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Повний абзац...

Новим головою Київської 
облдержадміністрації П. Порошенко
призначив міліціонера О. Терещука

Великий деребан продовжується:
«програмуємо» автобусне КП,
підвищуємо собі доплати
й надбавки, роздаємо своїм землю,  
зводимо нові багатоповерхівки...

Отже, Олександр Терещук. 
Ось його офіційна біографія.

Народився 11 лютого 1964 р. 
на Вінниччині. 

З червня 1984 р. служив 
міліціонером відділення вну-
трішніх справ на станції «Хри-
стинівка» (Південно-Україн-
ське управління внутрішніх 
справ на транспорті).

У 1991 р. закінчив Київсь-
ку вищу школу міліції і почав 
працювати старшим інспекто-
ром профілактики Ленінського 
РВС УВС у м. Києві, згодом — 
старшим інспектором відділу 
по керівництву дільничними 
інспекторами Старокиївського 
РВС УВС у місті Києві.

З вересня 1995 р. — старший 
інспектор інспекції у справах 
неповнолітніх Управління кар-
ного розшуку ГУ МВС України в 
м. Києві, старший оперуповно-
важений в особливо важливих 
справах відділу кримінальної 
міліції у справах неповноліт-
ніх, заступник начальника 
відділу профпідготовки-на-
чальник відділення організації 
бойової підготовки Управління 
по роботі з особовим складом, 
заступник начальника від-
ділу профпідготовки цього ж 
Управління, потім — заступник 
начальника Управління роботи 
з персоналом-начальник від-
ділу профпідготовки.

З жовтня 2005 р. по січень 
Отже, як бачимо, Олександр 

Терещук пройшов нелегкий шлях 
від рядового міліціонера з пе-
риферії до керівника столичної 
міліції. І за цей час набув не лише 
величезного досвіду міліцейсь-
кої роботи, а й, як з’ясувалося, 
немалих статків (першу частину 
декларації О. Терещука див. на 
стор. 7).

Почнемо з першого: досвіду. 
Безумовно, професіоналізм — це 
дуже важливо. Однак, не є вели-
ким секретом, що разом з досві-
дом спілкування із злочинцями, 
стеження за ними та їх знеш-
кодження українські міліціонери 
набували і іншого досвіду: спів-
робітництва з ними або їх «кри-
шування». А іноді навіть більше  
— керування кримінальним біз-
несом, який дуже швидко ставав 
їх власним, та його удосконален-
ня. От тоді у міліціонерів або у їх 
родичів і з’являлися нові будин-
ки, автівки і кошти вже на легаль-
ні бізнес-проекти.   

2008 р. — начальник Печерсь-
кого РУ ГУ МВС України в місті 
Києві.

З березня 2008 р. по бере-
зень 2010 р. — заступник на-
чальника ГУ МВС України в м. 
Києві-начальник Управління 
кадрового забезпечення.

З березня 2010 р. по чер-
вень 2012 р. — начальник Го-
лосіївського райуправління в 
м. Києві.

З червня 2012 р. по листопад 
2012 р. — начальник Управлін-
ня боротьби з незаконним обі-
гом наркотиків МВС України.

17 листопада 2012 р. по ли-
пень 2014 р. — керівник Волин-
ського обласного управління 
міліції.

З 22 липня 2014 р. — началь-
ник ГУ МВС України у місті 
Києві. 

5 червня 2015 р. звільнений.
3 липня президент України 

Петро Порошенко скасував 
люстрацію Олександра Тере-
щука.

14 грудня 2015 р. міністр МВС 
України А. Аваков повідомив, 
що звільнив начальника ГУ 
Нацполіції в Києві О. Терещука 
і декількох високопоставле-
них співробітників столичного 
главку.

З квітня 2017 р. по 29 жовтня 
2018 р. — перший заступник го-
лови Одеської ОДА.

З 30 жовтня 2018 р. — голова 
Київської ОДА.

В той же час, міліцейським ко-
мандирам не обов’язково було 
бруднити руки особисто: їм регу-
лярно «заносили» підлеглі, а все, 
що вимагалося з них — просто за-
кривати очі на те, що відбуваєть-
ся. Ця система влаштовувала 
всіх. А від тих, кого не влашто-
вувала, швидко позбавлялися.  
Інакше бути не могло, адже мілі-
ція була частиною корумповано-
го зверху до самого низу держав-
ного механізму. І змушена була 
жити за його законами. 

Звичайно, винятки були. Од-
нак, О. Терещук до них не на-
лежав. Саме тому, перебуваючи 
на посту керівника Волинської 
обласної міліції, вочевидь, і на-
казував  «беркутівцям» зачища-
ти волинський «майдан». І саме 
цим, мабуть, керувалися пред-
ставники громадськості, а пізні-
ше — Громадського люстрацій-
ного комітету, добиваючись його 
звільнення одразу після завер-
шення Революції гідності. Та 

замість звільнення, О. Терещука, 
як бачите, 22 липня 2014 р. було 
призначено очільником міліції м. 
Києва. Навіщо це було зроблено 
більшість українців зрозуміла на-
багато пізніше, впевнившись, що 
насправді переміг не Майдан , а 
сцена Майдану.  

Однак, тодішній Кабмін, швид-
ше за все для того, щоб не заго-
стрювати ситуацію, дослухався            
до вимог Громадського люстра-
ційного комітету. І 5 червня 2015 
р. у ВР України під час години за-
питань до уряду А. Яценюк пові-
домив, що О. Терещука звільне-
но з посади. 

Однак, його не просто звільни-
ли, а перевели до Національної 
гвардії. А через місяць повернули 
в міліцію. І таким чином звільни-
ли від люстрації.   

3 липня 2015 р. П. Порошенко  
спеціальним указом №388 забо-
ронив люструвати генерала О. 
Терещука «через необхідність 

На 9 листопада 2018 р. запланована чергова сесія міськради з 
наступним порядком денним:

1. Про затвердження плану діяльності ради з підготовки про-
ектів регуляторних актів на 2019-й рік.

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

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

4. Про внесення змін до рішення міськради №33/3 від 
22.12.2017 р.«Про встановлення надбавок до посадового окла-
ду, преміювання та надання матеріальної допомоги міському 
голові та заступникам міського головина 2018 рік».

5. Про внесення змін до рішення міськради №42/6 від 
31.07.2018 р.

6. Про затвердження акта приймання-передачі квартири № 116 
у будинку № 2-Д по проспекту Т. Шевченка у м. Вишгороді.

7. Про прийняття у комунальну власність територіальної гро-
мади міста квартири №266 у будинку № 2-Д по пр. Т. Шевченка.

8. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд... для провадження підприємницької діяль-
ності.

9. Про внесення змін до рішення міськради №12/38 від 
07.07.2016 р. (Олійник О. М., Карпенко О. М., Карпенко Л. М., Кар-
пенку Б. М).

10-13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр-м Безуглому 
О. О., Білоус Н. І., Бочкарьову С. Г., Вейді Р. А.

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
для відведення земельних ділянок у власність Бондару С. В., 
Возняку В. Б., Вертелю О. А., Діденку Р. А., Дробишеву В. О., Єре-
менку Ю. М., Кузнецову М. О., Нерушаку В. С., Наконечному О. Ф., 

Розпорядження 
Про проведення службового розслідування стосовно 

заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Рачинського О. С.

    №150                                                             29 жовтня 2018 року

На Подання в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання 
корупції» від 05.10.2018 року №16250 вих-18, керуючись Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №950 «Про затверджен-
ня Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування» (зі змінами), пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Провести службове розслідування стосовно заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради — РАЧИНСЬКО-
ГО Олексія Сергійовича.

Для проведення службового розслідування створити комісію та за-
твердити її персональний склад згідно з додатком.

Установити термін роботи комісії з 29 жовтня 2018 року по 12 ли-
стопада 2018 року. За результатами роботи комісії надати міському 
голові акт службового розслідування. Установити, що у випадках, 
передбачених абзацом 4 пункту 3 Порядку проведення службового 
розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950, термін роботи 
комісії та дата подання акту службового розслідування відстрочуєть-
ся на відповідний строк.

Організацію діяльності комісії покласти на її секретаря.
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
Т. в. о. міського голови                                       І. Свистун

47-та сесія міськради

Корупції — ні!



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

Новим головою Київської 
облдержадміністрації П. Порошенко
призначив міліціонера О. Терещука

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

забезпечення обороноздатності 
держави». Саме держави, а не 
народу. Тож, Порошенко говорив 
правду. Далі дії нашого прези-
дента теж були дуже логічними 
— він, забравши такого цінного 
кадра у свою команду, призначив 
його спочатку заступником го-
лови Одеської КОДА, а тепер от 
— головою облдержадміністра-
ції столичної області. І можна не 
сумніватися, що колись врятова-
ний Порошенком від люстрації О. 
Терещук зробить все, що накаже 
його шеф. Включаючи те, на що, 
можливо, не наважився б «по-
сунутий» з посади О. Горган. Бо 
ж — вибори на носі. А рейтинг 
Порошенко впевнено прагне до 
рівня плінтусу.  

То ж на що саме здатний О. 
Терещук? Давайте коротко про-
аналізуємо деякі моменти його 
неофіційної біографії на підставі 
журналістських розслідувань різ-
ного періоду. 

25 липня 2014 р., сайт «Ан-
тикор»: «Хто очолив київсь-
ку міліцію, або Повернен-
ня Терещука» (https://antikor.
c o m . u a / a r t i c l e s / 9 9 9 7 - h t o _
ocholiv_kijivsjku_militsiju_abo_
povernennja_tereshchuka).

«Заступник Міністра вну-
трішніх справ України Чеботар 
С. І. представив особовому 
складу київської міліції нового 
очільника. Цю посаду обійняв 
генерал-майор міліції Терещук 
О. Д., який нещодавно очолював 
УМВС Волині.

С. Чеботар наголосив, що 
новопризначений начальник — 
це досвідчений керівник, який 
пройшов усі щаблі міліцейської 
структури.

На представленні були також 
присутні заступники Київської 
міської держадміністрації, котрі 
висловили сподівання, що з но-
вим очільником міліція столиці 
зміниться в цілому.

Волинська газета Аверс вирі-
шила нагадати киянам деякі 
особливості біографії нового 
міліцейського начальника.

24 лютого головний міліціянт 
Волинської області О. Терещук 
написав рапорт про звільнення. 
За два роки на посту начальника 
УМВС Волинської області він до-
служився до звання генерала і пі-
шов красиво, «накатавши» зво-
рушливу заяву про події в Україні.

«Весь особовий склад органів 
внутрішніх справ Волині схиляє 
голову перед світлою пам’ят-
тю тих, хто віддав життя за 
краще майбутнє нашої держа-
ви…» — саме такими словами 
він розпочав свій лист, у якому 
забув згадати, що волинський 
спецпідрозділ «Беркуту» був ки-
нутий на передову до Києва і те, 
як ще місяць тому він перекону-
вав громадськість, що наших 
бійців воювати проти народу не 
відправляли. Ким був насправді 
Терещук і за які заслуги став ге-
нералом?

Нагадаємо, у листопаді 2012 
року на Волині представили но-
вого начальника УМВС О. Тере-
щука.

Раніше, до липня 2012 року, 
він займав посаду начальника 
Голосіївського райуправління 
міліції у Києві. А до Голосіївсько-
го — працював в Печерському 
РУ МВС.

Мало хто знає, що із Печерсь-

кого РУ МВС у Голосіївське Тере-
щук був у терміновому порядку 
переведений після дивного само-
губства слідчого М. Бабича.

Мова йде про резонансне вбив-
ство київського міліціонера лей-
тенанта Михайла Бабича, яке 
прогриміло на всю Україну.

УБИВСТВО В ЛІФТІ.
СПРАВА БАБИЧА
Опівночі 16 січня 2008 року 

Михайла Бабича, слідчого кар-
ного розшуку Печерського РУ 
МВС, знайшли в ліфті напівпри-
томного — він стікав кров’ю від 
кульового поранення в голову. 
Через 10 днів, не приходячи до 
тями, хлопець помер. До слова, 
Печерським райуправлінням на 
той час керував Олександр Те-
рещук.

у майстри спорту з легкої ат-
летики.

6 березня Сергій Пересунько 
відпочивав разом із друзями та 
колегами в боулінг-клубі, вночі 
йому стало зле, а вже вранці 
Пересунько опинився в лікарні. 
Згідно з токсикологічним до-
слідженням, алкоголю в крові 
хлопця не виявилося, зате лікарі 
виявили етиленгліколь (токсич-
ний спирт без кольору і запаху. 
Спричиняє загибель людини. 
Його використовують як ан-
тифриз для автомобілів, у ви-
робництві синтетичних смол і 
штучного волокна, — ред.). Всі 
органи і системи Сергія були 
вражені цією отрутою.

За день до смерті Сергія Пе-
ресунька загинув його колега з 

Мало того, за «особливі заслу-
ги» він став начальником Управ-
ління боротьби з незаконним 
обігом наркотиків МВС України.

Про те, що Терещуку відо-
мо про торгівлю психотроп-
ними речовинами в аптеках, 
журналісту «Грошей» розповів 
дільничний району, прапорщик 
Голосіївського РУ МВС України 
Володимир Кучеренко. Началь-
ник УБОЗ Київської області Іван 
Бойченко з цього приводу зазна-
чив, що на нього та його під-
леглих чинять тиск: «Це тиск 
на мене і на моїх працівників». 
Правоохоронець переконаний: у 
справі задіяна серйозна коруп-
ційна схема.

«Жоден із працівників гене-
ральної прокуратури так і не 

таку людину чекають «великі 
діла» і не менші нагороди.

Газета  «Аверс-прес»
Оксана Должко

Наталка Поліщук»
8 квітня 2015 р., сайт «Анти-

кор»: «Начальник ГУВД Киева 
Терещук вымогал у началь-
ника ГАИ 400 тыс грн, — дан-
ные следствия» (https://antikor.
com.ua/articles/35939-nachaljnik_
g u v d _ k i e v a _ t e r e s h c h u k _
vymogal_u_nachaljnika_gai_400_
tys_grn_-_dannye_sledstvija).

«Начальник Главного управ-
ления внутренних дел г. Киева 
Александр Терещук вымогал у 
начальника ГАИ г. Киева Нико-
лая Макаренко 400 тыс гривен. 
Запись телефонного разговора, 
подтверждающая это, нахо-
дится в материалах уголовного 
дела возбужденного в отноше-
нии Николая Макаренко за орга-
низацию преступной схемы. Об 
этом «Дорожному контролю» 
сообщили источники в правоох-
ранительных органах.

Так, стало известно, что со-
трудники Службы внутренней 
безопасности МВД Украины 
длительное время прослушива-
ли телефон начальника УГАИ 
Киева Н. Макаренко. В процессе 
этого и был записан разговор, 
во время которого, начальник 
ГУВД Киева поставил Макарен-
ку задачу собрать 400 тыс грн. 
На покупку личного автомобиля 
для Терещука.

Интересно то, что между Те-
рещуком и Макаренко был кон-
фликт, они находились в непри-
язненных отношениях. Также 
известно, что Александр Тере-
щук является человеком заме-
стителя главы МВД Сергея 
Чеботаря. Потому, когда было 
принято решение «бороться 
с коррупцией», объектом вы-
брали именно Макаренко. Но, 
во время обыска в УГАИ Киева 
были изъяты деньги, которые и 
предназначались Терещуку.

Напомним, что за два дня до 
обыска сотрудниками СВБ МВД 
в Управлении ГАИ, сотрудники 
ГПУ и СБУ провели обыск в зда-
нии МВД Украины и в частности 
— в кабинете С. Чеботаря, ко-
торого подозревают в разворо-
вывании бюджетных средств в 
особо крупных размерах. Чтобы 
«перебить» негативный ин-
формационный фон, А. Аваков 
решил провести «ответный» 
обыск.

Поскольку в МВД знали, что 
Н. Макаренко собирает деньги 
для передачи А. Терещуку, было 
принято решение взять свою 
же «кассу». Интересно, что на 
тот момент Макаренко уже 
знал, что по нему «работают», 
потому, перед самым обыском, 
смог сбежать и выехал на тер-
риторию Беларуси.

Что же касается уволенного 
на следующий день начальника 
Департамента ГАИ Анатолия 
Сиренко, то в правоохрани-
тельных органах уверены, что 
Сиренко ничего не будет. Суть 
в том, что А. Аваков опасается, 
что Сиренко предаст огласке 
коррупционные схемы самого 
Авакова, а потому боится воз-
будить уголовное дело против 
экс-начальника ДГАИ. Отме-
тим, что Сиренко является че-
ловеком Виталия Яремы.

Дорожный контроль»     

Слідство відрапортувало: Ба-
бич наклав на себе руки під впли-
вом алкоголю і ревнощів. Однак 
факти свідчать про інше: лей-
тенанта по-звірячому вбили. Бо 
ж чи міг хлопець двічі вистріли-
ти собі в потилицю з відстані 
близько метра, потім своєю ж 
рукавичкою витерти відбитки 
пальців з пістолета та викину-
ти гільзу аж на дах ліфта — пи-
тання риторичне.

Мати хлопця здогадується, 
що вбивцями могли бути або 
колеги, працівники Печерського 
райвідділу, або їх подільники-бан-
дити, оскільки Михайло саме 
розслідував схеми наркотичних 
трафіків Печерського району. 
Швидше за все, Бабич перейшов 
дорогу впливовим структурам, 
що контролюють цей процес. 
Про те, що в смерті Бабича 
замішані органи МВС та його 
начальство, свідчать і дивні пе-
реміщення цієї справи з одного 
РВВС в інше, і відповідні пере-
становки в керівництві міської 
міліції, і ігнорування слідством 
фактів та свідчень.

Все почалося з того, що на 
місце так званого самогубства 
міліція приїхала чомусь з Го-
лосіївського району, хоча випа-
док трапився в рідному Печерсь-
кому. Потом, не зрозуміло чому, 
Печерська прокуратура відмов-
лялася провести перевірку квар-
тири та порушити кримінальну 
справу. Далі — справа потрапи-
ла в прокуратуру Голосіївсько-
го району. І не дивно, адже вже  
тоді Голосіївське РВВС очолю-
вав О. Терещук (колишній на-
чальник Михайла Бабича).

Незважаючи на кричущі факти 
службових підтасувань та при-
ховування реальних винуватців 
злочину, справу було закрито.

НАПИВСЯ ОТРУТИ В КЛУБІ.
СПРАВА ПЕРЕСУНЬКО
Як виявляється, претензії 

до Голосіївського РВ та його 
керівника Олександра Терещу-
ка не лише в родини Бабича. 17 
березня 2011 року в столичній 
лікарні швидкої допомоги помер 
старший лейтенант відділу 
боротьби з незаконним обігом 
наркотиків (ВБНОН) Голосіївсь-
кого райвідділу в Києві 28-річний 
міліціонер Сергій Пересунько. 
Абсолютно здоровий, кандидат 

того ж Голосіївського ВБНОНу 
Михайло Андрела. Він їхав вночі 
на власному «БМВ». Автомобіль 
з’їхав з траси в зелену зону, прої-
хав 50 метрів і на повному ходу 
влетів у залізобетонну стіну. 
Водій загинув на місці. І знову 
ніхто не поцікавився, чому заги-
нув співробітник Голосіївського 
ВБНОНу. Справу кваліфікували 
як автокатастрофу і благопо-
лучно здали в архів.

НАРКОБІЗНЕС 
ПІД ПРИКРИТТЯМ
З О. Терещуком пов’язують 

ще одну цікаву справу. Так, у 2011 
році в 24-му випуску програми 
«Гроші» журналісти висвітлили  
доволі цікаві моменти «правової» 
діяльності Олександра Терещу-
ка. У програмі розповідається  
про те, що у Голосіївському рай-
оні Києва діяла мережа аптек, 
які спеціалізувалися на продажі 
наркотичних речовин, а також 
на викраденні та трудовій екс-
плуатації працівників.

Випадкових заробітчан, які 
мали необережність працев-
лаштуватися в одну з аптек, 
змушували торгувати нарко-
тиками місяцями. Люди були 
закриті у приміщенні, нашпиго-
ваному камерами спостережен-
ня та мікрофонами. Врешті у 
злочинний бізнес втрутилися 
співробітники УБОЗу, і мережу 
закрили, за що, власне, й попла-
тилися. Генпрокуратура наго-
родила їх кримінальним переслі-
дуванням. Саме вони постали 
перед судом. Натомість О. Те-
рещук, якого у кришуванні нар-
кобізнесу звинуватили його ж 
підлеглі, вийшов сухим із води. 

пояснив, чому державний орган 
став на бік наркоторговки і 
вирішив карати співробітників 
міліції», — констатує журналіст 
«Грошей».

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ
СКАНДАЛ У ЛУЦЬКУ
У листопаді 2012-го року Олек-

сандр Терещук очолив Волинсь-
ку міліцію. Його прихід до нашого 
краю відзначився гучною спра-
вою. У номері готелю «Світязь» 
міста Луцька знайшли мертви-
ми 77-річного серба та 16-річну 
полячку. Пара була роздягнута, 
все виглядало як самогубство, 
тож і  офіційна версія від правоо-
хоронців не забарилася. У міліції, 
вже за класикою жанру, заявили, 
що вбивство — не що інше, як  
самогубство з романтичних 
мотивів. Мовляв, серб убив юну 
польку через ревнощі, а тоді на-
клав на себе руки.

Тоді ніхто не спробував пов’я-
зати цю справу з новим началь-
ником міліції. Лише одна з місце-
вих газет написала про те, що 
серб та неповнолітня дівчина 
з Польщі були наркокур’єрами. 
Хоча спочатку і розглядалася 
можливість добре продумано-
го вбивства, правоохоронці над 
нею довго не міркували.

Наразі кар’єра О. Терещука на 
Волині дійшла завершення. Гене-
рал накивав п’ятами, як тільки 
стало гаряче, а саме після того, 
коли волинський «Беркут», за-
сланий ним до Києва на передо-
ву, повернувся додому. Речник 
УМВС Волині О. Блищик не знає, 
де її екс-начальник. Хоча, зважа-
ючи на його попередні заслуги 
та зв’язки, не виникає сумнівів: (Далі буде)

Повний абзац...
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Мой город...

47-та сесії міськради

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

Великий деребан продовжується: «програмуємо» 
автобусне КП, підвищуємо собі доплати й надбавки, 
роздаємо своїм землю, зводимо нові багатоповерхівки...
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ПОСАДА

Міський голова О. Момот 
Секретар ради
Т. Бражнікова
Перший заст. міського 
голови М. Мельник
Заст. голови І. Свистун 
Заст. голови
О. Рачинський
Заст. голови Т. Іванов
Керуючий справами
вик-кому Н. Василенко
Начальник фін.-бухг.
відділу І. Мірієвський
Спеціаліст 1 категорії
Андреєнко Л. В.
Спеціаліст 1 категорії
Хоменко Л. Г.
Спеціаліст 1 категорії
Овчіннікова К. Ю.
Спеціаліст 2 категорії
Спеціаліст 1 категорії
Заєць Т. В.
Начальник юридичного 
відділу О. Карпенко
Спеціаліст 2 категорії
Спеціаліст 1 категорії
Антюхова Г. В.
Спеціаліст 1 категорії
Черепан С. М.
Спеціаліст 1 категорії
Макарицька О. Л.
Спеціаліст 1 категорії
Рогова Ю. Г.
Начальник оргвідділу
О. Глава
Спеціаліст 2 категорії
Ю. Однорог.
Спеціаліст 1 категорії
Ю. Гребень.
Спеціаліст 2 категорії
І. Матвієвська.
Спеціаліст 1 категорії
О. Солов’єнко
Спеціаліст 2 категорії
К. Боднарчук
Начальник відділу
містобудування та арх-ри
Провідний сеціаліст 
І. Дудар
Провідний сеціаліст 
Т. Доброхотова
Начальник відділу
держархбудконтролю
А. Марцевой
Спеціаліст 1 категорії
І. Король
Спеціаліст 1 категорії
А. Андрусенко
Провідний сеціаліст 
Л. Мельниченко
Спеціаліст 1 категорії
О. Степанишина
Спеціаліст 1 категорії
Л. Гаврилко
Спеціаліст 1 категорії
І. Кузнєцова
Спеціаліст 1 категорії
В. Карпов
Спеціаліст 1 категорії
Б. Масюк
Спеціаліст 1 категорії
А. Степаненко
Спеціаліст 2 категорії
Начальник відділу держ. 
реєстрації Ю. Приходько
Спеціаліст 1 категорії
Н. Брюсова
Спеціаліст 1 категорії
І. Рвачова
Спеціаліст 2 категорії
Спеціаліст 1 категорії
К. Луценко
Спеціаліст 2 категорії Ю. 
Найдьонишева-Буренко
Завсектором Г. Терещенко
Спеціаліст 1 категорії
О. Луізова
Завсектором А. Лєбєдєва
Спеціаліст 1 категорії
Ю. Мельник
Техпрацівник В. Підлісна
Водій 1 кл. О. Шаповал

ВСЬОГО

ОКЛАД

11900
9700

10500

9700
9700

9700
9700

6350

4300

4300

4300

3700
4300

6350

3700
4300

4300

4300

4300

6350

3700

4300

3700

4300

3700

6350

4400

4400

6350

4300

4300

4400

4300

4300

4300

4300

4300

4300

3700
6350

4300

4300

3700
4300

3700

5400
4300

5400
4300

2156
2172

266828

 НАДБАВКА 
ЗА РАНГ

Пост. КМУ №268
від 09.03.2006 р.

в редакції 
ПКМ №34

від 06.02.2008

8 р. 
10 р. 

11 р.  

10 р.   
9 р.  

10 р.  
11 р.

9 р.

13 р.

13 р.

12 р.

15 р.
14 р.

9 р.

15 р.
14 р.

13 р.

14 р.

15 р.

11 р.

14 р.

13 р.

13 р.

13 р.

14 р.

13 р.

14 р.

13 р.

12 р.

7 р.

14 р.

13 р.

13 р.

13 р.

13 р.

14 р.

14 р.

13 р.

15 р.
12 р.

13 р.

14 р.

15 р.
15 р.

11 р.

12 р.
13 р.

13 р.
15 р.

НАДБАВКА 
згідно

Пост. КМУ 
№268

від 
09.03.

2006 р.

6000
10758

5285

4890
5629,25

5379
11235,50

7728

2830,75

2613

2507

1872,5
2392,5

8050

1872,5
2501,25

5443,75

2175

2172,5

3691,5

2062,5

2613

2159,13

2504,13

1875

3202,50

4895

2895,75

3205

2646

2175

2673

2504,13

2504,13

2613

2175

2175

2395,25

1872,5
3686,75

2613

2175

1872,5
2498,38

2167,75

3195,5
2395,25

2727,5
2172,5

215,6
1737,6

176497,08

Вислуга років 
на держслужбі

Більше 3 р. 10%

Більше 5 р. 15%

Більше 3 р. 10%
Більше 5 р. 15%

Більше 
10 р. 20%

Більше 
20 р. 30%

Більше 
10 р. 20%

Більше 5 р. 15%

Більше 3 р. 10%

Більше 15 р.
25%

Більше 5 р. 15%

Більше 15 р.
25%

Більше 5 р. 15%

Більше 3 р. 10%

Більше 
10 р. 20%

Більше 5 р. 15%

Більше 5 р. 15%

Більше 3 р. 10%

Більше 20 р.
30%

Більше 10
р. 20%

Більше 
10 р. 20%

Більше 5 р. 15%

Більше 5 р. 15%

Більше 10
р. 20%

Більше 3 р. 10%

Більше 5 р. 15%

Більше 10
р. 20%

Більше 5 р. 15%

Більше 5 р. 15%

Більше 5 р. 15%
Більше 3 р. 10%

Розмір 
в грн. 

за вислугу
років 

978

1468,50

978
1465,50

1288

1306,50

871

654

435

1610

652

1088,75

963

375

871

563,25

653,25

445

1336,5

882

891

653,25

653,25

871

435,50

961,5

871

651,75

565,5

819
435

27279,5

Місячний 
фонд

оплати 
праці

18000
21515

15855

14670
16887,75

16137
22471

15456

8492,25

7839

7521

5617,5
7177,5

16100

5617,5
7503,75

10887,5

6525

6517,5

11074,5

6187,5

7839

6477,38

7512,38

5625

9607,5

9790

8687,25

9615

7938

6525

8019

7512,38

7512,38

7839

6525

6525

7185,75

5617,5
11057,25

7839

6525

5617,5
7495,13

6503,25

9418,5
7185,75

8182,5
6517,5

2371,6
3909,6

471061,58
Всього нараховано за 7 місяців                                                                                          3297431,00
Преміальний фонд                                                                                                                1860796,00
Матеріальна допомога на оздоровлення та соцбит                                                        1930031,00
Індексація зарплати                                                                                                                   50000,00
Доплата реєстраторам                                                                                                            100000,00
ФОНД ОПЛАТИ НА 7 МІСЯЦІВ                                                                                              7238258,00
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Ранг
держ.

служби

Розмір
в грн.

Радченку А. К., Ступко О. М., Татаурову І. М., Хаустову 
М. С.).

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Нако-
нечному В. Н.

16-30. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам Вороні Р. А. та Вороні Л. А., 
Егатовій В. В. та Дрогуль Є. М., Корбановій Н. В., 
Кисіль Н. М. та Кисіль С. Г. (спільна часткова), Натоп-
таному С. М., Паламарчуку Я. М., Полуді А. М., Поля-
ковій Л. А., Попову О. В., Ростовській Т. В., Сакаді Т. 
Є., Семенович Ю. В., Сербіну В. І., Смілянській Т. І., 
Тарнавській Н. І., 

31. Про затвердження проекту землеустрою  щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Соро-
чинській В. О.

32-36. Про надання дозволу: на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність гр. Хмилєвському П. В.; на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки ФОП 
Потоцькій Т. Є. (для продажу); на розробку техдо-
кументації із землеустрою щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки на місцевості (в 
натурі) МПП «Віраж»; на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки в орен-
ду ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»; на розробку техдокументації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки на місцевості (в натурі) ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ».

37-47. Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Бул-
гакову А. А., Денисенку Ю. С. (цільове призначення 
якої змінюється), Зеленій О. В.,  Кондратюк Ж. В., 
Купріян О. І., Мартиненко В. М., Москаленку В. Б, Ху-
долій Н. О., Нагородному В. Є., Паладійчук Н. М.; По-
варчук В. М., Поварчуку О. С. та Поварчуку С. М.

48. Про затвердження документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель міської ради.

49. Про затвердження проекту щодо відведення зе-
мельної ділянки в оренду ТОВ «ПРОФІТ ЕНЕРГО».

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється ТОВ ЕКОПРОЕКТ-2000».

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

Перше, на що ми зверну-
ли увагу, ознайомившись 
з порядком денним цієї 
сесії — це  проект рішен-
ня під №4, в якому йдеть-
ся про внесення змін до 
рішення міськради №33/3 
від 22.12.2017 р. «Про 
встановлення надбавок 
до посадового окладу, 
преміювання та надання 
матеріальної допомоги 
міському голові та за-
ступникам міського голо-
вина 2018 рік».

Час від часу на сесіях 
міськради з’являються 
подібні проекти і депута-
ти (та й громадськість) не 
бачать в цьому нічого див-
ного: мовляв, все згідно із 
законодавством, «чисто 
технічне» питання. Пра-
вильно, згідно із чинним 
законодавством. Однак, це 
зовсім не означає, що ко-
шти, на які мають право 
чиновники, повинні авто-
матично їм нараховува-
тися і виплачуватися, не-
залежно від результатів 
їх праці.  

Однак, ми не пам’ятає-
мо, щоб хтось спробував 
проаналізувати,  по-перше, 
про які саме суми, власне, 
йдеться. По-друге, за що 
саме вони виплачуються. А 
це потрібно було б зроби-
ти, адже мова йде про бюд-
жетні кошти. Наші з вами 
кошти, шановні читачі, які 
ми виплачуємо за роботу 
найнятим нами ж менедже-
рам. 

Так от, ми вирішили з’ясу-
вати які саме суми отриму-
ють очільники нашого міста 
і працівники апарату ви-
конкому за свою роботу. І 5 
жовтня ц. р. звернулися до 
міського голови із відповід-
ним запитом на отримання 
публічної інформації. По-
просивши надати штатний 
розпис працівників апарату 
(із зазначенням прізвища, 
ім’я по-батькові працівни-
ка, його посади) виконав-
чого комітету міської ради,  
усіх вакансій та щомісячних 
заробітніх плат всіх праців-
ників (оклад, ранг, за вис-
лугу років, надбавка за ін-
тенсивність праці, премія) з 
січня 2018 р. по 05.10.2018 
р.

І через кілька днів отри-
мали відповідь наступного 

змісту (цитуємо): 
«На Ваш запит на от-

римання публічної інфор-
мації від 05.10.2018 року 

надаємо Вам копії штат-
них розкладів апарату 
виконавчого комітету 
Вишгородської міської 

ради робітників, зайнятих 
обслуговуванням органу 
місцевого самоврядуван-
ня, які були затверджені 

рішеннями Виконавчого 
комітету з 01 січня 2018 
р. по 05 жовтня 2018 р.

Додаток:
— копія штатного роз-

кладу з 01.01.2018 р. по 
31.12.2018 р.;

— копія штатного роз-
кладу з 30.01.2018 р. по 
31.12.2018 р.;

— копія штатного роз-
кладу з 01.06.2018 р. по 
31.12.2018 р...».

Ми вирішили ознайо-
мити вас, шановні читачі, 
з останнім наданим нам 
штатним розписом — з 
01.06.2018 р. по 31.12.2018 
р. Отже, він перед вами. 

Як бачите, тут зазначені 
оклад працівника, його ранг 
держслужби з розміром до-
плати за нього, розмір над-
бавки, розмір надбавки за 
вислугу років, та сумарно 
— місячний фонд оплати 
праці. 

Наприклад, у О. Момота 
ще немає вислуги 3 років  
держслужби, отже він, від-
повідно, і не отримує жод-
ної доплати за неї. 

Тепер щодо сум, які одер-
жують наші службовці міс-
цевого самоврядування. Як 
бачите, їх оклади після всіх 
надбавок і доплат збіль-
шуються приблизно вдвічі. 
Наприклад, самий високий 
оклад — у О. Момота. Але 
він отримує 18 тис. грн. А 
от по факту більше всіх в 
апараті виконкому отримує 
керуюча справами Н. Васи-
ленко — 22 тис. 471 грн. 
Тоді як оклад в неї аж на 2 
тис. 200 грн. менший, ніж 
у міського голови — 9 тис. 
700 грн. 

Друге місце за фактич-
но отриманими коштами 
в апараті міськвиконкому 
займає Т. Бражнікова — 21 
тис. 515 грн. 

Третє місце — у О. Момо-
та (18 тис. грн.).

Четверте — у О. Рачин-
ського — 16 тис. 887 грн. 
75 коп. 

П’яте — у Т. Іванова — 16 
тис. 137 грн. 

Шосте — у О. Карпенко 
— 16 тис. 100 грн.           

М. Мельник зі своїми 15 
тис. 855 грн. знаходиться 
аж на 7 місці. 

І. Мірієвський — на вось-
мому (15 тис. 456 грн.) 

О. Глава отримує лише 
11 тис. 74 грн. 50 коп. і за-
ймає 9 місце. 

І, нарешті, 10 місце — у 
Ю. Приходька — 11 тис. 57 
грн. 25 коп.

Всі інші (окрім С. Чере-
пан — 10 тис. 887 грн. 50 
коп.) отримують менше 10 
тисяч — від 2 тис. 371 грн. 
60 коп. до 9 тис 790 грн. 

Всього ж всі 51 співробіт-
ник апарату міськвиконко-
му на місяць отримують 
471 тис. 61 грн. 58 коп. З 

(Продовження 
на стор-х 4-5)

ЯКІ СУМИ РЕАЛЬНО 
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Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

4
Мой город...

№13(326), пятница, 9 ноября 2018 г. 

(Продовження. 
Початок на стор-х 1,3)

них 166 тис. 382 грн. отримує 10 
чоловік.  Це — 35% від цієї суми. 
Але це так — між іншим. 

За сім місяців це виходить:
471061,58 х 7 = 3297431.
3 млн. 297 тис. 431 грн. 
Однак, це — далеко не все, що 

отримують наші працівники апа-
рату. 

Вони одержують ще й премії. 
Преміальний фонд складає 1 
млн. 860 тис. 796 грн. Це — 
більше половини того, що вони 
отримують в якості зарплати.

Але й це ще не все. Існує ще й 
«матеріальна допомога на оздо-
ровлення та соцбит». Це — ще 
більше: 1 млн. 930 тис. 31 грн.  

Іншими словами, якщо скла-
сти преміальний фонд та «ма-
теріальну допомогу на оздоров-
лення та соцбит», вийде: 3 млн. 
790 тис. 827 грн. Що приблиз-
но на півмільйона перевищує 
фонд заробітної плати. 

Таким чином, реальні виплати 
працівникам апарату виконкому 
більше, ніж вдвічі перевищують 
фонд заробітної плати, вказаний 
в цьому штатному розписі. А це 
означає, що наша «золота десят-
ка виглядає наступним чином:

Н. Василенко — біля 45 тис. 
грн.;

Т. Бражнікова — біля 43 тис. 
грн. 

О. Момот — біля 38 тис. грн.;
О. Рачинський — біля 35 тис.  

грн.
Т. Іванов — біля 34 тис. грн.
О. Карпенко — біля 33 тис.  

грн.           
М. Мельник — біля 32 тис. грн.
І. Мірієвський — біля 32 тис.  

грн.
О. Глава — біля 25 тис. грн.
Ю. Приходько — біля 23  тис.  

грн.  
Ну, і так далі. Але це, звичайно, 

якщо премії та матеріальна допо-
мога розподіляються пропорцій-
но заробітним платам. А також 
— якщо О. Момот не знайшов ще 
якихось легальних способів ма-
теріально допомагати собі само-
му та підлеглим. Про нелегальні 
способи вже мовчимо. Втім, це 
— справа міського голови, який 
керує апаратом міськвиконкому... 

Нас же цікавлять, в першу чер-
гу, загальні витрати. 

Великий деребан продовжується: «програмуємо» 
доплати й надбавки, роздаємо своїм землю, 

47-та сесія міськради

Якщо протягом семи місяців 
аппарат виконкому «з’їсть» 7 
млн. 238 тис. 258 грн., неважко 
підрахувати, що протягом року 
він «з’їдає» 12 млн. 408 тис. 442 
грн. 

Не так уже й мало, правда?
Та й зарплати не такі вже й ма-

ленькі чи не так? При середній 
зарплаті по Україні трохи більше 
7 тис. гривень.

Зрештою, справа, навіть, не в 
сумах. Але виникає питання: за 
що? За що всі ці люди, особли-
во керівний склад, отримують 
такі захмарні для звичайного 
українця гроші? За які такі осо-
бливі заслуги? За те, що протя-
гом трьох років перетворили 
Вишгород в один величезний 
будівельний майданчик на 
якому зводяться 16-ти та 25-ти-
поверхівки, де «свої» забудов-
ники заробляють мільйони? 
За величезні черги в дитсадки, 
школи, де в класах по 40 дітей, 
які ще й вчаться в дві зміни? 
За переповнену поліклініку й 
лікарню, оборудки з землею, 
розкрадання бюджетних ко-
штів через ФОПів? Чи за те, що  
депутатська більшість, замість 
того, щоб систематично і по-
слідовно опікуватися інтере-
сами громади, систематично 
і послідовно вирішує власні 
шкурні питання?

Ну, добре, оргвідділ з фінан-
сово-бухгалтерським, працюючи 
на аппарат і раду, частково пра-
цюють на громаду. А чим займа-
ються наші архітектори? А наш 
держархбудконтроль? А де вели-
чезні досягнення наших юристів? 
Ви їх бачили? А адміністративна 
комісія?

...Тож, ми не сумніваємося, 
що М. Мельник, про яку йдеться 
в проекті рішення №4 порядку 
денного, буде намагатися чесно 
відробити свої 32 тисячі. Тільки, 
от, працювати вона буде не на 
громаду, а особисто на О. Момо-
та. Лише вдумайтеся: О. Момот 
буде платити їй величезні ко-
шти за наш з вами рахунок для 
того, щоб вона домовлялася 
з депутатами про те, як нас з 
вами краще обдурити! 

Втім, справа, звичайно, не 
лише в М. Мельник. Справа ще 
й в нас з вами. Які обрали таку 
владу. 

Перед вами мерія Нью-Йорку, міста, в якому сьогодні живе 
більше 8,5 млн. людей. Підкреслюю: це ВСЯ мерія міста Нью-
Йорк. Бюджет міста приблизно вдічі більше бюджету всієї 
України(!)  і в 60 раз більше бюджету м. Києва...

ЩЕ ДВА СЛОВА 
ПРО «АВТОБУСНІ» ЗМІНИ 

ДО МІСЬКИХ ПРОГРАМ
Проект рішення «Про внесення 

змін до рішення Вишгородської 
міської ради від 22.12.2017 р. № 
33/1 «Про затвердження міських 
програм розвитку на 2018 рік» 
знову в порядку денному. Під №3.

О. Момот і К° ніяк не можуть 
заспокоїтися: їм дуже потрібно, 
таки, витратити до Нового року 
десятки мільйонів гривень на 
шість автобусів, які, як вони обі-
цяють, «порішають» проблеми з 
пасажирськими перевезеннями 
у Вишгороді. Їм дуже хочеться 
пошвидше призначити директо-
ра цього КП, яким, згідно статуту 
підприємства, буде опікувати-
ся особисто О. Момот, набрати 
штат, — бухгалтерів, водіїв, ме-
ханіків, лікаря, — на спеціально 
виділеній для цього земельній 
ділянці побудувати  автобазу і — 
почати бурхливу діяльність.  Яка 
саме це буде діяльність ми вже 
писали і не раз.  Якщо коротко: 
це буде діяльність, направлена 
не на вирішення надскладної 
проблеми пасажирських переве-
зень у Вишгороді, пов’язаної із 
специфікою його розташування 
(біля столиці), а  — на    розкра-
дання міського бюджету під при-
водом турботи про малозахищені 
верстви населення: пенсіонерів, 
пільговиків і т. ін.  Нелегальні 
маршрутки будуть їздити так, як і 
їздили раніше — по всьому місту, 
зупиняючись де прийдеться, в 
тому числі й прямо на пішохідних 
переходах і  заробляти гроші для 
себе і своїх «кришувальників». 
А муніципальним автобусам бу-
дуть із бюдждету виділятися ве-
личезні дотації — «бо ж потрібно 
турбуватися про незахищених», 
розказуватиме  «добрий» і «тур-
ботливий» мер на зустрічах із ви-
борцями. А ще Момотом і К° за-
роблятимуться величезні кошти 
на закупівлі бензину (дизпалива) 
та запчастинах по завищених 
цінах — в цьому немає жодного 
сумніву.  Але ж ніхто нічого не 
зможе довести. Так само, як ніхто 
не цікавиться тими зловживан-
нями із бюджетними коштами, 
які, на нашу думку, продовжуться 
вже не перший рік. З тієї простої 
причини, що перед правоохо-
ронцями просто ніхто не ставить 
таке завдання. 

Саме тому проект рішення, про 
який йдеться, знову виносить-
ся на сесію. Залишається лише 
уважно слідкувати хто саме з де-
путатів його підтримає.     

ВІЛЬНОЇ ЗЕМЛІ 
У ВИШГОРОДІ НЕМАЄ?       

Хто із нас не чув цієї фрази 
від міських чиновників? Мабуть, 
кожен, хто наївно цікавився мож-
ливістю реалізувати своє право 
на безкоштовне отримання хоча 
б одної земельної ділянки, яких, 
здається, аж сім гарантовано 
кожному громадянину України 
Земельним кодексом. 

Так, вільної землі в місті, на-
чебто, немає. Але якщо добре 
пошукати — то знайдеться. Про-
сто хитрість в тому, що шукати 
її потрібно не самому, а разом з 

тими ж міськими чиновниками. 
Узгодивши з ними та з О. Момо-
том свої дії. 

Так що, вільної землі в місті, 
звичайно ж, «немає», але якщо 
подивитися на перелік земельних 
питань, винесених на розгляд 
цієї сесії, то виявиться, що — є.

Вони починаються з №10 і 
закінчуються №30. Всі ці гро-
мадяни звернулися до міської 
ради з проханням про надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
(окрім гаражів). 

О. Безуглий — 0,03 га, масив 
«Дніпро», ОСГ (№10). 

 Н. Білоус — 0,0111 га, вул. Ме-
жигірського Спаса, ОСГ (№11).

В. Наконечний — 0,0490 га, (кад.  
номер 3221810100:38:084:0220), 
ОСГ (№14).

Р. Ворона — 0,1000 га, житло-
ве будівництво (№16).

Н. Корбанова — 0,0800 га,                         
віл. Шолуденка, ОСГ (№18).

С. Натоптаний — 0,15 га, ма-
сив «Дніпро», ОСГ (№20).

Я. Паламарчук — 0,12 га, 
ГАЕС, ОСГ (№21).

А. Полуда — 0,0628 га, вул. 
Ватутіна, житлове будівництво 
(№22).

О. Попов — 0,0400 га, на розі 
вул. Глібова-Набережна, ОСГ 
(№24).

Т. Ростовська — 0,0455 га,  
мікрорайон «Дідовиця», ОСГ 
(№25).

Т. Сакада — 0,0947 га (приса-
дибна), вул. Ватутіна, 21, житло-
ве будівництво (№26).

В. Сербін — 0,0300 га, вул. 
Шкільна, ОСГ (№28).

Т. Смілянська — 0,0300 га, 
вул. Глібова, ОСГ (№29).

Н. Тарнавська — 0,2395 га,вул. 
Межигірського Спаса,ОСГ (№30).

З проханням затвердити про-
екти землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки до 
міської ради звернулися:

В. Сорочинська — 
0,0505 га, (кад. номер 
3221810100:38:051:6002), садів-
ничий масив «Дніпро», с/т «Ме-
жиріччя», садівництво (№31).

А. Булгаков — 0,1000 га (кад. 
номер 3221810100:01:082:6005), 
Дідовиця, ОСГ (№37).

Ю. Денисенко — 0,0820 га (кад. 
номер 3221810100:01:151:6020), 
присадибна, вул. Гриненка, з для 
ведення ОСГ на житлове будів-
ництво (№38).

О. Зелена — 0,15 га (кад. но-
мер 3221810100:01:088:6009), 
«Дідовиця»,  ОСГ (№39).

О. Купріян — 0,10 га, (кад. но-
мер 3221810100:01:027:6004), 
ГАЕС, ОСГ (№41).

В. Мартиненко — 0,08 га, (кад. 
номер 3221810100:38:084:6006), 
ОСГ (№42).

Н. Худолій — 0,1000 га, (кад. 
номер 3221810100:01:247:6006), 
присадибна, пров. Дніпровський, 
житлове будівництво (№43).

Н. Паладійчук — 0,0800 га, (кад. 
номер 3221810100:38:084:6007), 
ОСГ (46).

Звичайно, переважна більшість 
цих громадян звернулися до де-
путатів з приводу присадибних 
або прилеглих до них земельних 

ділянок, але й у цьому випадку 
виникають питання. Наприклад, 
у матері депутата О. Ростовсько-
го, питання якої вже виносилося 
на розгляд минулої сесії, у влас-
ності вже є 10 соток. Однак, вона 
хоче ще 5 (0,455 га), які приляга-
ють до її ділянки. Начебто, люди-
ну можна зрозуміти. Однак, з ін-
шого боку: а чому не віддати цих 
п’ять соток людині, в якої взагалі 
немає жодного клаптика землі? 
Багатодітній матері, інваліду або,  
наприклад, батькам, які вихову-
ють особливу дитину?

Коли ми разом з членами зе-
мельної комісії знайомилися з 
цією ділянкою, — в дуже затиш-
ному і  гарному місці, — я, мимо-
волі, згадав ділянку, яку отрима-
ла на ГАЕС мати Героя Небесної 
сотні Ігоря Пехенька Надія Пе-
хенько. По сусідству з готелями 
та «доходними домами» М. Кова-
ля. Так от, їх навіть порівнювати 
не можна... 

Або взяти ту ж саму Н. Ху-
долій, якій вже мають затвер-
дити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по 
пров. Дніпровському у власність. 
І питання якої теж уже розгляда-
лося на минулій сесії. От у нас в 
апараті міськвиконкому працює 
всього 51 людина. Ще маємо 34 
депутата. А у Вишгороді живуть 
не менше 40 тисяч людей. Од-
нак, якось так виходить, що жод-
на сесія не обходиться без того, 
щоб на ній не розглядалося пи-
тання, в якому зацікавлений той 
чи інший депутат або чиновник 
міської ради. А іноді й кілька од-
разу. І земельні ділянки для них 
або для їх родичів завжди знахо-
дяться... 

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
ТОВ «ЕКОПРОЕКТ–2000» 

ТЕПЕР СТАНЕ БУДІВЕЛЬНИМ
МАЙДАНЧИКОМ  

На 42 сесії, яка відбулася 31 
липня ц. р., депутати надали до-
звіл ТОВ «ЕКОПРОЕКТ–2000» 
на розробку проекту землеу-
строю щодо зміни цільового 
призначення орендованої цим 
підприємством ділянки. Площею 
1,5197 Яка розташована на вул. 
Ватутіна, 100.

Навіщо орендарі вирішили 
змінити цільове призначення 
ділянки було ясно з проекту рі-
шення, де чорним по білому  
вказано: «з «для розміщення та 
експлуатації основних, підсоб-
них і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої про-
мисловості» (код згідно ЦВКПЗ 
— 11.02) на «для будівництва 
і обслуговування багатоквар-
тирного житлового будинку» 
(код згідно ЦВКПЗ — 02.03)».

Іншими словами, мова йшла 
про те, що хтось на цих півто-
ра гектарах вирішив побудува-
ти чергову висотку. Причому, не 
одну, а декілька. Цілий житловий 
комплекс.

Депутатська більшість без вся-
ких зайвих питань, — хто саме 
хоче виступити забудовником, 
що саме хоче будувати, скіль-
ки будинків, якої висотності, 
на скільки квартир і т. ін., — як 
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автобусне КП, підвищуємо собі
зводимо нові багатоповерхівки...

Поіменне голосування 
за проект рішення 

Про надання дозволу 
на розробку проекту 
землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки, цільове 
призначення якої 

змінюється 
ТОВ «Екопроект – 2000» 
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завжди, проголосувала за цей 
проект рішення. Нагадуємо кого 
саме з депутатів все це не ціка-
вить:  

Фактично, ці депутати благо-
словили ще одне грандіозне жит-
лове будівництво в нашому місті, 
причому — на межі зони регулю-
вання забудови. 

Нагадуємо, як саме ми проко-
ментували це рішення в №8(321) 
нашої газети від 21 серпня ц. р. 
(«Бенефіс Сергія Пінчука: ТОВ 
«Вишгород Плаза» передали 

в оренду на 10 років земельну 
ділянку на вул. Набережна, 6, 
а, також, на 49 років — земель-
ну ділянку площею 2,8342 га на 
вул. Київській, 10»):

«...А от хто із забудовників 
туди прийде — подивимося. 
Ходять чутки, що, начебто, 
Сергій Пінчук... Що стосується 
депутатів, то їх, якось, не дуже 
зацікавило що саме на цій ділян-
ці збираються будувати. Ні, те, 
що багатоповерхівку (багато-
поверхівки) — зрозуміло. А от 
які саме? На скільки поверхів? І 
що там із соцкультпобутом? А 
зі стоянками для автівок? А від-
ходи життєдіяльності, вибачте 
на слові, куди? Чи викопаємо 
глибоку каналізаційну яму і все 
багатоповерхове «добро» — в 
грунтові води? Щоб змішалося 
з древніми відходами київських 
князів? Зачекайте, а, може, де-
путати, знаючи, що за цим рі-
шенням стоїть їх колега та ще й 
голова  комісії з питань страте-
гії розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку, просто 
переконані, що все і так буде 
нормально? Тіптоп, як кажуть 
просунуті герої телесеріалів? 
Мабуть, що так. Тому наша 
«тверда депутатська біль-
шість», — О. Баланюк, С. Жа-
дан, О. Клавдієнко, Д. Корнійчук, 
В. Костюченко, М. Кравченко, О. 
Кучмій, В. Лісогор, О. Лісогор, 
М. Мельник, М. Підвисоцький, 
С. Пінчук, Ю. Попов, Б. Руденок, 
В. Сардак, А. Шока, В. Шубка, А. 
Тютюнник, Б. Матко, — твердо 
проект підтримали. Як завжди. 
Да, на генплані зі змінами, під-
готовленому для голосування, 
ця ділянка позначена як «рекон-
струкція під житлово-громадсь-
ку забудову». Мабуть, для того, 
щоб в очі не дуже кидався суво-
рий коричневий колір...».

Після виходу цього номеру га-
зети пройшло два з половиною 
місяці. Ні С. Пінчук, ні секретар 

Комплекс багатоповерхівок на вул. Ватутіна, 100, безумовно, «прикрасить» силует Вишгородської гори...  

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

47 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
  __________ 2018 р.                                                                             № ___/___

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється 
ТОВ ЕКОПРОЕКТ – 2000» 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється, враховуючи висновки і рекомендації 
постійної комісії Вишгородської міської ради з питань регулювання земель-
них відносин та охорони навколишнього природного середовища, наявність 
позитивних висновків відповідних органів і служб.., міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ці-
льове призначення якої змінюється, а саме: земельної ділянки площею 1,5197 га 
(кадастровий номер 3221810100:01:221:0102) з «для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» (код згідно ЦВКПЗ – 11.02) на «для бу-
дівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (код згідно 
ЦВКПЗ – 02.03) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-
ПРОЕКТ-2000». Земельна ділянка розташована на території... м. Вишгород, вул. 
Ватутіна, 100. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється відбувається за умови дотримання 
земельного, містобудівного законодавства та виконання вимог, викладених у п. п. 
2-5... рішення.                                                                                                                                                         

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки... ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОПРОЕКТ – 2000». 

3. Укласти із ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000» додаткову угоду до догово-
ру оренди земельної ділянки (кадастровий номер 3221810100:01:221:0102) 
від 22 червня 2018 року № 1134 в місячний термін, зареєструвати додат-
кову угоду до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 
3221810100:01:221:0102) від 22 червня 2018 року № 1134 в органах державної 
реєстрації протягом 30 календарних днів з дня укладання  та встановити ТОВ 
«ЕКОПРОЕКТ – 2000» ставку в розмірі 4 % від нормативної грошової оцінки 
землі, відповідно до рішення Вишгородської міської ради від 14.07.2016 р. № 
12/64 «Про орендну плату за землю у м. Вишгород...
    Міський голова                                                                             О. Момот  

ради Т. Бражнікова, ні представ-
ники депутатської більшості ніяк 
не відреагували на цю публіка-
цію. Зате зацікавлені особи дуже 
швидко оформили всі необхідні 
документи. І вже на цю сесію, як 
бачите, винесено проект рішен-
ня «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється 
ТОВ ЕКОПРОЕКТ-2000». 

Залишається зуважити, що 
майбутні багатоповерхівки (а їх, 
як кажуть, має бути 8 по 16 по-

У суботу, 3 листопада, у 
приміщення районної бібліо-
теки (вул. Шолуденка, 8) перед 
початком уроку української 
мови у школі вихідного дня, 
яка щосуботи працює для всіх 
охочих, зайшла жінка достат-
ньо поважного віку. Запитала: 
«А хто тут Сідляр?». Я їй від-
повіла: «Це я»...

Тоді вона подала мені два ар-
куші з надрукованим текстом 
про українську мову та двомов-
ність і попросила надрукувати 
в якійсь газеті. Перше запитан-
ня, яке у мене виникло: «А де 
я його надрукую?». Матеріал я 
почала читати: початок тексту 
виявився зовсім непослідовним і 
незрозумілим, як і сам візит цієї 
поважної пані. Поки я не дійшла 
до абзацу, де було зазначено, що 
українська мова — це западен-
сько-канадійський діалект і все 
в ній неправильно: і відмінки, і 
закінчення, і ще багато чого... 

Виявилося, що ця візітерка — 
уродженка Хмельниччини, тож я 
доброзичливо зауважила, що і її 
можна віднести до «западенців». 
Натомість у відповідь — агресія, 
яка перейшла у крик: «Розмовля-
ла суржиком і буду, а ви не зму-
шуйте всіх розмовляти українсь-
кою мовою!»

У відповідь на ії знервованість 
спробувала спокійно нагадати, 
що суржик — це  суміш мила й 
морозива: ані митися, ані їсти 
неможливо. Кожен, хто здатний 
думати й аналізувати, а не тіль-
ки ненавидіти, розуміє: суржик із 
нашого життя нікуди не подінеть-
ся. На Заході України — украї-
но-польський, на Сході — украї-
но-російський. Але це — не від 
добра. Це — результат понево-
лення корінного народу (в дано-
му випадку українського), це ре-
зультат, коли в народу грабують 
не тільки будинки, майно і землю, 
а  й спустошують душу — заби-
рають мову, християнську віру і 
мають кінцеву мету: знищити з 
коренем. 
  ...Дочитавши надруковане до 
кінця, довідалася ще й таке: 
Державний Гімн України  «Ще не 
вмерла Україна» — також непра-
вильний, бо він запозичений у 
Польщі; потрібно відновити гімн 
зі словами «Живи, Україно, пре-
красна і сильна, в Радянськім Со-
юзі ти щастя знайшла», як було 
при соціалізмі.
  Свої подальші думки я пишу не 
для цієї відвідувачки бібліотеки 
(судячи з ії писанини, не вона ії 
писала й набирала на комп’ю-
тері). Я звертаюся до громади м. 
Вишгорода, яку я поважаю, яку є 
за що поважати: хіба ми можемо 
забути «щастя», яке Україна знай-
шла в Радянському Союзі? Голод 
1921-1922р.р., 1932-1933р.р. — 
втрати: 11 мільйонів українців, в 
домівки яких завезли громадян із 
Російської Федерації,
 1941-1945 р. р. — Україна по-
несла найбільші людські жертви: 
більше 7 мільйонів людей. Голод 
1947 р. Тюрми, етапи, поселен-
ня: Соловки, Сандормох, Коли-

Навіщо 
сієте 
вітер?

Точка зору

верхів) суттєво змінять вигляд 
історичної Вишгородської гори 
як з боку Київського моря, так і з 
боку центральної частини Вишго-
рода. Оскільки, на відміну від ЖК 
«4 карати», розташованого в при-
родній улоговині, набагато нижче 
від цієї земельної ділянки, будуть 
добре видні звідусіль. 

І на довгі роки залишаться 
пам’ятником жадібності, цинізму 
й продажності керівників нашого 
міста і його депутатської біль-
шості. 

В. Борзовець   
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ТОВ «СИНТЕЗ»
Код в ЄДР:
31801941
Організаційно-
правова форма:
ТОВ, Україна
Москаленко
Ярослав
Миколайович

17700000  100%
Тип права: 
Власність
Москаленко
Ярослав
Мколайович

Я. Москаленко: автівки, годинники, зброя.
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ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ МОСКАЛЕНКО
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 
ПО 96-МУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

(Продовження. Початок в №12(325) від 19.10.2018 р.)

Вид паперів:
Акції 
Дата 
набуття права:
27.10.2014
Декларує:
Москаленко Інна
Олександрівна

 5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)
Загальна 

інформація
Зв’язок із
суб’єктомХарактеристика

Інформація 
щодо прав
на майно

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

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
HEYM

Назва виробника:
HEYM

Опис майна:
Карабін

Мисливська
зброя

Період набуття 
права на майно:

(Не відомо) 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

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

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Johann Fanzoj

Назва виробника:
Johann Fanzoj
Опис майна:
Мисливська

зброя Рушниця 
комбінована

Період набуття
права на майно:

(Не відомо) 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

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

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Krieghoff

Назва виробника:
Krieghoff

Опис майна:
Рушниця 

комбінована 
Мисливська

 зброя
Період набуття 
права на майно:

(Не відомо) 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

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

декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Торгова марка:
Franck Muller

 Назва виробника:
Franck Muller
Опис майна:

Годинник 
наручний 
(жіночий)

Колекція: Heart
Період набуття 
права на майно:

(Невідомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

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

декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Торгова марка:
Franck Muller

 Назва виробника:
Franck Muller
Опис майна:

Годинник 
наручний 
(жіночий)
Колекція: 

Master Square 
Період набуття 
права на майно:

(Невідомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

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

декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Торгова марка:
OMEGA

 Назва виробника:
OMEGA

Опис майна:
Годинний 
наручний 
(жіночий)

Період набуття 
права на майно:

(Невідомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

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

декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Торгова марка:
BREITLING

 Назва виробника:
BREITLING

Опис майна:
Годинник 
наручний 
(жіночий)

Період набуття
права на майно:

(Невідомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: 
ювелірні вироби 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Торгова марка:
(Не відомо)

 Назва виробника:
(Не відомо)

 Опис майна:
Каблучка з 

дорогоцінного 
металу та 

з дорогоцінним
 камінням 
(брильянт)

 Період набуття 
права на майно:

(Невідомо)

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: 
ювелірні вироби 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Торгова марка:
Damiani

Назва виробника:
Damiani

Опис майна:
Ювелірний 

набір (сережки 
з підвіскою)

Період набуття
права на майно:

(Не відомо) 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: 
ювелірні вироби 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Торгова марка:
Crivelli

 Назва виробника:
Crivelli

Опис майна:
Ювелірний

 набір (сережки 
з підвіскою)

Період набуття
права на майно:

(Не відомо) 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: 
ювелірні вироби 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

декларує 
Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
ANBINDER

 Назва виробника:
ANBINDER

Опис майна:
Запонки 

із дорогоцінного
металу

Період набуття
права на майно:

(Не відомо) 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
ювелірні вироби 
Дата набуття 
права: (невідомо) 

декларує 
Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Breguet

Назва виробника:
Breguet

Опис майна:
Запонки 

із дорогоцінного
металу

Період набуття
права на майно:

(Не відомо) 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
інше годинник 
Дата набуття 
права: 25.05.2017

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Rolex

Назва виробника:
(Не 

застосовується)
 Опис майна:

Годинник 
наручний 

(чоловічий) 

300 000   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
інше годинник 
Дата набуття 
права: 25.05.2017

Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Торгова марка:
Rolex

Назва виробника:
(Не 

застосовується)
 Опис майна:

Годинник 
наручний 

(чоловічий) 

300 000   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

6. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО — ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ:
Загальна 

інформація
Характеристика Вартість 

на дату 
набуття

Інформація
щодо прав 
на майно

Вид об’єкта: 
автомобіль 
легковий 
Дата набуття 
права: 07.05.2013 

декларує 
Москаленко 
Ярослав 
Миколайович

Марка:
Porshe

Модель:
Cayenne S
Рік випуску:

2011 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: 
автомобіль 
легковий 
Дата набуття 
права: 07.05.2013 
декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Марка:
Bentley R
 Модель:

Continental
Рік випуску:

2006

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: 
автобус 
Дата набуття 
права: 18.05.2013 
декларує 
дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Марка:
Neoplan
 Модель:

N313-SHD
Рік випуску:

2004 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: інше
Н/причіп-
рефрижератор
Дата набуття 
права: 17.04.2013 
декларує 
дружина
Москаленко Інна
Олександрівна

Марка:
SCHMITZ
 Модель:
SKO24

Рік випуску:
2007 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: інше
Н/причіп-
рефрижератор
Дата набуття 
права: 06.04.2013  
декларує 
дружина
Москаленко Інна
Олександрівна

Марка:
SCHMITZ
Модель:
SKO 24

Рік випуску:
2004 

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Вид об’єкта: інше
фургон-С
Дата набуття 
права: 21.08.2012  
декларує 
Москаленко 
Ярослав
Миколайович

Марка:
ISUZU

 Модель:
NQR71R

Рік випуску:
2008

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: інше
причіп 
(платформа)
Дата набуття 
права: 19.08.2009  
декларує 
Москаленко 
Ярослав
Миколайович

Марка:
STEMA MT 0751

 Модель:
QUAD 2M

Рік випуску:
2009

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

Вид об’єкта: інше
причіп для 
перевезення 
човнів 
Дата набуття 
права: 23.06.2015  
декларує 
Москаленко 
Ярослав
Миколайович

Марка:
KHOTT

 Модель:
91H

Рік випуску:
2015

(Невідомо)
   

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ:
Загальна 

інформація
Номінальна

 вартість
Емітент 
цінних
паперів

Інформація 
щодо прав 
власності

Кількість

Вид паперів:
Акції 
Дата 
набуття права:
27.01.2015
 Декларує:
Москаленко Інна
Олександрівна

ПАТ
«Банк

інвестицій
та 

з а о щ а д -
жень»

ПАТ
«Банк

інвестицій
та 

з а о щ а д -
жень»

24750 1000
Власність:
Москаленко
І. О.

300 1000
Власність:
Москаленко
І. О.

8. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА:
Загальна 

інформація
Ватість у 

грошовому
вираженні

% від 
загального

капіталу

Інформація
про право
на об’єкт

ТОВ «ТОВ 
«Юридична
компанія «ЮРІС
ЛІБЕРУМ» 
Код в ЄДР:
36997970 
організаційно-
правова форма:
ТОВ, Україна
Москаленко
Ярослав
Миколайович

9900  33%

Тип права: 
Власність
Москаленко
Ярослав
М и к ол а й о -

вич

ТОВ «ХЛІБЗАВОД
№1» 
Код в ЄДР:
39798250  
організаційно-
правова форма:
ТОВ, Україна
декларує дружина
Москаленко
Інна Олександрівна

16247636   43%

Тип права: 
Власність
Москаленко
Інна
О л е к с а н -

дрівна

ТОВ «РЕНТ 
КОМПАНІ 2016» 
Код в ЄДР:
40985039 
організаційно-
правова форма:
ТОВ, 
Україна
декларує дружина
Москаленко
Інна Олександрівна

200000
   

100%
Тип права: 
Власність
Москаленко
Інна
О л е к с а н -

дрівна
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О. Терещук: найбільш цікаве — попереду...
9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИ-

КОМ ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ (ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї):
Кінцевий 

бенефіціарний
власник (контролер) 

Юридична особа
Адреса, контакти
 юридичної особи 

Від редакції:

Джерело доходу
Розмір

(вартість)Вид доходу
Інформація 
щодо прав 
власності

187317
    

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

252825
    

 

Власність:
Москаленко

Я. М.

 
Власність:

Москаленко
І. О.

Москаленко 
Ярослав
Миколайович

ТОВ «СИНТЕЗ»
Найменування 
юридичної особи 
(англійською):
LLC «SYNTEZ»
Код в ЄДР: 31801941
Організаційно-
правова форма:
ТОВ, Україна

Телефон:
0445810667
Факс: 0445822100
Email: (Не відомо)
Адреса юридичної
особи: 07330,
Київська область, 
м. Вишгород, 
вул. Промислова, 4

Москаленко 
Ярослав
Миколайович

ТОВ «Юридична 
компанія «ЮРІС 
ЛІБЕРУМ» 
(англійською):
LLC «Legal Company 

«YURIS LIBERUM»
Код в ЄДР: 36997970
 Організаційно-
правова форма: ТОВ, 
Україна

Телефон:
0442411108
 Факс: (Не 
застосовується),
Email: (Не відомо)
 Адреса юридичної 
особи:
м. Київ, 
вул. Уманська, 37

Декларує дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна

Декларує дружина
Москаленко 
Інна 
Олександрівна 

ТОВ «Хлібзавод №1»  
Найменування 
юридичної особи 
(англійською):
(не застосовується)
Код в ЄДР: 39798250 
Організаційно-
правова форма: ТОВ, 
Україна
 

Телефон:
(не відомо)
Факс: (не відомо)
Email: (не відомо)
Адреса 
юридичної особи:
Вінницька область,
Козятинський
 район, с. Махнівка,
вул. Шкільна, 57

ТОВ «РЕНТ 
КОМПАНІ 2016»
Найменування 
юридичної особи 
(англійською):
RENT COMPANY
2016 
Код в ЄДР:  40985039 
Організаційно-
правова форма: ТОВ, 
Україна

 Телефон:
(не відомо)
Факс: (не відомо)
Email: (не відомо)
Адреса юридичної
особи:
м. Київ, 
проспект Героїв
Сталінграду, 4, 
оф. 39

11.   ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ:

Джерело доходу:
ВР України
Код в ЄДР:  
20064120
 Декларує:
Москаленко
Ярослав
Миколайович

Заробітна 
плата
отримана
за основним
місцем роботи

Джерело доходу:
ВР України
Код в ЄДР:  
20064120
Декларує:
Москаленко
Ярослав
Миколайович

Інше: Кошти
виділені ВР
України для
забезпечення
депутатської
діяльності 

102000 

    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Джерело доходу:
ТОВ «Синтез»
Код в ЄДР:  
31801941 
Декларує: дружина
Москаленко
Інна Олександрівна

Заробітна 
плата
отримана
за основним
місцем роботи 

530000 

    

Власність:
Москаленко

І. О.

Джерело доходу:
Фізична особа-
підприємець 
Москаленко
Інна Олександрівна

Дохід 
від зайняття 
підприємниць-

кою діяльністю

370388 

    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Джерело доходу:
ПАТ «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»  
Код в ЄДР: 
(не відомо)
Декларує дружина
Москаленко
Інна Олександрівна

Дивіденди

33544 

    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Джерело доходу:
ПАТ «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»  
Код в ЄДР: 
(не відомо)
Декларує дружина
Москаленко
Інна Олександрівна

Проценти

3108200
 

    

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Джерело доходу:
Громадянин України
Костюков
Олексій
Григорович

Дохід 
від відчуження
цінних паперів
та 
корпоративних
прав

10000000

 

 

Власність:
Москаленко

І. О.

Джерело доходу:
Громадянин 
України
Головін
Олег
Олександрович

Дохід 
від відчуження
цінних паперів
та 
корпоративних
прав

12. ГРОШОВІ АКТИВИ:
Установа, в якій

відкриті такі рахунки
Розмір
активу

Вид активу Інформація
щодо права

 на об’єкт

9430000
Валюта:

UAH

 
Власність:

Москаленко
Я. М.

(Не застосовується)
Москаленко
Ярослав
Миколайович 

Готівкові 
кошти

408375
Валюта:

UAH
 

 
Власність:

Москаленко
Я. М.

ПАТ «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Код в ЄДР: (Не відомо)
Москаленко
Ярослав
Миколайович

Кошти,
розміщені
на банківсь-
ких рахунках

500000
Валюта:

EUR
 

Кошти,
розміщені
на банківсь-
ких рахунках

(Не застосовується)
декларує дружина
Москаленко
Інна
Олександрівна
ПАТ «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Код в ЄДР: 3369505095 
декларує дружина
Москаленко
Інна Олександрівна

 
Власність:

Москаленко
І. О.

356938
Валюта:

UAH

Кошти,
розміщені
на банківсь-
ких рахунках

ПАТ «БАНК 
ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Код в ЄДР: 3369505095 
декларує дружина
Москаленко
Інна Олександрівна

 
Власність:

Москаленко
І. О.

48681
Валюта:

USD

Кошти,
розміщені
на банківсь-
ких рахунках

 
Власність:

Москаленко
І. О.

20000000
Валюта:

UAH

Готівкові 
кошти

(Не застосовується)
декларує дружина
Москаленко
Інна
Олександрівна

 
Власність:

Москаленко
І. О.

475000
Валюта:

USD

Готівкові 
кошти

(Не застосовується)
декларує дружина
Москаленко
Інна
Олександрівна

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

РозмірВид правочину, який
спричинив видаток 
Придбання
 Предмет правочину:
Рухоме майно
Інше рухоме майно
годинник 

Україна 300000

Придбання
Предмет правочину:
Рухоме майно
Інше рухоме майно
годинник 

Україна 300000

16. ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗА-
ЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ:

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

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

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалеж-
но від того, чи була вона оплачуваною.

Організації, у яких суб’єкт декларування є членом:

Організаційно-
правова форма 

Код в ЄДР 
юросіб, ФОП 

та громадських 
формувань 

Найменування 
організації

Яскраві діти України
 

Громадське 
об’єднання 

41343271 

ДЖЕРЕЛО
 

Громадське 
об’єднання 

35232477

ТЕРЕЩУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
КАНДИДАТ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(подана 30.10.2018 р.)

Загальна 
інформація

Вартість 
на дату 
набуття

Місце
знаходження

Інформація 
щодо прав
на об’єкт

Вид об’єкта: 
квартира 
Дата набуття 
права: 14.11.1996 р. 
Загальна площа:
48,82 кв. м
декларує дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Київ (Невідомо)
   

 

Власність:
Терещук О. І.

Вид об’єкта: 
квартира 
Дата набуття 
права: 05.05.1997 р. 
Загальна площа:
51,7 кв. м
декларує
дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Київ (Невідомо)
   

 

Власність:
Терещук О. І.

Вид об’єкта: 
гараж 
Дата набуття 
права: 18.08.1998 р. 
Загальна площа:
20 кв. м
декларує
дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Київ (Невідомо)
   

 

Власність:
Терещук О. І.

Вид об’єкта: 
квартира 
Дата набуття 
права: 25.03.2006 р. 
Загальна площа:
105,3 кв. м
декларує дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Київ (Невідомо)
   

 
Спільна 

власність:
по 25%

Терещук О. Д
Терещук О. І.
Терещук І. О.
Сорочинська

О. О.
Вид об’єкта: 
земельна ділянка 
Дата набуття 
права: 02.10.2012 р. 
Загальна площа:
2000 кв. м
декларує дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Христинівка,
Христинівський

район, 
Черкаська 

область

(Невідомо)
   

 

Власність:
Терещук О. І.

Вид об’єкта: 
житловий будинок
Дата набуття 
права: 02.10.2012 р. 
Загальна площа:
102,6 кв. м
декларує дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Христинівка,
Христинівський

район, 
Черкаська 

область

(Невідомо)
   

 

Власність:
Терещук О. І.

 

Власність:
Терещук О. І.

Вид об’єкта: інше
підсобне
приміщення 
Дата набуття 
права: 02.10.2012 р. 
Загальна площа:
97,7 кв. м
декларує дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Христинівка,
Христинівський

район, 
Черкаська 

область

(Невідомо)
   

 

Власність:
Терещук О. І.

Вид об’єкта: інше
підсобне
приміщення 
Дата набуття 
права: 02.10.2012 р. 
Загальна площа:
289,9 кв. м
декларує дружина
Терещук Ольга
Іванівна

Христинівка,
Христинівський

район, 
Черкаська 

область

(Невідомо)
   

(Закінчення в наступному номері)

У Я. Москаленка, згідно електронної декларації, не 
виявилося ні приватної церкви, ні святих мощей, ні 
картин, які раніше висіли в українських музеях, ні 
церковних книг, виданих в сердньовіччі, ні колекцій 
старовинних вин. На відміну від О. Горгана, він, та-
кож, не очолював і не очолює жодної антикорупцій-
ної громадської організації та не має жодної офіцій-
но зареєстрованої торгової марки чи комерційного 
найменування. 

Натомість — володіє купою нерухомості, включа-
ючи земельні ділянки, добрим десятком дорогих го-
динників, кількома одиницями мисливської зброї та 
елітними автівками. Як і в більшості народних депу-
татів, значна частина цього добра зареєстрована на 
його дружину.  

Однак, Я. Москаленко до 2006 р. займався підприєм-
ницькою діяльністю і теоретично, основний капітал 
міг заробити до того моменту, коли став депутатом і 
державним службовцем. 

Що стосується тільки що призначеного голови 
Київської облдержадміністрації О. Терещука, то тут 
все набагато цікавіше. Цей громадянин все своє жит-
тя віддав державній службі — в міліції (поліції) та на 
посаді заступника голови Одеської обласної держав-
ної адміністрації. Отже, все, що він має, О. Терещук 
мав би придбати на свою зарплату, яка у держслуж-
бовців, як відомо, не така вже й велика. Або ж все, 
чим володіє його сім’я, було придбано його близьки-
ми родичами, наприклад, дружиною. Втім, що саме є 
у власносі його сім’ї, окрім вже зазначеного?

Найцікавіше — ще попереду...
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(Закінчення. 
Початок на стор. 5)

Спорт

(Закінчення. 
Початок на стор. 5)

ма, Мордовія, Казахстан...
Смерть, голод, приниження 
всього українського. І це — 
щастя?

А тепер про статтю С. 
Садівничої «А Баба Яга 
проти!».

Пройдемося по тексту. 
Про те, що я Баба Яга — не-
правда.  Баба Яга — шкіра 
й кісточки, ніс великий, за-
кручений. У мене — все 

Навіщо сієте вітер?
Точка зору

Депутата Вишгородської міськради від «Батьківщини» 
С. Жадана та його колегу по держекоінспекції 
С. Обрізана підозрюють в отриманні хабара 

26 жовтня ц. р. на сайті прокуратури Київської області з’явилося повідомлен-
ня про те, що її працівники затримали двох інспекторів Державної екологічної 
інспекції Столичного округу за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в 
сумі 2 000 доларів США. Прізвища інспекторів не називалися, однак, того ж дня 
вони стали відомі всій Україні від окремих користувачів соціальних мереж. 

Затриманими виявилися інспектор Державної екологічної інспекції Столично-
го регіону депутат Вишгородської міської ради від «Батьківщини» Сергій Жадан 
та його колега Олексій Обрізан.

От коментар з цього при-
воду нещодавно втретє (!) 
поновленого на роботі на-
чальника Державної еколо-
гічної інспекції у Черкась-
кій області М. Клименка у 
Facebook: 

«Я ж казав, гарну рефор-
му провели. Київщина:

Працівниками управлін-
ня захисту економіки в 
Київській області ДЗЕ НП 
України спільно з відділом 
розслідування особли-
во тяжких злочинів СУГУ 
НП у Київській області 
під процесуальним керів-
ництвом прокуратури 
Київської області в рамках 
кримінального проваджен-
ня № 42018110000000367 
від 19.10.2018 за ознака-

значні штрафні санці у разі 
не надання таких доку-
ментів та про можливість 
призупинення діяльності 
даного підприємства, в 
той же час пропонували 
закінчити перевірку, не 
ознайомлюючись з доку-
ментами у разі сплати їм 
неправомірної вигоди. 

Так 26.10.2018 року на 
території підприємства, 
перевірку якого проводили 
фігуранти, після підписан-
ня акту перевірки в якому 
не було зазначено ряду 
порушень та згідно яко-
го на підприємство були 
накладені мінімальні санк-
ції, було затримано фігу-
рантів, після отримання 

навпаки. Моя вага — 80 
кг. Ніс правильної форми, 
обличчя приємної зовніш-
ності. Характер — надзви-
чайно добрий. Люблю дис-
кусії, але не скандали.
 Ім’я моє — не чоловіче, 
його носять тисячі жінок.
 У всіх моіх публікаціях і 
слова не сказано, що не-
потрібно допомагати усім 
тим, хто цього потребує. 
Весь час пишу і говорю на 
вулиці при будь-яких зустрі-

чах: навіщо з продуктовим 
кульком, з поношеним одя-
гом фотографувати? Може, 
щоб сусіди, а, особливо, 
якщо стосунки не зовсім 
добрі, мали про що погово-
рити? Могли посміятися з  
бідності людини? 

А, може, я чогось не ро-
зумію? Можливо, тут не 
така велика допомога, як 
велика реклама? 

У статті написано, що 
на цю гуманітарну допо-

могу використано  чималі 
матеріальні затрати. І це 
правда, адже продукти, 
яким до закінчення терміну  
споживання залишилося 2 
дні, везуть із м. Вишневе. 

А чому б не дати кож-
ному, хто потребує допо-
моги, певну суму грошей 
і не возити цього товару, і 
не годувати у добровіль-
но-примусовому порядку 
продуктами, які вже втра-
тили 98% харчових яко-
стей. 

І саме на цю тему, а також 
з обговорення матеріалу 
від 27 жовтня 2018 р. у га-

ми злочину передбачено-
го ч.3 ст. 368 КК України 
було задокументовано 
протиправну діяльність 
посадових осіб новоство-
реної Державної Екологіч-
ної Інспекції Столичного 
округу (повноваження якої 
розповсюджується на 
м. Київ та Київську об-
ласть), а саме: головних 
спеціалістів-державних 
інспекторів з охорони 
навколишнього природ-
ного середовища відділу 
державного екологічного 
нагляду (контролю) зе-
мельних ресурсів та надр 
Обрізана Олексія Сергій-
овича та Жадана Сергія 
Миколайовича, які налаго-
дили схему вимагання та 

отримання неправомірної 
вигоди від суб’єктів го-
сподарської діяльності 
за невжиття заходів ре-
агування, не накладення 
штрафних санкцій за ви-
явленні порушення норм 
чинного законодавства 
в екологічній галузі та 
не притягнення до дис-
циплінарної відповідаль-
ності винних осіб. Схема 
яку налагодили працівни-
ки даного контролюючого 
органу полягала в тому, 
що при виїзді на перевірку 
субєктів господарювання, 
згідно направлення на пе-
ревірку, вони запитували у 
підприємців значний об’єм 
дозвільних документів і 
при цьому повідомляли про 

зеті «Вишгород» С. Садів-
ничої «А Баба Яга проти?» 
та Л. Болдиревої «Наша 
песня хороша — начинай 
сначала» відбудеться за-
сідання круглого столу: «Гу-
манітарна допомога — чи 
гуманітарна реклама» 20 
листопада 2018 р. о 15.00 
у малій залі Вишгородської 
РДА. Запрошую усіх небай-
дужих. 
  Контактні телефони: (067) 
45-93-150, (066) 994-09-16.

Степанія Сідляр,  
голова ГО «Духовно-                           

просвітницький центр 
«Спадщина»

Феміда

ним неправомірної вигоди 
у сумі 2 000 доларів США. 

На даний час предмет 
неправомірної вигоди було 
вилучено, фігурантів за-
тримано в порядку ст. 208 
КПК України».

Як нам стало відомо, для 
підозрюваних обрано міру 
запобіжного заходу — ціло-
добовий домашній арешт. 

А от чи підтвердить пі-
дозри суд — подивимося. 
Бо занадто багато у нас 
гучних затримань, однак, 
дуже мало професійних 
розслідувань, які б закінчу-
валися судовими вироками 
і реальними тюремними 
термінами.

В. Борзовець

Наші юні пловці під керів-
ництвом молодого амбі-
ційного тренера Андрія 
Шипілова успішно виступи-
ли на цих змаганнях.

А саме: Ірина Кожемяка 
феєрично виборола три 
золоті медалі, а Єлизавета 
Щербакова виграла золото  
та дві срібні медалі. 

Інші наші вихованці 
поліпшили свої результати 
та виконали нормативи для 
нових спортивних розрядів. 

Також слід відзначити, 
що наші юні спортсменки 
В. Михальченко, І. Коже-
мяка та Є. Щербакова по-
трапили до збірної коман-
ди Київськой області для 
участі в Чемпіонаті України 
в  місті Дніпро. 

Так тримати і подальших 
успіхів на нових плаваль-
них доріжках!

На знімку: Єлизавета 
Щербакова (зліва) та Іри-
на Кожемяка.

Юні чемпіони 
області 
з плавання —
вишгородці! 

2-3 листопада 2018 
року в місті Брова-
ри  відбувся чемпіо-
нат Київської області 
з плавання. Команду 
Вишгородської  районної 
КДЮСШ було представ-
лено 9 спортсменами: 
Іриною Кожемяко, Єли-
заветою Щербаковою, 
Валерією Михальченко, 
Ярославом Фурлетом, 
Валентином Бабичем, 
Олегом Оксютою, Єгором 
Непокритовим, Микитою 
Петренком та Денисом 
Скомаровським. 

Анекдот
В русском языке есть за-

мечательное слово из 3-х 
букв. Означает оно «нет», 
но пишется и произносится 
совсем по-другому...

*  *  *
— Почему Ваша дочь 

диктанты пишет с ошиб-
ками, да еще и с матами? 
— А что Вы хотите… Де-
вочка пишет, старается, 
волнуется, ошибается, 
начинает нервничать, ма-
териться… 


