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Поздровляємо!

Ще рік тому Наталія Василенко, Лариса 
Крадожон, Богдана Масюк та Ігор Мірієвський
в один день стали щасливими власниками 
нового житла. Але цією радістю 
з вишгородцями, чомусь, не поділилися
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Та й міський голова Олексій Момот, що очолює виконком, і не пропускає жодну 
можливість якнайдетальніше розповісти про свої здобутки в комунальній га-
зеті «Вишгород» та в Facebook, як це не дивно, не те що привселюдно не поз-
доровив щасливих підлеглих Л. Крадожон та Б. Масюк, колег по виконкому Н. 
Василенко та І. Мірієвського із довгожданим надбанням, а й словом про це ніде 
публічно не обмовився.

Як, до речі, до цього моменту публічно не поздоровив голову Вишгородсь-
кої районної організації Української спілки воїнів-афганців, члена міськвиконко-
му  Віктора Ткачука з встановленням місяць тому в кількох десятках метрів від 
площі Шевченка чотирьох дивовижно гарних МАФів, виконаних із скла та мета-
лу, як один цілісний торгівельний комплекс.  Та що там «не поздоровив», — до 
останнього моменту (поки його не змусили на останній сесії) намагався вголос 
і привселюдно, навіть, не називати підприємство, якому члени міськвиконкому 
виділили добрячий шмат землі під цей комплекс. 

Однак, все таємне раніше чи пізніше стає явним. 
От і цього разу ощасливлене підприємство на сесії назвав хтось із депутатів 

— ТОВ «ВІТЕК М». Засновниками якого, якраз, і є вишгородець Віктор Миколай-
ович Ткачук разом із жителем Оболонського району м. Києва Віталієм Петрови-
чем Іванцем... 

Що не кажіть, а щастить в житті і членам виконкому, і працівникам його апарату...

На следующий день после совместного голосова-
ния БПП-шников и оппоблоковцев в «антикоррупци-
онном» комитете ВР Украины за отставку Е. Соболе-
ва смотрю, по-моему, 112-й. Интервьюируют главу 
фракции Оппоблока в ВР Ю. Бойко. Того самого, за-
купившего буровые вышки у посредников на милли-
ард долларов дороже их стоимости.

— Так вы как, за бюджет голосовать будете? — 
спрашивают. 

— Нет, не будем, — отвечает. — Антинародный 
бюджет. И антисоциальный. 

— А чего ж ваши тогда за отставку Соболева голо-
совали? — интересуется корреспондент. 

— Ну, как это — чего? Он же всю борьбу с корруп-
цией провалил! Как глава антикоррупционного ко-
митета! — отвечает... 

Это ж очень круто, согласитесь: сначала украсть, 
а потом обвинить в краже того, кто хотел тебе по-
мешать. Примерно также круто, как, переодевшись 
в националистов, вырезать целые села. С благород-
ной целью дискредитации вредной идеологии в гла-
зах населения.  

И нет смысла размышлять о том что подлее — 
играть роль «оппозиции», вместе с властью зани-
маясь грабежом страны и уничтожая ее народ, или, 
при этом, обвинять в развале борьбы с коррупцией 
человека, который честно старался хоть что-то сде-
лать в этом направлении. Одно прямо вытекает из 
другого и четко вписывается в какую-то дьяволь-
скую логику, лежащую за пределами добра и зла. 

В логику бандита по отношению к «лоху». 
Или — в служебную логику махрового кагебиста в 

стране победившего социализма...
Но разве это не логика П. Порошенко, заявляюще-

го на встрече с Д. Грибаускайте о том, что он никогда 
не вмешивался в работу правоохранительных орга-
нов? Вообще и в «дело Саакашвили» в частности? 
И, якобы, вмешиваться не будет?  

И это — «на голубом глазу». Президенту соседней 
страны. На весь мир. Говорит человек, за четыре 
года руками своего ближайшего окружения выда-
вивший из структур исполнительной власти всех, 
кто только попытался противостоять коррупции — 
от А. Абромавичуса до Х. Деканоидзе. Говорит прези-
дент-бизнесмен, соратница которого по его прямому 
указанию взорвала денежную систему государства 
и до основания разрушила его банковскую систе-
му. Говорит президент-коммерсант, противозаконно 
усадивший в кресло руководителя главного нацрегу-
лятора в сферах энергетики и коммунальных услуг 
своего «конфетного» менеджера! Говорит руководи-
тель страны, ежегодно менявший генпрокуроров на 
все более послушных, пока, наконец, наплевав на 
закон, не пропихнул в это кресло руководителя сво-
ей фракции в парламенте, — без соответствующего 
образования, но готового сфабриковать любое дело 
на любого политического противника и раскрывшего 
тайных агентов НАБУ. Это говорит главком ВСУ, че-
тыре года ведущий бизнес с государством-захватчи-
ком. Это говорит президент-барыга, превративший 
огромную страну в собственную бизнес-империю, а 
ее правоохранительные органы — в охранную служ-
бу этой империи.   

Так стоит ли удивляться, что подлость сегодня 
стала краеугольным камнем и основополагающим 
принципом государственной политики, а коррупция 
— главным условием функционирования государ-
ственной власти в Украине? 

...Так о чем там П. Порошенко беседовал в Вене с 
Д. Фирташем? Все еще не догадываетесь?

В. Борзовец

Власти подлее нынешней
в Украине еще не было...

Точка зору
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Україна: бути чи не бути?
Курченко о связях 
с Саакашвили: «Луценко 
сделал заявление, находясь
в пьяном угаре после 
попойки с Порошенко» 

Беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко 
подает иск к генеральному прокурору Юрию Луцен-
ко за распространение клеветы в отношении связей 
с экс-президентом Грузии, лидером партии «Рух 
нових сил» Михаилом Саакашвили. По словам биз-
несмена, с Саакашвили он не знаком, зато хорошо 
знает президента Украины Петра Порошенко, пишет 
«Комсомольская правда в Украине».

Беглый украинский биз-
несмен Сергей Курченко 
заявил, что обвинения 
генерального прокурора 
Украины Юрия Луценко в 
том, что он финансировал 
протесты под Верховной 
Радой, являются ложными. 
Сообщение пресс-службы 
Курченко публикует «Ком-
сомольская правда в Укра-
ине».

«5 декабря в Верховной 
Раде Украины генераль-
ный прокурор Юрий Лу-
ценко безответственно за-
явил, что Сергей Курченко 
финансировал протесты 
Михаила Саакашвили, на-
правленные на свержение 
существующей власти. 
Сергей Курченко заявля-
ет: «Саакашвили не знаю 
и знать не хочу. А вот с 
Порошенко (президентом 
Украины. — «ГОРДОН») 
мы знакомы, и очень даже 
хорошо». Сергей Курченко 
утверждает, что в 2013 году 
купил у Петра Порошенко 
медиахолдинг UMH group 
за $400 млн. «По имею-
щейся у меня информа-
ции, этот коррупционный 
жиробас после продажи не 
уплатил никаких налогов 
в бюджет Украины. Поро-
шенко — обманщик и трус, 
потому и науськивает вез-
де своего цепного цуцыка 
Луценко», — сказано в со-
общении пресс-службы.

Отмечается, что Кур-
ченко подает на Луценко 
в суд за распростране-
ние клеветы в отношении 
связей с экс-президентом 
Грузии, лидером партии 
«Рух нових сил» Михаи-
лом Саакашвили. «Похо-
же, что Юрий Луценко сде-
лал заявление, находясь 
в пьяном угаре после оче-

редной попойки со своим 
кумом-собутыльником По-
рошенко. Эта алкогольная 
парочка настолько доста-
ла всю нашу страну, весь 
народ и меня лично, что я 
подаю иск о защите чести 
и достоинства за распро-
странение клеветы к Юрию 
Луценко», — отметили в 
пресс-службе.

5 декабря Луценко за-
явил, что окружение Са-
акашвили получило из 
России около $500 тыс. на 
финансирование митингов 
с целью свержения власти 
в Украине. По словам гла-
вы ГПУ, помимо захвата 
власти, целью акций лиде-
ра «Руху нових сил» было 
прекращение уголовного 
преследования в отноше-
нии Курченко и восстанов-
ление его контроля над ак-
тивами в Украине.

ГПУ обнародовала видео 
с фрагментами аудиоза-
писей телефонных разго-
воров. Экс-заместитель 
генерального прокурора 
Украины Давид Сакваре-
лидзе заявил, что обнаро-
дованные Генпрокуратурой 
пленки о якобы перегово-
рах Саакашвили с Курчен-
ко смонтированы. 

Сам лидер «Руху нових 
сил» заявил, что не знаком 
с Курченко.

Медиахолдинг UMH 
Group был куплен Курчен-
ко у экс-главы Администра-
ции Президента Украины 
Бориса Ложкина в 2013 
году. В холдинг входит бо-
лее 50 брендов, включая 
украинские версии Forbes 
и Vogue, а также издания 
«Корреспондент», «Фо-
кус», радиостанции «Авто-
радио», Europa Plus и дру-
гие.

Після голосування Верховної Ради за відставку 
Єгора Соболєва з посади Голови Антикорупційно-
го комітету Голова Верховної Ради Андрій Парубій 
раптом дозволив собі емоції, сказавши таке: «Я як 
Голова Верховної Ради України підтримав рішення 
комітету. Але вважаю, що сьогоднішнє рішення не 
зробило український Парламент сильнішим. Чотири 
роки тому більшість тут присутніх разом стояли на 
Майдані плече до плеча. І в мене іноді виникає пи-
тання: «Що з нами трапилось? Що з нами трапилось 
за тих чотири роки, колеги?»»

На якийсь момент голова 
Верховної Ради у метафо-
ричній формі звернувся до 
Парламенту — чи вірно ми 
робимо, коли того, з ким 
разом були на Майдані, так 
принижуємо? На якийсь 
час, здавалося, що він дій-
сно щирий, коли закликає 
відкидати конфлікти, від-
чувати відповідальність і 
потребу єдності. Голова 
Верховної Ради просив по-
дякувати Єгору Соболєву 
народних депутатів. Але 
окремі оплески перекрили 
крики «Ганьба».

У відомій роботі Умберто 
Еко «П’ять есеїв про етику» 
є такі слова: «Навіть той, 
хто вбиває, гвалтує, краде, 
бузувірствує, — займаєть-
ся цим у виняткові хвили-
ни, а в решту часу життя 
випрошує у собі подібних 
схвалення, любов, повагу, 
похвалу. І навіть від тих, 
кого принижує, він хоче от-
римати визнання — у фор-
мі страху або підпорядку-
вання».

Багато чого можна було б 
дорікнути Єгору Соболєву. 
Але він точно не заслу-
говував на звільнення з 
формулюванням за «неза-
довільну роботу».

Звільнити за «неза-
довільну роботу», а потім 
дякувати, — це блюзнір-
ство. Вочевидь десь в гли-
бині грішної душі Андрій 
Парубій це відчував. Але 
синхронного відчуття у на-
родних депутатів не виник-
ло. Він отримав зовсім інше 
схвалення і іншу похвалу, 
ніж ті, на які сподівався.

Наступ на боротьбу з 
корупцією аж до спроби 
знищення її борців та ін-
ститутів — це зрада Парла-
ментом ідеалів Майдану.

Але проблемність такої 
ситуації в Україні не є оче-
видною для більшості на-
родних депутатів. І питан-
ня Голови Верховної Ради 
звучить зловіще.

Дійсно, що ж з ними тра-
пилось?

А трапилась проста 
річ — втрата публічних 
моральних орієнтирів та 
втрата публічної можли-
вості відрізняти добро від 
зла. Тобто мова йде не про 
персональну моральність 
політиків, бо хто з нас без 
гріха. Мова йде про пу-
блічні моральні орієнтири, 
які мають переслідувати 
політики, хай навіть в пер-
сональному плані вони не 
завжди моральні.

Це дуже важлива якість 
політики — публічні мо-
ральні орієнтири та публіч-
на можливість відрізняти 
добро від зла. Без цієї 
якості політика не служить 
інтересам суспільства, 
політика не має смислу 
в теперішньому, політика 
не творить позитивну пер-
спективу.

Якщо для того, щоб зро-
зуміти, знищувати НАБУ 
чи не знищувати, нашим 
політичним лідерам Яце-
нюку, Авакову та Парубію 
стало потрібно зустріча-
тися з послом США, то це 
означає, що самостійно 
вони публічно неспроможні 
відрізнити добро від зла.

Ця втрата публічних мо-
ральних орієнтирів сталася 
не одразу.

Перемога Майдану за-
свідчила позірну єдність 
революціонерів.

Але позбавившись Кри-
вавого Злодія, ми пустили 
до влади Баригу. І ця наша 
спільна помилка не була 
б фатальною, якби наші 
післяреволюційні політики 
зберігали публічну здатність 
відрізняти добро від зла.

Барига почав усім тор-
гувати — війною, консти-
туційним суверенітетом, 
окупованими територіями, 
тарифами, українською мо-
вою і зрештою Парламен-
том.

Барига продав війну 
Путіну за свою Липецьку 
фабрику та інтереси інших 
олігархів у Росії.

ючи себе тим, що він Голов-
нокомандувач, а зараз йде 
війна.

Але в тому то і справа, 
що Головнокомандувач не 
веде війну, він веде спец-
ифічний бізнес на війні, де 
все торгується, тобто все 
купується і все продається.

Що ж з ними трапило-
ся — з тими, хто стояв на 
Майдані плече до плеча?

А трапилося ось що.
Ті, хто змушений був під-

тримувати Баригу, кожен 
сам поступово і непомітно 
для себе ставав на бік зла.

Коли в серпні 2014 ста-
лася трагедія під Іловайсь-
ком, а їх патрон в цей час 
барижив, вони не захотіли 
розслідування.

Коли 31 серпня 2015 про-
лилася кров під стінами 
Верховної Ради через тор-
гівлю Баригою конституцій-
ним суверенітетом України 
по всьому світу, вони про-
мовчали.

Коли на початку квітня 
2016 сплив скандал з оф-
шорами Бариги, вони це 
все каналізували, а обіцян-
ки законодавчо урегулюва-
ти офшори забули.

Коли в середині квітня 
2016 року у Верховній Раді 
стався контрреволюційний 
переворот і був створений 
контрольований олігарха-
ми Уряд, вони відмовилися 
визнати факт відсутності 
Парламентської Коаліції, 
почали діяти в ситуації 
корумпованого ручного 
управління ситуативною 
парламентською більшістю 
і продовжили знищення 
парламентаризму в Україні.

Коли в травні 2016 Вер-
ховну Раду ламали через 
коліно, щоб у незаконний 
спосіб призначити Генпро-
курора, вони теж змовчали.

Коли під Баригу протягом 
2016-2017 років закатували 
в асфальт більшість україн-
ських ЗМІ, вони теж мовча-
ли.

І зрештою, коли Генпро-
куратура та СБУ почали 
переслідувати боротьбу з 
корупцією у країні, вони це 
все підтримали.

Ті, хто береже ідеали 
Майдану, мають право ска-
зати зрадникам Майдану: 
ми — не ви!

Що ж з вами трапилося, 
панове ті, хто пліч-о-пліч 
стояли на Майдані, а те-
пер зраджуєте своїх побра-
тимів?

В Біблії сказано «Не су-
діть та не судимі будете» 
(Мф. 7:1). Але це сказано 
про персональне осуд-
ження. І в персональному 
плані ніхто жодного з вас 
не судить.

Але судити можна «ко-
лективність Майдану», до 
якої ви апелюєте. І з точки 
зору цієї колективності, ви 
втратили дух єдності Май-
дану. Колективно ви втра-
тили ті ідеали, за які проли-
валася кров і в революцію, 
і у війні.

Колективно ви скурви-
лись.

Сергій Дацюк
Філософ

Що з ними
трапилось?

Барига продав конститу-
ційний суверенітет України 
Заходу за підтримку ними 
Мінських домовленостей, 
яких від нього вимагали 
олігархи.

Барига продав публіч-
ний вплив на формування 
тарифів Ахметову за біз-
нес-контроль над окупова-
ними територіями і за акції 
від його компаній.

Барига продав здійснен-
ня українізації за підтримку 
націоналістами його діяль-
ності, тобто в обмін на їх 
мовчання чи відсутність ра-
дикальних виступів проти 
нього.

Барига купив народних 
депутатів через посеред-
ництво Онищенка, щоб 
здійснювати всі ці оборуд-
ки, і продовжує їх купува-
ти тепер вже для блокади 
боротьби з корупцією, де 
безліч членів так званої 
«Парламентської Коаліції» 
стали підозрюваними чи 
підслідними.

Барига зрадив і продав 
свого однокурсника за мож-
ливість далі збагачуватися 
і втримувати владу.

Єдине коло, яке він не 
зміг продати, це антико-
рупціонери. Але на них він 
натравив Генпрокурора та 
народних депутатів.

Барига і з Путіним стор-
гувався б, якби Путін був 
баригою. Але Путін бандит, 
він бариг нагинає і стриже, 
а не торгує з ними.

У тих, хто стояв на Май-
дані, завжди була і є мож-
ливість відокремитись, від-
мовитись, зректися таких 
дій Бариги.

Але натомість вони його 
підтримували, виправдову-

10 грудня 2017 р. Мітинг на Майдані. М. Саакашвілі — в ізоляторі СБУ

Увечері 11 грудня Печерський райсуд м. Києва 
прийняв рішення звільнити лідера «Руха нових сил» 
М. Саакашвілі. Клопотання прокурора про обрання 
запобіжного заходу у вигляді цілодобового домаш-
нього арешту суддя Л. Цокол  залишила без задово-
лення.
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Сесія міськради
Мой город...

30 листопада 2017 р. відбулася 31-а сесія міської ради з наступ-
ним порядком денним:

 1. Про затвердження звіту про виконання міськбюджету за 9 
місяців 2017 р.

2. Про внесення змін до рішення міськради від 23.12.2016 р. 
№19/3 «Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік».

3. Про заслуховування звіту голови тимчасової комісії, створе-
ної розпорядженням міського голови від 23.06. 2017 р. № 95.

4. Про присвоєння рангу Вишгородському міському голові.
5. Про дострокове припинення повноважень депутатів...
6. Про скасування п. 4 рішення виконкому від 18.05.2017 р. 

№156.
7. Про розірвання договорів про співпрацю з містами-побрати-

мами.
8. Про звернення міськради до Голови ВР України та Прем’єр-

Міністра України.
9. Про утворення Номінаційного комітету.
10-14. Про внесення змін до рішень міськради: №7/21 від 26.02.2016 

р., №24/47 від 30.05.2017 р., №25/7 від 30.06.2017 р., №27/17 від 
28.07.2017 р., №8/6 від 31.05.2007 р. «Про оренду майна, що переб-
уває у комунальній власності територіальної громади...».

15. Про внесення змін в Положення про орендну плату за зем-
лю. 

16. Про розробку проекту берегоукріплення.
17. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд... для ведення для підприємницької діяль-
ності.

18. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
щодо ставки орендної плати (Авто-Лайн).

19. Про внесення змін до рішення міськради від 25.03.2015 р. 
№44/20 «Про продовження дії договору оренди ПП «НВФ «Омега».

20. Про надання дозволу на розробку техдокументації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі МКП «АІСТ».

21-28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Гринь Ю. І., Лев-
ківській Н. В., Базяку С. В., Морозовій Т. В., Романчук Г. Р.,  Оржа-
ховському В.В. (0, 25 га), Оржаховському В.В. (0, 63 га), Пунді В. О.

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову влас-
ність Кравченку В. В., Кравченко Г. М., Кравченку С. В. та Крав-
ченку В. В.

30-32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність: Заєць Л. Л., 
Клюско В. Л., Нікітенко Т. О., Макаренко С. Ж.; Щук В. В., Маньку М. 
В., Мишковській Р. О., Потапенку Г. І., Шаповалу О. М., Ціроціянцу 
О. М.; Павленку В. П., Павленку О. П.

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Автушку О. І.

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шубці Л. І.

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
ОСББ «НАБЕРЕЖНИЙ 4».

36-42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр-м: Маційчук 
Т. В., Стеценку Є. В., Коник В. М., Климику А. М., Просуковій А. В.,  
Кравченку В.В., Шпилевському І. В., 

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

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Черткову І. І.

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ «Вишгород-
сільрибгосп».

48. Про затвердження проекту землеустрою ФОП Коцюрубі Н. Г.
49-65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведен-

ня земельних ділянок у власність Пироженку В. А., Богатирьову 
Г. М., Урсол Я. В.; Мисюку О. В.; Ткачук С. В.; Пилипонському І. В.; 
Приходько Ю. В.; Молчановій А. О.; Підлісному О. П.; Тарас В. М.; 
Дишканту А. В.; Корнійчуку В. Я.; Бойку В. В.; Свириденко С. О.;  
Ососкову О. М.; Чердловській Т. В.; Мельниченку О. Ф.; Солдатен-
ковій С. Д.; Калитюку М. М.; Підлісній Н. М.

66-67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється: гр. 
Штанько О. А., Бондаренко М. І.

68. Про затвердження техдокументації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у спільну часткову власність гр. Тищенко Л. В., гр. Ти-
щенку А. В., гр. Тищенку В. Б., гр. Таран С. Б., гр. Пироженко Г. І., 
гр. Школьній О. О. та гр. Тищенко М. М.

69. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
ТОВ «А.М.А. ТРАНС».

70-73. Про передачу в оренду земельної ділянки гр-м: Решет-
ніковій М. С. (вул. Шолуденка,5-а), Решетніковій М. С. (вул. Набе-
режна, 3-в), ФОП Васюку Н. І.,  Васюк О. В.

Депутати послухали виступ Г. Даниленко про свавілля 
забудовників, затвердили схему розміщення МАФів 
і... тут же дозволили ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» 
розпочати оформлення 3 га землі в оренду на 49 років

ПЕРЕД РОЗГЛЯДОМ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО

...Сесія розпочалася з виступу 
підприємця Г. Даниленко, тро-
хи сумбурного, але щирого і до-
статньо критичного. Точніше — 
виключно критичного. Ось лише 
кілька витягів з нього (цитую).

«Дорогі депутати! Так як ви го-
ворите, що попередники у всьому 
винуваті, так і про вас скажуть. 
Тому, що зараз у нас ведеться 15 
будівництв, планується ще 15. Ні 
комунікації, ні територія міста не 
може це витримати. І все почи-
нається з вас. Чому? Тому, що ст. 
33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» каже, 
що повноваження земельної 
комісії не вибирати ділянки, а ди-
витися яка з них відповідає нор-
мам забудови. Ст. 31 Земельного 
кодексу дає вам повноваження 
разом з головою міськради — до 
останньої цеглинки знести ту бу-
дівлю, яка не відповідає нормам.

Подивітья що в нас робиться в 
місті... Наш Вишгород — це гори, 
ліси, болота і Київська ГЕС.  Яке 
будівництво в нашому місті від-
повідає ДБН — державним бу-
дівельним нормам? Я це питан-
ня ставила в Кабінеті міністрів, в 
Веховній Раді... Держархбудкон-
троль України у нас сліпий. Він не 
бачить... Тому я до вас звертаю-
ся: дорогі депутати, поверніться 
обличчям до Вишгорода.

...Яку не візьми ділянку, вона 
або в оренді, або там хтось щось 
збирається будувати. 

...Хочу сказати про ринок. Місту 
потрібен ринок. Такий, який рані-
ше був. Особисто мені не має де 
працювати, хоча я патент запла-
тила до кінця 2018 року...  Я стою 
інколи біля АТБ. Можу стати біля 
Білого Дому... Подивіться в який 
шанхай перетворився наш Виш-
город! Нам, людям, які хотять ре-
алізувати свою продукцію, немає 
де торгувати. Фермерам немає 
де стати із своєю продукцією... І 
це, панове депутати, вашими ру-
ками все знищується. 

...Я просила виділити мені 
ділянку під малу архітектурну 
форму, вже написала чотири 

рази, намалювала собі там кру-
жечок біля Поляни казок, де вже 
виділені дві ділянки. Сиджу в залі 
і чую, що я начебто, на Поляні ка-
зок хочу будуватися... Так це все 
подається... Питаю в міського 
голови, а він каже «Як депутати 
проголосують...». А як вони про-
голосують? Так, як ви, Олексію 
Вікторовичу, скажете! Депутати 
залежні! Залежні від голови місь-
кради. Хто землею, хто посадою, 
а хто ще якимись преференція-
ми. Ну, не можна ж так, вас ви-
бирали люди, панове! Навіщо ви 
місця ці займаєте, якщо у вас не-
має державницького підходу до 
виконання своїх функцій? Тому 
питання ринку актуальне, його 
потрібно зберегти. Там місця до-
статньо... В. Решетняк, я знаю, 
сказав перед смертю: «Моя сама 
велика помилка, що я в Вишго-
роді ринок знищив». Ви зрозумій-
те, ринок повинен бути... Тому, 
панове депутати, або вибирайте 
нову ділянку для ринку, або зали-
шайте той, що є. Будівля міцна, 
велика, вона має висновок Інсти-
туту будівельних конструкцій про 
довгострокову пригодність. Землі 
там достатньо, якщо все культур-
но упорядкувати. 

...Будинки, що будуються по 
вул. Кургузова біля школи «Суз-
ір’я». Вони сповзуть рано чи піз-
но. Там джерела, плавуни, там 
не можнам будувати, грунти не-
стійкі. Ви теж дозволяєте своїми 
рішеннями, закулісними, там, 
договорняками, будувать. Там 
куплена експертиза. 

...Зараз буде питання про тим-
часові споруди. Біля АТБ за одну 
ніч виросли павільйони, а мені з 
97-го року відмовляють...».

Закінчився виступ Г. Даниленко 
репліками з боку міського голови, 
який намагався її присоромити, 
а от за що саме — так і залиши-
лося незрозумілим. У відповідь 
Г. Даниленко зауважила: «...вас, 
Олексій Вікторович, потрібно змі-
нити».

В. Виговський, вийшовши до 
трибуни, звернувся до громад-
ськості і нагадав, що (цитую): 
«Кілька днів тому голова зби-

рав депутатів в клубі «Собі» з 
приводу двох років депутатської 
діяльності. Розумієте, і в мене 
є до нього питання. Значить, не 
всіх депутатів було запрошено. 
Для мене це взагалі... Ну, див-
но, розумієте... Ну, як це так? Є 
депутатський корпус, який об-
рано народом, значить, частину 
депутатів запросили, частину — 
ні. Ну... це недостойно голови, 
розумієте? Такий підхід. В мене 
питання до тих людей, які там 
були... Ви питали голову: всі де-
путати запрошені чи ні? Я б туди 
не пішов, але все одно... Це ж 
ганьба! Розумієте? Ну, недопу-
стимо, розумієте?..».

На що О. Момот, посміхаючись, 
іронічно відповів: «Це — зрада!».      
І продовжив: «У вихідний день... 
В кафе... Ми що, не маємо пра-
ва просто зібратися чи що? Чи це 
офіційний якийсь захід був місь-
кої ради, на який вас не запроси-
ли? Ну, смішно слухать...».

Далі відбувся такий діалог:
В. Виговський:
— Це недостойно мера!
О. Момот:
— Недостойно що? Що я пішов 

в кафе?
В. Виговський:
— Це ігри дитячі, розумієте?
О. Момот:
— Валерій Павлович! 
В. Виговський (знов виходячи 

до трибуни):
— Я ще скажу, раз таке діло! 

Тут вже створили більшість. Вже 
смотрящего призначили... Пішла 
вже розмова хто, що, з ким буде 
домовлятися і буде дружити! Хто 
хоче замараться в це діло, хай 
вступає в цю більшість!

О. Момот:
— Валерій Павлович, озвучте, 

будь-ласка, смотрящего!..
Потім до трибуни вийшов О. 

Семенов (цитую): «Я вийшов 
без дозволу... Олексій Вікторо-
вич, звертаюсь до вас: ви нічого 
не переплутали?

О. Момот:
— Абсолютно!
О. Семенов:
— Ви тут... Ви що... Може ви... 

Виступає підприємець Г. Даниленко
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І сміх, і гріх...

И стыдно, и печально, и смешно...
Эй, вы, редакторы местных 

верноподданических печатных 
изданий, руководители карман-
ных телестудий, повелители 
провластных радиоэфиров и  до-
морощенные блогеры-славосло-
вы больших и не очень начальни-
ков! Я обращаюсь к вам потому, 
что вы, пока, явно не дотягива-
ете. Как до любителей благо-
дарственных хоровых пений под 
гармозуху в начальственных при-
емных, так и до производителей 
стихотворных  декламаций, — от 
од и акафистов до панегириков и 
дифирамбов, — непосредствен-
но в самих руководящих кабине-
тах.

Видимо, вам просто не хватает 
фантазии, джентельмены. Вам 
невдомек, что красивых слов и 
междометий никогда не бывает 
много. Как не бывает много  вос-
торженных эпитетов,  образных 
сравнений и восклицательных 
знаков. Как видно, вы просто не 
можете представить, что родного 
руководителя добрым словом и 
подобострастным взглядом мож-
но не только слегка приобнять и 
чмокнуть в щечку, но и полноцен-
но облобызать, придушив в объя-
тиях и доведя до легкого экстаза 
и полуобморочного  состояния 
любви к самому себе. А затем 
уже — начать лихо целовать вза-
сос во все нужные места, тща-
тельно расчитывая силу и мощь 
каждого целительного поцелуя. 
Вы даже не представляете себе, 
как можно...  Как следует... Как 
необходимо...

Короче, вот оно и нашлось, это 
недостающее звено, связующая 
нить и золотая цепь, призванные 
убрать пропасть между вашими 
смешными попытками показать 
во всей красе любимых началь-
ников и  истинными шедеврами 
гармошечно-баянно-аккордеон-
ного искусства и хорового пения 
в присутственных местах. Итак, 
знакомьтесь: Светлана Короткая. 
И — учитесь, учитесь и еще раз 
учитесь, как завещал незабвен-
ный Ильич.

Так вот, ребята и девчата, все 
очень просто. Подбирается резо-
нансное общественное событие. 
Лучше, конечно, трагическое. 
Война в нашем случае, подходит 
идеально. Устанавливается при-
частность к этому событию наше-
го фигуранта. Помощь фронту, в 
нашем случае. И все — дорога к 
сияющим глубинам начальствую-
щего сердца открыта! Ну, скажите 
честно: разве может быть плохим 
человеком директор (председа-
тель, начальник, руководитель), 
помогающий фронту? Нет, конеч-
но! Любой патриотически настро-
енный гражданин в пять минут 
вам обьяснит, что передающий 
что-то «пацанам на передок» 
шеф не может что-то воровать, 
дерибанить, распиливать, слегка 
отщипывать от бюджетного пиро-
га или просто брать то,  что плохо 
лежит. Тем более — чем-то пло-
хо или неграмотно руководить. И, 
вообще, делать что-то непотреб-
ное. Потому, что он же ж «помо-
гает пацанам на передке». Это — 
закон. А если наше руководящее 
лицо еще и лично пару раз съез-
дило на этот самый «передок»... 
Да еще и сфотографировалось 
при этом с пацанами, которые с 

Є люди, які допомагають щодня, які живуть не лише своїми
проблемами, а намагаються полегшити долі інших.
20.11.2017 за підтримки Алексей Момот, привезли у 25 батальйон 
подарунки в АТО. Гуму, щоб хлопці теж могли змінити та почуватися 
більш впевнено за погодних обставин. Новенький струйний принтер у 
штаб, для зручності праці в документації наших захисників. Андрей 
Короткий, Dmitriy Volik взяли на себе відповідальність доставить 
подарунки від Олексія Вікторовича, який профінансував поїздку туди та 
назад. Навзаєм привезли вітання та подяку нашому Меру, який не 
забуває захисників.
Фінансова підтримка, душевна допомога, частина з дому...
Олексій Вікторович усе, що робить хорошого для інших з власного 
бажання, не очікує вдячності й винагороди. Частіше навіть замовчує!
В нього є схильність до доброї справи, він налаштований на щирість, на 
добро, на бажання допомагати.
Коли я чую критику, та руйнівну енергію на адресу Мера мого міста, то 
дивуюсь...
Звідки в вас береться ця шалена сила творити добро та милосердя?
Як ви не забуваєте бути патріотом своєї Батьківщини?
Як можете завжди залишатися толерантним, совісним, порядним, 
турботливим та справедливим?
Щиро дякують вам Олексій Вікторович, військові 25, які зараз 
захищають наш спокій, за турботу і підтримку. Кажуть, що на протязі
всіх років війни ви не втомлюєтеся допомагати.
А я дякую вашим батькам, що навчили жити за законами добра і краси. 
Дякую, що попри весь негатив ви йдете вперед і піклується про наше 
місто, як про свою оселю, про сім’ю!
А ще дуже вдячна своєму чоловікові та друзям, які поділилися зі мною 
інформацією та фото з цієї поїздки.
Хочеш змінити країну — зміни своє місто,
Хочеш змінити місто — зміни свою вулицю,
Хочеш змінити вулицю — зміни свій будинок,
Хочеш змінити будинок — зміни свою сім’ю.
Хочеш змінити сім’ю — зміни себе!!!

автоматами... Да еще и само с 
автоматом в руках... Все: это од-
новременно и охранная грамота, 
и индульгенция до конца жизни. 

С. Короткая разместила 
свой благодарственный пост в 
Facebook. Она проиллюстриро-
вала его десятком фотографий. 
На поверхности поместилось, 
правда, всего пять. На четырех 
из которых изображен А. В. Мо-
мот под разными углами съемки. 
На фоне лежащих в чьем-то ба-
гажнике четырех новеньких зим-
них покрышек. Наконец, она не 
ограничилась сухими словами 
полуофициальной информации 
о поездке мужа в зону АТО за 
счет мэра и с его подарками. 

Нет, она пошла дальше. Она 
поднялась до глубочайшего ана-
лиза работы Алексея Викторови-
ча  в качестве городского головы 
за два года и пришла к неожи-
данно приятным выводам. 

Что наш мэр не просто мэр, 
а Мэр с большой буквы. Что 
«Олексій Вікторович усе, що ро-
бить хорошого для інших з влас-

ного бажання, не очікує вдяч-
ності й винагороди. Частіше 
навіть замовчує!». Что  «в нього 
є схильність до доброї справи, 
він налаштований на щирість, 

на добро, на бажання допомага-
ти».

После чего нанесла настоящий 
удар ниже пояса всем ничтоже-
ствам, осмеливавшимся выска-
зывать какие-либо критические 
замечания в адрес А. Момота на 
протяжение этих двух лет по тем 
или иным поводам: «Коли я чую 
критику, та руйнівну енергію на 
адресу Мера мого міста, то ди-
вуюсь...».

И вот тут-то и начался сам про-
цесс, так сказать, «выцеловыва-
ния лидера»: 

«Звідки в вас береться ця ша-
лена сила творити добро та 
милосердя? Як ви не забуваєте 
бути патріотом своєї Батьків-
щини? Як можете завжди зали-
шатися толерантним, совіс-
ним, порядним, турботливим 
та справедливим?». 

Процесс, который, конечно же, 
не мог не завершится благодар-
ностью и самому А. Момоту, и его 
родителям: 

«Щиро дякують вам Олексій 
Вікторович, військові 25, які за-
раз захищають наш спокій, за 
турботу і підтримку. Кажуть, 
що на протязі всіх років війни 
ви не втомлюєтеся допомага-
ти. А я дякую вашим батькам, 
що навчили жити за законами 
добра і краси. Дякую, що попри 
весь негатив ви йдете вперед 
і піклується про наше місто, як 
про свою оселю, про сім’ю!»

Но и это еще не конец. В конце 
С. Короткая дает настоящий бой 
всяким критиканам, которые так 
и не поняли, что А. Момота надо 
не критиковать, а благодарить 

за то, что он «живет по законам 
добра и красоты», всегда оста-
ваясь «толерантним, совестным, 
порядочным, заботливым и спра-
ведливым». А критиковать надо 
исключительно себя самого. По-
тому, что, «хочеш змінити країну 
— зміни своє місто, хочеш зміни-
ти місто — зміни свою вулицю, 
хочеш змінити вулицю — зміни 
свій будинок, хочеш змінити бу-
динок — зміни свою сім’ю, хочеш 
змінити сім’ю — зміни себе!!!».

...Пост «лайкнуло» несколько 
десятков человек. Потому, что 
помощь «пацанам на передке» 
— это ж святое. Не «лайкнешь» 
— скажут, что «сепар». Нет, ну, 
кто до конца прочитал и понял о 
чем он, может быть, и не «лай-
кнул» бы. Точнее, лайкнул бы, но 
лишь первую часть, где про ко-
леса и про принтер. Но никак не 
вторую и не третью, где про нимб 
над головой мэра и про то, что 
«начинать надо с себя». Но вот 
беда — половину поста, ведь, ни-
как не лайкнешь...

В общем, учитесь, приручен-
ные журналисты и заинтересо-
ванные блогеры с активистами, 
у С. Короткой. Ведь скоро выбо-
ры, а А. Момоту ведь так хочется 
превратить весь район в этакий 
большой Вышгород, — в кото-
ром высотки, МАФы и бил-борды 
растут, как грибы после дождя, 
и на остановках общественного 
транспорта по утрам так весело 
и многолюдно, и так легко ды-
шится по вечерам, если плотно 
закрыты окна, конечно...

С приветом,
И. Поцалуйко

Від редакції:
Навряд чи цей, безумовно, шедевральний пост був прямо за-

мовлений С. Короткій О. Момотом. Швидше за все, вона про-
явила власну ініціативу: «голь на выдумки хитра», як кажуть 
наші російські «брати». Однак, справа не в С. Короткій, — таких 
«вдячних та толерантних» громадян у нашому суспільстві, на 
жаль, ще хоч греблю гати. Справа — у самому О. Момоті. Адже 
він, як давно стало зрозуміло, зовсім не проти того, щоб у со-
цмережах з’являлися подібні пости та дописи, як не проти того, 
щоб його фотографіями у всіх можливих позах і ракурсах були 
заповнені сторінки його ж кишенькової «газети» «Вишгород». 
Йому не просто дуже подобається, коли його, м’яко кажучи, 
вихваляють з усіх сторін. Він від цього, як нам здається, просто 
кайфує, отримуючи неземне задоволення.

Чому — мабуть, можуть пояснити психологи, які все знають  
і про комплекс Наполеона, і про всі інші комплекси, пов’язані з 
раптовим «вознесінням» до влади людини, яка, практично, все 
життя перебувала на найнижчих щаблях соціальних сходів.  

Питання в тому, куди саме може завести місто така людина, 
перебуваючи в кріслі міського голови. 

А головне — чи можливо буде звідти повернутися.    

Кстати. Все хвалебные посты в Facebook, посвященные гениальности и незаменимости А. 
Момота, надо бы сопровождать фотографией вот этого иконостаса в его приемной. Это вам не 
просто банальное и всем надоевшее «за сприяння міського голови». Это — неопровержимое 
доказательство его исключительности и непогрешимости 
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(Продовження. 
Початок на стор. 1)

ОТЖЕ, 
З ПРИВОДУ КВАРТИР

Можливо, у вас, шановні чи-
тачі, виникає питання: а звідки 
ж, не зважаючи на режим повної 
секретності, якого так ретельно 
дотримувалися і самі  щасливі 
квартиро- і земленабувачі, і місь-
кий голова, ми про це дізналися?

Дуже просто: про квадратні ме-
три, набуті Н. Василенко, Л. Кра-
дожон, Б. Масюк та І. Мірієвським 
— з їх декларацій за 2016 рік. 

Отже,
Н Василенко. 

Вид об’єкта нерухомості: 
квартира. Дата набуття права: 
31.12.2016 р.

Загальна площа (м2): 68,7.
Джерела доходу. 
Вишгородська міська рада 

Київської області. Заробітна пла-
та отримана за основним місцем 
роботи — 200 тис. 948 грн.

Чоловік, Василенко Борис Ми-
колайович:  інше: аліменти — 17 
тис. 153 грн., пенсія — 17 тис. 
153 грн., інше: сума відшкодуван-
ня (внаслідок Чорнобилської ка-
тастрофи) — 5 тис. 102 грн. 

Л. Крадожон.
Вид об’єкта нерухомості: 

квартира. Дата набуття права: 
31.12.2016 р.

 Загальна площа (м2): 58.
Джерела доходу.
КО «Київзеленбуд». Заробітна 

плата отримана за основним міс-
цем роботи — 23 тис. 819 грн.

Вишгородська міська рада. 
Заробітна плата отримана за ос-
новним місцем роботи — 89 тис. 
024 грн.

ПАТ КБ «Приватбанк», процен-
ти — 6 тис. грн.

ТОВ «ВС ТЕХНОЛОДЖІ», 
аліменти — 12 тис. 245 грн.

Первинна профспілкова органі-
зація КО «Київзеленбуд», приз — 
154 грн.

Вишгородський райцентр зай-
нятості, соціальна матеріальна 
допомога — 4 тис. 657 грн.

Вишгородська міськрада, ма-
теріальна допомога — 1 тис. 500 
грн. 

Б. Масюк.
Вид об’єкта нерухомості: 

квартира. Дата набуття права: 
31.12.2016 р.

Загальна площа (м2): 69.
Джерела доходу.
Заробітна плата отримана за 

основним місцем роботи — 86 
тис. 633 грн. 

Дохід від відчуження нерухомо-
го майна — 125 тис. 530 грн.

І. Мірієвський
Вид об’єкта нерухомості: 

квартира. Дата набуття права: 
31.12.2016 р.

Ще рік тому Наталія Василенко, Лариса 
Крадожон, Богдана Масюк та Ігор Мірієвський
в один день стали щасливими власниками 
нового житла. Але цією радістю 
з вишгородцями, чомусь, не поділилися
Що не кажіть, а щастить в житті і членам виконкому, і працівникам його апарату...

Загальна площа (м2): 52,1.
Джерела доходу.
Вишгородська міськрада, за-

робітна плата отримана за ос-
новним місцем роботи — 141 тис. 
178 грн.

Дружина, Міністерство еко-
номічного розвитку та торгівлі 
України,  Мирієвська Світлана 
Юріївна, заробітна плата отри-
мана за основним місцем роботи 
— 141 тис. 584 грн.

Єдине, що до цього переліку 
майна можна додати, то це те, 
що Н. Василенко, окрім задекла-
рованих квадратних метрів, має 

ще кілька земельних ділянок:
— в с. Жукин, площею 1500 кв. 

м., набутою 13.10.2010 р.;
—  в м. Вишгород, площею 

1000 кв. м., набутою 04.02.2014 
р. (на ім’я чоловіка).

На жаль, ми не маємо можли-
вості познайомитися з поперед-
німи деклараціями Н. Василен-
ко, Л. Крадожон, Б. Масюк та І. 
Мірієвського по-перше, оскільки 
нам не відомо чи вони, взагалі, іс-
нують в природі (це залежить від 
того, чи посади, які вони займали 
в 2015 р. підлягали декларуван-
ню), по-друге, тому, що, якщо такі 
декларації і існують, то — не в 
електронному вигляді. А, напри-
клад, знаходяться у Вишгород-
ській міській раді на паперових 
носіях. Однак, тільки ознайомив-
шись з цими деклараціями (якщо 
вони існують), можна зрозуміти 
чи було за що цим службовцям 
придбати згадані квадратні ме-
три. Це — якщо вони їх прид-

бали, звичайно. А не від когось 
отримали, наприклад, в якості 
подарунка. Варіант з отриман-
ням цих квартир від міської ради 
одразу відпадає. Тому, що, якби 
ці квартири були отримані таким 
чином, то про це одразу стало 
б відомо. Ну, хоча б, від тих же 
членів виконкому.

Таким чином, залишається два 
варіанти — або придбали самі, 
або хтось подарував. 

Доречі, окрім вказаних в декла-
рації, ще одна квартира, якою він 
володіє разом з дружиною, зазна-
чена лише в І. Мірієвського. Тож, 

якщо Н. Василенко, Л. Крадожон 
та Б. Масюк до 31.12.2016 р. не 
жили в орендованих квартирах 
чи в квартирах родичів чи знай-
омих, виходить, вони свої старі 
квартири продали, а на виручені 
гроші придбали нові. Можливо? 
Цілком. 

Правда, виникає лише одне 
питання: а чому угоди щодо на-
буття права власності оформлені 
в один день — 31 грудня 2016 
р.? «Совпадєніє»? Теж можливо. 
Наприклад, вирішили придбати у 
одного і того ж забудовника. В од-
ному домі. Ну, щоб жити по сусід-
ству й дружити сім’ями... Або... 
Варіантів може бути чимало. 
Отож, і угоди вирішили підписати 
в один день. Для зручності...  

То, може, Н. Василенко, Л. Кра-
дожон, Б. Масюк та І. Мірієвський 
щось пояснять з цього приводу 
громадянам м. Вишгорода? Ну, 
щоб вони не губилися в сумнівах 
і не припускали нічого поганого?

ЩОДО МАФІВ, ЯКІ РОСТУТЬ 
В МІСТІ, ЯК ГРИБИ. НОЧАМИ
...Доречі. Про ТОВ «ВІТЕК М», 

яке виграло джек-пот щодо зе-
мельної ділянки під грандіозний 
МАФ неподалеку від пл. Шевчен-
ка. Який, між іншим, з’явився там 
за одну ніч. Якраз на цьому місці  
раніше стояв овочевий кіоск під-
приємця О. Малаховської. Який її 
заставили прибрати. Бо ж тут — 
серйозні люди...

ТОж, В. Іванець та В. Ткачук 
скинулись по 100 тис. грн. до 
статутного фонду товариства та 
зареєстрували його 29.08.2016 р.  

Директором став В. Іванець  — з 
22.08.2016 р. 

Види діяльності.
Роздрібна торгівля в не-

спеціалізованих магазинах пере-
важно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими вироба-
ми (основний);

Окрім того: інші будівельно-мон-
тажні роботи, інші спеціалізовані 
будівельні роботи, технічне об-
слуговування та ремонт авто-
транспортних засобів,  роздрібна 
торгівля деталями та приладдям 
для автотранспортних засобів, 
неспеціалізована оптова торгів-
ля, інші види роздрібної торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах, ре-
кламні агентства, посередництво 
в розміщенні реклами в засобах 
масової інформації, дослідження 
кон’юнктури ринку та виявлення 
громадської думки, будівництво 
житлових і нежитлових будівель.

Ну, і головне питання — чому, 
саме, В. Ткачук? Підозрюю, що 

наша думка з цього приводу буде 
не просто відрізнятися від думки 
О. Момота, а прямо їй протирі-
чити. «Тому, що він звернувся, 
окрім цього підприємства ніхто 
не звертався!», — відповів на це 
питання міський голова на остан-
ній сесії.

Тому, що він — член виконко-
му, пояснюємо ми. Нехай тепер 
спробує проявити принциповість 
в будь-якому питанні, яке роз-
глядає виконком. А виконком, до 
речі, розглядає дуже багато над-
важливих для мера і його коман-
ди питань. Пов’язаних, в першу 
чергу, з розподілом коштів. І дуже 
важливо, щоб кожен член цього 
«міського уряду» голосував, як 
потрібно, не задавав зайвих пи-
тань, і не розповідав нікому нічо-
го зайвого. 

...МАФи для нашого міського 
голови останнім часом стали та-
кою собі паличкою-виручалоч-
кою, за допомогою якої він легко 
приручає будь-кого, хто проявляє 
природне бажання розібратися в 
тому, що діється в місті. Звичай-
но, тут справа не лише в самому 
мері, а й у тих, хто тільки й чекає, 
коли його куплять. Коли йому 
щось запропонують в обмін на 
підняту без зайвих питань руку 
чи на мовчання. Бо ж «потрібно ж 
якось жити». А кіоск — це надій-
ний шматок хліба. Та ще й з мас-
лом. От і ростуть останнім часом 
МАФи в нашому місті, неначе гри-
би після дощу. Які законно, а які 
й не законно. Ті, що не законно, 
без відома мера (ви в це вірите?) 
мер обіцяє «негайно і обов’язко-
во знести», але потім про свої 
обіцянки, чомусь, забуває. І кіоск, 
незабаром, відкривається, а зго-
дом і «узаконюється». Виконко-
мом, звичайно. Бо ж виконком... 
Ну, ви, думаю, зрозуміли.

Отак і живемо. 
 В. Борзовець 

На знімках:
зверху — кіоск, що з’явився 

на вул. Кургузова «з дозволу В. 
Сардака», як заявили робітни-
ки, які його встановили;

внизу зліва —  кіоск біля зе-
мельної ділянки, де ведеться 
будівництво ЖК «Борисо-Гліб-
ський», який, за словами О. 
Момота на останній сесії, був 
встановлений незаконно і буде 
«негайно знесений», однак 
стоїть уже два тижні після цьо-
го;

внизу справа — ще один 
кіоск з’явився кілька днів тому 
біля недобудованої будівлі са-
непідем станції. 

Кажуть — для ритуальних 
послуг. 

(Продовження теми — 
в наступному номері)

Поздровляємо!
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 Депутати послухали виступ Г. Даниленко про свавілля
і... тут же дозволили ПрАТ «Вишгородсільрибгосп»

(Продовження. 
Початок на стор. 3)

Сесія міськради

Ви ж тут не власник цього міста.. 
Не хазяїн... Що за... Що ви собі 
дозволяєте? Виходить депутат, а 
ви  тут... ухмиляєтесь?

О. Момот:
— Мені це смішно!..
О. Семенов:
— А мені ні! Ви подивіться на 

себе всі! І згадайте хто ви нас-
правді! Смішно!.. Значить, я хочу 
сказати: це дійсно недостойно! 
Тому, що... Як це так? Є вибрані 
депутати... Яких ми запрошуємо 
і з якими ми вирішуємо якісь пи-
тання... А деяким, навіть, не пові-
домили! Справа в тому, що ви не 
на свій особистий день народ-
ження запрошуєте. Ви запрошує-
те на два роки депутатства. Що 
це за вибірковий підхід такий? В 
мене, чесно, таке враження, що 
ви десь відірвалися, що ви не 
розумієте... Ви від мене відріз-
няєтесь тільки тим, що ви зараз 
сидите в цьому кріслі... Але, на 
превеликий жаль, повноваження 
цього крісла ви використовуєте 
не в тому напрямку. Який вам до-
ручали люди!     

На це відреагував О. Баланюк, 
викрикнувши з місця: 

— Это сейчас ты такой сме-
лый, а в прошлой каденции си-
дел и молчал! 

О. Семенов:
— Я молчал?!
Під час цієї перепалки О. Мо-

мот пригрозив, що зробить пере-
рву, поки всі не заспокояться. 

Всі заспокоїлись. Але тут підня-
ла руку В. Парчук. Однак, О. Мо-
мот їй слова не дав, зауваживши, 
що «ми вже тут годину сидимо, а 
до порядку денного, ще, навіть, 
не приступили».  

А В. Парчук, як з’ясувалося, 
хотіла лише запропонувати ви-
нести на обговорення проект 
рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради «Про ство-
рення земельної комісії». Про 
що й повідомила, коли мова зай-
шла про зміни та доповнення до 
до порядку денного. І пояснила, 
що, оскільки три члени земель-
ної комісії з восьми складають 
повноваження (Ю. Городиський, 
М. Макаренко, А. Сербін), а ще 
один, — О. Поліщук, — не часто 
приходить на її засідання, комісія 
не може працювати. Отже, по-
просила перевести її з «бюджет-
ної» комісії до «земельної». На 
що О. Момот поцікавився: «І хто 
ж тоді залишиться в «бюджетній» 
комісії наперендодні прийняття 
бюджету на 2018-й рік?».

У відповідь В. Парчук заявила:
— Я розумію, Олексію Вікторо-

вичу, що вам потрібні всі «одо-
брямс», але так не буде. 

 На що О. Момот відповів: «Ша-
новні колеги, я вас прошу,  якщо 
будете так продовжувати перехо-
дити на особистості особисто до 
мене, я почну робити теж саме. 
Ну, повірте мені!».

В. Парчук зауважила: «Так ви й 
робите!».

О. Момот, в свою чергу, від-
повів: «Повірте, я цього не ро-
блю. Коли я почну це робить, ви 
це відчуєте... Мені не треба... 
«одобрямс». Перше. Суто про-
цедурно ми можемо це питання 

розглянути тільки на сесії 14-го 
числа. Зайдуть нові депутати... 
Тому, що зараз це розглядати... 
Ще не виключивши тих депу-
татів... З юридичної точку зору 
невірно й некоректно. Приймемо 
на наступній сесії, коли зайдуть 
нові депутати, отоді ми з вами це 
питання й обговоримо...». 

Міського голову підтримала Т. 
Бражнікова, але В. Парчук з ними 
не погодилася. 

В. Виговський запропонував 
проект рішення про скасування 
рішення виконкому про встанов-
лення білборду біля ТРЦ «Сяй-
во».

Окрім того, Т. Бражнікова пові-
домила, що автори хочуть зняти 
проекти рішень №24, а доповни-
ти порядок денний пропонуєть-
ся проектами рішень «Про за-
твердження документації із 
землеустрою щодо інвентариза-
ції земельної ділянки Коваленко 
Ю. А.» і «Про внесення змін до рі-
шення Вишгородської міськради 
№18/46 від 18 жовтня 2016 р.».

Що стосується образи В. Ви-
говського та О. Семенова на те, 
що О. Момот не запросив їх  на 
депутатське святкування в клуб 
«Собі»... Просто ці депутати го-
ворять з О. Момотом різними мо-
вами. Якщо В. Решетняк, в силу 
освіти, інтелігентності й життєво-
го досвіду розумів, що просто 
непристойно не запросити всіх 
депутатів на святкування їх дня, 
то О. Момот цього просто не ро-
зуміє. В нього — своя система 
цінностей, яка відрізняється не 
лише від загальнолюдської, а, 
навіть, від так званої «зграйної». 
Справа в тому, що він не просто 
не любить «інакомислія», тих, 
хто не поділяє його думку. Він їх 
просто ненавидить і не вважає за 
людей. Це — другий бік його пси-
хотипу (див. стор. 4), продовжен-
ня його роздутого самолюбства 
та чи то вроджених, чи то прид-
баних комплексів. І не потрібно 
цьому дивуватися.  

ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ... 
БЕЗ ЖОДНОГО ДЕПУТАТА

...Третє питання порядку ден-
ного (Проект рішення «Про за-
слуховування звіту голови 
тимчасової комісії, створеної 
розпорядженням міського го-
лови від 23 червня 2017 року 
№ 95» доповідав О. Рачинський. 
На запит депутата Т. Бражніко-
вої була створена тимчасова 
комісія по розгляду ситуації, яка 
склалася на земельних ділян-
ках в мікрорайоні ГАЕС завдяки 
хазяйнуванню там підприємця 
М. Коваля. Комісія, як повідомив 
доповідач, виїхала на місце, об-
стежила 9 земельних ділянок і 
з’ясувала, що там знаходяться:

— дві ділянки з цільовим при-
значенням під багатоповерхову 
житлову забудову;

— 4 ділянки з цільовим призна-
ченням під житлову забудову;

— 4 ділянки з цільовим призна-
ченням під ОСГ.

В комісії були представлені жи-
телі ГАЕС І. Беркун і М. Климен-
ко.

Комісія з’ясувала, що «на місці 
багатоповерхової, житлової за-
будови та ОСГ стоїть багатопо-

верхова будівля, яка використо-
вується як гуртожиток, цільове 
призначення зроблене за рішен-
ням суду, земельна ділянка, на 
якій стоїть спецтехніка і переб-
уває у власності Я. Коломієць, 
в якої було відібране пояснення 
щодо використання земельної 
ділянки, а, також, надані дві про-
позиції щодо усунення цих по-
рушень. Перша — або змінити 
цільове призначення з ОСГ на 
землі транспорту і зв’язку, або 
прибрати техніку із значної части-
ни земельної ділянки. Також були 
обстежені ще 4 ділянки під ОСГ. 
Там порушень немає, бо там ста-
вочок і домашня птиця». 

В. Виговський у виступі заува-
жив, що жоден депутат не брав 
участь у роботі цієї комісії, а це 
(цитую): «...абсолютно недопу-
стимо. Прийшов Олексій, Світ-
лана з юридичного відділу і два 
мешканця мікрорайону. Але ж 
комісія депутатська! А те, що ми 
почули... Ну... Так кричущі ж по-
рушення, розумієте... Там не має 
добросусідства з тими людьми, 
що живуть поряд. Так що, або 
давайте послухаємо ще інших 
членів комісії, або... Ну, моя про-
позиція така: створити комісію 
з депутатів, хай вони пройдуть, 
побачать ці всі дошки, все те, 
що біля дороги знаходиться, не-
законно, тому, що 32 метри має 
бути, це — дорога державного 
значення, вона обслуговується 
обласним державним дорожним 
управлінням. Бардак сплошнєй-
ший! А ми тут так м’яко це вже 
завернули і прикриваємо всю цю 
корупційну діяльність! Це все, що 
я можу сказать... 

Моя пропозиція така: давайте 
нову комісію створимо з депу-
татів, хай вони це все пройдуть, 
напишуть це все діло, подамо в 
прокуратуру, кругом. Ці всі спра-
ви».

Т. Бражнікова зауважила, що у 
в проекті рішення зазначено пер-
ше — заслухати звіт та визнати 
роботу комісію завершеною або 

не завершеною. І запропонувала  
В. Виговському: «Якщо у вас є 
пропозиція долучитись до робо-
ти цієї комісії, ми можемо просто 
продовжити роботу комісії. І на-
дати вам матеріали перевірок. 
Але в мене інше питання. Пред-
ставники громадськості, які є жи-
телями мікрорайону, вони брали 
участь?».     

Мешканець ГАЕС І. Беркун за-
пропонував скасувати приватну 
власність на ділянку (під ОСГ, де 
М. Коваль влаштував зберігання 
та продаж будматеріалів) в зв’яз-
ку з її використанням не за цільо-
вим призначенням. 

А от як на це відреагував О. 
Момот (цитую):

— Депутати вже не першу ка-
денцію тут сидять і прекрасно 
знають, як створюються комісії. 
Письмова заява на стіл! Так про-
сто на сесії встати і сказати «А, 
давайте!...». Не давайте. Давай-
те працювати згідно регламенту. 
Подавайте заяву, зараз голосує-
мо продовжити роботу комісії 
згідно поданих заяв, я своїм 
розпорядженням включу всіх, хто 
бажає... Це ж не питання. По-дру-
ге, скасувати рішення міської 
ради... ми не маємо права. Це 
може зробити лише суд. 

Тоді І. Беркун запропонував 
звернутися до суду.    

На що О. Момот зауважив:
— Перед зверненням до суду 

нам треба висновок комісії! По 
результатам роботи комісії на-
дається якийсь термін по усунен-
ню... Ну... Якщо вона не усуне, це 
вже буде інша розмова. Все. Да-
вайте тоді... Пропонується прий-
няти звіт до уваги і... продовжити 
роботу комісії, включивши... де-
путатів.

Т. Бражнікова запропонува-
ла депутатам, бажаючим взяти 
участь у роботі комісії до кінця 
наступного тижня подати від-
повідні заяви.  

За запропонований проект рі-
шення проголосувало 25 депу-
татів.

ОБГОВОРЕННЯ БУЛО 
БУРХЛИВИМ. АЛЕ ГОЛОСІВ 

ДЛЯ СКАСУВАННЯ 
ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ МАФУ
ТОВ «ВІТЕК М» НЕ ВИСТАЧИЛО

Щодо проекту рішення «Про 
скасування п. 4 рішення викон-
кому від 18.05.2017 р. №156» 
(питання №6 порядку денного) 
доповідав його автор С. Жадан 
(цитую): «Я вже на тій сесії до-
повідав, коротенько повторюсь 
і скажу, що «Вітек  М» — це ці 
славнозвісні МАФи, які за ніч 
стали біля АТБ... В свій час ми з 
вами... голосували... Там стояли 
овочі, ще якісь лотки... Нам ска-
зали: давайте, там жіночка якась 
стоїть, ми її легалізуємо. Ми ска-
зали — добре, нехай, вона вже 
там багато років стояла. Під цим 
соусом нам все це подавалося, 
ми за це проголосували, власне 
кажучи, а потім вийшло так, що 
надали рішення на встановлен-
ня МАФів зовсім іншій людині. 
Абсолютно іншій. Тому, або ми 
так і далі продовжуємо щоб нас 
пошивали в дурні, депутатський 
корпус, або голосуємо за це рі-
шення, щоб людині, в якої, прак-
тично, відібрали право роботи 
підприємця, а це, повторююсь, 
не депутат, не член виконкому, 
не хтось, а просто підприємець...

То, може, давайте ми дамо 
свободу дій підприємцям, нехай 
вони нормально в нашому місті 
працюють і не думають, що тут 
всі «беспрєдєльщики» і захища-
ють тільки власні інтереси.

О. Семенов з цього приводу:
— Я знову за ці МАФи. На 

Кургузова буквально кілька днів 
тому. Піднімаюсь — знову кіоск 
стоїть. Там уже їх три. Був спо-
чатку один. В мене запитання: 
хто дає ці дозволи? Я депутат 
на цьому окрузі. Чому мене ніхто 
не ставить до відома? Що це за 
практика? В нас є хазяїн в місті? 
В плані розпорядника? Чи нема? 
Друге питання. Напроти Білого 
дому ось тут. Біля ігрових авто-
матів. Вчора знову, дивлюся — 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д. 
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Полищук О. Г.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Черняхівський О. А.
Шока А. М.
Шубка В. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 

Результати поіменного 
голосування на 31-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про скасування п. 4 рішення 

виконкому міської ради 
від 18.05.2017 року №156 
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ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять перша сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

30 листопада 2017 р.                                                                                         №31/6

Про скасування п. 4 рішення Виконавчого комітету
Вишгородської міської ради від 18.05.2017 р. №156

Відповідно до п.9 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», та у зв’язку з численними порушеннями норм Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Винагороді, 
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради від 06.09.2016 року № 15/6 
(зі змінами та доповненнями), Вишгородська міська рада Київської області, ВИРІ-
ШИЛА:

1. Скасувати п. 4 ч. 1 рішення Виконавчого комітету Вишгородської місь-
кої ради від 18.05.2017 року № 156 «Про погодження місць розташування тимча-
сових споруд».

2. Доручити директору КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської місь-
кої ради провести демонтаж споруди та фундаменту, зазначеної в п. 4 ч. 1 рішення 
Виконавчого комітету’ Вишгородської міської ради від 18.05.2017 року№ 156 до 
31.11.2017 р.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її 
виконавчого комітету.

Міський голова                                                                   О. Момот



 енави

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

Мой город...
№13(312), вторник, 12 декабря 2017 г. 7

забудовників, затвердили схему розміщення МАФів
розпочати оформлення 3 га землі в оренду на 49 років
стоїть якийсь кіоск. Будинок біля 
базару. «Ванда». Знову стоїть 
якийсь кіоск. Я хочу чути: є влада 
чи нема? Чи ми влада чи ні? Тому, 
що виходила Галина Василівна... 
Вона говорить про дуже жахливі 
речі, вона звертається до де-
путатів і каже: «Шановні! Ваша 
каденція губить цей город! А ми 
вже так звикли, що вже не реа-
гуємо! Той на телефоні, той ще 
щось... Я підтримую скасування 
цієї схеми. Тому, що під цю схе-
му іде повний «беспрєдєл». Ви 
подивіться скільки розмов про ці 
кіоски. Кожен приходить: «Да вы 
уже оборзели. Да когда вы уже 
нажретесь?». Оце такі розмови.   
Льоша, вони тебе теж стосують-
ся. Ти не стинай плечима, що ти 
тут не при чому. 

О. Момот:
— Я вам доповідаю: з приводу 

кіоска біля гральних автоматів. В 
то й же день без десяти десять 
я його побачив, зранку, коли їхав 
на роботу, якось не звернув ува-
гу.., за 10 хвилин було зібране 
екстрене засідання виконкому і 
прийняте рішення про його де-
монтаж. На жаль, у нас немає 
зараз такої техніки і ми не знали, 
навіть, хто це. Обдзвонили всіх, 
кого можна.  

О. Семенов:
— А це все тому, що повна без-

наказаность! Можна ставить!
О. Момот:
— Ну, що, мені його... спалити 

піти чи що?
О. Семенов:
— Не допускати тих, які вже 

стоять! Бо це карт-бланш усім 
остальним! По Кургузова пояс-
ніть!

О. Момот:
— Ну, чекайте, ви... І там прий-

нято рішення про демонтаж! 
Павільйон, який, під ремонт взут-
тя... Стоїть на Кургузова, 3... Це 
не вирішується на сесії, він є в 
схемі! Ну, які питання? Що ви 
апелюєте особисто до Льоші?

О. Семенов:
— Та я в якій схемі? Це вже 

третій і сказали, що буде ще низ-
ка!  

О. Момот:
— Ще вісім!
О. Семенов:
— Ну, я не знаю скільки...
О. Момот:
— Я пожартував... Вибачаюсь. 

По пані Червяківській, там, біля 
«Ванди»... Ну, те ж саме... Тут же 
доповідали на минулій сесії, що в 
неї там випічка якась... Ви ж, де-
путати, за це голосували! Може 
ви не на всі сесії просто ходите...

О. Семенов: 
— Я на всі ходжу...
О. Момот:
— Останнім часом. Але — не 

на всі!
Г. Даниленко (із залу):
— Я до вас зверталася 3 рази, 

поясніть, будь ласка, чому ви 
мені відмовили?

О. Момот:
— Це до мене особисто питан-

ня чи до депутатського корпусу? 
Г. Даниленко:
— До вас! Бо ви це все ор-

ганізували... 
О. Момот:
— Галино Василівно, ви бачи-

те, що відбувається в залі! По-

кажіть мені пальцем хоч одного 
підконтрольного мені депутата!

 Г. Даниленко:
— Олексій Вікторович, всі пре-

красно знають!..
О. Момот:
— Все! Якщо всі прекрасно зна-

ють, тоді немає про що говорити!
О. Ростовський:
— Олексій Вікторович, колеги, 

шановні присутні! Стосовно теж 
МАФів. Там дійсно, в мене теж 
на окрузі є питання, не знаю коли 
воно... Тому, що люди не встигли 
підготуватися, теж колективне 
звернення, вже воно надійшло 
на адміністрацію... Потім я теж 
дізнався, що на провулку Квітне-
вому, ЖК «Французький квартал» 
буде встановлено ряд МАФів, 
займалися і Тютюнник, і Жадан, 
і Владислав Дулапчій цим питан-
ням, там, і збирали ці підписи... 
Але ж як депутат я зовсім не знав 
цього. І, я не знаю, може теж буду 
вносити проект рішення про ска-
сування рішення виконкому... А 
дійсно, я не знав, що там... вста-
новлюється чи погоджується, чи 
якось... Може на засідання вико-
навчого комітету якось запрошу-
вати колег-депутатів на розгляд 
цих питань? Або доводити до 
відома... А я буду намагатися на 
окрузі збирати збори, там, якось 
пояснювати...

О. Момот:  
— Олексій, я зрозумів. Скажи 

мені, будь ласка... Дай мені від-
повідь на два питання. Ти був 
на сесії, коли затверджувалася 
схема розміщення тимчасових 
споруд?

О. Ростовський:
— Так.
О. Момот:
— Ти дивився те місце? Ти ба-

чив там його? І рішення викон-
кому на сьогоднішній день... З 
них ніхто не робить таємниці, як 
це було. Всім депутатам розси-
лаються всі рішення виконкому. 
Проекти. І третє. Ніхто ж не забо-
роняє. Є якісь обурення мешкан-
ців, є якісь... ще щось... Готуйте 
проект, подавайте...

 О. Ростовський:
— Рішення я получал на почту, 

за то я голосовал, все, я озна-
камливаюсь заранее, и, поверьте 
мне, я не бездействующий...

О. Момот:
— Чому тоді тільки на цій стадії, 

коли рішення вже прийняте...
 О. Ростовський:
— Коли рішення приходить, та 

нету схем размещений, в количе-

стве, в метрах квадратных, там 
есть фамилия, имя и где-то так 
ставится...

С. Жадан:
— И за один день. Все.
  О. Момот:
— Все. Давайте...
М. Підвисоцький:
— Я теж отримав це рішення 

(по Кургузова — авт.). Там про-
блема в чому. Основна. Що ці 
МАФи розміщуються на пішохід-
ному переході, по якому люди 
спускаються до транспорту місь-
кого... І діти, які йдуть до школи. 
І коли там ці МАФи розмістили,  
люди просто ходять по проїзжій 
частині...  Це небезпечно. Тому 
прохання до вас звідти ці МАФи 
прибрати. 

Після цього до мікрофону вий-
шла молода жінка, як з’ясува-
лося — приватний підприємець 
Олена Малаховська. 

— Я — приватний підприємець, 
який працює...

Звертаючись до О. Момота:
— Олексій Вікторович, в мене 

є приватне підприємництво, я 
— фізична особа-підприємець, 
мешкаю в цьому місті уже 13 
років, мої діти теж тут народили-
ся, я хочу сказати одне. Що на 
цьому місці, де я працювала... 
на розі, там біля АТБ, овочі-фрук-
ти... З того часу, яку я почала 
свою підприємницьку діяльність,  
я ходила до міського голови, що 
мені дали дозвіл на роботу....

Два роки тому, коли була інвен-
таризація всіх цих мафів, мені 
сказали зробити от такий па-
спорт прив’язки до того місця, де 
стоїть кіоск, а потім по телефону 
сказали убраться. Тепер я стою 
над дорогою. От вся моя історія.  

А. Тютюнник:
— Казали, що вам нове місце 

дали. На базарі.
О. Малаховська:
— Базара як такого немає, міс-

ця немає... Я працюю під забо-
ром.

О. Момот: 
— Ви працювали з дозвільни-

ми документами? З якими? У вас 
був паспорт прив’язки?

 О. Малаховська:
— Ні, мене зобов’язали його 

розробить. Я заплатила гроші і 
його розробила...

О. Момот: 
— У вас скільки було ад-

міністративних штрафів? З при-
писами?

О. Малаховська:
— Ні одного.

О. Момот: 
— Стефанівський вам  не випи-

сував і на комісії ви не були?
У вас був паспорт прив’язки?
О. Малаховська:
— В мене є...
О. Момот: 
— Досить!
О. Малаховська:
— Чекайте...
О. Момот: 
— Я чекаю...
О. Малаховська:
— Кожен рік я поновлювала до-

звіл... режим роботи.
 О. Момот: 
— Ви поновлювали режим ро-

боти ФОПа. Ви розумієте, що ре-
жим роботи дається, коли у вас є 
паспорт прв’язки під конкретний 
об’єкт. Потім йому дається режим 
роботи...

 О. Малаховська:
— Почекайте, я зверталася до 

вас багато раз. Ви казали мені, 
що коли буде прийнятий план 
міста, мені виділять місце...

О. Момот: 
— Ми почули вашу позицію, 

присядьте, будь ласка...
О. Малаховська:
— Ми прив’язку зробили. А по-

тім нам сказали убраться.
Потім до мікрофону вийшов І. 

Лісник і почав пояснювати, що 
те, що встановив В. Ткачук не є 
МАФом, оскільки встановлено на 
фундаменті. О. Момот у відповідь 
звинуватив І. Лісника в тому, що 
він поганий архітектор і, навіть, 
не знає, що таке фундамент.  

М. Кравченко з місця запропо-
нував закінчити дебати і «голосу-
вать». 

Однак, незважаючи на спротив 
міського голови і пропозицію М. 
Кравченка, М. Підвисоцький по-
просив О. Момота «відповісти на 
одне просте питання: чому під-
приємців, які працювали на цьо-
му місці, вигнали і його віддали 
іншому підприємцю?». 

Знаєте, що відповів на це О. 

Кіоск О. Малаховської. Який спочатку попросили посунути 
трохи вбік, щоб звільнити місце для В. Ткачука, а зараз пропо-
нують взагалі прибрати...

Момот? Цитую: «Не приймало-
ся це рішення під когось! Схема, 
взагалі, не приймається під ко-
гось! Визначається місце! Все! 
Коли була прийнята схема, було 
звернення підприємства надати 
дозвіл! Вони звернулися одні піс-
ля прийняття схеми. Інших заяв 
не було!».

Залишається, лише, заува-
жити, що жоден з депутатів за 
весь час обговорення жодного 
разу не назвав підприємство, 
якому надали цю земельну 
(«Вітек М»), а тим паче, прізви-
ще В. Ткачука. 

...Що стосується обговорення, 
то на цьому откровенні О. Момо-
та воно й закінчилося. І, лише, 
при обговоренні проекту рішен-
ня «Про затвердження змін до 
комплексної схеми розміщен-
ня тимчасових споруд... для 
провадження підприємниць-
кої діяльності...» (п. 17 пордку 
денного) А. Тютюнник, все таки, 
запропонував на цій же ділян-
ці передбачити місця О. Мала-
ховської та Г. Даниленко. Однак, 
депутати його не підтримали. По-
казати поіменне голосування по 
цьому пункту неможливо: воно 
на офіційному сайті міськради 
відсутнє...

Зате, шановні читачі, ви мо-
жете побачити хто не підтримав 
проект рішення С. Жадана (стор. 
6 внизу). І — зробити висновки. 

ДЛЯ ЧОГО ПРАТ 
«ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП» 

ТРИ ГЕКТАРИ В ОРЕНДУ 
НА 49 РОКІВ?

Під номером 46 порядку 
денного розглядався проект 
рішення «Про надання дозво-
лу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 
ПрАТ «Вишгородсільрибгосп».

Здавалося б — проект як про-
ект, ну, вирішило підприємство 

Закінчення на стор. 8

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять перша сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я 
30 листопада 2017 р.                                                                                         №31/6
Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду
ПрАТ «Вишгородсільрибгосп»

Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства «Вишгород-
сільрибгосп»та інші подані документи. відповідно до ст.ст. 12,120,123,124, 134 Зе-
мельного кодексу України, п. 34 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ВИЛІГОРОДСІЛЬРИБГОСП» на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 2,8342 га. розташованої у м. Вишгород, вул. Київська. 
10 під розміщення та експлуатації існуючого майнового комплексу, для укладення 
договору оренди даної земельної ділянки терміном на 49 рогів.

2. ПрАТ «Вишгородальрибгосп» укласти договір на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки з землевпорядною організацією, яка 
має відповідну ліцензію на їх виконання. Документацію із землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки погодити із відповідними органами в порядку передба-
ченому ст.ст. 123,186 Земельного кодексу України. Відділу містобудування та архі-
тектури Вишгородської районної державної адміністрації, територіальним органам 
Держгеокадастру та постійній комісії з питань регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища виконати вимоги ст. 123,ст.186-1 
Земельного кодексу України...

3. Взяти до відома, що розробка проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки не дає права на її використання до встановлення меж цієї ділянки 
в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його 
державної реєстрації.

4. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань ре-
гулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова                                                                   О. Момот
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 3, 6-7)

Сесія міськради

Блюдо из фарша на скорую руку

Футбол
Депутати послухали виступ Г. Даниленко про свавілля 
забудовників, затвердили схему розміщення МАФів 
і... тут же дозволили ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» 
розпочати оформлення 3 га землі в оренду на 49 років

орендувати на 49 років земельну 
ділянку, де, правда, рибою вже 
років зо двадцять і не пахне... 
Все, що хочеш, є — пилорама, 
торгові точки,  склади, якісь при-
ватні підприємства є, а риби — 
немає. А мова, між іншим, йде 
про три гектари землі. Практич-
но, в центрі міста...

Звичайно, хотілося б почути 
живу дискусію серед депутатів, 
за участю громадськості, звичай-
но, про те, а що ж там буде, на 
цих трьох гектарах завтра? Адже 
місто вже зараз просто зади-
хається від нестачі дитсадочків 
і шкіл, не справляються з пото-
ком пацієнтів районна лікарня 
та поліклініка, немає жодного кі-
нотеатру, не кажучи вже про те-
атр, жодного спеціального серед-
нього закладу освіти, не кажучи 
вже про виш... Коротше кажучи 
— чого б лише не можна було по-
будувати на цих трьох гектарах!

Але — ніяких дискусій. Жодно-
го обговорення. 

Зате, як нам стало відомо, пе-
ред сесією голова депутатської 
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку С. Пінчук живо цікавився 
в депутатів як саме вони будуть 
голосувати по цьому питанню. І 
дуже, ну, дуже просив його під-
тримати. І, як бачите, немало на-
ших з вами обранців пішло йому 
назустріч: О. Баланюк, В. Ви-
говський, О. Клавдієнко, Ю. Ко-
лодзян, Д. Корнійчук, В. Костю-
ченко, М. Кравченко, О. Кучмій, 
М. Мельник, М. Підвисоцький, 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Виговський В. П.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д. 
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я. 
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Черняхівський О. А.
Шока А. М.
Шубка В. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
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Результати поіменного 
голосування на 31-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду 

ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» 
(на 49 років) 

сам С. Пінчук, О. Поліщук, Ю. 
Попов, Б. Руденок, В. Сардак, О. 
Семенов, А. Шока, В. Шубка і, 
звичайно ж, сам О. Момот.     

Все стало на свої місця, коли 
ми відкрили публічну кадастро-
ву карту України і поцікавилися 
цільовим призначенням цієї зе-
мельної ділянки. Ви вже здогада-
лися, шановні читачі? Правиль-
но. Це має бути щось пов’язане з 
житловою забудовою. Ніщо інше, 
просто, в принципі не здатне так 
зацікавити керівництво міста.

Тож, як і очікувалося, в пункті 
«цільове призначення» земель-
ної ділянки, про яку йдеться, 
було записано: «02.07. Для іншої 
житлової забудови».

Це означає, що, як тільки буде 
закінчено оформлення договору 
оренди цієї земельної ділянки 
на 49 років, почнеться її забудо-
ва черговим ЖК (житловим ком-
плексом). В якій, найвірогідніше, 
візмуть участь всі зацікавлені 
сторони — від міського голови 

до  окремих депутатів, що чесно 
віддали свій голос «за» цей пре-
красний проект...

Лише не потрібно думати, що 
хтось комусь буде банально за-
носити гроші. Бо це — вчорашній 
день в сьогоднішньому, наскрізь 
антикорупційному і антихабарни-
цькому сьогоденні.

Хтось із забудовників, напри-
клад, забудовник С. Пінчук до-
бряче допоможе місту (читай 
— міському голові) в проведенні 
чогось. Чи, скажемо, в придбанні. 
Теж чогось.

Комусь із депутатів інші депу-
тати теж допоможуть позитивним 
голосуванням. 

Хтось із працівників аппарату 
виконкому продасть стару квар-
тиру і купить нову. Трохи дорожчу.

Хтось... Коротше кажучи, 
варіантів — купа. І ніяке НАБУ чи 
НАЗК, чи ГПУ не підкопається. 

Бо, як і раніше, рука руку миє. 
Лише — по новому...  

В. Борзовець
Від редакції
Звичайно, ми не мали ніякої можливості розповісти про роз-

гляд всіх проектів рішень, що були прийняті або не прийняті 
на цій сесії. Тож, вибрали найцікавіші. Втім, тим, хто цікавить-
ся, можна подивитися відеозапис запис сесії в ютуб через 
сторінку нашої газети в Facebook (https://www.facebook.com/
gazetanasamomdele/).

Що стосується розглянутих нами питань — спроби С. Жада-
на скасувати рішення виконкому по ТОВ «Вітек М», спроби А. 
Тютюнника «вибити» місце біля МАФу цього товариства для 
підприємців О. Малаховської та Г. Даниленко, переможно-пози-
тивного голосування щодо виділення в оренду ПрАТ «Вишго-
родсільрибгосп» 3-х га на 49 років... Тут, як бачите, все — на 
користь купки людей, які є депутатською більшістю, але не на 
користь мешканців міста. Оскільки, як це не дивно, інтереси де-
путатської більшості не те, що не співпадають з інтересами гро-
мади, а, навпаки, протирічать один одним. Отака, на жаль, наша 
сьогоднішня дійсність. 

В той же час, не варто переоцінювати можливості нашої депу-
татської більшості загалом і її окремих членів зокрема. Вони, як 
відомо, самі по собі мало що вирішують і мало що можуть. А, 
от, разом зі своїм керманичем і духовним батьком О. Момотом 
—  зовсім інша справа. Тут можна дуже багато. Від покращення 
власного добробуту і до покращення добробуту найближчих 
родичів і друзів. Заради чого, власне, вони й прийшли у міську 
раду. Ну, а що тут, дійсно, поганого? Вони ж обіцяли виборцям  
покращення? Обіцяли. А хіба члени їх сімей, їх родичі, куми, 
свати і друзі не є виборцями? Є, звичайно. Окрім того, вони ж 
не обіцяли покращення всім виборцям. Чи кожному. Не обіцяли.  
Тож, як вийшло, так і вийшло. Поки що вийшло лише тим, хто 
найближче. Всім іншім доведеться почекати. Просто не виста-
чило часу і сил. Руки, як то кажуть, не дійшли...

А, от, якщо ще раз оберете, тоді, звичайно, шанси всіх інших 
виборців значно підвищуються. Значно. Так що, думайте, ша-
новні. Оберемо цю депутатську більшість знову? А, раптом, піс-
ля цього комусь пощастить?..

Підсумкова таблиця чемпіонату Вишгородського р-ну 
з футболу сезону 2017 року  

Перша ліга
№

1
2
3
4
5
6
7

Назва команди

«Енергетик» м. Вишгород
«КДЮСШ» м. Вишгород

«Темп» с. Димер
«Кристал» м. Іванків

«Динамо КВПУ» с. Катюжанка
«Межигір’я-2» с. Нові Петрівці

«Дніпро» с. Лебедівка

к-сть
ігор
12
12
12
12
12
12
12

з-п
м’ячі
52-29
31-16
42-23
38-35
22-43
24-39
21-45

о

27
25
24
22
10
8
6

м

1
2
3
4
5
6
7

Підсумкова таблиця чемпіонату Вишгородського р-ну 
з футболу сезону 2017 року  

Вища ліга
№

1
2
3
4
5
6
7

Назва команди

«Лісовичі» с. Лісовичі
«СНД» с. Нижча Дубечня

«Нептун» с. Старі Петрівці
«Межигір’я» с. Нові Петрівці

«Штурм» с. Катюжанка
«Десна» с. Пірново
«Лютіж» с. Лютіж

к-сть
ігор
12
12
12
12
12
12
12

з-п
м’ячі
29-4
27-16
29-24
20-18
24-39
17-16
13-42

о

34
24
18
18
12
7
7

м

1
2
3
4
5
6
7

Комітет  з проведення змагань

Комітет  з проведення змагань

ИНГРЕДИЕНТЫ:
— 200 г мясного фарша;
— 500 г картофел;я
— 150 г риса;
— 1 морковь;
— 0,5 луковицы;
— 200 мл воды;
— 1 ст. л. томатной пасты;
— 2 ст. л. растительного 

масла;
— 2 ст. л. сметаны;
— 50 г твердого сыра;
— соль, пеции по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сварите до полуготовности 

рис. Натрите морковь и мелко 
нарежьте лук. Обжарьте овощи 
на сковородке.

Смешайте рис и зажарку с 
фаршем. Из полученной массы 
сделайте небольшие шарики ди-
аметром приблизительно 4 сан-
тиметра.

Нарежьте картофель кружочка-
ми.

Смажьте форму растительным 
маслом. Выложите картофель и 
шарики из фарша в виде цветка 
или как душа пожелает. Запекай-
те в духовке 20 минут при 180 
градусах.

Тем временем приготовьте за-
ливку. Для этого смешайте сме-
тану, воду, томатную пасту, соль, 
специи. 

Залейте этой смесью заготов-
ку и оставь в духовке еще на 15 
минут.

По истечении 15 минут посыпь 
запеканку тертым твердым сы-
ром и отправь в духовку еще на 
5 минут, чтобы сыр полностью 
расплавился.

Перед подачей на стол укра-
сить блюдо зеленью. Приятного 
аппетита!

Смачного!

Кава рятує життя. Це з’ясували дослідники з британського 
Саут-гемптона. Вони дослідили понад 20 тис медичних карт па-
цієнтів.

Кава рятує життя – науковці

Ті, хто регулярно п’є каву, мен-
ше ризикує мати серцеві хвороби 
у літньому віці. Кофеїн підвищує 
тиск, змушуючи серце працюва-
ти швидше.

М’язи звикають до такого темпу 
та стають сильнішими і навіть у 
поважному віці працюють краще.

Та потрібно дотримуватися 
кавової норми — не більше 3-4 
чашки на добу. 

Виняток становлять вагітні 
жінки та люди з нестабільним 
кров’яним тиском. Тож в усьому має бути міра.


