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Депутатська більшість міської ради проти майбутнього ринку землі. Але через підставних 
осіб та своїх людей вже чотири роки продовжує розкрадати землі вишгородської громади  

Алєксєєнко Г. Г. (10); Баланчук В. Г. (11); 
Вакулку Д. С., Гренчуку К. В., Гурєєву В. 
В. (12);  Гренчуку Д. В. (13); Давидок О. 
С. (14); Кульці О. П. (15); Мазій Ю. М., 
Мілевській В. К. (16); Мельнику Д. В. 
(17); Марченко Н. М. (18); Пуховій Г. В. 
(19); Підгірній Л. П. (20); Сичовій С. О. 
(21); Стогулу Є. В. (22); Черемсі Н. І. (23); 

24. Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в комунальну влас-
ність територіальних громад району.

25-26. Про надання дозволу на роз-
робку проектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок в оренду: 
ПрАТ «Київобленерго» (25); ТОВ «ТСК- 

58-ма сесія міськради 

Поки ми, задихаючись від диму 
дровяних печей та давлячись опух-
шими від хімії бройлерами, обклада-
ли в Фейсбуці один одного матюками 
і пишалися тим, що «ми українці», 
геть «непатріотичні» та «не горді» 
японці сіли (на що саме — не будемо 
уточнювати) та й придумали розум-
ний унітаз. 

Диво-сідало не просто допомагає 
вам випорожнитися завдяки само-
му факту свого чудесного існування. 
Воно радісно вітає кожного, хто до 
нього наближається, автоматичним 
підйомом кришки, самопідігрівається 
і навіть не потребує від вас спецпапе-
ру для завершення процесу. Оскільки, 
як обіцяє реклама, само «все змиє 
ніжними струменями очищеної води, 
а потім висушить ваші інтимні місця 
спеціально вмонтованим феном...». 

Мабуть, саме такі чудо-сідала вирі-
шив встановити в новій вбиральні на 
Набережній Київського моря очільник 
нашого міста О. Момот. В кількості 

аж трьох штук. Бо чим же ще можна 
пояснити космічну вартість нової вби-
ральні на три посадочних місця, тен-
дер на спорудження якої виграло ТОВ 
«Нова справа»? З пропозицією (увага, 
не падайте з ліжок, стільців, печей та 
полиць міжнародних експресів!) 782 
тис. 22 грн. 61 коп.

Так от, про всяк випадок. Ця сума 
сьогодні дорівнює приблизно 32 тися-
чам доларів США. На три унітази по 11 
тис. доларів (унітаз-академік), звичай-
но, не вистачить. А от на три розумних 
сідала, які за інтелектом прирівню-
ються до середньо-професорського 
(по 8 тисяч за штуку) — якраз. Плюс 
бетонний фундамент, металева короб-
ка типу МАФ, асфальтована доріжка та 
нехитрі комунікаціі — за 8 тисяч баксів.  

До речі, за ці гроші, — 32 тисячі 
доларів, — як ми з’ясували, сьогодні 
можна легко придбати непогану це-
гляну дачку в Хотянівці. Двоповерхо-
ву. З балконом та мангалом на 6 сот-
ках, що додаються. В 150 метрах від 

піщаного пляжу. Отакий от еквівалент 
цього грандіозного проекту. (https://
www.olx.ua/obyavlenie/prodam-
dachu-vozle-vody-i-lesa-hotyanovka-
IDEOoTU.html#d256f1f38a).

Звичайно, Хотянівка — це вам не На-
бережна Київського моря. В Хотянівці 
Кубок мера Вишгорода зі скейтбордін-
гу ніхто не утне. І Злата Огневич не 
заспіває за підтримки міського голови 
за бюджетний кошт.  

Тому, мабуть, ціна громадської вби-
ральні тут дорівнює ціні цегляної дво-
поверхівки в Хотянівці. На березі Бо-
гом забутої Десни. 

З іншого боку, сідала, звичайно, бу-
дуть — ну, просто божественні... Вмо-
стившись на таке забуваєш про всі 
негаразди одразу. Про всіляку, так би 
мовити, суєту суєт. І мрієш лише про 
одне: щоб весь світ зачекав. І бажаєш 
щоб це неземне сидіння продовжу-
валось вічно... Бо ж твоя багатостра-
ждальна дупа (і не лише!) обробляєть-
ся «ніжними струменями очищеної 

Подвійна насолода — і нехай в есь світ зачекає...

води, а інтимні місця висушуються 
спеціально вмонтованим феном...». 

З чим ця неземна насолода може 
зрівнятися? Ніхто не знає. Невідомо. 
Неможливо уявити.

Втім... Зачекайте... Здається я знаю. 
Порівняти, таки, можна. 

Якщо уявити себе мером міста Виш-
города. Який, сидячі на такому япон-
ському диво-сідалі, ще й читає газе-
ту «Вишгород». Яка зі свого боку теж 
обробляє владну дупу ніжними стру-
менями очищеної брехні, а потім ви-
сушує інтимні місця спеціально вмон-
тованими лестощами.

Бо ж — подвійна насолода... 
С. Прокладко, сантехнік    

На Набержній Київського моря виросла металева вбиральня за ціною цегляної двоповерхівки на березі Десни 

 28 листопада відбулася сесія місь-
кої ради з таким порядком денним:

1. Про затвердження звіту про вико-
нання міськбюджету за 9 місяців 2019 р.

2. Про затвердження плану діяль-
ності міськради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020-й рік.

3. Про прийняття у комунальну влас-
ність об’єктів інженерної інфраструкту-
ри.

4. Про затвердження змін до ком-
плексної схеми розміщення тимчасо-
вих споруд торгівельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого при-
значення для провадження підприєм-
ницької діяльності.

5. Про внесення змін до рішення  
міськради №33/14 від 22.12.2017 р. (гр. 
Козаку О.В.)

6-7. Про внесення змін до договорів 
оренди зі Степановою Л. Ф. (6); з ТОВ 
«Саватекс Декор» (7).

8. Про надання дозволу на проведен-
ня експертної грошової оцінки земель-
ної ділянки, що підлягає продажу (МКП 
«ЕКСПРЕС-СЕРВІС»)

9. Про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки з ТОВ «ЄВ-
РОБУД».

10. Про надання дозволу на розроб-
ку проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність:  

ЦЕНТР» (26).
27. Про надання дозволу на розробку 

техдокументації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельної ділян-
ки, орендованої ПП «ТАКО».

28. Про затвердження документації із 
землеустрою щодо інвентаризації зе-
мель Вишгородської міської ради.

29. Про затвердження проекту зон 
санітарної охорони Вишгородського-1 
родовища питних підземних вод, роз-
критого свердловинами №1 (768) та № 
2 (416/07) ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік 
(Україна)» в м. Вишгород.

30. Про затвердження проекту зем-

P. S. Кілька годин тому стало відо-
мо, що міська рада додала ще біля 
200 тис. грн. на благоустрій території 
навколо цього дива. Так що тепер ця 
насолода буде коштувати для міста 
десь біля 40 тис. доларів США. Або 
— мільйон гривень.

Вітаємо, вишгородці!
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Сергей Гайдай: «Для Тимошенко и Вакарчука 
присоединиться к Петру Порошенко было плохой идеей»

Партии «Европейская солидарность», «Голос» и 
«ВО «Батькивщина» подписали общее обращение 
к украинцам накануне встречи лидеров стран Нор-
мандской четверки, в котором призвали президен-
та не переходить красные линии, а также призвали 
украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

Об этом напомнил известный политтехнолог Сер-
гей Гайдай.

Для Порошенко смысл в 
этом заявлении определен-
но был. Для него ситуация 
беспроигрышная — если 
Зеленский переступит так 
называемые красные ли-
нии, то те, кто находится в 
ситуативной оппозиции, бу-
дут принимать к себе всех 
тех, кто этим недоволен. Но 
при этом все ее представи-
тели должны будут делить 
избирателей между собой, 
так как мы все понимаем, 
что прежде всего — идет 
борьба за избирателей.

Причем то, что ждать вы-
боров в Раду нам придется 
не четыре года, а раньше, 
такая гипотеза есть, и как 
раз на это они рассчиты-
вают. А если Зеленский 
все-таки достигнет успеха, 
то вообще можно будет 
сказать, мол мы подстра-
ховывали президента, по-
могали и показывали ему 
реакцию общественности.

На самом деле, ситуа-
ция, в которой сейчас нахо-
дится Зеленский, как раз и 
была создана Петром По-

рошенко. Именно его не-
способность эффективно 
действовать во время рос-
сийской агрессии привела 
к Минским соглашениям, 
которые фактически явля-
ются договоренностями с 
врагом.

И сегодня Зеленскому 
необходимо решить — бу-

дет ли он выполнять тре-
бования России, поскольку 
Минские соглашения де-
факто являются требова-
ниями Кремля.

Но Зеленский лишь идет 
путем Порошенко — тот 
проторил этот коридор 
под названием «Минские 
соглашения и «формула 

Штайнмайера», просто 
оказался хитрее и замо-
розил ситуацию. А разгре-
бать ее теперь приходится 
Зеленскому.

При этом для Тимошенко 
и Вакарчука присоединить-
ся к Петру Алексеевичу 
было плохой идеей.

Конечно, обычный из-
биратель не может в этом 
разобраться, но они, как 
политики, должны были бы 
в этом разобраться. Осо-
бенно — Юлия Владими-
ровна, но думаю, она как 
раз принимала решение на 
эмоциях на фоне неудов-
летворенности действиями 
Зеленского, тем более, что 
ранее она уже перешла в 
оппозицию.

Для Вакарчука после 
подписания этого заявле-

Зеленский...
Да, у этой причины такая 

фамилия..
Да, это один человек..
Он просто стал президен-

том, а выиграла Украина. 
По сути он доброволец. 
Он сам вызвался оставить 
дом, семью, комфорт, день-
ги, и пошёл сражаться за 
будущее каждого из нас. За 
детей..

А кто же враг?
Вот сейчас как раз это 

отчётливо видно. Сейчас 
они, те кто всегда был в оп-
позиции к народу Украины, 
называют себя оппозицией 
Зеленского. Это благодаря 
им Украина самая бедная и 
отсталая страна, а они мил-
лиардеры.

Вы скажете, а разве не 
путин главный враг? Да, но 
один звонок Зеленского пу-
тину, мол, Владимир, ваш 
порошенко уже не прези-
дент, и никогда не будет, вы 
проиграли. Возвращайте 
пленных и корабли. И враг 
путин на этом закончил-
ся. Потому что понял что 
тенденция назначать пре-
зидентов Украины у него 
закончилась. И вернёт всё 
остальное что ему отдали..

А теперь давайте пред-
ставим что нет Зеленского. 
Послушал отца, который 
был против его президент-
ства, ибо хорошо пони-
мал что сын идёт спасать 
страну, в которой помимо 
людей, масса проданно-
го коррупционного быдла, 
ведомого одной целью — 
урвать, кинуть, предать и 
продать, и не пошёл.. Чув-
ствуете холодный пот по 
спине? Это о том насколько 

Залогом выживания и успеха человека является 
способность признавать свои ошибки и исправлять 
их. Это же касается общества. 

И не будем о каком-то обществе где-то там, погово-
рим об украинском обществе.

Если вы внимательно следите, общество сейчас 
очень сильно штормит. И многие никаких уроков не 
извлекли. Так не было в 14-м, когда путин и порошен-
ко уничтожали людей, и не было на протяжении всего 
срока правления порошенко. А в чём причина? Неу-
жели война не в тягость и не хочется жить в мире, в 
целостной успешной Украине? 

Но причина проста. Для многих лучше война и хаос, 
чем закон и порядок..

страна благодарна этому 
парню.

Если бы не Зеленский, 
порошенко остался бы на 
второй срок.. А вы знаете 
что это значит. Забыли?

Так давайте вспомним. 
Порошенко был назначен 
кремлем ещё в 2012-м. За-
тем подготовка к восхожде-
нию на трон. К захвату вла-
сти. Ставка была на то что 
он отморозок, хладнокров-
ный маньяк, и сейчас мы 
видим что единственное в 
чём преуспел порошенко за 
пять лет своего правления, 
это убийства и воровство. 
Расстрел людей на майда-
не чтобы стать президен-
том. Затем война, чтобы 
протестующих, настоящих, 
желающих перемен, унич-
тожить совместно со сво-
ими партнёрами из РФ. И 
каждый раз когда мы пи-
сали «Нічого, хлопці прий-
дуть, порядок наведуть», 
пророссийский олигарх зво-
нил своим, и хлопців заго-
няли в котлы и уничтожали..

А помните как все право-
охранительные органы ра-
ботали на одного человека? 
Как за критику порошенко, 
людей убивали и сажали в 
тюрьму? Я хорошо помню... 

Вы знаете что такое ре-
версивная психология? Это 
быть наглухо фсбешным 
агентом, разваливать всё 
что можно в Украине, обво-
ровывать армию, ремонти-
ровать российские корабли 
на своём заводе, помогать 

строить Керченский мост, 
платить налоги в РФ, уве-
личивать товарооборот с 
РФ, и рассказывать пере-
сичным о том что нужно 
сопротивляться агрессору. 
Мразь..

И сейчас мы видим как 
те кто почти тридцать лет 
строил бизнес с россией, 
грабил сирот и стариков 
Украины, сейчас открывают 
пасть и предупреждают Зе-
ленского чтобы не сдавал 

национальные интересы. 
Ещё раз давайте повторим: 
те кто пять лет, а на самом 
деле больше, строил в 
Украине русский мир, про-
давал оружие боевикам, и 
обворовывал армию, взры-
вал склады с оружием, под-
писывал кучу документов о 
федерализации Украины, 
о капитуляции, сдавал тер-
ритории, людей бросал на 
уничтожение..., те кто кри-
чали чтобы ни один танк 
не выехал, так отдадим, 
проводил серию убийств по 
стране, в основном носите-
лей военной информации, 
зарабатывал на войне мил-
лиарды, и т. д. сейчас гово-
рят президенту Зеленскому 
не сдавать националь-
ные интересы? Мы ведь 
не забыли как порошенко 
кадырову клялся в любви к 
России, отдавая на смерть 
задержанных по просьбе 
кадырова журналистов... 
Будучи уже главнокоман-
дующим армией воюющей 
с РФ.

Что мы видим?
Видим то, что Зеленский 

вскрыл всю гниль, сидящую 
во власти более четверти 
века. Видим, что порошен-
ко, тимошенко, медведчук, 
бойко, рабинович, и др. — 
это одна банда, разыгрыва-
ющая десятилетиями театр 
нелюбви друг ко другу, к пу-
тину, россии. Но делающие 
бизнес именно с РФ, потому 
что в Европе они уголовни-
ки. Сегодня уже никто ниче-
го не скрывает, тимошенко, 
защищающая монополию 

ахметова и выступающая 
против владельцев земли, 
вчера некоторые ещё ве-
рили что эта женщина за 
народ..

Их воровской мир, любя-
щий безнаказанно жрать в 
три горла, рушится с каж-
дым днем все больше и 
больше.. Они вливают мил-
лиарды на обрушение рей-
тинга Зеленского, на фейки 
и грязь, на акции протеста.. 
Они делают всё чтобы запу-
стить гражданскую войну и 
уйти от ответственности. Но 
они обречены. Зеленский 
— это человек без рейтин-
га, он от него не зависит, 
он человек сцены, и умеет 
игнорировать негатив.. Они 
сейчас клавиши того само-
го рояля, и маэстро Влади-
мир Александрович играет 
больно и без остановки.)

Что есть Зеленский?
Прежде всего он чело-

век. Даже не так, ЧЕЛО-
ВЕК. Он реально первый, 
самый настоящий Humanity 
President. Как он смог вот 
так просто без денег оли-
гархов, без продвижений 

и назначений сверху стать 
президентом не понимает 
никто. Но чудеса бывают.. 
Он ходит по улицам, обща-
ется с людьми, записывает 
видео, задаёт вопросы, ре-
агирует.. Он ищет обратную 
связь, ищет людей, остатки 
живых здравомыслящих 
людей, с кем можно строить 
Украину.. Ему досталось тя-
жёлое наследие.. Огром-
ные массы обработанного 
телепсихотропами быдла, 

мародеров коррупционе-
ров, лжецов, карьеристов, 
воров.. Для них он враг, не 
важно что он будет делать. 
Он чужой. Он рушит систе-
му, за взятки — тюрьма, за 
воровство — тюрьма, за 
убийство — кум судья не от-
мажет уже, инвестиции без 
откатов, и т. д... Это многим 
не по душе. А главное, они 
все знают что Зеленский — 
это конец бизнесу на искус-
ственной войне, это разрыв 
дружбы с россией, которую 
так старательно строил по-
рошенко.. Да, есть рядом 
Россия, да, дипломатиче-
ские отношения, как у всех.. 
Но Украина суверенная, 
защищенная и свободная. 
И за всё есть ответствен-
ность.

Я противников Зелен-
ского для себя поделил на 
несколько групп. Это те, кто 
рассчитывал получить до-
ступ к личному обогащению 
при новой власти, получить 
должность, и не получил, 
а сейчас критикует. Те кто 
привык к анархии и бес-
порядку во всех сферах, 
взятки, коррупция, гаран-
тия решалова по звонку и 
деньгам, а при Зеленском 
это шаг за шагом сойдёт на 
нет. Те кто просто глуп и не-
компетентен, и считает что 
успешные реформы — это 
ничего не платить, и полу-
чать в сорок два раза боль-
ше, и главное сразу, потому 
что у нас богатая страна 
с первой экономикой. Те 

кто боится всего цифро-
вого, потому что просто 
тупой. Ну и те, кто просто 
враг Украины. Они сейчас 
майданить будут. За день-
ги проигранных олигархов. 
Зеля их страну сдаёт. И не 
путину, а в утиль. Вместе с 
коррупцией и системным 
грабежом. Как жить честно 
и по закону они не знают и 
не представляют. Им поро-
шенко дал войну, сегодня 
бомж, наркоман, алкоголик, 
завтра супер воин, с день-
гами и медалями.

Мы думали волонтёры, 
оказалось — мародеры. 
Да простят настоящие во-
лонтёры.

Мы думали защитники 
Украины, оказалось — тер-
рористы и киллеры заро-
битчане. Да простят насто-
ящие защитники Украины..

Для меня критик или враг 
Зеленского ничем не отли-
чается от мотороллы, гиви 
и других террористов. И не 
важно три высших образо-
вания или ни одного.

* * *
Зеленский сегодня по-

следний форпост защиты 
народа Украины. Как от 
внешних врагов, так и от 
тех, кто превратил эту кра-
сивую страну в свой сырье-
вой придаток и грабил её с 
начала независимости. Это 
не мессия, не супермен.. И 
этот текст никак не восхва-
ление человека, это просто 
акцент на важности истори-
ческого момента.

Он просто человек. Чело-
век заслуживающий уваже-
ния и поддержки. Он и есть 
тот самый маркер достоин-
ства, и должен был прийти 
в результате того самого 
майдана.. Но мы не были 
готовы и заплатили очень 
большую цену..

Он не пришёл предавать 
или воровать, он горит же-
ланием построить счаст-
ливую, здоровую, богатую, 
крепкую Україну. І він це ро-
бить кожного дня.

Он уже всё изменил.
А сколько ещё впереди...

Евгений Середа

ния угроза наибольшая, 
так как его не раз обвиня-
ли в том, что он является 
проектом Европейской со-
лидарности, и в том, что 
он делал все для победы 
Петра Алексеевича и был 
спойлером для Зеленско-
го. Более того, Вакарчук не 
понимает, что его электо-
рат и электорат Порошенко 
очень схожи и как раз они 
должны между собой кон-
курировать, а тут получа-
ется, что Вакарчука просто 
съедают.

Однако, несмотря на ис-
ход переговоров, Зелен-
скому не стоит рассчиты-
вать на очередной Майдан, 
так как настроение у лю-
дей совсем не майданное. 
Люди уже поняли, что луч-
ше выходить на выборы...



 є  

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

3№12(339), вторник, 10 декабря 2019 г. 
Мой город...

Слово і діло

Виконком міської ради місяць тому вирішив демонтувати ангар, 
зведений на земельних ділянках учасників АТО в мікрорайоні ГАЕС. 
Однак, на цьому все і закінчилося: ангар й по сьогодні стоїть там де стояв

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 21 листопада 2019 р.   №371                                                                          

Про демонтаж незаконно збудованої 
споруди у м. Вишгороді

  Розглянувши звернення депутата Вишгородської міської ради VII 
скликання Бражнікової Т.О. та  депутата Вишгородської міської ради 
VII скликання Пінчука С.М. щодо незаконно збудованої споруди у м. 
Вишгороді, керуючись ст. 30 Закону України «Про органи місцевого са-
моврядування в Україні», ст. 30 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», рішення Вишгородської міської ради № 1/23 від 30.10.2006 р. 
«Про затвердження правил благоустрою територій, дотримання тиші в 
громадських місцях, торгівлі на ринку у            м. Вишгороді» виконав-
чий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:         

1. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Виш-
городської міської ради демонтувати незаконно збудовану спору-
ду в м. Вишгороді на земельних ділянках з кадастровими номе-
рами 3221810100:01:020:0153, 3221810100:01:020:0152 (проекти 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність розробле-
но ТОВ «ЗемЮрКонсалтінг» для Шийки Б.Б. та Валаги А.Д.) в присут-
ності адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вишгородської 
міської ради, про що скласти відповідний акт.

1.1. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Виш-
городської міської ради прийняти на зберігання незаконно збудованої 
споруди після демонтажу, про що скласти відповідний акт.  

2. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишго-
родської міської ради привести територію до належного стану, шляхом 
проведення робіт по влаштуванню благоустрою,  не пізніше місячного 
терміну з моменту демонтажу незаконно збудованої споруди.

3. Рекомендувати Вишгородському відділу поліції Головного управ-
ління Нацполіції в  Київській області забезпечити дотримання громад-
ського порядку під час демонтажу незаконно збудованої споруди.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника дирек-
тора КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської Клавдієнка 
О.І.

          Міський голова                                              О. Момот

У свій час учасникам АТО Б. Шийці та А. Валазі ви-
ділили в мікрорайоні ГАЕС по земельній ділянці. Од-
нак, якщо пам’ятаєте, дружини учасників АТО на од-
ній із сесій поскаржилися, що «завдяки» підприємцю 
М. Ковалю вони не можуть не те що навести на своїх 
ділянках лад, а навіть до них потрапити. Бо заважа-
ють гори сміття та будівельні матеріали М. Коваля. А 
ще їх ділянки заливає водою через те, що той же М. 
Коваль веде неподалік якесь будівництво... 

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   №2-20/1546 від 25.10.2019                                                                          

  

Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Виш-
городської міської ради розглянуте Ваше депутатське звернення від 
10.09.2019 вх.№ 2-20/2887 стосовно дотримання вимог законодав-
ства у сфер: містобудівної діяльності щодо будівництва на земель-
них ділянках за адресою м. Вишгород, Київська область (кад. номер 
3221810100:01:020:0153. 3221810100:01:020:0152).

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’я-
зані діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження щодо здійснення державного архітекту рно-бу-
дівельного контролю визначені статтею 41 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності», Порядком здійснення державного 
архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 23.05.2011 №553 (далі — Порядок № 553) та 
Положенням про Відділ державного архітектурно-будівельного контро-
лю... міської ради, затвердженим рішенням Вишгородської міської ради 
від 13.09.2016 № 15/22 (із змінами від 28.07.2017 №27/3).

Керуючись Порядком № 553, посадовими особами відділу було 
призначено позапланову перевірку щодо дотримання вимог законодав-
ства у сфері містобудівної діяльності будівництва за зазначеною адре-
сою.

Для отримання інформації, інспектор відділу зв’язався з представ-
никами заявників Шийки Б.Б. та Валаги А.Д. щодо можливості надання 
ними акту винесення меж даних ділянок в натуру. На жать дані доку-
менти надані не були, тому межі ділянок розглядалися умовно.

На момент проведення перевірки за зазначеною адресою було ви-
явлено споруду з розмірами в плані: 12x25, в якій зберігалися пило-
матеріали. Ознак виконання будівельних робіт з нового будівництва 
реконструкції чи капітального ремонту не виявлено, будівельники та 
будівельна техніка відсутня.

Також, інформуємо, що під час перевірки за зазначеною адресою не 
вдалось встановити особу суб’єкта містобудування, який збудував спо-
руду для зберігання пиломатеріалів, що унеможливило проведення по-
запланової перевірки. Були проведені зустрічі з представниками Шийки 
Б. Б. та Валаги А. Д., яким було надано дозволи на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, та влас-
ником сітки готелей «Вишеград» М. Ковалем М. І. В ході перевірки нам 
було повідомлено  що жоден з них не мас жодного відношення до даної 
споруди. 

Рекомендуємо Вам звернутися до виконавчого комітету Вишгород-
ської міської ради щодо проведення демонтажу незаконно збудованої 
споруди. 

          Міський голова                                              О. Момот

07300 м. Вишгород, пл. Шевченка, 1             vmr_sekretar@ukr.net                  тел./факс (296)54-203

Депутатам Вишгородської
міської ради VII скликання
Бражніковій Т. О.
Пінчуку С. М.

А нещодавно АТОвці по-
скаржилися вже депутатам 
міської ради — секретарю 
ради Т. Бражніковій та го-
лові комісії з питань страте-
гії розвитку міста, будівни-
цтва, транспорту та зв’язку 
С. Пінчуку. На те, що на їх 
ділянках хтось проводить 
будівельні роботи.

Т. Бражніков та С. Пінчук, 
в свою чергу, звернулись 
до відділу держархбудкон-
тролю міськради з прохан-
ням провести перевірку 
скарги. Працівники відділу 
перевірку провели. Виїха-
ли на місце, зустрілися з 
заявниками. Ну і, звичайно, 
з підприємцем М. Ковалем. 
Про подвиги якого на тери-
торії мікрорайону ГАЕС ми 
вже не раз писали.

Так от, М. Коваль від-
повів, що ні сном, ні духом, 
мовляв. Ну, просто не уяв-
ляє хто б це міг прямо на 
земельних ділянках АТОв-
ців розмістити величезний 
металевий ангар. На цьо-
му все б і закінчилося. Бо 
якщо немає порушника, то 
немає й кому відповісти за 
порушення...  

Однак, Т. Бражнікова з 
С. Пінчуком після цього 
звернулись з відповідним 
депутатським запитом до 
міського голови О. Момота. 
Ось його повний текст:

«До нас як до депутатів 
Вишгородської міської 
ради VII cкликання та до 
комісії з питань страте-
гії розвитку міста, бу-
дівництва, транспорту 
та зв’язку звернулись 
мешканці міста Вишгоро-
да   Шийка Богдан Богда-
нович та Валага Андрій 
Дмитрович, учасники АТО 
яким у 2017 році рішення-
ми Вишгородської міської 
ради 7 скликання №24/11 

та 24/12 були надані до-
зволи на розробку проек-
тів землеустрою щодо 
відведення земельних діля-
нок у власність. Проект 
землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок 
у власність розроблено 
ТОВ «ЗемЮрКонсалтінг», 
він проходить погоджен-
ня. Натомість за наданою 
заявниками інформацією 
на вказаних вище ділян-
ках (кадастрові номери 
32218101100:01:020:0153, 
32218101100:01:020:0152) 
проводяться будівельні 
роботи.

Відділом державного 
архітектурно-будівельно-
го контролю Вишгородсь-
кої міської ради проведено 
перевірку та за резуль-
татами рекомендовано 
звернутись до виконко-
му Вишгородської міської 
ради щодо проведення де-
монтажу незаконно збудо-
ваної споруди.

З огляду на зазначене 
просимо дати доручення 
відповідальним працівни-
кам апарату виконавчого 
комітету підготувати 
відповідний проект рішен-
ня  та розглянути його на 
найближчому засіданні ви-
конавчого комітету».

І що ви думаєте — ви-
конком дав доручення КП 
«Благоустрій-Вишгород»  
міськради:

— демонтувати неза-
конно збудовану спо-
руду в м. Вишгороді на 
земельних ділянках з ка-
дастровими номерами 
3221810100:01:020:0153, 
3221810100:01:020:0152 
(проекти землеустрою 
щодо відведення земель-
них ділянок у власність 
розроблено ТОВ «ЗемЮр-
Консалтінг» для Шийки 

Б.Б. та Валаги А.Д.) в при-
сутності адміністративної 
комісії при виконавчому 
комітеті Вишгородської 
міської ради, про що скла-
сти відповідний акт.

— прийняти на зберіган-
ня незаконно збудовану 
споруду після демонтажу, 
про що скласти відповід-
ний акт;  

— привести територію 
до належного стану шля-
хом проведення робіт по 

влаштуванню благоустрою,  
не пізніше місячного тер-
міну з моменту демонтажу 
незаконно збудованої спо-
руди;

— рекомендувати Виш-
городському відділу поліції 
Головного управління Нац-
поліції в  Київській області 
забезпечити дотримання 
громадського порядку під 
час демонтажу незаконно 
збудованої споруди.  

І це, безумовно, пра-

вильно. Дійсно, колись же 
будівельно-торгове свавіл-
ля, яке чинить М. Коваль в 
мікрорайоні ГАЕС має бути 
зупинено.

Тільки от яка справа. Щоб 
проілюструвати цю публіка-
цію, наш кореспондент виї-
хав на місце. Сподіваючись 
похвалити працівників КП 
«Благоустрій-Вишгород»  
міськради за ретельно ви-
конане рішення виконкому. 
І навіть сфотографувати їх 
на території, яку вони «при-
вели до належного стану 
шляхом проведення робіт 
по влаштуванню благоу-
строю».

Однак, уявіть собі наш 
розпач, шановні читачі, 
коли майже через місяць 
після рішення виконкому 
замість «приведеної до на-

лежного стану території» 
ми побачили... Так, той са-
мий велетенський ангар. 
Який спокійнісінько собі 
стоїть там же, де й сто-
яв раніше. На земельних 
ділянках Б. Шийки і А. Ва-
лаги.

То ж, де ви, шановні 
працівники КП «Благоу-
стрій-Вишгород» міськра-
ди! А-ууу! Заступник ди-
ректора О. І. Клавдієнко! 
Приступайте, нарешті, до 
роботи, хлопці! Та не за-
будьте й нас запросити 
на демонтаж! Будь ласка! 
Ми дуже чекаємо! Пишіть! 
Дзвоніть! Заходьте!

Бо ж справу, як відомо, 
прикрашає результат. А не 
одні розмови і наміри. Хоча 
й правильні.

В. Борзовець 

Той самий металевий ангар, котрий якийсь невідомий негідник поставив прямо на земельних ділянках Б. Шийки та А. Валаги 
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«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність

 гр. Алєксєєнко Г. Г.»
Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кулініч Л. М.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Матко Б. Б.  
Мельник М. Г. 
Момот О. В.
Нижник В. С.
Онищенко О. В. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Тютюнник А. В. 
Черняхівський О.А. 
Шока А. М.
Шубка В. І.
Шубко І. В. 

«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
 земельних ділянок у власність

 Баланчук В.Г.» 

58-ма сесія міськради 

леустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
громадянам Анохіна А. В., гр. 
Школьну М. В.

31. Про затвердження тех-
документації із землеустрою 
щодо встановлення (віднов-
лення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) в спіль-
ну сумісну власність відповід-
но до часток гр. Боршняніну В. 
А. та гр. Школьній Р. О.

32-33. Про затвердження про-
ектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у 
власність: гр. Давиденко І. С. 
(32); Коваль А. І. (33); 

34. Про затвердження про-
екту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змі-
нюється гр. Медуниці Г. І.

35-40. Про затвердження про-
ектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у 
власність: гр. Панову В. К. (35);  
Підлісній О. О. (36); Поломош-
нову В. Г. (37); Понько В. І. (38);  
Рожковському Г. В. (39); Ряб-
ченку І. В. (40).

41. Про затвердження проєк-
ту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змі-
нюється гр. Смирнової Г. В.

42-43. Про затвердження про-
ектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у 
власність: Сущенко Т. М. (42);  
Тимку О. О. (43).

44. Про затвердження тех-
документації із землеустрою 
щодо встановлення (віднов-
лення) меж земельної ділянки 
на місцевості (в натурі) гр. Тим-
ченко Л. І.

45. Про затвердження про-
екту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змі-
нюється гр. Турлакової В. В.

46. Про затвердження про-
екту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки у 
власність гр. Шарай С. М.

47. Про затвердження про-
екту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої 
змінюється ТОВ «ЕКОПРО-
ЕКТ-2000» (знято).
«СВОБОДА» ХОЧЕ ЗМУСИТИ

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 
О. ВАСИЛЕВСЬКУ-СМАГЛЮК

СКЛАСТИ ДЕПУТАТСЬКІ 
ПОВНОВАЖЕННЯ  

Втім, спочатку зауважимо, що 
сесія, яка мала б розпочатися о 
10.00, фактично почала роботу 
на 45 хвилин пізніше запланова-
ного. Проблеми, як завжди, ви-
никли з системою електронного 
голосування.    

А от коли з системою розібра-
лися і почали обговорювати по-
рядок денний, голова фракціі 
«Свобода» у міськраді В. Парчук 
запропонувала включити до по-
рядку денного звернення до Го-
лови та депутатів ВР України про 
відкликання народного депутата 
по 96-му виборчому округу О. 
Василевської-Смаглюк. Коли ж 
головуючий О. Момот попросив 
пояснити в чому суть звернення, 
В. Парчук зауважила, що суть 
— «в достроковому припиненні 
повноважень народного депу-
тата в зв’язку з голосуванням у 
Верховній Раді по землі». 

О. Момот поцікавився чи знає 
В. Парчук і її однопартійці хто і 

як саме може відкликати народ-
ного депутата. На що В. Парчук 
пояснила, що «Ми просто будемо 
вимагати, щоб вона достроково 
склала сама повноваження».

...Ще добрий десяток питань 
були запропоновані для внесен-
ня в порядок денний з голосу (Т. 
Бражніковою), однак пропозицію 
В. Парчук поставили на голосу-
вання окремо і першою. Та депу-
тати її не підтримали («за» прого-
лосували Ю. Дрьомін, С. Жадан, 
В. Нижник, В. Парчук, Ю. Попов, 
О. Ростовський, А. Тютюнник, А. 
Шока і В. Шубка).   

В. Парчук прокоментувала це 
голосування наступним чином: 

«Хочу сказати, що буде повтор-
не подання цього звернення уже 
не з голосу як на сьогоднішній 
день, а воно буде включено в по-
рядок денний. На наступну сесію.  
А сьогодні з цього приводу я все 
одно хочу виступити». 

Наводимо виступ В. Парчук.
«Шановні депутати! Я не очіку-

вала іншого, що дійсно ви не 

включите це важливе питання 
на сьогоднішній день, питання 
всієї України. Всього сувереніте-
ту України... То, що ви не вклю-
чили це в порядок денний. Хочу 
сказати просто, що останні два 
місяці вся Україна сколихнулася 
в зв’язку з тим, що на сьогодніш-
ній день практично іде продажа 
нашої рідної землі. Землі, нашої 
матері. Мати ми продаємо на 
сьогоднішній день. Тому, що не 
зважаємо, — такі, як ви, — на 
те, що відбувається в Україні. 
Нам пропонують ринок землі. 
Продажу землі.  Яким чином? 
Не проводячи референдум. Не 
слухаючи те, що 75 відсотків на 
сьогоднішній день населення, 
яке також голосувало за народ-
них депутатів від «Слуг народу», 
на сьогоднішній день кажуть про-
ти такої ринкової системи землі. 
212 тисяч гектарів землі на од-
ного чоловіка. Звіди взялася ця 
цифра, скажіть, будь-ласка? То, 
що зменшувати будуть, це вони 
обіцяють. Як вони обіцяли на ра-
хунок референдуму. 212 тисяч! 
Хто зможе купити зразу стільки 
землі? Ясно, що олігархи. Поки 
наші фермери, люди, які працю-
ють на землі, зберуться кредит 
той взяти, землі вже не буде. 
Якщо ця земля піде іноземцям, 
ми її ніколи не повернемо назад. 
На сьогоднішній день життя лю-
дей залежить дійсно від нашої 
землі. Не буде землі — не буде 
України. І я хочу сказати, що на 
протязі цих місяців пройшли 
більше 300 засідань, сесій рай-
онних і міських рад, і обласних, 
де було звернення підтримано 
щодо народних депутатів. Про 
непідтримку такої продажі зем-
лі. Депутати від «Слуг наоду» не 
прислухалися. 30, правда, людей 
не проголосували. Додалися го-
лоси від мажоритарників, но, все 
таки, єсть і серед «Слуг народа» 
люди, які є з совістю.

Я вважаю, що на сьогоднішній 
день пані Оля, яка від «Слуги на-
роду» не прислухалася до звер-
нень нашої міської ради по окру-
гу, районної ради, якою також 
було це звернення підтримано, 
і проголосувала. Ми представ-

ляємо інтереси громади нашого 
Вишгорода, а районники — Виш-
городського району. На сьогод-
нішній день це — не політичне 
рішення. Це — рішення нашого 
майбутнього життя. Життя на-
ших майбутніх поколінь. Я ще 
раз кажу: не буде землі, не буде 
життя в Україні. Не буде України. 
Тому я вимагаю як людина, як 
депутат, щоб пані Оля Василев-
ська-Смаглюк склала повнова-
ження. Якщо вона, — може під 
тиском проголосувала, а може це 
її таке бачення. Дякую».   

Т. Бражнікова: «Вишгородська 
міська рада щодо землі і цього 
закону свою думку висловила. І 
було прийнято рішення. Наразі 
ставиться питання, вимога скла-
сти повноваження народного 
депутата. Я особисто не підтри-
мала включення цього питання в 
порядок денний тому, що я вва-
жаю, що як мінімум, ця люди-
на, відносно якої приймається 
таке рішення, повинна бути тут. 
Оскільки вона не запрошена, ми 
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Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кулініч Л. М.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Матко Б. Б.  
Мельник М. Г. 
Момот О. В.
Нижник В. С.
Онищенко О. В. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Тютюнник А. В. 
Черняхівський О.А.
Шока А. М.
Шубка В. І.
Шубко І. В. 

Депутатська більшість міської ради проти
осіб та своїх людей вже чотири роки продовжує   

відбувається голосування. Чоти-
ри члени комісії, які, там, скла-
дають більшість, тихенько під-
німають руки. Настільки це вже 
було цинічно, ну, негарно це все 
виглядає, розумієте... Що я вже 
не витримав, сказав все, що я ду-
маю, можливо, трохи грубо. Але 
по-суті справедливо. Бо для чого 
я ходжу на цю комісію? Навіщо 
ми туди їздимо? Для чого це все? 
Я що там, ширма якась? Шанов-
ні! Фіговий листочок? Що ви собі 
намітили щось голосувати — го-
лосуйте! Мер тут дерибанить 
бюджет, а ви собі землею зай-
маєтеся! Потихеньку. І все... Це 
просто жах якийсь, розумієте... 
Я хочу сказати, що я не приймаю 
таку роботу... Не для того я сюди 
приходив». 

Однак, особисто мене не зди-
вували ні відчайдушний крик 
душі В. Виговського, ні реакція 
на нього депутатської більшості 
— і те, і інше було очікувано. А 
от що дійсно здивувало — то це 
поведінка О. Момота та Т. Браж-

нікової  під час виступу депутата. 
Які не просто не звертали уваги 
на цей виступ чи робили вигляд, 
що все це їх не стосується, а де-
монстративно підсміювались 
над ним, переглядаючись один 
з одним. Всіх бажаючих прошу 
переглянути це місце на відео 
(https://youtu.be/Ss2M75ViiTk) — 
з 34 хв. 40 сек до 36 хв. 10 сек.

Вважаю, коментарі тут просто 
зайві.              

З місця В. Виговського підтри-
мав О. Семенов (цитую):

«Це, що я зараз тут чую, це 
практично повторює те, про що 
я говорив на минулій сесії. Так 
що зараз два слова про місцеве 
самоврядування, може хто забув.

Це громада вибирає кращих, 
на її думку, людей, щоб вони від-
стоювали їхні інтереси. Не свої, 
а їхні. Тому я його абсолютно 
розумію. Роздається земля, а 
комісія навіть не цікавиться кому 
ця земля йде. Чого вона іде. І 
така зараз фраза гуляє: а що, 
проста людина не може получить 

не можемо почути її думку. Мож-
ливо, вона не хоче голосувати 
без правок, які вчора, наприклад,  
була прес-конференція... То як 
мінімум, треба людину запроси-
ти. Це моя думка.

ПОКИ В. ВИГОВСЬКИЙ 
ОБУРЮВАВСЯ ПРОДАЖНІСТЮ 

І БЕЗПРИНЦИПНІСТЮ 
БІЛЬШОСТІ  «ЗЕМЕЛЬНОЇ»

КОМІСІЇ О. МОМОТ 
З Т. БРАЖНІКОВОЮ
ПЕРЕГЛЯДАЛИСЯ, 

ПОСМІХАЮЧИСЬ ОДИН 
ОДНОМУ...

Якщо В. Парчук у своєму 
виступі переймалася долею всієї 
України, то В. Виговський, який 
виступив одразу після неї, був 
набагато конкретніший і перекон-
ливіший (цитую):

«...Я хотів ремарочку дати 
стосовно роботи «земельної» 
комісії. Є в нас своя процедура 
— розглядається питання, потім  
виїзджаємо на земельні ділянки 
щоб це все переглянути... Цьо-
го разу теж це все відбулося, 
десь з десяток виїздів ми зроби-
ли, почалася підсумкова комісія 
стосовно голосування по цим 
виїздам... Ну, почалося те, що 
завжди. Розумієте, там чотири чи 
п’ять ділянок, люди не поприхо-
дили, ми їх не бачили в очі. Нам 
показують — десь отам та ділян-
ка, там, розумієте... І на комісії 
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«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність

 гр. Давидок О. С.»
Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
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«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
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 гр. Кульці О. П.»
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Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кулініч Л. М.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Матко Б. Б.  
Мельник М. Г. 
Момот О. В.
Нижник В. С.
Онищенко О. В. 
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Полищук О. Г.
Попов Ю. П
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Колодзян Ю. Д.
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Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кулініч Л. М.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Матко Б. Б.  
Мельник М. Г. 
Момот О. В.
Нижник В. С.
Онищенко О. В. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
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утрималась

майбутнього ринку землі. Але через підставних  
розкрадати землі вишгородської громади

землю? То я вам кажу — не може, 
шановні, бо я знаю цю систему! 
Я зараз говорю не про випадок 
якийсь конкретний, а говорю на 
загал. Тому я підтримую те, що 
говорить Валерій Павлович. 
Може воно емоційно, але воно по 
суті. То шановні! Коли ми йшли 
сюди, тоді ж ніхто не казав, що ми 
йдемо, щоб поставити собі кіоск, 
потом ще, потом ще... Потом 
діляночку, потом ще, потом ще... 
Такого ж ніхто не казав. Казали: 
ми будемо захищати ваші інтере-
си. Поясніть мені де це захист їх 
інтересів коли роздається їх зем-
ля? Земля не депутатська, а їх! 
І навіть не знаємо кому! І навіть 
не знаємо на якій підставі! Я за-
давав питання. Я не проти, може 
потрібно голосувати, — може це 
обездолені люди, може це інвалі-
ди, може АТОвці, — скажіть нам! 
Ніхто нічого не сказав. Тупо про-
голосували — питання пройшло. 
От в цьому я підтримую абсолют-
но Валерія Павловича. Дякую!

А от як на ці два виступи відре-

агував О. Момот (цитую): «Олек-
сандр Ігоревич, я підкреслюю, що   
35 людей. Дорослих. Які вже са-
модостатні. Виховані, я сподіва-
юся. Будь-яку думку, будь-яку 
позицію... У кожного вона своя. В 
голові у кожного свої думки, да? 
Їх висловлювати треба цивілізо-
вано в будь-якому випадку, не 
переходячи на нецензурну лек-
сику...

Т. Бражнікова: «Олександре 
Ігоровичу, я вам, до речі, дуже 
дякую, і як жінка — за конструк-
тивну і виховану позицію».  

Більше ні О. Момот, ні Т. Браж-
нікова не знайшли що по суті 
відповісти В. Виговському і О. 
Семенову. Промовчали і всі інші 
«моральні авторитети», які зна-

ходилися в сесійній залі. А цього 
дня, до речі, тут зібралася ре-
кордна кількість депутатів — 33 
(разом з міським головою). Прий-
шли навіть І. Шубко з О. Поліщу-
ком.

ЗАТЕ В. ВИГОВСЬКОМУ 
І О. СЕМЕНОВУ ВІДПОВІЛА
ДЕПУТАТСЬКА БІЛЬШІСТЬ. 

КОРУПЦІЙНИМ 
ГОЛОСУВАННЯМ 

Як саме відреагувала на висту-
пи В. Виговського та О. Семено-
ва депутатська більшість, стало 
зрозуміло, як тільки сесія почала 
обговорення земельних питань, 
зокрема — проектів рішень про 
надання дозволів на розроб-
ку проектів землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у 
власність громадянам. 

Першою в списку претендентів 
на 12 безкоштовних соток на 
ГАЕС для ведення особистого 
селянського господарства (ОСГ)
стояла така собі  Галина Гри-
горівна Алєксєєнко. 

Наводимо виступ В. Парчук 
перед голосуванням по цьому 
питанню:

«Я пропоную об’єднати 10 та 11 
питання. По-перше, ці заяви оби-
дві були подані рівно за тиждень 
до засідання земельної комісії, а 
саме — 5 листопада... Звертаю 
увагу: коли це, заяви яких людей 
так «пропихали» швидко, став-
лячи в порядок денний? Є дуже 
багато нарікань від мешканців 
про те, що їх заяви секретаріат 
не включає в порядок денний, 
зважаючи на те, що місяць на 
розгляд. А ці заяви одразу були 
включені в порядок денний сесії. 
Що мене насторожило. А коли ми 
виїхали подивитися на земельні 
ділянки на ГАЕС, з’ясувалося, що 

ці земельні ділянки віділені одній 
сім’ї. Я не знаю чи це дві сестри, 
чи мати і донька, але це — одна 
сім’я. Ну, вирішили зайнятися 
сільським господарством... Хочу 
зауважити — протягом чотирьох 
років скільки ми земель під ОСГ 
не надавали — ми не бачимо, що 
ці люди працюють на цих землях. 
Вигода, користь, продажа — оце 
все. Я вважаю, що на сьогодніш-
ній день ми не маємо права дава-
ти дві ділянки в руки однієї сім’ї... 
У нас же є інші категорії, АТОвці 
наприклад, чому вони зараз мов-
чать? Щодо того де розташовані 
ці земельні ділянки. Біля доро-
ги по вулиці Шолуденка, там де 
закінчується приватний сектор 
і побудований перший будинок 
«Французького  кварталу». Ясно, 
що земельна ділянка буде вико-
ристовуватись не за призначен-
ням». 

Депутати В. Парчук уважно 
вислухали, навіть задали кілька 
запитань, після чого... проголо-
сували за надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність і Г. Алєксєєн-
ко, і В. Баланчук.

Першій, як ми вже зауважили, 
12 соток під ОСГ, другій, — Вік-
торії Григорівні Баланчук, — 13 
соток. Теж під ОСГ.     

Пунктом №14 порядку денного 
депутатам пропонувалося нада-
ти дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 12 со-
ток у власність (знову ж таки для 
ведення ОСГ) такому собі Олек-
сандру Сергійовичу ДАВИДКУ. 
Знову ж таки в мікрорайоні ГАЕС.

Зауваження В. Парчук з цього 
приводу: «При виїзді була лю-
дина, молодий чоловік, хлопець 

можна сказать. Коли ми попро-
сили його показати де саме зна-
ходиться земельна ділянка він 
сказав, що вони її обробляли і 
показав... земельну ділянку, яку 
ми надавали Ліфінцевій Галині. 
Я пояснила йому, що ця земель-
на ділянка вже виділена зовсім 
іншій людині і запитала як він її 
знайшов. «Я знайшов її в земель-
ній кадастровій карті». І думав, 
що вона вільна. Отака ситуація».

Т. Бражнікова: 
«По цьому питанню я проко-

ментую своє рішення. Я буду 
голосувати «за» і поясню чому. 
Я знаю цю родину з дитинства, 
по-перше, і цього хлопця як ви 
кажете. І дійсно він по публічній 
кадастровій карті знайшов собі 
місце. Коли у нас люди запитують 
чому така кількість земельних 
питань, як їх шукати ті земель-
ні ділянки... Людина знайшла, 
прийшла і каже я хочу цю зе-
мельну ділянку отримати в ОСГ. 
В нього дружина вчителька... Ви 
наполягали на комісії, що треба 

одну з тих  ділянок віддати ліка-
рю, то ви допускаєте, що людина 
може отримати... От я вважаю, 
що корінний мешканець, який тут 
народився, виріс і знайшов, хай 
спробує реалізувати своє право 
на ОСГ».       

Отака от мотивація для голо-
сування «за»: «я знаю цю роди-
ну з дитинства, у нього дружина 
вчителька». Т. Бражнікова навіть 
не розуміє, що близьке знайом-
ство депутата з тією чи іншою 
людиною чи сім’єю в прин-
ципі не може і не повинно бути 
причиною голосування за без-
коштовне надання земельної 
ділянки. Так само як і професія 
людини. 

Звичайно, проголосувати «за» 
в цьому випадку краще, ніж під-

тримати своїм голосом, напри-
клад, звичну для наших депутатів 
брудну схему виділення земель-
ної ділянки на підставну особу. 
Однак, це все одно свого роду 
корупція. Тому, що існує лише 
два беззаперечних критерія при 
виборі першочерговості безко-
штовного надання землі — це 
матеріальний стан людини (сім’ї), 
зумовлений об’єктивними обста-
винами, та заслуги тієї чи іншої 
особи (сім’ї) перед громадою. 

Щодо докорів Т. Бражнікової В. 
Парчук в тому, що вона «допу-
скає виділення землі вчителям 
чи лікарям», то це — точка зору 
депутата, який теж може помиля-
тися. Т. Бражнікова ж є не просто 
депутатом, а секретарем ради. І 
лише в силу своєї посади не має 
права на подібні помилки.

Залишається додати, що біль-
шість депутатів підтримала 
проект рішення щодо надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
Олександру Давидку.

Інформація, яку вже після голо-
сування з цього питання надала 
присутня на сесії Т. Дмитренко, 
— що у сім’ї Давидків уже є дві 
земельні ділянки в земельно-
му кооперативі «Лотос-2», який 
знаходиться у Хотянівці, — депу-
татів не збентежила. Вони просто 
не звернули на неї уваги. Окрім, 
хіба, Т. Бражнікової, яка заяви-
ла, що «діти не відповідають за 
батьків,  батькі не відповідають 
за дітей».

Не звернули уваги депутати 
й на репліку В. Парчук відносно 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо від-
ведення 12 соток для ведення 
ОСГ у власність Олені Павлівні 
Кульці. Суть репліки була в тому, 
що тут ситуація аналогічна з  Г. 
Алєксєєнко та В. Баланчук — за-
ява була подана за кілька днів до 
засідання «земельної» комісії. 
Депутати проголосували за про-
ект рішення без зайвих питань.

Ще однією любителькою по-
працювати на землі була Надія 
Михайлівна МАРЧЕНКО, яка теж 
звернулася до міськради за до-
зволом на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення 12 
соток в тому ж таки мікрорайоні 
ГАЕС. 

Щодо цієї громадянки: вона не 
те що не з’явилася на засідання 
«земельної» комісії та на сесію, а 
навіть не знайшла часу прийти і 
показати бажану земельну ділян-
ку під час виїзду членів комісії на 
місце. Незважаючи на це, 19 де-
путатів проголосували «за».

Отак депутатська більшість ім. 
О. Момота відреагувала на де-
марш В. Виговського під час під-
сумкового засідання «земельної» 
комісії, на його виступ на сесії з 
цього приводу та на виступ в його 
підтримку О. Семенова.  

Залишилося лише додати, що 
депутати підтримали передачу 
ще 10 соток під ОСГ в мікрорай-
оні ГАЕС, — для Альони Ігорівни 
Коваль. Однак, вже на останньо-
му етапі — затвердження проек-
ту землеустрою.

А от які саме сільськогосподар-
ські культури Альона Ігорівна  (як 
і Г. Алєксєєнко, В. Баланчук, О. 
Давидок, О. Кулька та Н. Мар-
ченко) буде вирощувати на своїх 
сотках, ми розкажемо вам, ша-
новні читачі, в наступних номе-
рах нашої газети.

В. Борзовець
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Мельник М. Г. 
Момот О. В.
Нижник В. С.
Онищенко О. В. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Тютюнник А. В. 
Черняхівський О. А.
Шока А. М.
Шубка В. І.
Шубко І. В. 

за
за
за

утримався
за
за
за
за

утримався
за
за 
за

утримався
відсутня

за
за
за
за
за
за

утримався
утримався

утрималась
за

не голосував 
за
за
за
за

не голосував
за

відсутній
за
за
за

«Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

 гр. Коваль А.І.» 
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Злочинне розкрадання бюджету міста
перевізником ПП «А.Т.Н.» продовжується. 

Свавілля влади

Отут О. Момот і К°, наплювавши на закон і логку вирішили влаштувати проміжну зупинку 
маршруту №396, абсолютно безглуздо викинувши на вітер 230 тисяч грн. бюджетних коштів

В матеріалі «Тепер зрозуміло чому державні чиновники та правоохоронці протягом 3-х років 
закривали очі на те, що О. Момот і К° через «нелегалів»-перевізників на десятки мільйонів гри-
вень грабують бюджет міста. Бо вони були і є в цьому зацікавлені» від 13.08.2019 р. ми розповіли 
про те, як м. Вишгород було «зачищено» від ТОВ «Авто-Лайн» заради ПП «А.Т.Н.» та КП «Вишго-
родпастранс».

«Спецоперація», в якій були задіяні чиновники Київської КОДА, Вишгородської РДА, район-
ної та міської рад, регіональні та місцеві контролюючі та правоохоронні органи і, навіть, пев-
ні партійні структури, проводилася протягом трьох років. І, нарешті, завершилася влітку цього 
року. З одного боку — створенням КП «Вишгородпастранс» Вишгородської міської ради, з іншого 
— народженням нового автобусного маршруту №396 спеціально для ПП «А.Т.Н.», власником яко-
го є зять колишнього заступника керівника МВС України С. Чеботаря Олег Поліщук.   

Ці два підприємства фактично поділили між собою міський ринок пасажирських перевезень в 
місті: ПП «А.Т.Н.» забрав всіх сплатоспроможних пасажирів, які приносять прибуток, а КП «Виш-
городпастранс», — за рахунок бюджету, — взяв на себе перевезення всіх несплатоспроможних 
(пільговиків). 

Отже, правоохоронці і числені державні «контролери» разом з місцевими чиновниками про-
довжили «кришувати» нелегалів і збирати з них «дань».  

Як ми і очікували, ні чиновники всіх рівнів, ні представники контролюючих органів, ні правоо-
хоронці ніяк не відреагували на публікацію, про яку йдеться. З тієї простої причини, мабуть, що 
їм просто не було що сказати у відовідь. 

І вони зробили вигляд що її не помітили.
Втім, коротко нагадаємо про те, хто був присутній на круглому столі, який відбувся 24 липня ц. 

р., про що там йшлося і чим він закінчився.  
ПРО ЩО ГОВОРИЛИ 24 ЛИПНЯ

І ПРО ЩО ДОМОВИЛИСЯ
Отже, учасниками круглого сто-

лу тоді були: в. о. голови Вишго-
родської РДА Олексій Данчин, 
начальник Вишгородського від-
ділу поліції Роман Бежук, його 
заступник Олег Расійчук, за-
ступник Вишгородського міського 
голови Трохим Іванов, керівник 
ТОВ «АВТО-ЛАЙН» Олександр 
Балуєв, старший госінспектор 
Київського межрегіонального 
управління «Укртрансбезпеки» 
Максим Шум, депутати Виш-
городської міськради Юрій Ко-
лодзян та Валерій Виговський, 
Віталій Сардак (директор КП 
«Управляюча компанія»),  Сергій 
Пінчук (голова комісії з питань 
стратегії розвитку міста, будів-
ництва, транспорту та зв’язку), 
голова Громадської ради при 
Вишгородській РДА Владислав 
Дулапчій, юрист КОДА, началь-
ник відділу пасажирського транс-
порту управління інфраструктури 
КОДА Дмитро Андронов, ст. 
інспектор відділу безпеки до-
рожного руху патрульної поліції 
Київської області Андрій За-
харчук, заступник начальника 
управління патрульної поліції 
Київської області Павло Чудо та 
начальник управління патруль-
ної поліції Київської області Ілля 
Єнакієв.

Роль модератора тоді незро-
зуміло чому взяв на себе Р. Бе-
жук, хоча за логікою речей вести 
нараду мав би О. Данчин. Адже 
саме він як керівник району від 
імені держави повинен був дати 
оцінку і діям (бездіяльності) місь-
кої влади, і діям (бездіяльності) 
представників контролюючих та 
правоохоронних органів, і діям 
самих перевізників. 

А від імені представників виш-
городської громади ці дії мали б 
оцінити депутати міської ради, в 
першу чергу — голова комісії з 
питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку С. Пінчук. 

Однак, С. Пінчук протягом кру-
глого столу так і не сказав жод-
ного слова. А на запитання Ю. 
Колодзяна «Куди ділись гроші, 
зароблені за три роки нелегала-
ми?» Р. Бежук на самому почат-
ку зустрічі відповів: «Виясняти 

на даний момент що було три 
роки тому... Якщо ми будемо по-
вертатись до того, що було три 
роки тому, ми тут будемо сидіти 
до вечора!». Чим одразу дав всім 
зрозуміти, що мета зустрічі — не 
аналізувати причини свавілля 
з пасажирськими перевезення-
ми у Вишгороді, яке коїться вже 
три роки, а зробити так (цитую): 
«щоб це питання і Вишгород не 
піднімалося на рівень і держави, 
і області».

Особисто мене ця заява керів-
ника Вишгородської міліції осо-
бливо не здивувала, як і позиція 
його колег, представників КОДА 
та заступника міського голови Т. 
Іванова. А от те, що Р. Бежука 
тоді не зупинив О. Данчин, чесно 
кажучи, вразило. Хоча, в прин-
ципі, його можна зрозуміти: на зу-
стрічі були присутні представни-
ки КОДА і у них була своя позиція 
щодо пасажирських перевезень 
у Вишгороді. І ця позиція прямо 
узгоджувалась із позицією Р. Бе-
жука...   

А тепер нагадаю про що саме 
намагалися домовитися чи, точ-
ніше, зробили вигляд, що нама-
гаються домовитися учасники 
липневої наради. 

По-перше, про те, що «неле-
гали» ще місяць їздять від ЖК 
«Ярославичі» (поки їх не замі-
нить ПП «А.Т.Н.»), але не через 
центр міста а по вул. Київській.

По-друге, що протягом місяця 

ПП «А.Т.Н.» починає їздити по 
затвердженому маршруту №396 
через з-д «Карат» (кінцева зу-
пинка) та ст. метро «Почайна» 
(проміжна зупинка), а не просто 
від центру міста до метро «Героїв 
Дніпра». 

По-третє, що міськрада про-
тягом місяця влаштує на розі 
вулиць Кургузова та Київської 
проміжну зупинку для автобусів 
ПП «А.Т.Н.», які не будуть заїзди-
ти безпосередньо до ЖК «Ярос-
лавичі». Малося на увазі, що ле-
гальний 396-й маршрут замінить 
«нелегалів». 

Чому я пишу, що «робили ви-
гляд, що намагаються домовити-
ся»? Тому, що насправді зовсім 
не ця домовленість була основ-
ною метою зустрічі. Її основною 
метою було зовсім інше: ще раз, 
так би мовити, «офіційно», в при-
сутності представників місцевої 
влади підтвердити, що маршрут 
№396 є легальним, як і перевіз-
ник ПП «А.Т.Н.». І одночасно під-
твердити, що маршрута №397 
більше не існує, як і перевізника 
ТОВ «Авто-Лайн».

А вище перераховані «покра-
щення», про які йшлося, були 
лише прикриттям, легендою, як 
люблять казати оперуповнова-
жені. Саме тому до них ніхто не 
збирався ставитися серйозно. 
Так, поговорили аби про щось по-
говорити. Це, до речі, стало зро-
зуміло з перших хвилин наради, 

про яку йдеться... 
Але спочатку — про формат і 

учасників цієї зустрічі.

НАРАДА 29 ЛИСТОПАДА.
ХТО ПРИЙШОВ 

І ПРО ЩО ЙШЛОСЯ
Формат змінився, починаючи з 

місця її проведення. 
Липневий круглий стіл прово-

дився в малій залі адмінбудівлі, 
яка розташована на 2-му поверсі.

Нарада про яку йдеться, відб-
увалася на третьому поверсі ад-
мібудинку, в невеличкій залі для 
нарад, яка знаходиться поряд з 
кабінетом голови адміністрації. 
Вже лише цей факт сам по собі 
означав, що тепер це буде не 
просто круглий стіл, де мореде-
ратором може бути хто завгодно 
чи їх может бути кілька. А те, що 
цього разу це буде саме нарада 
і під головуванням саме голови 
райдержадміністрації. 

Тепер щодо учасників.
Цього разу частина з тих, хто 

був у липні на нараду не з’яви-
лися і, навпаки, прийшли ті, кого  
тоді не було.

Окрім в. о. голови Вишгород-
ської РДА Олексія Данчина на 
нараді була присутня начальник 
управління економіки Вишгород-
ської РДА Світлана Гаврилова.

Київську облдержадміністра-
цію знову представляв началь-
ник відділу пасажирського транс-
порту управління інфраструктури 
КОДА Дмитро Андронов, цього 
разу — разом зі  спеціалістом 
відділу Тамарою Висоцькою 
(за інсайдерською інформацією 
— вчорашнім співробітником ПП 
«А.Т.Н.»).   

Від Вишгородської міської ради 
на нараді були секретар ради 
Тетяна Бражнікова, заступник 
голови Трохим Іванов, голова 
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку Сергій Пінчук, депутати 
Юрій Колодзян, Віталій Сар-
дак, В. Круковець.

Начальник місцевої поліції Ро-
ман Бежук цього разу не прий-
шов, зате на нараді був його за-
ступник Олег Расійчук. 

Обласну поліцію знову пред-
ставляли начальник управління 
патрульної поліції Київської об-
ласті Ілля Єнакієв та двоє його 

колег.  
ПП «А.Т.Н» представляв неві-

домий в спортивному костюмі.
ТОВ «АВТО-ЛАЙН» — дирек-

тор підприємства Олександр 
Балуєв. 

Як і в липні активну участь в 
зібранні взяв голова Громадсь-
кої ради при Вишгородській РДА 
Владислав Дулапчій.

Як і очікувалося, головував на 
нараді О. Данчин. 

Із самого початку з’ясувало-
ся, що основна причина наради 
— незгода патрульної поліції об-
ласті з маршрутом №396, який, 
як ми пам’ятаємо, було виріши-
но продовжити до ЖК «Яросла-
вичі», облаштувавши для його 
жителів проміжну зупинку.  

Справа в тому, що замість того, 
щоб влаштувати цю зупинку на 
розі вулиць Кургузова та Київсь-
кої, міська рада (мабуть за іні-
ціативи В. Сардака) вирішила 
влаштувати її прямо під будинка-
ми — на виїзді з ЖК. 

От як прокоментував це рішен-
ня В. Дулапчій: «Да, ми про це 
говорили і всі сказали «да, да, 
да», це так і буде (зупинка на розі 
вулиць Кургузова і Київської — 
авт.). Але після цього якимось 
дивним, незрозумілим мені осо-
бисто шляхом чи способом, — 
може Трохим Сергійович, заступ-
ник розкаже, — спочатку зрізали 
дерева там, на Ярославичах, да, 
зробили карман заїздний для 
цих нелегальних маршруток, тоді 
ще нічого не було погоджено. За 
це заплатили 130 тисяч гривень 
бюджетних коштів, назвали це 
«поліпшення асфальтного по-
криття». Біля Кургузова, 1-А. Піс-
ля того якісь індєйці встановили 
там купу знаків про цей круговий 
рух. Які, наскільки я знаю, — зно-
ву ж таки приїздила патрульна 
поліція області, писала протоко-
ли що все це незаконно... Вони 
там їх закрили мішками чорни-
ми, да... Але от на останньому 
тижні з’явилася ця транзакція і 
ТОВ «Дорвектор» отримала 110 
тис. гривень «за встановлен-
ня засобів організації руху». Це 
тоже бюджетні кошти. Тобто, на 
даний час місто витратило 230 
тис. гривень, трохи більше, на ту 
зупинку, яку в принципі ми огово-
рювали ще тоді, що вона не може 
там знаходитись і не буде знахо-
дитись. Трохиме Сергійовичу, 
розкажіть...».     

Однак, розказати Т. Іванову, 
точніше, пояснити чому бюджет-
ні кошти в такій кількості були, 
фактично, викинуті на вітер, не 
дозволив О. Данчин, заявивши 
(звертаючись до Ю.Колодзяна): 
«Ви — міські депутати. Ви прий-
маєте рішення. Ви визначаєте 
питання благоустрою і інші. Я ду-
маю, що давайте питання пере-
витрати бюджетних коштів міста 
зараз не піднімати...».

Однак, В. Дулапчій абсолютно 
справедливо наполягав на від-
повіді на просте з його точки зору 
питання: чому всупереч липнево-
му колективному рішенню та ви-
могам патрульної поліції кінцеву 
зупинку влаштували не на розі  
вулиць Кургузова та Київської, а 
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нелегалами» та, начебто, легальним
За активного сприяння місцевої влади

(Закінчення на стор. 8)

там, де цього не можна було ро-
бити? 

Та замість того, щоб вислухати 
відповідь Т. Іванова або В. Сар-
дака на це питання О. Данчин 
вирішив сам поставити кілька пи-
тань... представнику патрульної 
поліції (цитую): «В нас пройшло 
чотири місяці. Після того, як ми 
збиралися. І по факту ми розуміє-
мо так:  що ми всі побігли чомусь 
в різні боки. Так? З одного боку 
обласна державна адміністрація 
розробила паспорт маршруту, 
затвердила його, внесла змі-
ни до розкладу руху, передала 
вам, а ви кажете: та ні, нас це не 
влаштовує... Це — перше. Я не 
можу зрозуміти. Ми далі так буде-
мо?  Зараз назад віддамо облас-
ній державній адміністрації. Вона 
ще 4 місяці буде робить... Можна 
якось спільно це робити?..».

Іншими словами, лише вдумай-
тесь, шановні читачі: в. о. голови 
РДА О. Данчин замість того, щоб 
висловити жорсткі претензії до 
міської ради, — з приводу са-
мовільного влаштування кінцевої 
зупинку всупереч колективному 
рішенню і вимогам закону, та ще 
й за бюджетні кошти з очевидним 
фактом їх розкрадання, — по-
чав «наїжджати» на патрульну 
поліціїю за те, що вони не пішли 
назустріч ПП «А.Т.Н.»! Після чого 
почав, буквально, виправдовува-
ти дії міськради, розказуючи, що 
«туди, наверх, заїжджають же 
машини, в тому числі автобуси 
«Зеленого корпусу» і що «коли 
міськрада облаштовувала зупин-
ку біля ЖК «Ярославичі» вона, 
мабуть, хотіла зробити краще 
для людей».   

Д. Андронов у свєму коментарі 
був більш обережний: «Організа-
тор затвердив трасу слідування... 
І паспорт, і схему маршруту роз-
робляє перевізник і дає патруль-
ній поліції на узгодження. Якщо у 
поліції є зауваження, дайте хай 
перевізник переробить дану схе-
му і подасть... Ми затверджуємо 
лише трасу слідування. Ми не 
вирішуємо підніматися наверх 
чи ні. Ми визначили зупинку — 
«Ярославичі-1» і все». 

Однак, В. Дулапчія підтримав 
Ю. Колодзян (цитую): «На ми-
нулій нараді ми ставили конкрет-
ну задачу: по-перше, в серпні 
влаштувати проміжну зупинку 
для маршруту №396 на пере-
тині вулиць Кургузова і Київської. 
Плюс кінцева зупинка в районі 

«Чому не було виконане рішення липневого круглого столу? — запитує В. 
Дулапчій. — Чому на вітер викинуто 250 тисяч бюджетних гривень?»  

«Чому автобуси ПП «А.Т.Н.» не беруть пільговиків? — цікавиться пенсіонер, якого 
відмовився везти водій автобусу. Відповідає представник ПП «А.Т.Н.»  

заводу «Карат». Там мав бути  
розворот. Площадка. Що зро-
блено на сьогодні? Пройшло вже 
перше серпня, перше вересня, 
перше жовтня, перше листопа-
да, завтра чи післязавтра перше 
грудня. Нічого не зроблено. Зро-
блено щось взагалі незрозуміле. 
Якась там площадка чи зупинка, 
не знаю як її назвати, в межах 
прибудинкової території «Ярос-
лавичей»! Що ми робимо, шанов-
ні? Трохиме Сергійовичу, я до вас 
звертаюся як до заступника місь-
кого голови! Звертаюся до вас як 
депутат Вишгородської міської 
ради, член транспортної комісії, 
як мешканець Вишгорода. Хто 
взазгалі поставив завдання там 
щось творити наверху на прибу-
динковій території «Ярослави-
чей»? Зробили якийсь розворот! 
Причому, я щойно дізнався, що 
це за бюджетні гроші! І, вибачте, 
витрачено біля 230-250 тисяч! 
Хто таку давав згоду? Депутати 
голосували за це бездарне вкла-
дання чи, точніше, розграбуван-
ня бюджетних коштів? Зробили 
якусь там незрозумілу зупинку 
на прибудинковій території, для 
нелегалів, які возять з «Яросла-
вичів», зробили якийсь круг, по-
ставили там якісь знаки, хто да-
вав на це «добро»?..».       

Ілля Єнакієв: «Ми це не погод-
жували...».

Ю. Колодзян: «Не погоджува-
ли? А хто їх тоді там поставив?..».

Однак, так само як і В. Дулапчія 
Ю. Колодзяна перервав О. Дан-
чин. І... надав слово В. Сардаку.

В. Сардак: «Я хочу поправити 
(Ю. Колодзяна — авт.) що те-
риторія, яка зараз розглядається 
— це не прибудинкова територія, 
вона прилегла до прибудинкової 
території. Це перше. А друге: всі 
роботи, які виконувалися, вони 
проводилися через виконавчий 
комітет. Тому це не просто так 
вони робилися. Були депутатські 
звернення, були рішення вико-
навчого комітету...».

Таким чином, нарешті з’ясува-
лася повна картина того, що від-
булося.

ЩО БУЛО І НЕ БУЛО 
ЗРОБЛЕНО ПІСЛЯ 

ЛИПНЕВОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
1. ПП «А.Т.Н.» разом з місь-

кою радою не виконали домов-
леність, досягнуту за круглим 
столом щодо облаштування 
проміжної зупинки для жителів 

ЖК «Ярославичі» на розі вулиць 
Кургузова та Київської. Замість 
цього міська рада, не узгодивши 
питання з Нацполіцією, витрати-
ла 230-250 тис. грн. бюджетних 
коштів на облаштування такої 
зупинки практично на прибудин-
ковій території ЖК. 

2. ПП «А.Т.Н.» разом з місь-
кою радою не виконали домов-
леність, досягнуту за круглим 
столом щодо облаштування кін-
цевої зупинки та місця для від-
стою транпорту біля заводу «Ка-
рат». 

3. Протягом всього часу, який 
пройшов після липневої наради, 
автобуси ПП «А.Т.Н.» не дотри-
мувалися паспорта маршруту 
та не заїздили до з-ду «Карат» 
та на ст. метро «Почайна», а їз-
дили з центру міста на метро «Г. 
Дніпра». 

4. Протягом всього часу, який 
пройшов після липневої наради, 
«нелегальні» автобуси продов-
жували курсувати з ЖК «Яросла-
вичі» до метро «Почайна». Через 
центр міста.

ПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ
Начальник управління па-

трульної поліції Київської об-
ласті Ілля Єнакієв.

Нарада, яка відбулася, була 
ініційована патрульною полі-
цією Київської області виключно 
з причини небажання погоджу-
вати проміжну зупинку біля ЖК 
«Ярославичі», оскільки туди веде 
аварійно небезпечний схил, а діа-
метр кола розвороту, намальова-
ного міськрадою, не відповідає 
існуючим будівельним нормам. 

В той же час, патрульна поліція 
Київської області готова погодити 
паспорт маршруту без облашту-
вання відповідної кінцевої зупин-
ки пасажирського автотранспор-
ту біля заводу «Карат».

В. о. голови РДА О. Данчин.
Із усіх сил лобіював інтереси 

ПП «А.Т.Н.» і відбілював міську 
раду.

Начальник управління еко-
номіки Вишгородської РДА 
Світлана Гаврилова. 

Протягом наради не сказала 
жодного слова.

Начальник відділу пасажир-
ського транспорту управління 
інфраструктури КОДА Дмитро 
Андронов.

Дистанціювався від конфлік-
ту міської ради і Нацполіції, від-
повідаючи на запитання О. Ба-

луєва намагався довести, що 
маршрут №396 і перевізник ПП 
«А.Т.Н.» — законні.

Спеціаліст відділу пасажир-
ського транспорту управління 
інфраструктури КОДА Тамара 
Висоцька.

Протягом наради не сказала 
жодного слова.

Представники міськвиконко-
му Т. іванов та Т. Бражнікова.

Перший не відповів ні на одне 
запитання В. Дулапчія, Ю. Колод-
зяна та О. Балуєва і не пояснив 
чим керувався міськвиконком. 

Друга — намагалася довести, 
що після цього засідання буде 
намагатися довести на викон-
комі власну позицію, зокрема 
просила закріпити рішення щодо 
облаштування проміжної зупин-
ки на розі вулиць Кургузова та 
Київської протокольно. 

Голова комісії з питань стра-
тегії розвитку міста, будівни-
цтва, транспорту та зв’язку 
міської ради С. Пінчук.

Протягом наради не сказав 
жодного слова.

Заступник начальника Виш-
городського відділу поліції 
Олег Расійчук.

Протягом наради не сказав 
жодного слова.

Депутат міськради В. Сардак.
Протягом наради відверто за-

хищав позицію міськради. 
Депутат міськради Ю. Колод-

зян.
Намагався проаналізувати дії 

міськради з точки зору логіки і ви-
борців, але відповіді на свої пи-
тання не отримав.

Депутат міськради В. Круко-
вець.

Протягом наради не сказав 
жодного слова.

Голова Громадської ради при 
РДА Владислав Дулапчій.

Намагався проаналізувати дії 
міськради з точки зору логіки і ви-
борців, але відповіді на свої пи-
тання не отримав.

Директор ТОВ «АВТО-ЛАЙН» 
Олександр Балуєв. 

Наприкінці наради магався 
звернути увагу присутніх на той 
факт, що тендер на початку року 
ПП «А.Т.Н.» виграло незаконно, 
отже і маршрут №396 по суті є 
нелегітимним. От як це було: 

«О. Балуєв: «У меня есть во-
просы. Первый. К нацполиции, 
которая здесь присутствует и к 
управлению транспорта. Понят-
но, есть маршрут, — законный, 

незаконный, это не мне решать. 
Но при открытии маршрута по-
стоянно возникал вопрос по по-
воду «Карата». И у нацполиции 
были замечания. При открытии 
этого маршрута. Обустроить там 
разворот. Было письмо из Вышго-
рода на Управление транспорта и 
на Управление Нацполиции. На-
писали, что там все обустроено, 
все сделано... (Звертаючись до І. 
Єнакієва): Скажите пожалуйста, 
когда приходят такие письма вы 
при открытии маршрута проверя-
ете вообще сделано там что-то 
или не сделано? 

І. Єнакієв: «Да. Перед тим як 
вводити будь-який паспорт марш-
руту, навіть якщо це Київ-Вінни-
ця, виїжджають працівники, їдуть 
в Вінницю, обстежують...».

О. Балуєв: «Я вас почув. Пи-
тання в тому, що там взагалі нічо-
го не зроблено. І просто написа-
ли один одному листа». 

І. Єнакієв: «Маршрут не погод-
жений».   

О. Балуєв: «Добре. Дуже ціка-
во. Якщо на сьогоднішній день 
маршрут не погоджений... Я не 
буду цитировать законодатель-
ство, по поводу управления 
транспорта... Когда выносится 
маршрут на конкурс, я подчерки-
ваю, причем, новый маршрут, на 
конкурсную комиссию выносится 
паспорт маршрута. Если вы сей-
час сами говорите, что маршрут 
на сегодняшний день не согласо-
ван, как же тогда осуществляют-
ся перевозки и кто за это будет 
отвечать? Это раз.

Второй момент. При открытии 
нового маршрута, в соответствии 
с нынешним законодательством, 
если он проходит не только по 
территории Киевской области, но 
и по городу Киеву, он требует со-
гласования с городом Киевом». 

І. Єнакієв: «Є».
О. Балуєв: «На сегодняшний 

день, — я говорил и подчерки-
ваю еще раз, — куча запросов, 
на которые не получены ответы 
из Управления транспорта, есть 
адвокатские запросы. И есть от-
веты — никто из города Киева 
никаких остановок маршруту 396 
не согласовывал... Тогда у меня 
вопрос: что вы тогда здесь все 
узаканиваете? Если как такового 
маршрута на сегодняшний день, 
— и об этом говорит нацполиция, 
— не существует. Если ставятся 
определенные условия при от-
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Свавілля влади
.

(Закінчення. 
Початок на стор-х 6-7)

М. Калінкін продав земельну 
ділянку в центрі міста, на якій 
мав бути дитсадок. Новий 
власник обіцяє звести тут 
двоповерховий аналог 
столичного «Дрім тауну» 

Злочинне розкрадання бюджету міста 
«нелегалами» та, начебто, легальним 
перевізником ПП «А.Т.Н.» продовжується. 
За активного сприяння місцевої влади

крытии маршрута и они на сегод-
няшний день не выполнены, — 
то что вы узаканиваете?».

Т. Іванов (Не звертаючи уваги 
на О. Балуєва): «Мы пока сидим 
разговариваем, надо ехать смо-
треть остановку...».

Д. Андронов: «На конкурс ви-
носиться паспорт, затверджений 
організатором, але ніяк не па-
трульною поліцією. Це — по-пер-
ше. По-друге, паспорт патруль-
ною поліцією погоджений і без 
оцих змін і поліцією м. Києва, і 
області. На сьогоднішній день ми 
вносимо зміни вже в діючий, по-
передній паспорт».

...Отже, слово О. Балуєва про-
ти слова Д. Андронова. Перший 
стверджує, що не можна «узако-
нювати незаконне» (що і марш-
рут №396, і ПП «А.Т.Н.» на цьому 
маршруті є нелігетимними), дру-
гий — що навпаки.

Ми, звичайно, не суд, але 
оскільки Д. Андронов є представ-
ником влади і сила на його боці, 
вважаємо за потрібне навести 
аргументацію О. Балуєва з цього 
приводу. Саме з приводу тенде-
ра, який провела КОДА на по-
чатку року і який виграло ПП 
«А.Т.Н.». 

 
АРГУМЕНТИ О. БАЛУЄВА

1. Однією з обов’язкових умов 
відкриття пасажирського марш-
руту, тим паче, нового, який ви-
ходить за межі області, є погод-
ження його з сусідами, в нашому 
випадку з містом Києвом. В пер-
шу чергу мова йде про зупинки у 
столиці. Причому, це погодження 
мало відбутися до проведення 
тендеру. 

За інформацією О. Балуєва, 
такого погодження не було. Саме 
тому, знову ж таки, за інформа-
цією, наданою нам О. Балуєвим, 
проти колишнього начальника 
управління інфраструктури КОДА 
Ю. Чередніченка порушена і роз-
слідується кримінальна справа 
за ст. 365 КК України «Переви-
щення влади або службових 
повноважень».

2. Маршрут, про який йдеть-
ся, мала б ретельно вивчити не 
лише спеціальна комісія КОДА, а 
й КМДА. Причому, погодити його 
мали представники і обласної 
патрульної поліції, і патрульної 
поліції м. Києва. Однією із сут-
тєвих умов було облаштуван-
ня кінцевої зупинки біля заводу 
«Карат». Спочатку мало бути об-
лаштування, потім — погоджен-
ня. Однак, представники  управ-
ління патрульної поліції Київської 
області, а саме заступник на-
чальника Павло Чудо погодив 
маршрут без облаштування цієї 
кінцевої зупинки. Лише на під-
ставі двох листів листа за під-
писом Вишгородського місько-
го голови О. Момота.

Один, від 15.03.2018 р. був 

власне рішенням виконкому №54 
від 28.02.2018 р. щодо погод-
ження «місця майданчика для 
розвороту та короткострокової 
стоянки автобусів у початковому 
та кінцевому пунктах автобусного 
маршруту... поблизу початкової 
зупинки заводу «Карат»... 

В другому, — від 03.04.2018 р. 
на ім’я Д. Андронова, — йшлося 
про те, що «виконкомом... опра-
цьовано Ваш лист (вх. №2-29/611 
від 14.03.2018 р.) щодо вжиття 
відповідних заходів облаштуван-
ня майданчика для розвороту та 
стоянки автобусних транспорт-
них засобів відповідно до норм 
чинного закондавства». Далі 
йшло посилання на це ж рішення 
виконкому №54 від 28.02.2018 р. 

Як вже було зазначено, май-
данчика «для розвороту та ко-
роткострокової стоянки автобусів 
у початковому та кінцевому пун-
ктах автобусного маршруту... по-
близу початкової зупинки заво-
ду «Карат» немає й посьогодні. 
Виходить, О. Момот, як завжди, 
пообіцяв, але не виконав. Мало 
того, що обласні патрульні полі-
ціянти повірили йому на слово, 
не перевіривши чи є цей самий 
майданчик в дійсності. Маршрут 
з цією «липою» ще й якось по-
трапив на тендер і виграв його!

3. Паспорт маршруту дійсно 
виготовляє КОДА. Патрульна 
поліція погоджує маршрут та схе-
му руху переможцю. Однак, її 
представники підписали паспорт 
і схему ПП «А.Т.Н» ще до підпи-
сання договору з КОДА. 

ВИСНОВОК 
Так от, якщо проаналізувати 

всю цю ситуацію с самого почат-
ку, — беручи до уваги детально 
описані в нашому матеріалі про 
липневий круглий стіл події, по-
чинаючи з осені 2015 р., коли 
попередник Ю. Чередниченка В. 
Галицький, формально спираю-
чись на судові рішення, прибрав 
ТОВ «Авто-Лайн» з маршру-
ту 397 та «запустив» туди ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль», і до «ви-
грашу» тендеру ПП «А.Т.Н.» на 
початку цього року, складається 
наступна картина. 

Два керівника управління ін-
фраструктури Київської облдер-
жадміністрації, — В. Галицький 
та Ю. Чередниченко, — почина-
ючи з осені 2015 р., зловживаючи 

службовим положенням, почали 
зачистку ринку пасажирських пе-
ревезень в м. Вишгороді. Завдан-
ня було дуже просте: прибрати з 
міста ТОВ «Авто-Лайн» та заве-
сти туди «свого» перевізника. 

Для цього В. Галицький сфаль-
сифікував результати тенденру, 
який виграло ТОВ «Авто-Лайн» 
на користь ПАТ «АТАСС-Бори-
спіль». ТОВ «Авто-Лайн» довело 
свою правоту в судах, однак, за 
цей час було виснажено, оскіль-
ки не працювало, і опинилось на 
грані банкрутства. 

Новий міський голова Вишго-
рода О. Момот замість того, щоб 
допомогти перевізнику, почав 
йому мститися за підтримку його 
політичних опонентів на виборах. 
Однак, не власними руками, а 
руками представників політичної 
сили, до якої належить його про-
фільний заступник. Цими людьми 
була розгорнута безпрецедентна 
кампанія по дискредитації ТОВ 
«Авто-Лайн» — з колективними 
«скаргами трудящих», підробни-
ми листами громадських органі-
зацій та рішеннями депутатських 
комісій, які ніколи не приймали-
ся. До цього цькування підклю-
чилися не лише депутати з біль-
шості «ім. О. Момота», а й, — з 
«легкої руки» однопартійців за-
ступника міського голови, — де-
путати районної ради та райдер-
жадміністрація. А ще — бандити,  
найняті для залякування праців-
ників товариства.  

З іншого боку, представники 
цієї ж депутатської більшості «ім. 
О. Момота» під дахом спеціально 
створеної ГО «Зелений корпус» 
організували нелегальні переве-
зення, які приносили і продов-
жують приносити їм колосальні 
прибутки. 

Представники контролюючих 
держструктур та правоохоронних 
органів теж включилися в процес, 
але не на боці правди і справед-
ливості, а на боці злочинної вла-
ди.

Результатом стало те, що вліт-
ку ц. р. з ринку пасажирських пе-
ревезень міста КОДА прибрала 
не лише ТОВ «Авто-Лайн», а й 
маршрут №397. Замінивши його 
маршрутом №396, який нале-
жить зятю колишнього високопо-
ставленого міліцейського чинов-
ника-корупціонера. 

В. Борзовець
Від редакції
Фактично, те, що відбувалося і продовжує відбуватися з паса-

жирськими перевезеннями у Вишгороді є добре спланованим 
колективним злочином, який продовжується вже кілька років. 
В якому брали і продовжують брати участь всі без виключення 
владні структури обласного, районного та міського рівня, вклю-
чаючи контролюючі та правоохоронні органи. І цей грандіозний 
колективний злочин включає в себе десятки інших злочинів, за 
якими стоять конкретні чиновники і посадовці, «контролери», 
правоохоронці, депутати і просто бандити. 

Нарада, про яку йдеться, яскраво продемонструвала — дер-
жава в особі в. о. голови Вишгородської РДА О. Данчина не зби-
рається зупинити цей ланцюг злочинів і притягти злочинців до 
відповідальності. А навпаки намагається злочинців «відмаза-
ти», а самі злочини узаконити. 

58-ма сесія міськради 

В 2007-му на цьому місці мав бути побудований чи то дитячий 
садок, чи то Центр дитячої творчості. 

Однак, на сесії міської ради, яка відбулася 27.12.2013 р., депу-
тати проголосували за виділення трьох земельних ділянок пло-
щею 0,0900, 0,0813 і 0,0813 га «на території міської ради» гр-м 
Л. Дорошенко, А. Камельчук та В. Зенікову. Дуже швидко ці три 
ділянки опинилися у власності забудовника М. Калінкіна. Який 
незабаром почав огороджувати їх бетонним парканом...

Мешканці будинку 2-Г, що знаходиться поряд, підняли гвалт 
та почали писати звернення на ім’я тодішнього міського голови 
В. Решетняка, після чого М. Калінкін патріотично пофарбував 
паркан в жовто-блакитні кольори і пообіцяв побудувати тут 
дитсадок...

Однак, з дитсадком щось не 
склалося (ну, скажіть, будь-ла-
ска, який притомний бізнесмен 
просто так викине в повітря кіль-
ка десятків мільйонів гривень?) 
і нещодавно з’ясувалося, що М. 
Калінкін проблемну земельну 
ділянку продав такому собі Ге-
надію Медуниці.

На засіданні «земельної» 
комісії представник Г. Медуниці 
О. Іванов проінформував де-
путатів, що вони мають намір 
побудувати тут двоповерховий 
торгово-розважальний центр та 
продемонстрував кілька ескіз-
них малюнків майбутньої бу-
дівлі. Однак, для цього необхідно 
поміняти цільове призначення 
земельної ділянки з житлового 
будівництва на будівництво та 
обслуговування будівель тор-
гівлі. Окрім того О. Іванов зазна-
чив, що варіантів немає — або 
будинок, або ТРЦ.

На сесії О. Іванов звернувся з 
цим же проханням до всіх депу-
татів. 

В. Парчук нагадала, що (ци-
тую): «М. Калінкін обіцяв побу-
дувати тут дитсадок за те, що 
він буде зводити поряд бага-

топоверхівки. На сьогоднішній 
день земельна ділянка продана, 
він відійшов від зобов’язань, які 
надавав нам. І тепер ми стоїмо 
перед вибором — або багато-
поверхівка, або буде дитячий 
центр... Зустрічались ми з жи-
телями, вони проти. У них там 
немає території не те щоб відпо-
чити дітям, а навіть щоб машини 
поставити. Якщо побудується 
цей центр, всі машини будуть у 
них в дворі».

В той же час, кілька присутніх 
у залі містян виступили за будів-
ництво ТРЦ. По-перше, це краще 
ніж ще одна висотка, по-друге, як 
сказав один з них, у місті дуже го-
стро стоїть питання дозвілля для 
дітей, яке цей проект дозволить 
вирішити хоча б частково. 

24 депутати підтримали цей 
проект рішення.  

...Що стосується щільності за-
будови в «Ольжиному граді», то 
це питання слід було б задати 
тодішнім міським депутатам, ко-
лишньому районному архітекто-
ру, який погоджував будівництво 
цього ЖК, та його шефу — керів-
нику РДА. 

Наш кор. 

Так буде виглядати новий торгово-розважальний центр біля 
ЖК «Ольжин град»


