95000   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Об’єкт: офіс 
Дата набуття 
права: 30.12.2015 р.
Заг. пл.130,10 кв. м
Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Київ (Невідомо)   

 Тип права: 
оренда

ТОВ 
«УКР

РЕСУРС
ХОЛДІНГ» 

Вид об’єкта: 
інше годинник 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Breguet
 Назва 

виробника: 
Breguet

 Опис майна:
Годинник наруч-
ний (чоловічий)
Період набуття
права на майно:

(Не відомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
інше годинник 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Breguet

 Назва виробни-
ка: Breguet

 Опис майна:
Годинник 
наручний 

(чоловічий)
Період набуття
права на майно:

(Не відомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
інше годинник 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
HUBLOT 
 Назва 

виробника:
HUBLOT 

Опис майна:
Годинник 
наручний 

(чоловічий)
Період набуття
права на майно:

(Не відомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
інше годинник 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Audemars Piguet

Назва 
виробника:

Audemars Piguet
Опис майна:

годинник
наручний

Період набуття 
права на майно:

(Не відомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
інше годинник 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Zenith
Назва

виробника:
Zenith

Опис майна:
Годинник
наручний

(чоловічий)
 Період 

набуття права
 на майно:
(Не відомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.
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Феміда
144 тисячі гривень боргу повинен 
виплатити М. Кочелісовій О. Момот. 
Особисто. І не з бюджету, 
а з власної кишені
(Продовження. Початок в №11(324) від 02.10.2018 р.)

«ВІДЗИВ
на заяву про відстрочення 

виконання судового 
рішення

27 вересня 2018 року я... 
отримала на пошті з Виш-
городського райсуду ре-
комендованого листа.., у 
якому повідомлялося, що о 
14 годині 28 вересня 2018 
року відбудеться розгляд 
заяви Вишгородської місь-
кради про відстрочення 
виконання постанови Апе-
ляційного суду Київської 
області від 14.08.2018 р., 
справа № 22-ц/780/2274/18, 
про визнання незаконними 
розпорядження... міськра-
ди №83 від 04 травня 2017 
р. та №89 від 10 травня 
2017 р. про застосування 
дисциплінарного стягнен-
ня до головного редакто-
ра КП «Редакція газети 
«Вишгород» Кочелісової 
Марині Юріївни; визнання 
незаконним та скасуван-
ня розпорядження Вишго-
родської міськради №111 
від 26 травня 2017 р. про 
звільнення Кочелісової М. 
Ю. за прогул без поваж-
них причин; поновлення 
Кочелісової М. Ю. на посаді 
головного редактора КП 
«Редакція газети «Виш-
город»; стягнення з... 
міськради на користь Ко-
челісової М. Ю. середнього 
заробітку за час вимуше-
ного прогулу... в сумі 144 
760 грн 63 коп.

Цього ж дня, 27 вересня 
2018 р., я... отримала від 
поштарки, яка прийшла 
до редакції, негативного 
щодо моєї заяви про ви-
конання постанови суду 
листа № 08-10/072 від 
25.09.2018 р. від Управ-
ління Державної казна-
чейської служби України у 
Вишгородському районі..., 
куди я зверталася з вико-
навчим листом, виданим 
Вишгородським райсудом 
04.09.2018 р. по справі 
363/2418/17, — оскіль-
ки пройшов місяць із дня 
постанови Апеляційного 
суду Київської області, а 
компенсація за час виму-
шеного прогулу... мені не 
була виплачена.

Я ознайомилась із зая-
вою... міськради щодо від-
строчення на 10 місяців 
виконання постанови Апе-
ляційного суду Київської 

області та прошу взяти 
до уваги наступні обста-
вини, які мають суттєве 
значення...

1. Заява подана з по-
рушенням правил підсуд-
ності, встановлених для 
такої категорії заяв. Від-
повідно до ч. 1 ст. 435 ЦПК 
України, за заявою сто-
рони суд, який розглядав 
справу як суд першої ін-
станції, може відстрочити 
або розстрочити виконан-
ня рішення. Однак рішення 
суду було прийнято Апе-
ляційним судом Київської 
області, який діяв саме як 
суд 1-ої інстанції, оскільки 
постановив нове рішення, 
яким було задоволено мої 
вимоги у повному обсязі.

2. Рішення суду з тру-
дових спорів підлягає не-
гайному виконанню. Я 
зверталась до виконавчої 
служби Київської області 
та Казначейства у Виш-
городському районі, од-
нак рішення не виконано 
до цього часу, натомість 
подана заява... міськради 
про відстрочення штучно 
зупиняє виконання поста-
нови Апеляційного суду від 
14.08.2018 р. щодо стяг-
нення компенсації... через 
Казначейство та порушує 
моє право на справедливий 
суд через невиконання су-
дового рішення.

3. Аргументи заяви 
Вишгородської міськради 
про відстрочку виконання 
рішення стосуються по 
суті оскарження судового 
рішення та не є правомір-
ними, оскільки фінансуван-
ня зарплатні працівників 
КП «Редакція газети 

«Вишгород» здійснюєть-
ся за рахунок міського 
бюджету — на підставі 
рішення сесії Вишгород-
ської міськради про за-
твердження міських про-
грам розвитку... За п. 4.6 
ч. 4 Статуту КП «Редак-
ція газети «Вишгород», 
керівником структурного 
підрозділу підприємства 
— редакції газети «Виш-
город — є головний редак-
тор, який призначається 
або звільняється на під-
ставі відповідного рішен-
ня Вишгородської міської 
ради. Відповідно до п.1.2. 
ч. 1 Статуту КП «Редак-
ція газети «Вишгород», 
засновником та власни-
ком підприємства є Виш-
городська міська рада.

4. Редакція газети го-
тується до реформування 
відповідно до закону Украї-
ни «Про реформування 
державних та комуналь-
них друкованих засобів 
масвої інформації», і...при-
пинить своє існування з 
1.01. 2019 р. А міськрада 
через 10 місяців, врахову-
ючи тенденцію до децен-
тралізації і створення ОТГ 
(об’єднаних територіаль-
них громад), також може 
припинити своє існування. 
Це ставить під загрозу 
виконання рішення Апе-
ляційного суду Київської 
області від 14.08.2018 р. 
взагалі, що становитиме 
порушення ст. 6 Європей-
ської Конвенції про захист 
прав і основоположних сво-
бод людини.

Враховуючи викладене 
вище, 

ПРОШУ:
Відмовити у задоволенні 

заяви Вишгородської місь-
кої ради про відстрочення 
виконання постанови Апе-
ляційного суду Київської 
області від 14.08.2018 р... 

28.09.2018 р. 
Кочелісова М. Ю.»

Як ми і обіцяли, друкуємо відзив головного редак-
тора газети «Вишгород» М. Кочелісової на «Заяву 
про відстрочення рішення суду», яка була направ-
лена  міськрадою до Вишгородського райсуду. У 
своєму відзиві, який ми друкуємо з деякими скоро-
ченнями через брак місця, М. Кочелісова виклала 
головні аргументи, через які вона вважає цю заяву 
безпідставною. І, на нашу думку, вона має рацію. 

Від редакції:
Як ми повідомили в минулому номері, розгляд за-

яви міської ради спочатку було призначено на 28 ве-
ресня, однак, потім перенесено на 5 жовтня ц. р. 

Та коли наш кореспондент 5 жовтня прийшов до 
суду, з’ясувалося, що засідання знову не просто 
не відбудеться цього дня, а його не буде взагалі. 
Оскільки заява, про яку йдеться, як і вказала М. Ко-
челісова у своєму відзиві, повинна розглядатися 
Апеляційним судом Київської області. Однак, коли 
це станеться — невідомо. Оскільки заява разом з 
усією справою ще, навіть, не відправлена до облас-
ного Апеляційного суду. А не відправлена вона туди 
тому, що цей суд переїздить в приміщення Апеляцій-
ного суду м. Києва і поки що невідомо куди переда-
вати справу — ще на стару адресу чи вже на нову. 

От така історія. За розвитком якої, втім, ми буде-
мо продовжувати уважно спостерігати. І обов’язко-
во повідомимо вас, шановні читачі, чим саме вона 
закінчиться.    

«Вишгородпастранс»:
подвійна авантюра
О. Момота і К°

Повний абзац!
(Закінчення. 

Початок на стор. 5)
і навіть один маленький 
садочок. Однак, зараз 
будівельні роботи призу-
пинені через відсутність 
коштів. Дефіцит бюджету, 
за словами керівника ан-
тикорупційного комітету 
Громадської ради при РДА 
В. Дулапчія, складає 8 млн. 
грн. 

То, може, все таки, по-
трібно було спочатку по-
будувати щось одне, щоб 
хоча б частково вирішити 
цю проблему? А не будува-
ти все й одразу? Це — до 
питання вміння розпоряд-
жатися бюджетними кошта-
ми. Бо сьогодні ситуація в 
місті просто катастрофічна: 
на черзі в дитсадки знахо-
дяться майже півтори ти-
сячі діток різного віку. А ці 
два корпуси й дитсадок, які 
будуються (точніше, вже не 
будуються), не забезпечать 
і половини цих місць. 

Саме ці проблеми мали 
б бути пріоритетними для 
міського голови! Саме вони 
потребують коштів і негай-
но! Замість цього, частина 
величезного бюджета міста 
просто розкрадається, а 
інша використовується 
вкрай неефективно. 

За 2,5 роки на виплати 
за договорами з фізични-
ми особами-підприємцями 
було витрачено 45 мільй-
онів бюджетних коштів! На 
спеціальних сайтах можна 
перевірити, за що платили-
ся ці кошти — прибирання 

сміття, поливання трави, 
облаштування лавочок, 
парканчиків і т. ін. Причому, 
якщо порівняти об’єми цих 
робіт з сумами, які запла-
чені за їх виконання, неоз-
броєним оком видно, що 
виплати явно завищені.

До речі, 45 мільйонів — 

це лише те, що заплаче-
но фізичним особам-під-
приємцям міською радою 
напряму. А ще ж є міські ко-
мунальні підприємства, — 
від КП «Управляюча ком-
панія» до КП «Вишегір». 
Там теж є свої ФОПи, через 
яких теж «відмиваються» 
величезні кошти. ФОПи, 
які, між іншим, часто-густо 
не мають ні спеціально-
го обладнання, ні жодного 
працівника, ні навіть примі-
щення… 

Просто дивує винахід-
ливість нашого міського го-
лови в цьому сенсі. Час від 
часу О. Момот придумує 
начебто дуже потрібні і кре-
ативні речі, які дійсно необ-
хідні місту, перекладає свої 
ідеї на папір і оформлює в 
спеціальні програми. Потім 
виносить їх на сесії. Напри-
клад, програма вуличного 
освітлення. Невже на неї 
потрібно було витратити 10 
млн., адже місто, начебто і 

так непогано освітлювало-
ся?

Або «стакани» з «три-
вожними» кнопками, за 
допомогою яких О. Момот 
зібрався боротися із зло-
чинцями, і які свого часу 
розставив по всьому мі-
сту? Через кілька місяців 

їх демонтували і кудись 
вивезли. Але ж, наскільки 
ми пам’ятаємо, якійсь охо-
ронній фірмі по договору за 
це були заплачені кошти, 
і немалі. Цікаво, місту їх 
повернули? А якщо не по-
вернули — хай мер разом з 
керівником цієї фірми роз-
каже, скільки саме злочин-
ців вони впіймали за допо-
могою цих «стаканів».

Таких прикладів — десят-
ки, якщо не сотні. Звичай-
но, за три роки хотілося б 
хоча б раз почути звіт мера  
про виконану ним за цей 
час роботу. Однак, зустрічі 
віч-на-віч з громадою він 
уникає. І, порушуючи закон, 
звітує перед виборцями 
виключно через кишенько-
ву газету «Вишгород».

Складається враження, 
що наш мер боїться своїх 
виборців більше, ніж місце-
вих правоохоронців...

В. Борзовець

Вул. Кургузова сьогодні.  Завтра — по всьому місту...


