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Чиновники бідують: співчуваємо

Бо насправді все — гірше нікуди: Н. Василенко, 
Л. Крадожон і Б. Масюк із сім’ями залишилися 
без свого кутка. Мирієвським пощастило більше...

Керуючий 
справами 

міськвиконкому, 
член виконкому 
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Провідний 
спеціаліст 
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(держзакупівлі) 

Л. Крадожон

Спеціаліст-
землевпорядник 
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Б. Масюк

Начальник 
фінансово-

бухгалтерського 
відділу, член 

виконкому 
І. Мирієвський

З Новим роком!

Отже, це — службовці місцевого самовряду-
вання, яких ми в минулому номері нашої газе-
ти поздоровили з тим, що 31.12.2016 р. вони 
«стали щасливими власниками нового жит-
ла». 

Службовці обурилися, а О. Момот дорікнув 
нам що ця інформація є «трошки неперевіре-
ною». Оскільки не вони самі, а члени їх сімей 
стали, всього лише, користувачами цих квар-
тир. І запропонував спростувати інформацію 
в наступному номері газети. 

Що ж, ми готові її спростувати. 
Але, спочатку, давайте розберемося. І доче-

каємося розслідування правоохоронців...

О. Момот (перед початком розгляду питань порядку денного на сесії міської 
ради 14.12.2017 р.):

«...Маленький відступ. Користуючись тим, що у нас присутні представники поваж-
них засобів масової інформації, зокрема, пан Віталій Борзовець присутній, хочу до-
лучитися до... у вчорашньому номері газети привітати так званих щасливих людей, 
які в один день 31 грудня 2016 року стали щасливими власниками житла якогось... 
Да, дійсно, не привітав, пан Віталій, бо не знав. Але вчора зібрав тих чотирьох лю-
дей, яких ви так... Ну, як би так м’яко сказати... На першій шпальті... виставили в 
своїй газеті... Вони теж були здивовані, що в них, виявляється, там є якась земля, 
якісь квартири... Я дуже сподіваюся на вашу порядність, тим більше, що ви до того, 
як почати розповсюджувати газету, вже були повідомлені, що ви, м’яко кажучи, по-
ставили інформацію трошки не перевірену. Ну, я, все ж таки, сподіваюсь, що ви 
дасте спростування цього матеріала в наступному номері...».   

Переконані, що свобода слова в діяльності засобів масової інформації є одним з найваж-
ливіших інститутів демократії, тому з великою повагою ставимось до роботи журналістів, які 
власною працею створюють передумови для розвитку демократії в Україні та сприяють висвіт-
ленню інформації щодо питань, пов’язаних із формуванням та реалізацією антикорупційної 
політики.

Закономірно, виходячи з вищесказаного, ми були шоковані неправдивою, недостовірною та 
перекрученою інформацією про набуття нами, як членом виконавчого комітету та працівниками 
його апарату, права власності на нове житло, розміщеною та поширеною газетою «На самом 
деле» (стаття, розміщена на першій шпальті випуску газети «На самом деле» № 13 (312) від 
12.12.2017 року).

В якості джерела інформації Ваша газета використала декларації опубліковані у ЄДИНОМУ 
ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, а Ви навіть не спромоглися перевірити достовірність даних, що 
публікуються у виданні.

Наголошуємо, що інформація, поширювана на шпальтах Вашого видання, не відповідає дійс-
ності, с спотвореною і перекрученою!

У той же час, відповідно до Кодексу професійної етики українського журналіста, журналіст 
поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний, уникає неповноти або 
неточностей чи викривлень інформації, неприпустимі недостовірні повідомлення. Журналіст 
відповідальний перед читачем, слухачем та глядачем і не мас права видавати власні оціночні 
судження за достовірну інформацію.

Натомість, на сторінках газети «На самом деле» подано суб’єктивні висновки журналіста.
Враховуючи вищезазначене, ми наполягаємо на невідкладному спростуванні на першій 

шпальті Вашого видання, розміщеної та поширеної інформації, щодо набуття нами права влас-
ності на нове житло у аналогічний спосіб.
У свою чергу, за необхідності, ми готові надати будь-які додаткові обгрунтовані коментарі щодо 
означеної ситуації.

У разі, якщо спростування не буде опубліковане у наступному номері, ми будемо змушені 
звернутись до суду з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації, відшкодування мо-
ральної шкоди у зв’язку з поширенням неправдивої інформації відносно посадових осіб міської 
ради.

Засновнику ТОВ «Видавничий дім ВВВ» 
редактору газети «На самом деле»
Борзовцю В. А...
Василенко Наталії Петрівни 
Крадожон Лариси Анатоліївни 
Масюк Богдани В’ячеславівни 
Мирієвського Ігоря Вікторовича...

Чесно кажучи, ми не зовсім 
зрозуміли, що саме виклика-
ло таку бурю емоцій у наших 
е-декларантів. Що ми поз-
доровили їх з тим, що вони 
стали щасливими власника-
ми нового житла? Але ж ми 
просто щиро пораділи за них. 
Хіба справа в формулюван-
нях? Так, формально, кварти-
ри отримали не вони, а члени 
їх сімей. І не у власність, а в 
користування. Тим паче, тим-
часове. Але це ж, все одно, — 
радісна подія. Можна сказати 
— новий етап в житті сім’ї. З 
яким, між іншим, можна було 
людей і поздоровити. Ні в кого, 
в тому числі і в міського голо-
ви, корона з голови не впала 
б. Тим паче, що підлеглі (хіба 
що, окрім І. Мирієвського) жи-
вуть в цих квартирах разом із 
сім’ями... Це ж яка радість!

А О. Момот щось пробур-
мотів на сесії про те, що «не 
поздоровив, бо не знав»... 
Замість того, щоб щиро поз-
доровити і підлеглих, і їх сім’ї.

Хороший, уважний, чуй-
ний керівник повинен знати, 
Олексіє Вікторовичу! 

18.12.2017 р.

Василенко Наталії Петрівни 
Крадожон Лариси Анатоліївни 
Масюк Богдани В’ячеславівни 
Мирієвського Ігоря Вікторовича

Дорогі земляки!
Прийміть мої найщиріші привітання з 

прийдешнім Новим роком та Різдвом Хри-
стовим!

Ці дні — це час казкового настрою, загаду-
вання бажань і віри у здійснення мрій. Час, 
коли ми підсумовуємо минуле і будуємо пла-
ни на майбутнє, сподіваючись на краще. 

Рік, який відходить в історію, був бурх-
ливим на події. Озирнувшись назад, можна 
сміливо сказати, що 2017-й був прожитий 
недарма. Він подарував нам радість зустрі-
чей та відкриттів, перемог і досягнень, новий 
професійний і життєвий досвід.

Хочу побажати, щоб наступний рік приніс 
мир і спокій у Вашу оселю, натхнення і успіх 
— у професійній діяльності, надію і любов 
— у серця! Нехай справдяться найамбітніші 
плани та найзаповітніші мрії! 

З повагою, народний депутат України  
 Ярослав Москаленко

З 2018-м, друзі! Миру вам і чесної влади!

Точка зору

Усі найвищі глобальні інституції — МВФ, 
Держдеп США, Комісія Євросоюзу, «Вели-
ка сімка» найвпливовіших держав плане-
ти водночас і всі разом заявили свою офі-
ційну позицію з приводу України, а саме 
виступили на захист Національного анти-
корупційного бюро України.

Сильні світу цього засудили замах на 
вбивство НАБУ в найкорумпованішій (піс-
ля Росії) країні Європи і стали на захист 
інституції і людей, які покликані боротися 
проти корупції, що є не меншою загрозою 
для державності України, ніж розв’язана 
проти неї Росією війна.

Стали на захист від кого? Так виходить, 
що від вас, пане Петре.

Таку одностайність з українського пи-
тання західної цивілізації можна прирівня-
ти хіба що із монолітністю наших альянтів 
у російсько-українській війні, але коли у 
другому випадку міжнародна спільнота 
захищає Україну від влади Росії, то в пер-
шому випадку захищає Україну від її влас-
ної влади.

Ви, пане Петре, як бізнесмен, який 
витворився у брудні і буремні 90-і і прой-
шов корупційні лабіринти печерного ка-
піталізму, на власному досвіді знаєте, що 
таке правоохоронна система посткомуніз-
му.

(Продовження на 2-й стор.

Доречі, першою відреагува-
ла на публікацію Л. Крадожон 
на фейсбук-сторінці нашої га-
зети (зверху).

Другою — мати Б. Масюк 
Н. Б. Масюк, яка по телефо-
ну, по-перше, сповістила нас 
про те, що придбала кварти-
ру, «продавши мамину», а, 
по-друге, порадила спочатку 
«думати, а потім писати». Так, 
що О. Момот був уже третім.  

Нарешті, через кілька днів 
після сесії всі четверо де-
кларантів гуртом народили і 
розмістили в Facеbook отако-
го листа. В якому висловили 
щире обурення підступними 
діями журналіста, який на-
друкував інформацію, яка «не 
відповідає дійсності, є спотво-
реною і перекрученою».

Ну, що ж, в такому випадку 
давайте розглянемо це питан-
ня глибше і грунтовніше. Що, 
сподіваємося, поновить спра-
ведливість відносно наших 
декларантів. І може вважати-
ся, на наш погляд, і вибачен-
ням, і спростуванням одночас-
но... 

(Продовження —
на стор-х 4-5)

Відкритий лист 
Петру Порошенку.
ГПУ проти ФБР, або
У якій буді тримати
сторожових псів 
демократії
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(Продовження. 
Початок — на 1-й стор.)

Точка зору

Будучи вершиною айсберга, 
яким є клептократичний суспіль-
ний лад, вона практично не під-
дається реформуванню. СБУ, 
прокуратура, поліція, податкова 
служба, митниця, суди — держав-
ні організації, які за призначенням 
повинні боротися із корупцією, 
водночас є її головними носіями.

Не можуть ці вдовиці комунізму 
висікти самі себе. Вони шмага-
ють бичем хабарництва кожного 
з нас, і перш за все таких, як ви, 
пане Петре, бізнесменів, які своїм 
підприємництвом можуть або 
врятувати зруйновану, як промзо-
на Авдіївки, економіку стагнуючої 
країни, або загинуть, як клас, ра-
зом з нею.

Вони, ці вершники корупції, 
шмагають бичами хабарництва 
іноземних інвесторів, які знають 
по всіх материках і континентах, 
що в Україні кроку не зробиш без 
виплат державним рекетирам. 
Найвідчайдушніші з них у свої 
інвестиційні проекти навіть за-
носять немалі витрати на підкуп 
чиновників.

Тому наші доброзичливці, які 
пройнялися тим, що громадяни 
України віддали життя на Май-
дані, аби вона була іншою, ніж 
Росія, аби вона була не злодійсь-
ка, запропонували вам створити 
із чистого листа структури проти-
дії корупції, оскільки чинні, як уже 
сказано, безнадійно невиправні, 
оскільки не буває прокурора чи 
чекіста, митаря чи судді, який би 
не був хабарником.

І треба віддати належне, мо-
лоді та завзяті хлопці із НАБУ і 
САП, почали, як ви кажете, «жити 
по-новому». Треба зауважити, що 
ці інституції були створені у знач-
ній мірі на гроші платників подат-
ків США, тому цілком резонно, що 
американці несли моральну від-
повідальність за те, у що вклали 
гроші свої задля блага нашого.

Спочатку і вам це подобалося, 
бо ви охоче рапортували на За-
ході, що ці нерадянські структури 
— головні показники реформ. Без 
перебільшення, факт існування 
НАБУ і САП зіграв головну роль 
у тому, що українцям надали 
безвізовий режим із ЄС. А це, як 
для вас, — потужній карт-бланш, 
оскільки ви мали тверде переко-
нання, що безвіз буде головним 
аргументом для українців голосу-
вати за вас вдруге.

Ілюзія, якою ви непомірно ті-
шилися, але це окрема розмова. 
Тим не менше спочатку вам ім-
понувала уся ця антикорупційна 
гра, бо ви були переконані, що від 
неї — тільки піар-вигода, і жодних 
загроз.

Бо у вашому світогляді живе аб-
солютний постулат — ніхто ніко-
го не сміє посадити без дозволу 
президента. Ну не було цього з 
часів Леніна. Нема цього донині 
по сусідству при Путіні, не буде 
й у Києві. Бо право карати і ми-
лувати — виключно царське діло. 
Сам цар — перший секретар чи 
президент на віку нинішньої гене-
рації українського громадянства 
— не тільки поза законом сам, а 
й гарантує недосяжність з боку 
закону кожному, кого він бере під 
свою опіку.

Якщо ти належиш до парла-
ментської більшості, яка є опо-
рою президента, то твоєю опо-
рою є він, заступник Бога на 
землі, який не дасть тебе скрив-
дити. Абсолютну лояльність ти 
обмінюєш на недоторканість з 

боку закону, гарантом якого на-
чебто є той президент. Тому не-
зважаючи на те, що ти говорив на 
виборах, у стінах Верховної Ради 
ти переходиш у пропрезидентсь-
ку більшість, перетворюючись із 
людини, яка має мати гідність, у 
тушку тварини, яка має єдиний 
фізіологічний рефлекс — красти.

При останній зустрічі з вами, 
пане Петре, у вашому президент-
ському кабінеті я подарував вам 
свій сатиричний роман «Брати, 
або Могила для «тушки», у яко-
му виведено огидний образ по-
стсовкового мутанта з мандатом. 
У його знищенні, власне, й поля-
гало, як я вам казав, ваше прези-

дентство.
Ризикований відчай україн-

ського народу обрати вас пре-
зидентом, можливо, із великою 
натяжкою міг мати виправдання, 
що ви особисто пройшли усі ці 
митарства державного рекету, 
відбивались від нього мандатом 
нардепа, який ніколи практично 
не випускали із рук. Була така ло-
гіка, що ви про цю напасть знає-
те не із розмов, тому особистий 
гіркий досвід породить у вашому 
розумінні власного президенства 
мотивацію скрутити голову цій 
гідрі.

Однак, на жаль, як свідчать зга-
дані категоричні оцінки глобаль-
них гравців, логіка не спрацюва-
ла. Голову гідрі ви не скрутили, 
а почали відривати іншу голову, 
оголосивши війну НАБУ. Сталося 
навпаки — ви спрямували увесь 
свій президентський ресурс на 
захист цієї гідри, яка спопеляє 
державу і виставляє Україну на 
посміховисько перед усім світом, 
як країну, яку населяють, як і її 
північного сусіда, генетичні клеп-
томани.

Я собі уявляю вашу реакцію, 
коли про притягнення до від-
повідальності корупціонера ви 
довідалися не із узгоджених 
з вами рапортів сервільного 
генпрокурора, а із телевізора, як 
і всі громадяни України. Більше 
того, корупціонером, якого взяло 
за шкірку НАБУ, був поставлений 
вами чиновник на посаду, що за-
ймає перше місце за хабароміст-
кістю — на головного фіскала. Ге-
нерального митаря, який збирає 
податки з народу і ділить їх навпіл 
— для держбюджету і для сімей-
ного бюджету правлячої кліки.

Відтак до вас доходить звістка, 
що попався ваш вірний прапоро-
носець із фракції БПП. Далі йдуть 
анонси на посадку мало не усієї 
коаліції.

Я собі уявляю, як десь у затін-
ку у вашому заміському «Білому 
домі» забралися найближчі ваші 
любі друзі, Кононенко чи Гра-
новський, Гройсман чи Пасенюк, 
Свинарчук чи Іванчук і, поїдаючи 
вас очима, запитально благали 
«Що ж то робиться? Що, і нас 
завтра так, як Розенблата чи На-
сірова? Хто ти такий, Петре, — ти 
наш гарант чи уже не гарант?»

А відтак здригнувся «Білий дім» 
у Кончі Заспі від обурення. Була, 
як показали наступні події, пока-
зана велика дуля Білому домові 
у Вашингтоні. Було прийнято рі-
шення: це кляте НАБУ загнати в 
буду і поставити на президентсь-

кий короткий ланцюг.
Приводом стала колізія із ха-

барницею із Державної міграцій-
ної служби. Хто не знає, що то за 
служба? Про це горобці співають 
— корупційна годівниця під гене-
ральським дахом СБУ. Тому «до-
блесні» постчекісти пішли в атаку: 
грубо порушуючи закон, здійсни-
ли замах на НАБУ, позбавляючи 
його функціоналу, оприлюднюю-
чи державну таємницю про пра-
цівників бюро під прикриттям, що 
для будь-якого слідчої структури 
є контрольним пострілом у голо-
ву.

Далі уже пішов спущений із 
ланцюга генеральний прокурор: 

який прийшов на місце вбитого 
Кеннеді, невдовзі на врочисто-
стях з нагоди 40-річчя перебуван-
ня Едгара Гувера на посаді виго-
лосив: закон про вихід на пенсію 
держслужбовців директора ФБР 
не стосується, і він, видатний син 
Америки, Едгар Гувер, — буде 
довічно на посту, що й сталося.

Коли помер справді вічно жи-
вий директор ФБР, його хоронила 
уся Америка із якнайвищими пре-
зидентськими почестями.

Коли Гувер майже у 80-літньо-
му віці покинув водночас пост 
і цей світ, для якого він був не-
втомним санітаром, президенту 
Ніксону здалося, що аж тепер 

Відкритий лист Петру Порошенку.
ГПУ проти ФБР, або У якій буді 
тримати сторожових псів демократії

син секретаря обкому компартії 
України «взув» із трибуни парла-
менту Вашингтонський «обком». 
Яке право має ФБР (як для мене, 
НАБУ — це справді філія ФБР) 
проводити антикорупційні опера-
ції і полювати без дозволу прези-
дента на його друзів?

Тут уже у своїй граничній від-
вертості Луценко мав рацію: 
НАБУ — це справді рука Вашинг-
тона, яка не тільки може схопити 
за шию будь-якого українського 
клептомана, а й самих клептоба-
ронів злютованої у сервільній мо-
нолітності корупційної армії.

Я думаю, пане Петре, що да-
ремно ви думаєте, що найбільше 
шкоди вам приносить Саакашвілі. 
Якщо не зараз, то згодом ви по-
годитесь, що найбільшої шкоди 
вам за усе ваше президентство 
завдав саме цей виступ Луценка.

ГПУ — проти ФБР? Справа 
навіть не в тому, що це моська 
проти наймогутнішого на планеті 
карального слона. Справа куди 
серйозніше.

Я знаю, пане Петре, що у ва-
шому оточенні немає людей, які 
були би фахівцями з американ-
ського питання і здійснювали 
аналітичне забезпечення ваших 
взаємин зі стратегічним партне-
ром і єдиною на планеті наддер-
жавою. Тому дозвольте дати вам 
деяке тлумачення.

Розповім вам про легендарного 
директора Федерального бюро 
розслідувань США Едгара Гуве-
ра, яким по праву гордиться аме-
риканська нація.

Цей чоловік вступив на посаду 
майже у часи Леніна і пробув на 
ній мало не до Горбачова. Прий-
шов ще до Рузвельта і перебував 
на службі при Ніксоні. Майже 50 
років. Пережив вісім президентів. 
Практично кожен з них пробував 
відправити його у відставку. Най-
видатніший із американських пре-
зидентів, обраний главою над-
держави у найважчу для усього 
людства пору, Франклін Делано 
Рузвельт дуже швидко зрозумів, 
що краще із Гувером дружити, а 
не воювати, що й стало однією із 
вирішальних передумов його чо-
тириразового президентства.

Джон Кеннеді, й особливо його 
брат, генеральний прокурор Ро-
берт Кеннеді, виношували план 
позбутися Гувера. У США донині 
нема твердого переконання щодо 
вбивства братів Кеннеді, але змо-
ва спецслужб на чолі із ФБР — 
хоч і не перша, але й не остання 
із версій.

Хіба що тільки Ліндон Джонсон, 

прийшла пора поставити ФБР на 
місце. Через місяць після його 
публічної заяви із критикою учнів 
Гувера розпочався імпічмент, і 
вся вашингтонська правляча рать 
з острахом поглядала на похмуру 
будівлю ФБР, де було прийнято 
рішення знищити президента.

Тому, пане Петре, американ-
ська контора, на яку замахнувся 
ваш кум Юрко, — то контора, яку 
породив і витворив легендарний 
Гувер, портрети якого донині ви-
сять у кабінетах тисяч і тисяч 
спецагентів цього дивовижно-
го архистратига справедливого 
правосуддя із ніжною назвою — 
бюро.

Едгар Гувер мав досьє на усіх 
президентів, сенаторів, конгрес-
менів, міністрів, губернаторів, по-
слів, генералів, адміралів, — на 
усіх!

 Його боялися усі. Але водночас 
усі знали, що якщо ти не пору-
шуєш закон і ведеш християнсь-
кий спосіб життя, якщо ти високо-
моральна людина, тобі нема чого 
боятися Гувера.

Гувер суворий, але справедли-
вий.

Коли кандидат на державну по-
саду тільки розглядався, його кли-
кали у ФБР — показували папку і 
казали: «Ти бачиш? Тобі не варто 
йти служити людям. Дещо дірява 
у тебе совість». Із найвищими 
посадовцями зустрічався сам Гу-
вер і говорив те саме. І додавав: 
якщо ти не послухаєш мене, гірко 
пошкодуєш.

Були справді кілька випадків, 
коли не слухали. Усіх цих само-
губців ФБР нещадно знищувало.

Гувер не пропустив жодного — 
жодного! — кандидата на дер-
жавну посаду, якщо той мав хоча 
б найменшу пляму в біографії. 
Директор вважав навіть подруж-
ню зраду вчинком, який робив 
перебування на держслужбі не-
можливим.

Едгар вважав себе особисто і 
ФБР в цілому сторожовими пса-
ми демократії. На кожну посаду 
у ФБР було завжди 600-700 кан-
дидатів, і Гувер призначав най-
достойнішого охоронця цитаделі 
демократії, якою є США. «Агента 
ФБР можна вбити, але його не 
можна підкупити», — так говорив 
директор, і жоден із його підлег-
лих не спростував цей закон честі 
своєю службою.

Цей дивовижний американець 
витворив структуру за своїм «об-
разом і подобою». От що таке, 
пане Петре, ФБР, до вашого відо-
ма.

Коли рік тому впевнено йшла 
до перемоги Хіларі Клінтон, бук-
вально за лічені дні до виборів 
директор ФБР Джеймс Комі зая-
вив, що у Бюро є питання щодо 
даних електронного листування 
членів її штабу. Сказав — є пи-
тання, і не більше. І пані Клінтон 
програла. 

У результаті виграв Трамп. І 
ФБР одразу ж взялося за нього. 
І далі я цитую просто геніальну 
фразу Джеймса Комі, яку мають 
зазубрити на пам’ять усі ваші 
друзі, пане Петре. Коли його 
спитали журналісти — як це так, 
вчора ви були проти демократа, 
а тепер проти республіканця, ди-
ректор ФБР відповів:

— Ми ні на чиєму боці. Ми не 
думаємо про те, чийого бика за-
валити. Нам однаково.

ФБР не тільки так говорить, 
а так робить з часів Едгара Гу-
вера і донині. Уся Америка, та й 
весь світ, у ці дні переживають 
потрясіння, викликане протисто-
янням новообраного президента 
США із ФБР. Коли той же Комі 
зробив нечуване — звинуватив 
помічника президента з націо-
нальної безпеки Флінна ( і водно-
час, напевно, його найлюбішого 
друга) практично у державній 
зраді, Трамп змушений був звіль-
нити посадовця, що входить у 
першу п’ятірку керівників держа-
ви, ледь призначивши.

Але глава держави негайно по-
чав «працювати» із директором 
ФБР. Через тиждень після інау-
гурації запросив на обід. Сказав 
директору «I need loyalty. I expect 
loyalty». Я потребую лояльності. 
Я очікую на лояльність. І заува-
жив; мій друг Флінн — good guy, 
відчепися від нього і матимеш 
з боку президента patronage 
relationship.

Директор відповів, що він може 
діяти тільки по закону і говорити 
тільки правду. Відтак відбулося 
ще не одне спілкування за чотири 
місяці: чотири — особисто і шість 
— у телефонному режимі.

Врешті Комі заявив публічно, 
що президент тисне на нього, 
тим самим порушує закон, що 
взагалі є не сумісним із посадою 
президента. Трамп у відповідь 
не продовжив перебування Комі 
на посаді, користуючись правом 
переможця виборів на зміну ка-
дрів. А той надав слідчому комі-
тету Сенату задокументовані 
ним, записані і запротокольовані 
усі контакти із президентом, який 
незаконно вимагав лояльності від 
директора ФБР, для якого прези-
дент — не є і не може бути на-
чальником.

Зараз у США ще один попе-
редній директор ФБР (був ним 
перед Комі) Роберт Мюллер став 
спецпрокурором, який розслідує 
не тільки діяльність злощасно-
го друга Путіна Флінна, а ще 13 
членів команди президента на 
предмет їхньої антидержавної 
діяльності на користь Росії.

Кажуть, Трамп встає досить 
рано і кожного ранку найперше, 
що питає помічників, — що там за 
добу нового сказав спецпрокурор 
Мюллер? Боїться. Кажуть, Трамп 
за крок до імпічменту.

То такі хлопці, ці фебеерівці. Їм 
однаково, якого бика завалити, 
лиш би завалити. Але поверне-
мося до нашого стада, пане Пе-
тре.

Ясна річ, що допомагаючи 
фінансово і фахово, американ-
ці створювали у нас свого клона 

(Закінчення на стор.8)
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33-я сесія міськради
Мой город...

Наші пріорітети: програмами розвитку міста довго 
не заморочувалися і всі 25 прийняли «пакетом». А от 
за 26-ту, — «ім. Калінкіна», — голосували аж шість разів...

22 грудня 2017 р. було призначена 33-я сесія міської ради з 
наступним порядком денним:

1. Про затвердження міських програм розвитку на 2018 р.
2. Про Вишгородський міський бюджет на 2018 р.
3. Про встановлення надбавок до посадового окладу, премію-

вання та надання матеріальної допомоги міському голові та за-
ступникам міського голови на 2018 р.

4. Про передачу майна в оренду.
5. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної 

інфраструктури.
6. Про встановлення строків звітування депутатам міськради 

перед виборцями.
7-10. Про внесення змін до рішеннь міської ради №25/7 від 

30.06.2017 р., №8/20 від 28.12.2011 р., №24/4 від 30.05.2017 р., 
№24/47 від 30.05.2017 р. 

11. Про внесення змін до рішення міської ради №7/24 від 
26.02.2016 р. «Про продовження (поновлення) дії договору орен-
ди з ФОП Маркуца П. Т.».

12. Про внесення змін до рішення міськради №7/21 від 
26.02.2016 р.

13. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, 
укладеного з ТОВ «ЕТЕРНО».

14-31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність Волошину М. 
О., Лєвашова-Полосі Л. А., Іваську Я. М., Маційчук Т. В., Слу-
хаєвій Т. А., Брушковському А. В., Козаку О. В., Чаяловій Л. В., 
громадянам Ковалю А. А.,Беспалову В. В., Фастовцю О. В., гро-
мадянам Чорноусову П. С., Макарчук А. С., Бачинському Є. О., 
Рудь І. І., Шереметі А. М.,  Слободенюк С. В., Кузьменку О. І., 
Фесюк Р. М., Худолій Н. О.,  Іллюші Л. О.

32. Про розробку проекту берегоукріплення.
33-39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведен-

ня земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється:
— ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРІС».
— гр. Калінкіну М. М. 0, 2526 га, 0, 0840 га, 0, 0750 га, 0, 1000 га, 

0, 0952 га, 0, 1000 га.;
— гр. Бондаренку М. І.
41-64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відве-

дення земельних ділянок у власність:
— Палатному С. В.; Коваленко Г. М.; громадянам Шоці Д. А., 

Шоці К. А., Поньку В. В.; Буренок С. В.;  гр. Сербіну І. І., Киричен-
ко К. О.,  Крюковій О. О. — у спільну часткову власність; Пар-
хоменко О. І., Кириченко К. О. та Сербіну І. І.; Дишканту А. В.; 
Харченку Г. Г.; Підлісній Н. М.; Молчановій А.О.; Куколевському 
Д. М.; Куколевському О. М.; Марченко В. І.;  Романів І. М.; Крав-
ченко Л. М.; Хоменко С. Л.; Артемєвій Н. М.;  Литвиненко О. В.; 
Підручній О. П. та Підручному А. І.; Долійчук І. Л.; Хижняк С. С.; 
Хижняку О. Г.;

— в постійне користування РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПА-
РАФІЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО КИЇВСЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО 
ПАТРІАРХАТУ М. ВИШГОРОД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

65. Про затвердження проекту із землеустрою ТОВ «Будпром».
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ 

ЗАСІДАННЯ 22.12.2017 р.
ПЕРЕДМОВА

...Чим довше я спостерігаю за 
роботою міських рад та їх викон-
комів різних скликань в нашому 
місті, тим більше впевнююся, що 
до виборів міського голови ви-
борці повинні підходити набагато 
ретельніше, ніж до виборів депу-
татів. 

Справа в тому, що в силу осо-
бливостей нашого місцевого са-
моврядування, лише в одному 
випадку воно буде працювати на 
громаду: якщо цього захоче місь-
кий голова. Який, як відомо, очо-
лює в українському місцевому 
самоврядуванні і раду, і викон-
ком. Адже, окрім цих, практично, 
необмежених повноважень, у 
міського голови є ще й апарат ви-
конкому, де за заробітні плати (а 
не за ідею) працюють різноманіт-
ні спеціалісти. Окрім того, від 
міського голови безпосередньо 
залежать керівники комунальних 
підприємств, закладів та установ. 
Коротше кажучи, під його безпо-
середнім керівництвом працює 
ціла невеличка армія фахівців, — 
чи слухняних напівфахівців, гото-

вих безумовно виконувати нака-
зи свого шефа, — це залежить 
вже від того, яку мету він ставить 
перед собою.     

Депутати ж повинні чесно 
працювати на громаду, якраз, 
виключно «за ідею». Принаймні, 
так передбачив законодавець. 
Причому, передбачив, як я здо-
гадуюся, як завжди, посилаючись 
на досвід «країн розвинутих де-
мократій». У нас дуже люблять 
робити все «як в Європі та Аме-
риці», забуваючи при цьому,  що 
нічого з того, що працює у них, у 
нас працювати не буде. А пере-
твориться на звичайну карикату-
ру на їх дієві механізми. 

Депутату легко працювати на 
громаду «за ідею», якщо його до-
бробут чи бізнес ніяк не залежить 
ні від мера, ні від його підлеглих, 
ні від його зв’язків. В країні, де ке-
рує виключно Закон.

Але, якщо у нас мер в своїй 
діяльності керується не інтере-
сами громади, а будь-якими ін-
шими — депутати нічого зробити 
не зможуть. Бо, з одного боку, у 
нас «купити» будь-якого депу-
тата або «натиснути» на нього 
дуже легко. Мер, як правило, має 

зв’язки і «своїх» людей не лише 
в органах державної влади, а й 
в правоохоронних органах та в 
судах. Отже, депутату набага-
то простіше й вигідніше дружи-
ти з мером, ніж воювати з ним, 
принципово відстоюючи інтереси 
громади. З іншого боку, об’єднав-
шись, — теоретично, — депутати 
можуть, звичайно, змусити се-
лищного чи міського голову піти 
з посади. Але для цього потріб-
но не просто об’єднатися (2/3 го-
лосів), а й виграти справу в суді. 
Та довести, що голова порушив 
чинне законодавство. А це надз-
вичайно важко тому, що, як уже 
говорилося, у голови є не лише 
армія фахівців загалом та юри-
стів зокрема, а й зв’язки скрізь, 
де тільки можна.    

Отже, сумні реалії нашої краї-
ни наступні: якщо виборці обрали 
мера, якого не обходять їх інтере-
си — вважай, все пропало. Ніхто 
їм не допоможе. Його власна ар-
мія починає продукувати рішен-
ня, які зовні мають вигляд «кроків 
назустріч» громаді, але це лише 
яскрава обгортка. Під нею — ку-
луарні домовленості, «дерибан» 
бюджету, землі та суцільні «по-
кращення» в усіх сферах — для 
своїх. Депутати ж, по-перше, зро-
бити нічого не хочуть, по-друге, 
якби й хотіли — не можуть. У них 
не вистачає часу, навіть, просто 
читати все, що безперервно про-
дукує армія мера. 

Про аналіз я вже не говорю. 

КОНКРЕТНО. ЩОДО ЖКГ
Наприклад, першим на цій 

сесії розглядали проект рішення 
під назвою «Про затвердження 
міських програм розвитку на 
2018 р.». Він має 25(!) додатків. 
Це програми розвитку:

— житлово-комунального го-
сподарства;

— водопровідно-каналізаційно-
го господарства МКП;

— соцзахисту  малозабезпече-
них верств населення;

— фізкультури і спорту;
— міського центру художньо-е-

стетичної творчості учнівської 
молоді «ДЖЕРЕЛО»;

— культмасових заходів, здійс-
нення представницьких видатків 
та інших заходів;

— здійснення фінансування 
компенсацій витрат автомобіль-
ному перевізнику за перевезення 
пільгових категорій населення;

— утримання доріг загального 
користування;

— економічної підтримки ЗМІ 
та радіомовлення місцевого зна-
чення;

— природоохоронних заходів 
місцевого значення для викори-
стання екологічного збору;

— зовнішніх соціально-культур-
них та економічних зв’язків;

— з охорони, раціональному 
використанню земель та покра-
щенню угідь;

— КП «Координаційний центр з 
будівництва та земельних питань 
Вишгородської міської ради»;

— міського дитячо-юнацького 
духового оркестру-студії «Водо-
грай»;

— КЗ танцювальний колектив 
«КЛЕРИКО»;

— підтримки талановитих та 
обдарованих дітей;

— підтримки організацій ін-
валідів, ветеранів війни і праці;

— районної організації товари-
ства Червоного Хреста України;

— впровадження системи віде-
оспостереження;

— відпочинку та оздоровлення 
дітей;

— підтримки  інтелектуаль-
но-творчого розвитку дітей;

—  облаштування та розвитку 
велосипедної інфраструктури;

— «теплий підїзд»;
— розвитку та підтримки газети 

«Вишгород»;
— розвитку туризму та рекре-

ації.  
Першим номером серед цих 

додатків зовсім не випадково 
стоїть Програма розвитку ЖКХ, 
яка займає 19 сторінок. Це — 
безумовно фундаментальна 
праця В. Сардака і К°, яка тягне 
не менше, ніж на докторську ди-
сертацію. Давайте її коротень-
ко проаналізуємо, оскільки я не 
впевнений, що хтось із депутатів 
дочитав її до кінця і зрозумів 
скільки ж саме коштів потрібно В. 
Сардаку на 2018 рік.  

Отже, в ч.1 тут дається за-
гальна характеристика галузі 
житлово-комунального госпо-
дарства міста. В другій частині 
— аналізується розвиток ЖКГ за 
2017 р. і перелічуються всі прове-
дені роботи. Що займає майже 4 
сторінки. 

 І лише в ч. 3, яка називається 
«Капітальний ремонт житлового 
фонду в 2018 році» починається 
власне «програма». Але як саме 
вона викладається?

Спочатку перераховуються бу-
динки, які потребують капремон-
ту каналізаційних мереж; потім 
— які потребують капремонту 
систем опалення; потім — які по-
требують капремонту систем хо-
лодного водопостачання. Однак, 
суми не називаються, а далі йде 
фраза: «Крім вищезазначених 
робіт для підтримання житло-
вого фонду в безпечно працю-

ючому режимі, необхідно прове-
сти встановлення металевих 
дверей у підвали, теплопункти, 
технічні поверхи, дахи, ліфтові 
машинні  відділення в кількості 
200 шт. на суму  600 000 грн.».

Всі знають, як виглядають об-
биті металевим листом двері у 
підвали, теплопункти, технічні 
поверхи, дахи, ліфтові машинні  
відділення? В. Сардак хоче ви-
тратити на одні такі двері 3 тис. 
грн. Можливо, він просто не за-
цікавлений знайти їх дешевше? 
Тоді я йому допоможу: за 5 хви-
лин я знайшов в Інтернеті тех-
нічні металеві двері по 1900 грн. 
Від пяти штук — по 1800. Якщо 
В. Сардак замовить 80 шт., я ду-
маю, віддадуть по 1700. Зеконо-
мимо: 1300 х 80 = 104 тис. грн. 

...Далі В. Сардак розповідає 
про ліфти: «Заміна ліфтів, які 
відпрацювали  більше 25 років, 
у кількості 76 шт. потребує 
51 350 000 грн. Відновлюваль-
ний ремонт ліфтів, в т.ч. об-
рамлень, систем сигналізації, 
зв’язку, освітлення кабін і шахт 
потребує 40 000 грн. Технічне 
обслуговування та поточний ре-
монт ліфтів міста Вишгорода  в 
кількості 112 шт. потребує 550 
000 грн. На проведення повної 
диспетчеризації всіх  ліфтів за 
вимогою інспекції з охорони пра-
ці, потрібно виділити 1 600 000 
грн.

Всього по ліфтовому госпо-
дарству необхідно коштів у сумі 
53 540 000 грн».

Далі ще краще:
«...Розвиток сучасних техно-

логій, призвів до збільшення ви-
користання енергомістких по-
бутових приладів мешканцями 
будинків. На сьогоднішній день 
70 % внутрішньобудинкових ме-
реж житлового фонду міста не 
передбачає використання такої 
кількості енергоспоживаючих  
пристроїв. 

З метою забезпечення безпе-
ки життя мешканців  і збере-
ження житлового фонду, необ-
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Отже, думка Л. Крадожон:
«...не смешно, просто тому 

кто позволяет себе подобное 
на страницах, нужно научиться 
внимательно читать:

«Право користування» — 
ІНШЕ «тип користування» — 
ТИМЧАСОВИЙ!!!, относительно 
датьі — фактический послед-
ний день отчетного периода, и 
кроме того владельцы квартир 
указаны, думаю тема для обсуж-
дений исчерпана...».

Не можемо погодитись з Л. Кра-
дожон. Тому, що тема, якраз, не 
вичерпана. Навпаки, ми, навіть, 
ще не починали її аналізувати. 
У нас просто не вистачило часу 
і місця для цього в минулому но-
мері. Тим паче, як це не смішно, 
на необхідність такого аналізу, 
якраз, вказують зауваження ав-
торки цих коментарів. 

Однак, перед тим, як розпоча-
ти такий аналіз, нагадаємо чим 
саме він обумовлений. Ну, щоб 
Н. Василенко, Л. Крадожон, Б. 
Масюк та І. Мирієвський (виба-
чаємося за те, що неправильно 
вказали в минулому номері пріз-
вище — «Мірієвський»), не вва-
жали, що ми ставимося до них 
прискіпливо, не об’єктивно та 
упереджено.

...Справа в тому, що посадові 
особи місцевого самовряду-
вання, як і державні чиновники, 
порівняно із звичайними грома-
дянами, завжди почували себе 

Чиновники бідують: співчуваємо

Бо насправді все — гірше нікуди: 
із сім’ями залишилися без свого кутка.  

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

непогано як в моральному, так і 
в матеріальному плані. Незважа-
ючи на свої смішні заробітні пла-
ти. Так, що частенько, дрібний 
державно-комунальний клерк із 
зарплатою, набагато меншою, 
ніж дохід підприємця чи просуну-
того IT-ника, не кажучи вже про 
заробітки інженера, лікаря або 
вчителя, жив набагато краще, 
ніж вони. Розкошував у власно-
му будинку, а не пербивався в 
«хрущовці», їздив на джипі, а не 
на вітчизняному «ланосі», міг до-
зволити собі відпочити на Лазур-
ному узбережжі, а не в Трускавці  
чи в Коломиї.  

Всім навкруги було відомо, що 
таке безтурботне життя клерк міг 
дозволити собі не на зарплату, а 
на такі собі преференції, супутні 
державній (комунальній) службі. 
Але всі і завжди вважали це нор-
мальним. Просто — пощастило, 
як то кажуть. Просто кум, сват, 
брат, однокласник чи просто хо-
роший знайомий працює великим 
начальником. І сам добре має, і 
підлеглих не забуває. І ніхто не 
бачив в цьому нічого поганого. Бо 
так вже склалося: раз при владі, 
значить — при грошах... Звідки 
ті гроші беруться всі здогадува-
лися, але вголос про це не гово-
рили: вважалося непристойним 
обговорювати такі речі. Як, між ін-
шим, взагалі, критикувати владу.    

...А потім, раптом і зненацька, 
неначе сніг на голову, на найви-
щих держчиновників звалилася 
епоха електронних декларацій. 

Закон України «Про запобігання корупції»

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації

«У декларації зазначаються відомості про:
...2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування 

та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи 
спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому 
праві користування, незалежно від форми укладення правочину, 
внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, 
дату набуття майна у власність, оренду або інше право кори-
стування, вартість майна на дату набуття його у власність, 
володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, 
про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, 
зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або наймену-
вання відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому 
праві користування, про власника такого майна також вказують-
ся відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, 
або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням 
коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців;

2-1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті 
в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в 
установленому законом порядку, які:

а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на 
праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту 
декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, 
включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на ін-
шому праві користування, незалежно від правових підстав на-
буття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти 
суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Такі відомості включають:
а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;
б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, 

на якій здійснюється будівництво об’єкта;
в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності — про всіх його 

співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 
частини першої цієї статті, або найменування відповідної юри-
дичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

«5. Інші правові підстави користування житлом.

Позичка. Безоплатне користування житлом можливе на під-
ставі договору позички. Відповідно до ст. 827 Цивільного кодексу 
за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно 
передає або зобов’язується передати другій стороні (користу-
вачеві) річ для користування протягом установленого строку. 
Користування житлом вважається безоплатним, якщо сторони 
прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин 
між ними.

До договору позички застосовуються положення про найм 
(оренду), визначені у гл. 58 Цивільного кодексу. Позичкодавцем 
може бути фізична або юридична особа. Строк договору позички 
визначається договором. Якщо сторони не встановили строку 
користування річчю, він визначається відповідно до мети кори-
стування нею. Позикодавець має право на відчуження речі, яка пе-
редана ним у користування. До набувача речі переходять права 
та обов’язки позичкодавця. Користувач не має переважного пра-
ва перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому у кори-
стування.

Відповідно до ст. 833 ЦК України обов’язками користувача є: 
нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану 
речі, переданої йому в користування; користуватися річчю за її 
призначенням або відповідно до мети, визначеної у договорі; ко-
ристуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено дого-
вором; повернути річ після закінчення строку договору в такому 
самому стані, в якому вона була на момент її передання

Користувач має право повернути річ, передану йому у кори-
стування, в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ 
потребує особливого догляду або зберігання, користувач зо-
бов’язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору 
(позички) не пізніш як за сім днів до повернення речі.

Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і по-
вернення речі у разі, якщо: у зв’язку з непередбаченими обста-
винами річ стала потрібною йому самому; користування річчю 
не відповідає її призначенню та умовам договору; річ самочинно 
передана у користування іншій особі; в результаті недбалого по-
водження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена.

Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має 
право вимагати розірвання договору, який укладено без визна-
чення строку. Про розірвання договору користувач має бути 
повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички. 
Відповідно до ст. 835 ЦК України договір позички припиняється 
у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи, якій 
річ було передано в користування, якщо інше не встановлено до-
говором».

Коли суспільство запитало їх — 
а звідки ж мільйони, шановні? 
І — почалося: теща на буряках 
заробила, батько нашоферував, 
мати на фермі надоїла, в будинок 
знайомі впустили пожити і т. ін.

Чиновники дрібнішого калібру, 
включаючи місцевих і комуналь-
них, сміялися і над цією брехнею, 
і над суспільством, над яким, в 
свою чергу, потішалися і право-
охоронці, і судді, відпускаючи 
корупціонерів та хабарників на 
волю і поновлюючи їх на посадах. 

Але з 1 січня цього року дійшла 
черга і до них. Під другу хвилю 
е-декларування потрапили усі 
посадові особи юридичних 
осіб публічного права, за дея-
кими виключеннями. В тому чис-
лі — й посадові особи місцевого 
самоврядування.

Так от, е-декларації Н. Васи-
ленко, Л. Крадожон, Б. Масюк та 
І. Мирієвського — яскравий при-
клад того, як уже клерки від са-
моврядування пускаються на всі 
заставки для того, щоб якось ви-
правдати отримані «коврижки».  

А ТЕПЕР КОНКРЕТНО...
Отже, Л. Крадожон звернула 

нашу увагу на те, що:
1). Квартири, про які йдеться, ні 

Н. Василенко, ні вона сама, ні Б. 
Масюк, ні І. Мирієвський не отри-
мували.

2). Ці квартири отримали:
— Денис Борисович Василенко 

(син Н. Василенко);
— Алла Тихонівна Буяло-Кра-

дожон (мати Л. Крадожон); 
— Вячеслав Миколайович 

Масюк (батько Б. Масюк);
— Галина Петрівна Мирієвська 

(мати І. Мирієвського).
3). Ці квартири були отримані 

не у власність, а в тимчасове ко-
ристування.

4). Д. Василенко користуєть-
ся отриманою квартирою безо-
платно, а А. Буяло-Крадожон, В. 
Масюк та Г. Мирієвська — взагалі 
незрозуміло як. 

А тепер давайте перерахуємо 
лише явні порушення, які були 
допущені цими декларантами. 

1. У всіх чотирьох е-декла-
раціях немає ніякої інформації 
щодо власника квартир, про які 
йдеться, і які були передані всім 
чотирьом декларантам на праві 
тимчасового користування. Од-
нак, ця інформація має бути 
обов’язково зазначена в е-декла-
раціях.

2. У всіх чотирьох е-декла-
раціях немає ніякої інформації 
щодо  вартості майна, яке зна-
ходиться у них в користуванні, 
хоча така вартість, згідно ст. 46 
(«Інформація, що зазначаєть-
ся в декларації») Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції», 
обов’язково має бути зазначена.

3. Лише у декларації Н. Васи-
ленко вказано, що користуван-
ня квартирою — безоплатне. А 
от у деклараціях Л. Крадожон, 
Б. Масюк та І. Мирієвського про 
це нічого не зазначено. В той же 
час, в цих деклараціях нічого не 

Ст. 366-1 Кримінального ко-
дексу встановлено, що за по-
дання суб’єктом декларування 
завідомо недостовірних відо-
мостей у декларації, перед-
баченій Законом, або умисне 
неподання суб’єктом деклару-
вання зазначеної декларації — 
карається штрафом від двох 
тисяч п’ятисот до трьох 
тисяч неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян або 
громадськими роботами на 
строк від ста п’ятдесяти до 
двохсот сорока годин, або поз-
бавленням волі на строк до 2-х 
років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на 
строк до 3-х років. Примітку 
до цієї статті у березні 2016 
р. доповнено новим абзацом, 
який зокрема, передбачає, що 
передбачена цією статтею 
відповідальність за подання 
суб’єктом декларування заві-
домо недостовірних відомо-
стей у декларації стосовно 
майна або іншого об’єкта де-
кларування, що має вартість, 
настає у випадку, якщо такі 
відомості відрізняються від 
достовірних на суму понад 250 
розмірів мінімальної зарпла-
ти. Таким чином, кримінальна 
відповідальність для суб’єк-
та декларування за подання 
завідомо недостовірних відо-
мостей у декларації може на-
ступити, якщо суб’єкт декла-
рування «допустив помилку» 
у внесених у декларацію відо-
мостях на суму понад 362,5 
тис. грн. (з 1.05.2016 р. міні-
мальна зарплата становить 
1450 грн.).

зазначено й про ціну, яку сплачу-
ють за користування цими квар-
тирами А. Буяло-Крадожон, В. 
Масюк та Г. Мирієвська. Хоча ця 
інформація мала б бути вказана 
обов’язково. Адже вони є члена-
ми сім’ї декларантів. 

Нарешті, в нас є великі сумніви, 
що деякі з наших чотирьох декла-
рантів внесли в свої е-декларації 
всю нерухомість, якою володіють 
члени їх сімей. Звичайно, ці сум-
ніви можуть підтвердити або пра-
воохоронні органи, або суд.  

Окрім того, як ми вже зазначали 
раніше (див. попередній номер 
нашої газети), лише в декларації 
І. Мирієвського, окрім згаданих, 
що перебувають в користуванні, 
вказана ще одна квартира. Це 
означає, що декларанти живуть 
або на вулиці, або саме в квар-
тирах, які отримані сином Н. Ва-
силенко, матір’ю Л. Крадожон та  
батьком Б. Масюк в тимчасове 
користування. 

В звязку з цим до наших декла-
рантів виникає купа запитань.

Давайте подивимося на ситуа-
цію в цілому. Ситуацію, яка вима-
льовується з інформації, зафік-
сованої в їх е-деклараціях.

Отже, є чотири чиновника місь-
квиконкому. Які займають клю-
чові посади в його апараті:

— керівник апарату, фактично,  
заступник голови по «докумен-
тально-організаційних» питан-
нях;

— начальник фінансово-бух-
галтерського відділу (всі кошти);



 
 

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74
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2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА 
       ДЕКЛАРУВАННЯ

Членами сім’ї суб єкта декларування є особи які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування 
(чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно, діти, у тому числі повнолітні 
діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно прожива-
ють, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім 
осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних — наприклад, особи що спільно 
орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не 
перебувають з ним у шлюбі.

3. ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

У суб’єкта декларування чи членів його сім наявні об’єкти для декларування в цьому розділі 

У суб’єкта декларування чи членів його сім відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об’єкти нерухомості, що належать йому або чле-
нам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, неза-
лежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти 
нерухомості: земельна ділянка житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, 
інше.

«Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» 
стосовно заходів фінансового контролю», затверджене рішенням НАЗК від 11.08.16 р. № 3 (далі — 
Роз’яснення № 3):

В е-декларації необхідно вказати дані про майно, яке знаходиться не лише у нашій власності, а 
й те, яке знаходиться у оренді чи на іншому праві користування. 

У п. 12 розділу «Загальні питання» Роз’яснень № 3 вказано, що «іншими правами користування» 
можуть бути: оренда, сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогоспо-
дарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, за-
става, користування на підставі довіреності, у тому числі генеральної довіреності, інші права, 
передбачені законом. Визначення зазначених категорій наведено у Цивільному кодексі України.

Н. Василенко, Л. Крадожон та Б. Масюк
Мирієвським пощастило більше...

— спеціаліст цього ж відділу, 
який «сидить на закупівлях» 
(більше, ніж всі кошти);

— спеціаліст, яка відповідає за 
«земельні питання», до того ж, 
молода жінка з, майже, «голівуд-
ською» зовнішністю, як то кажуть 
— два в одному. 

Вони десь живуть, можливо, 

в своїх, можливо, можливо — в 
батьківських квартирах, разом зі 
своїми дітьми, в кого вони є (в Л. 
Крадожон — двоє, в Н. Василен-
ко — одна дитина). 

І тут, раптом, з’являється бла-
годійник, цілком можливо — за-
будовник, який вирішує надати 
батькам трьох з них і сину однієї 

квартири. В тимчасове користу-
вання. Можливо — безоплатно, 
а, можливо — ні. Сину Н. Васи-
ленко — точно безоплатно. 

В зв’язку з цим, і сама Л. Крадо-
жон і її мати, Б. Масюк і її батьки, 
Н. Василенко вирішують позба-
витися всієї нерухомості, яка у 
них є. Залишившись лише з тим-

часовим житлом. 
І тільки мати І. Мирієвського 

зберігає за собою власну квар-
тиру. 

Причому, декларанти, чомусь, 
не бажають розкривати у своїх 
деклараціях будь-якої інформації 
і про благодійника, і про вартість 
набутих квартир, і про те, в яку 
копійку користування цими квар-
тирами їм та їх батькам  обхо-
диться (окрім Д. Василенка, який 
користується квартирою безко-
штовно). Отже.

Перше питання. 
Чим саме продиктована така 

люб’язність невідомого благодій-
ника щодо сина Н. Василенка та 
батьків Л. Крадожон, Б. Масюк та 
І. Мирієвського? Чому цей бла-
годійник обрав саме їх? Може 
причина, все таки, в їх матері (у 
випадку з Н. Василенко), та у їх 
дітях (у випадку з Л. Крадожон, 
Б. Масюк та І. Мирієвського)? Які 
займають ключові посади у Виш-
городському міськвиконкомі? 
Може, в дійсності, квартири, про 
які йдеться, все таки, були ви-
ділені Н. Василенко, Л. Крадо-
жон, Б. Масюк та І. Мирієвсь-
кому, але просто оформлені 
в тимчасове користування на 
Д. Василенко, А. Буяло-Крадо-
жон, В. Масюк та Г. Мирієвсь-
ку? Ну, як прийнято у представ-
ників нашої влади на всіх рівнях: 

— Це ваше?
— Ні. Мамине.
— А це?
— Папа заробив.
— А оце?
— Брат подарував...
Питання друге.
Наші службовці дійсно вважа-

ють, що, якщо квартири забудов-
ник передасть в користування їх 
батькам та дітям, а не їм особи-
сто, ніхто не засумнівається, в 
тому, що вони виділені саме тим, 
на кого оформлені? Враховуючи 
той факт, що всіх цих поважних, 
але абсолютно різних людей не 
об’єднує нічого, окрім їх матері 
(у випадку Д. Василенко) та дітей 
(у всіх інших випадках), які разом 
працюють в в апараті Вишгород-
ського міськвиконкому, займаючи 
там відповідальні посади? 

Питання третє.
А чи не думала, випадково, Н. 

Василенко про те, що сам факт 
безкоштовного користування, 
навіть тимчасовим житлом, на-
віть, квартирою, оформленою 
на її сина, може розцінюватися, 
як корупційне діяння? А, якщо 
вона нею не користується, то де, 
в такому випадку, вона мешкає? 
Адже інших квартир, згідно е-де-
кларації, ні у неї, ні у членів її сім’ї 
немає?

Питання четверте.
Якщо до набуття цих чотирьох 

квартир в тимчасове користу-
вання у наших декларантів було 
якесь житло (а воно обов’язко-
во мало бути, бо десь же вони 
жили), то куди воно поділося? 
Було продане? Коли? І чи має 
бути про це інформація в їх е-де-
клараціях? А ще — де кошти, ви-
ручені за його продаж?

Отакі дуже прості і, одночасно, 
дуже не прості запитання. На які, 
звичайно, потрібно отримати від-
повіді. І, сподіваємося, ми раніше 
чи пізніше їх отримаємо...

Редакція газети 
«На самом деле».

Р. S. 
Керуючому справами міськвиконкому, члену виконкому Н. Ва-

силенко, провідному спеціалісту фінансово-бухгалтерського 
відділу апарату виконкому Л. Крадожон, спеціалісту-землевпо-
ряднику апарату виконкому Б. Масюк та начальнику фінансо-
во-бухгалтерського відділу, члену виконкому І. Мирієвському 
здається, що вони дуже розумні та хитрі — бо перестрахува-
лися двічі. По-перше — оформили квартири в тимчасове кори-
стування, по-друге — не на себе, а на членів сім’ї. Мовляв, і я — 
не я, і хата — моя... Попробуй щось доведи. Адже, формально 
вони — «білі та пухнасті». І, в той же час, — при квартирах...

Але, чесно кажучи, більше це схоже не на чесне і прозоре 
придбання житла посадовими особами місцевого самовряду-
вання, а на заплутування слідів при отриманні квартир від за-
будовника, що само по собі є корупцією. 

Так, ми написали «схоже», бо нічого не стверджуємо, а лише 
ставимо запитання. Бо лише перевірка НАЗК їх е-декларацій та 
розслідування правоохоронних органів, які, сподіваємося, за-
вершаться судовим слідством, можуть розставити в цій справі 
всі крапки над «і». І, сподіваємося, розставлять.

Однак, хотілося б звернути вашу увагу, шановні читачі, не 
лише на морально-етичний бік цієї історії, а й на те, що саме 
стоїть за нею. А за нею стоять забудовники, які всіма правдами 
і неправдами намагаються забудувати кожен квадратний метр  
нашого міста багатоповерхівками. Особливо не переймаю-
чись  якістю життя в кам’яних джунглях, — без дитсадків і шкіл, 
поліклінік і лікарень, нормального ринку і інженерних мереж. 
Звичайно, заради цієї мети забудовники готові домовлятися з 
керівництвом міста про певні преференції для них на будь-яких 
умовах. А можливості домовлятися в них є, бо мають і кошти, 
і квадратні метри. А ми, в свою чергу, маємо міського голову, 
який, як показують останні події, готовий іти забудовникам наз-
устріч у всіх сенсах і напрямках. На превеликий жаль.

Бо ж ніхто з вас, шановні читачі, сподіваємося, всерйоз не вва-
жає, що отримання в тимчасове користування квартир членами 
сімей Н. Василенко, Л. Крадожон, Б. Масюк та І. Мирієвського 
відбулося без відома О. Момота чи, навіть, за його спиною? І не 
потрібно сміятися: ми просто запитали. Зовсім не намагаючись  
цим запитанням якось принизити нашого мера чи, не дай Бог, 
засумніватися в його організаційних здібностях... 



ії  

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

6
Мой город...

№14(313), пятница, 29 декабря 2017 г.

Наші пріорітети: програмами розвитку міста 
«пакетом». А от за 26-ту, — «ім. Калінкіна», — 

(Продовження. 
Початок на стор. 3)

33-тя сесія міськради

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Дрьомін Ю. Б.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д. 
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Пінчук С. М. 
Полищук О. Г.
Попов Ю. П.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Черняхівський О. А.
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С. 

Результати поіменного 
голосування на 33-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про затвердження міських про-

грам розвитку на 2018 рік»
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хідно передбачити кошти на 
капітальний ремонт внутріш-
ньобудинкової електромережі в 
сумі 4 000 000 грн.». 

Після цього перераховують-
ся 15 будинків, які потребують 
ремонту покрівель (3 млн. 588 
тис. грн.), 41 будинок, де необ-
хідно провести ремонт фасадів 
(9 млн. 664 тис. грн.).

Далі йдуть сантехнічні ме-
режі:

— 25 будинків, що потребують 
ремонту власне сантехнічних ме-
реж (1 млн. 186 тис. грн.);

— 39 будинків, де необхідно 
капітально відремонтувати си-
стеми опалення (2 млн. 132 тис. 
грн.);

— 36 будинків, де потрібно ка-
пітально відремонтувати «холод-
не водопостачання» (1 млн. 718 
тис.). 

Всього —  5 млн. 36 тис. грн. 
Далі ідуть:
— ремонт ганків і козирків над 

ними (48 будинків): майже 1 млн. 
грн.;

— ремонт відмостки (39 бу-
динків): 3 млн. 30 тис. грн.;

— капремонт під’їздів (44 буд.): 
2 млн. 810 тис. грн.

— ремонт і відновлення роботи 
димовентканалів — 90 тис. грн.;

— ремонт торцевих балконів в 
5-ти будинках: 672 тис. грн.;

Далі, цитую: 
«В житлових будинках по вул. 

Шолуденка, 6-А, 6-В та по вул. 
Грушевського, 9, Київська, 2, 18, 
пр. Шевченка, 6 необхідно прове-
сти скління балконів, що розта-
шовані на міжсходових переходах 
в під’їздах  з метою уникнення їх 
руйнування та енергозаощад-

р. ремонт фонтану біля БК 
«Енергетик», будівництво сце-
ни на набережній Київського во-
досховища, встановлення аль-
танки «Почайна» на перетині 
вулиць Шолуденка і Межигірсь-
кого Спасу.

Заплановано провести ка-
пітальний ремонт спортивного 
залу на території Вишгородсь-
кої поліції з подальшим його ви-
користанням для дитячих гурт-
ків». 

Після цього, нарешті, доходить  
черга й до кладовищ (цитую): 

«В 2018 р. для розширення 
меж діючого кладовища необхід-
но 6 000 000 грн. (компенсація 
збитків за вирізання зелених на-
саджень).

Для утримання кладовища в 
належному стані необхідно:

— облаштування алей, 
проїздів, доріжок та території 
— 250 000 грн;        

— вивезення сміття — 60 000 
грн;

— встановлення урн та сміт-
тєвих контейнерів — 20 000 
грн; 

— поховання безрідних та оди-
ноких громадян — 50 000 грн; 

— забезпечення цвинтарів 
питною водою, зовнішнім освіт-
ленням та огорожею — 650 000 
грн. 

Всього необхідно 7 030 000 
грн». 

Все. На цьому Програма обри-
вається. Як кажуть, на півслові.

Після прочитання цього опусу 
в пам’яті залишаються десятки 
цифр, які відображають різно-
манітні і нескінченні потреби в 
фінансуванні КП «Управляюча 
компанія» ВМР, однак залишаєть-
ся незрозумілим саме головне: 
а скільки ж, все-таки, В. Сардак 
конкретно просить у депутатів? 
Щоб зрозуміти це, я вирішив 
зазирнути до проекту рішення 
«Про Вишгородський міський 
бюджет на 2018 р» на сайті місь-
кради (наступне питання порядку 
денного). І що ж ви думаєте? На 
сайті виявився лише проект рі-
шення на двох сторінках. Однак 
— без семи додатків, де розписа-
но «скільки і кому»... 

Складається враження, що пе-
ред створенням цього творчого 
доробку В. Сардак зустрівся з 
О. Момотом і між ними відбувся 
приблизно такий діалог:

«О. Момот: 
— Ти ж розумієш всю від-

повідальність? Ну, там, що кошти 
на вибори потрібні і таке інше?

В. Сардак:
— Звичайно!
— Ну, тоді, брат, пиши побіль-

ше. Все вали в одну купу: і те, 
що зробили, і те, що робиться, 
і те, що потрібно. Щоб у них, як 
кажуть, дах поїхав. Потрібно на-
род закошмарити по-доросло-
му. Головне — максимум цифр, 
адрес, до конкретного під’їзду і 
останнього вікна. Не кажучи вже 
про сміттєвий контейнер. Ну, щоб 
дали скільки б не попросив. Бо 
ЖКГ — це святе, ти ж розумієш?

В. Сардак:
— Поняв. Буде зроблено!»     
В результаті у депутатів на ви-

никло з приводу цієї «програми» 
жодного питання. Бо якщо що-не-
будь запитаєш, одне з двох: або 

скажуть, що дурний, або — що 
проти розвитку ЖКГ...

ЩОДО ІНШИХ ПРОГРАМ...
А от до програми розвитку фіз-

культури і спорту питання — ви-
никли. У В. Виговського. Напри-
клад таке: якщо лише розробка 
проектно-кошторисної докумен-
тації з реконструкції стадіону 
«Енергетик» буде коштувати 5 
млн. грн., то скільки буде кошту-
вати сама ця реконструкція, і де 
місто візьме на це кошти? Пояс-
ню, що вартість проекту — від 
5-ти до 10-ти відсотків вартості 
самого будівництва. Отже, мова 
йде про величезну суму — до 100 
мільйонів гривень.

На питання відповів О. Момот, 
правда, достатньо туманно: мов-
ляв, кошти знайдуться, нам про-
понують вкласти у будівництво 
всього 10%, а 90% вкладе хтось 
інший. Хто саме, міський голова 
не уточнив. Однак, присутні при-
пустили, що це може бути все та 
ж сама Федерація футболу Украї-
ни, оскільки з’ясувалося, що ре-
конструкція передбачає не лише 
високі трибуни, роздягальні й т. 
ін., а й готель, де під час матчів 
найвищого рівня будуть зупиня-
тися чи то футболісти, чи то гості, 
«бо це вимога ФФУ». 

Дивно, що про цей грандіозний 
проект, який дуже нагадує подіб-
ний проект колишньої влади, не 
знає не лише громадскість, а й 
самі депутати. Однак, гроші на 
нього вже виділяються. «Гроші 
люблять тишу?».

В. Парчук, із свого боку, заціка-
вилася програмою розвитку га-
зети «Вишгород», яка попросила 
виділити з бюджету 2 млн. 100 
тис. грн. До речі, думки з цьо-
го приводу членів «бюджетної» 
комісії розділилися: троє прого-
лосували за її підтримку, троє — 
(включаючи саму В. Парчук) не 
підтримали. Чому — депутат по-
яснила на сесії: оскільки замість 
того, щоб аналізувати дії влади 
та оприлюднувати думки пред-
ставнииків місцевої громади з 
цього приводу, ця «кишенькова» 
газета мера рекламує і його са-
мого, і його оточення. Аналітичні 
та критичні матеріали в газеті, 
практично, відсутні. Незважаю-
чи на це, газета виходить 13-ти-
сячним накладом. Пропозиція В. 
Парчук була проста: залишити з 
13-тисячного накладу дві-три ти-
сячі — і хай читачі самі вирішу-
ють потрібна їм ця газета чи ні. 
Принаймні, в такому вигляді. 

В той же час, В. Парчук запро-
понувала голосувати по проекту 
рішеня попунктно — щодо кож-
ної програми окремо. Що дуже 
не сподобалося міському голові, 
який заявив, що  «в такому ви-
падку ми три години будемо їх 
обговорювати». Але поставив 
пропозицію В. Парчук на голосу-
вання. Більшість депутатів її не 
підтримала.  

Б. Руденок висунув пропозицію 
озвучити та обговорити заува-
ження, висловлені на засіданнях 
комісій. Однак, О. Момот вчинив 
по-своєму: поставив на голосу-
вання запропонований проект 
рішення (де всі програми були 
зазначені як додатки). В резуль-
таті він був проголосований, як 

кажуть, скопом, і депутати, які 
входять до різних комісій, навіть, 
не почули, що їх колеги думають 
про ті програми, які ними не роз-
глядались.

А, між тим, навряд чи може 
бути питання важливіше, ніж 
програма розвитку міста, під 
яку виділяються кошти з бюдже-
ту. Адже така програма, по суті, 
визначає стратегію розвитку 
міста в конкретному напрямку і  
має обговорюватися, навіть, не 
лише депутатами, а й широким 
колом громадськості. І не протя-
гом години-двох, а, як мінімум, 
протягом місяця. 

Але — маємо те, що маємо. Що  
саме — хай вирішує і оцінює ко-
жен вишгородець, якого це ціка-
вить. Всі програми є на офіційно-
му сайті міської ради.               

Коротко висловлю свою думку. 
По-перше, всі ці програми, за 

кількома виключеннями, є, з од-
ного боку, одночасно, звітами 
про виконану роботу, з іншого 
— не стільки власне програма-
ми розвитку, скільки звичайними 
планами, ба, навіть, простими 
переліками майбутніх заходів. 
І те, що ці переліки розбавлені 
загальними словами про «роз-
ширення», «поглиблення» та 
«покращення», не робить їх про-
грамами розвитку. Бо розвиток 
передбачає оптимізацію підходів 
і принципів, а не звичайний пе-
релік заходів. 

По-друге, я старанно намагав-
ся знайти в цих програмах, хоча 
б, якісь згадки про людей, які по-
винні їх виконувати. Однак, зна-
ходив лише заплановані суми 
коштів.

Взяти, наприклад, міський 
центр художньо-естетичної твор-
чості учнівської молоді «ДЖЕРЕ-
ЛО».

В 2017 р. зарплата його колек-
тиву (скільки саме педагогів — 
невідомо), складала 2  млн. 584 
тис. 290 грн. На 2018 р. заплано-
вано 3 млн. 254 тис. 500 грн. В 
зв’язку з чим? Скільки отримують 
педагоги зараз? Скільки будуть 
отримувати? Невідомо.

Те ж саме стосується КП «Ко-

з метою організації центру об-
слуговування клієнтів (ЦОК) для 
підвищення якості обслугову-
вання населення та створення 
єдиного вікна. 

Для цього необхідні кошти у 
сумі 620 000 грн.».

До речі, це був лише кінець 13-ї 
сторінки.

Далі, ще на 6-ти сторінках В. 
Сардак розказує про вивезен-
ня твердих побутових відходів 
і про те, що потрібно закупити 
80 контейнерів за 360 тис. грн.; 
придбати для  КП УК ВМР авто-
транспорт та обладнання: авто-
мобіль FIAT DOBLO за 700 тис. 
грн. та автомобіль ГАЗЕЛЬ за                                                  
800 тис. грн.

Далі цитую: 
«Для Вишгородського МКП 

«Водоканал» необхідно придба-
ти: 

— каналопромивочну маши-
ну «Крот» ємністю 5 м3 з про-
мивочним насосним агрега-
том до 400 атм. — орієнтовна 
вартість 3 000 000 грн.;

— спецавтомобіль ілосос для 
вакуумної очистки колодязів — 
орієнтовна вартість 2 800 000 
грн.;

— вантажно-пасажирський 
5-ти місний автомобіль — орієн-
товна вартість 650 000 грн.;

— для КП «Благоустрій-Виш-
город» навісне обладнання «Бро-
двей» — орієнтовна вартість 2 
200 000 грн.;

Для проведення зазначених 
вище робіт необхідно перед-
бачити в бюджеті... міськради 
кошти в сумі  32 310 000 грн. 
для ремонту та обслуговування 
житлового фонду та 53 540 000 
на ремонт і утримання ліфто-
вого господарства, для закупівлі 

ження. Орієнтована вартість 
проведення робіт — 490 000 
грн.».

До речі, я живу в буд. 6-Б по вул. 
Шолуденка. І знаю, по-перше, що 
мешканці буд. 6-В по цій же вули-
ці створили ОСББ. По-друге, я не 
можу, навіть, уявити, де в цьому 
будинку є хоч один «балкон, що 
розташований на міжсходових 
переходах в під’їзді», який потре-
бує засклення за 3 тис. долларів 
«з метою уникнення руйнування 
та енергозаощадження».        

Чесно кажучи, після цього от-
кровення В. Сардака в мене 
просто пропало бажання далі 
аналізувати цю «програму». Од-
нак, я себе пересилив і дочитав 
цю частину до кінця (цитую):

«Для забезпечення енергоз-
береження необхідно провести 
утеплення технічних поверхів 
в 16 будинках. Орієнтована 
вартість робіт — 470 000 грн.

Також необхідно розробити 
проектну документацію з подаль-
шим виконанням робіт для ви-
несення вентиляційних труб з 
технічного поверху на покрівлю 
в 5 будинках. Орієнтована 
вартість робіт — 180 000 грн.

Потребує перепланування та 
ремонту приміщення першого 
поверху КП УК Вишгородської 
міської ради (вул. Кургузова, 9-А) 

автотранспорту та контей-
нерів сума невизначена».

Ну, і вишенька на тортик: «В 
2018 році у Вишгородській місь-
кій раді буде створено кому-
нальний відділ у кількості двох 
спеціалістів з метою покращен-
ня надання комунальних послуг 
та контролю за використанням 
бюджетних коштів».

Далі В. Сардак розповідає про 
проблеми шляхового господар-
ства. Спочатку — про досягнення 
2016-2017 р.р., потім — про те, 
що планується зробити в 2018-
му; про проблемии утримання 
зовнішньої зливової каналізації 
та про досягнення в зовнішньому 
освітленні. 

Потім — про досягнення в озе-
лененні міста. Щодо планів (ци-
тую):

«В цьому році розпочато бу-
дівництво нового дитячого 
садочка по вул. Шкільній. В на-
ступному році на продовження 
будівництва заплановано виді-
лити кошти у сумі 20 000 000 
грн.

Також планується провести у 
2018 р. реконструкцію дитячих 
та спортивних майданчиків по 
вул. Шолуденка, 6Б, 6В, по пр. 
Шевченка, 5, 7А, 6А та по вул. 
Квітковій.

Планується провести у 2018 
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Мой город...
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довго не заморочувалися і всі 25 прийняли  
голосували аж шість разів...

Закінчення на стор. 8

Додаток №_25_
до рішення Вишгородської міської ради

від ___ грудня  2017 р. № ______
МІСЬКА ПРОГРАМА

розвитку туризму та рекреації м. Вишгород на 2018 рік
1. Загальні положення

Програма розроблена на підставі наступної нормативно-правової бази:
— Указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна-2020» (ч.3 п.4.)
— Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 №843-р «Про за-

твердження переліку пріоритетних галузей економіки» (п.5).
— Закон України «Про туризм» (р.2 ст.6 п.3, ст.11, ст.12).
— Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.43 п.16).
— Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
— Бюджетний кодекс України (ст.91 п.21).
— Закон України «Про інвестиційну діяльність».
— Державна стратегія регіонального розвитку, затверджена постановою Ка-

бінету Міністрів України від 06.08.2014 №385, ціль 1. 
—  Стратегія розвитку туризму і курортів, схвалена розпорядженням Кабміну 

України від 06.08.2008 N1088-р, (Основні напрями реалізації Стратегії).
— Стратегія розвитку Київської області до 2020 року, затверджена рішенням 

Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VІ, (ціль 1.4).
— План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської 

області на період до 2020 року, затверджений рішенням Київської обласної 
ради від 23.06.2015 № 960-49-VІ, (завдання 1.4.1-1.4.3).

Об’єктом реалізації Програми є туристично-рекреакційний комплекс м. Виш-
город: туристичні об’єкти та суб’єкти суміжних галузей у сфері надання тури-
стичних та екскурсійних послуг (готелі, мотелі, кемпінги, ресторани, кафе, бари, 
кав’ярні, рекреаційні зони, пляжі, та усі інші можливі об’єкти господарювання 
усіх форм власності, що знаходяться на її території та відносяться до сфери 
туризму (та/або супутніх галузей), реакреації та відпочинку.

Основою Програми є система заходів, побудована з урахуванням міжнарод-
них і внутрішніх умов для розвитку туризму та туристичної інфраструктури, 
виконання яких повинно створити сприятливі, конкурентоспроможні умови для 
розвитку даної сфери та збільшити надходження в бюджет м. Вишгород, ство-
рити нові робочі місця та покращити умови життя для громади міста.

Програма спрямована на створення рівних умов для усіх об’єктів та суб’єктів 
туристично-рекреаційної сфери як вітчизняних так і іноземних. 

Виконання відповідного комплексу заходів дасть можливість досягнути по-
ставленої мети.

2. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для активізації та розвитку 

туристичної діяльності в м. Вишгород, зокрема, шляхом:
— модернізації та оновлення туристичного порталу м. Вишгород, адапта-

ція під сучасні стандарти веб-інтерфейсів (просування в пошукових системах, 
кросс-промоція з іншими порталами, впровадження аналітичних систем, забез-
печення контекстної реклами, просування в соціальних мережах);

— розробки та придбання сувенірної продукції, рекламних буклетів, календа-
ря подій, велосипедних та туристичних карт, туристичних довідників, аудіо-візу-
альної продукції, організація перехресної промоції з іншими регіонами;

— розробки і проведення туристичних заходів (зокрема з різних видів актив-
ного туризму);

— участі у регіональних тур-х виставках, семінарах, конференціях тощо;
— організації та проведення форумів, семінарів, нарад та науково-практич-

них конференцій з питань розвитку туризму в Київській області із залученням 
вітчизняних та іноземних фахівців;

— організації проведення масових туристичних заходів регіонального рівня. 
Виконання запланованих заходів дозволить просувати та пропагувати тури-

стичні продукти (в тому числі кластери) міста та організацій і підприємств, які 
надають послуги в сфері туризму та рекреації серед основної аудиторії потен-
ційних туристів (як внутрішніх, так і закордонних). 

Співпраця із ЗМІ, міжнародними інституціями, інформаційними агентствами 
та лідерами думок сформує позитивний імідж міста, його туристичний та рекре-
аційний потенціал і перспективи, через просування єдиної айдентики міста за 
рахунок туристичного бренду. При цьому, головну роль у формуванні туристич-
ного іміджу відіграє інформація про туристичну та рекреаційну привабливість 
міста, перелік туристичних продуктів області, підприємств та організацій, які 
надають послуги у сфері туризму та рекреації, у мережі Інтернет, підтримка та 
просування туристичних можливостей через інструменти подієвого туризму для 
кращого та більш всебічного донесення інформації до цільової аудиторії.

3. Строки та етапи виконання програми.
 3.1. Заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2018 року.

 4. Ресурсне забезпечення Програми.
 4.1. Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на 

її проведення, що затверджується рішенням міської ради, в межах асигнувань, 
передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям.

4.2. В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фак-
тичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням об-
сягів робіт та виходячи з реальних можливостей бюджету.

4.3. Джерелами фінансування заходів програми є кошти місцевого бюджету, 
гранти, інші кошти не заборонені чинним законодавством.

5. Шляхи реалізації Програми.
5.1. Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, 

архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та еко-
номічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території  та спри-
ятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме:

— проведення заходів з очищення території;
— проведення утримання, реконструкції (заміни) зелених насаджень;
— проведення інвентаризації лісо-паркових насаджень;
— проведення роз’яснювальної роботи з населенням з питань благоустрою 

та санітарного стану території.
— проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою території;
— підвищення якості ремонту, утримання об’єктів території;
— захист об’єктів від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збере-

ження їхніх функцій та якості;
— утримання дорожньої мережі;
— оптимізація дорожнього руху на території відповідно до чинного законо-

давства;
— влаштування та належна експлуатація штучних споруд на території;
— ремонт та заміна мережі відведення дощових стоків;
— облаштування та належне утримання майданчиків для паркування транс-

портних засобів відповідно до чинного законодавства;
—  проведення повної інвентаризації зелених насаджень території;
—  належне утримання, відновлення клумб, газонів, квітників території;
— своєчасне кронування дерев, знесення аварійних дерев, сухостоїв.
— організація прибирання території, вивіз твердих побутових та негабарит-

них відходів, ліквідація стихійних звалищ відходів;
— покіс трави на узбіччях;
5.2. Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоу-

строю та санітарної очистки;
• зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я людини;
• створення умов для очищення території від забруднення побутовими від-

ходами;
• значне покращення санітарного стану та благоустрою території;
• суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон від-

починку, заміна застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне утри-
мання та обслуговування зеленого господарства території;

• покращення загального екологічного стану території, зменшення негативно-
го впливу на довкілля;

• створення належних умов для комфортного перебування населення, забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів міста у 
виконанні завдань програми.

6. Напрямки діяльності.

Контроль за виконанням заходів по реалізації Програми здійснюватиме кому-
нальне підприємство Вишгородської міської ради... «Вишегір».  

7. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми у 2018 році здійснюватиметься за рахунок коштів 

місцевого бюджету у розмірі  883 000,00 грн. та за рахунок інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

8. Організація і контроль за виконанням Програми
8.1. Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми  розвитку 

туризму та рекреації м. Вишгород на 2018 рік покласти на виконавчий комітет 
Вишгородської міської ради, постійну комісію міської ради з питань освіти, куль-
тури, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
                          Секретар ради   Т. Бражнікова
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екологічного стану
 та благоустрою території

Підтримання території 
у належному 

санітарному стані.

 

Джере-
ла

ф і н а н -
сування

Міський 
бюджет

Інші 
кошти

Міський 
бюджет

Інші
кошти

Міський 
бюджет

Міський 
бюджет

Назва 
напрямку
діяльності

та пріорітетні
завдання  

Належне 
утримання 
вулично-

дорожньої 
мережі

Покращення
якості 

роботи мережі
зовнішнього
освітлення

Утримання 
зелених 

насаджень

Санітарне
 очищення 
території

Утримання
 персоналу

 підприємства
Охорона 
території

Перелік
заходів 

програми

Облаштування 
та належне
утримання 

майданчиків 
для паркування
транспортних

засобів

Встановлення 
дорожних

знаків

Зимове 
обслуговування

території 
(розчищення

снігових заметів, 
придбання піско-
соляної суміші)

Технічне 
обслуговування

мережі
зовнішнього
освітлення

Оплата 
електроенергії

Ліквідація
стихійних 

сміттєзвалищ
Покіс трави 
на узбіччях
Санітарна

очистка 
території

Оплата праці 
та нарахування 

Оплата послуг 
з охорони

№

1

2

3

4

5

6

Вар
тість
тис.
 грн.

100,00

10,00

10,00

25,00

40,00

50,00

75,00

48,00

20,00

50,00

15,00

500,00

150,00

Строк
в и к о -
нання
 захо-

ду

ВСЬОГО:                                                                                            1093,00

Пропускна система
проїзду на територію

ординаційний центр з будівни-
цтва та земельних питань Вишго-
родської міської ради», міського 
дитячо-юнацького духового ор-

кестру-студії «Водограй», КЗ 
культури Вишгородський танцю-
вального колективу «КЛЕРИКО», 
газети «Вишгород»...

А от Програма зовнішніх со-
ціально-культурних та економіч-
них зв’язків, видно, створена 
спеціально для міськвиконкому 

та його апарату (цитую):
«Для забезпечення виконання 

заходів програми з місцевого 
бюджету планується спрямува-

ти не менше 150 000 грн.
Основними структурами, що 

організаційно і методично за-
безпечуватимуть реалізацію 
Програми, є виконавчі органи 
Вишгородської міської ради та її 
виконавчого комітету. 

5. Напрями діяльності та 
очікувані результати ефектив-
ності Програми.

В результаті здійснення за-
ходів, передбачених цією про-
грамою, мають бути досягнуті 
такі результати:

5.1. По м. Льорраху  (Німеччи-
на):

— зустріч офіційної делегації з 
м. Льоррах;

— підготовка офіційної деле-
гації до поїздки у м. Льоррах.

5.2. По м. Айхенау (Німеччина)
— підготовка офіційної деле-

гації до поїздки у м. Айхенау;
— зустріч офіційної делегації  

та дитячої футбольної команди 
з м. Айхенау;

5.3. По м. Вишкув (Польща):
— зустріч офіційної делегації з 

м. Вишкув;
— підготовка офіційної деле-

гації до поїздки в м. Вишкув.
5.4. По м. Санс (Франція): 
— зустріч офіційної делегації з 

м. Санс;
— підготовка офіційної деле-

гації до поїздки в м.Санс;
5.5. По м. Делчево (Македонія):
— зустріч офіційної делегації з 

м. Делчево;
— підготовка офіційної деле-

гації до поїздки у м. Делчево. 
5.6. По м. Раквере (Естонія):
— зустріч офіційної делегації з 

м. Раквере (Естонія);
—  підготовка офіційної деле-

гації до м. Раквере.
5.7. По м. Канів (Україна):
— зустріч офіційної делегації з 

м. Канів;
— підготовка офіційної деле-

гації до поїздки в м. Канів».
Я так розумію, що це для на-

ших «офіційних представників» 
такий собі спеціальний бонус за 
шкідливу працю. Ну, замість без-
коштовного молока, яке раніше 
видавалося в таких випадках на 
особливо шкідливих виробни-
цтвах...

На превеликий жаль, в мене 
немає можливості проаналізува-
ти кожну програму окремо, однак, 
про одну з них не можу не сказа-
ти. Це — Програма розвитку 
туризму та рекреації. Я просто 
не міг не надрукувати її повністю. 
Прочитайте її уважно, шановні 
читачі. Бо, навіть, Програма ро-
звитку ЖКГ порівняно з нею є 
справжнім шедевром бюрокра-
тично-корупційного мистецтва. 
В цій «програмі» (вдумайтеся!) 
не те що немає жодного слова 
про жоден конкретний напрямок 
розвитку туризму та рекреації, а 
не фігурує, навіть, жодний тури-
стичний чи рекреаційний об’єкт. 
В той же час, під неї виділено... 
883 тис. грн. бюджетних коштів. 
Майже мільйон.

Залишається пояснити, що КП 
«Вишегір» керує член виконкому 
С. Талошний, і якимось боком 
(яким саме ще потрібно з’ясу-
вати) до нього причетний вели-
кий друг міськвиконкому С. Вру-
блівський...
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 3, 6-7)

33-тя сесія міськради

Як позбавитися похмілля

Точка зору
Наші пріоритети:програмами розвитку 
міста довго не заморочувалися і всі 25 прийняли 
«пакетом». А от за 26-ту, — «ім. Калінкіна», — 
голосували аж шість разів... 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ 
ЗАСІДАННЯ 22.12.2017 р.
БЕНЕФІС М. КАЛІНКІНА. 
ПОКИ ЩО ВІДКЛАДЕНО

Однак, можна без перебільшен-
ня сказати, що основною інтригою 
цієї сесії були зовсім не програми 
розвитку і не бюджет. Всі чекали 
розгляду проектів рішень 34-39, в 
яких згадувалося прізвище забу-
довника М. Калінкіна. І всі шість 
з яких були про зміну цільового 
призначення земельних ділянок. 

Саме через те, щоб не розгля-
дати ці проекти рішень депутати, 
начебто, після перерви 22 грудня 
не повернулися до сесійної зали. 
Через що й довелося оголошу-
вати сесію першим пленарним 
засіданням, а друге, відповідно, 
призначати на 26 грудня...  

...Отже, чого саме хотів від де-
путатів М. Калінкін? Зміни цільо-
вого призначення шести ділянок, 
розташованих біля вул. Шкільної 
(див. нижче). 

Кадастрові номери ділянок:
— 3221810100:01:151:6001, 

площа 0,2526 га;
— 3221810100:01:151:0104, 

площа 0,0900 га;
— 3221810100:01:151:6005, 

площа 0,0750 га;
— 3221810100:01:256:0161, 

площа 0,1000 га;
— 3221810100:01:151:0012, 

площа 0,0952 га;
— 3221810100:01:151:6007, 

площа 0,0933 га.
Яким чином всі ці ділянки по-

трапили до М. Калінкіна ми про-
аналізуємо пізніше. Зараз просто 
зауважимо, що першою в порядку 
денному сесії (№34) стояв проект 
рішення, яким депутатам пропо-
нувалося (цитую): «Затвердити 
проект землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки, цільо-
ве призначення якої змінюється, 
а саме: земельної ділянки пло-
щею 0,2526 га... з для будівни-
цтва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна 
ділянка) на для будівництва та 
обслуговування будівель за-
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ФБР за своїм «образом і подо-
бою». НАБУ, працівників якого 
вишколюють спецагенти із ФБР, 
панькатися не будуть, пане Пе-
тре. До речі, метода, коли спеца-
гент під прикриттям схиляє держ-
службовця до хабара, — просто 
улюблений прийом фебеерівців. 
Вони справді по всій Америці хо-
дять і усіх схиляють. Це ще Гувер 
зауважив, що той, хто має схиль-
ність брати хабар, запросто може 
зрадити батьківщину.

Може, ліпше, ніж я, про цю ка-
ральну машину, яка діє по усій 
планеті і перед якою вмивають-
ся холодним потом президенти і 
прем’єри, королі і шейхи по усьо-
му світу, розповів би вам, пане 
Петре, ваш друг і патрон, пан 
Дмитро Фірташ, який саме у ці дні 
чекає на екстрадицію із Австрії у 
США за ордером ФБР.

Яке воістину всепланетар-
не поле діянь цих всюдисущих 
гуверівців — піймали українця 
за злочини в Індії, тримають в 
Австрії, а судити збираються в 
Америці. Хіба сховаєшся від цих 
американських сторожових ро-
твейлерів із мертвою хваткою. 
Таки нема куди сховатися.

 Он у лютому у відповідності із 
прийнятим у США законом аме-
риканські правоохоронці мають 
виявити і оприлюднити вкрадене 
Путіним і його клікою. Один цар 
приховав так мільярдів доларів 
зо двісті. Цікаві вибори вимальо-
вуються у Білокам’яній.

Але нашим бикам від того не 
легше. Я розумію, що київським 
клептоманам, з мандатами і без, 
які сидять у міністерських чи гу-
бернаторських сідлах чи просто 
на мільярдних награбованих 
мішках, страшно — а раптом 
перед тобою явиться із нізвідки 
якась, навчена жити по-новому, 
по-американському, «радистка 
Кет», агентка НАБУ Катерина?

І що роботи? Як тішитися вла-
дою і нажитим непосильною ко-
рупційною працею, коли вночі 
ФБР сниться? Страх не прохо-
дить. Що, справді, жити по-ново-
му — хабарів не брати, не красти, 

служити цьому найбіднішому на 
континенті, обкраденому наро-
дові?

Не бери! І тоді тобі не страшне 
жодне бюро — що американське, 
що наше. Як усе просто, — прав-
да, пане Петре.

Але ви вважаєте інакше. «Та-
кой хоккей нам не нужен», — ка-

зали колись у Москві з приводу 
американського хокею. Тепер ви 
кажете: таке Бюро нам не треба. 
І дали фас Грицаку і Луценку тра-
вити НАБУ, проти чого повстав 
увесь світ.

Ви читали західну пресу про 
розгорнуту в Україні війну вла-
ди на захист корупції і замах на 
вбивство НАБУ? Такої страшної 
преси Україна не мала за усі роки 
незалежності. То є зле, пане Пе-
тре. Не лише для вас, а й для 
України.

Мені один американець сказав 
так: ФБР може з’їсти будь-якого 
нашого президента, а вашого — 
то так, омлет на сніданок. 

Поки-що вони справді зайняті 
своїм, але у будь-який момент 
американський матадор може 
взятися і за наших бичків.

Ще у 90-і роки я надрукував в 
американській газеті статтю під 
назвою «Ваша політика — це ба-
лет, а наша — то корида». Тоді я 
ще не знав, як і ви, пане Петре, 
тепер, — що таке ФБР.

Тепер я би поправив: що у них 
завжди було, що у нас почалося, 
— однаково.

 Корида.
 Завалять.
 За милу душу.

Василь БАЗІВ, 
для UAINFO

(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 3)

Відкритий лист 
Петру Порошенку.
ГПУ проти ФБР,
або У якій буді 
тримати 
сторожових псів
демократії

кладів освіти (закладу дитячого 
дошкільного виховання)...».

Зате іншими п’ятьма про-
ектами рішень пропонувало-
ся змінити їх цільове призна-
чення з для будівництва та 
обслуговування житлового                                                                                                                                       
будинку, господарських бу-
дівель та споруд (присадибна 
ділянка)  на для будівництва 
та обслуговування багатоквар-
тирного житлового будинку 
(останній — з об’єктами торго-
во-розважальної та ринкової ін-
фраструктури).

Прийом той же самий, який О. 
Момот і К° вже використали при 
«наїзді» на територію міжшкіль-
ного навчально-виробничого ком-
бінату районної ради: забудовник 
місту — 15 млн. «на дитсадок», 
а ми йому — добрий шмат тери-
торії комбінату під 16-поверхівку. 
Як, ви проти?! Проти дитсадка?! 
Іншими словами — спекуляція 
і маніпулювання чистої води. В 
стилі «нової» влади.

Так само і тут: ви що, проти?! 
Вперше за всю історію міста забу-
довник попросив змінити цільове 
призначення «під дитсадок», а ви 
проти?! Проти дитсадка?!

У М. Калінкіна запитали на 
скільки місць дитсадок він хоче 
побудувати на 25-ти сотках (на 
засіданні однієї з комісій, за сло-
вами В. Парчук, його представ-
ник «ляпнув», що на 400). Да, 25 
соток, хто не знає, це — шматок 
землі 50 м х 50 м. З’ясувалося — 
«дитсадок» планується на 50 ви-
хованців... 

Щодо позицій депутатів.
В. Виговський і В. Парчук од-

разу виступили проти всіх шести 
проектів. 

М. Підвисоцький закликав 
їх підтримати (бо ж вперше в 
історії...).

О. Момот явно був на боці за-
будовника.  

В. Круковець підкреслив, що 
«зараз це не в інтересах грома-
ди». Однак, його виступ потонув 
у вигуках депутатів: «Дитсадок не 
на часі?!», «Потрібно вирішувати 
проблему частинами!» і т. ін. 

Однак, після того, як проект по-

Наші поради

ставили на голосування, з’ясува-
лося, що за нього проголосували 
лише О. Баланюк, Т. Бражніко-
ва, Ю. Дрьомін, О. Клавдієнко, 
В. Костюченко, М. Мельник, М. 
Підвисоцький, С. Пінчук, О. Чер-
няхівський, А. Тютюнник, О. Мо-
мот, Л. Кулініч, Б. Матко. 

Щодо інших п’яти проектів рі-
шень, то за них проголосували 
лише троє депутатів: О. Клав-
дієнко, М. Мельник і Б. Матко. 

Р. S. Доречі. При обговоренні 
цього питання виступила пред-
ставник ОСББ «Ольжин град», 
яка була обурена «рівнем підго-
товки проектів рішень депутатів». 
Депутати теж дуже обурилися. 
Але чому — не зрозуміло.

Адже, якби це було не так, де-
путати знали б, який саме і на 
скільки місць планується садо-
чок. І знали б, скільки поверхів 
будуть мати висотки, які цей дит-
садок тягне «паровозом» за со-
бою. І скільки в них буде мешкан-
ців, і, відповідно, дітей. П’тдесят 
чи разів в десять більше. І тоді б 
всі розмови про «благодійність» 
гр-на М. Калінкіна закінчилися б 
самі собою. Бо з’ясувалося б, що  
50 дітей своїх мешканців він так-
сяк приватним дитсадком забез-
печить, а 450 «повісить» на шию 
місту і власних батьків. 

Замість цього знаєте чим закін-
чилося це обговорення? Пропо-
зицією Т. Бражнікової (цитую): 
«Розглянути ці питання на комісії 
стратегії розвитку міста та будів-
ництва з урахуванням розгляду 
предпроектних пропозицій: хоча 
б зрозуміти якої поверховості 
планується там забудова, що за 
будинки, яка кількість мешкан-
ців... зайде в місто  і чи витрима-
ють цю кількість мережі та інфра-
структура...». 

Виникає питання: але якщо 
нічого цього депутати не знали, 
то як ці проекти рішень, взагалі, 
могли бути винесені на сесію? І 
чим саме займається комісія під 
керівництвом С. Пінчука? Допо-
магає забудовникам разом з О. 
Момотом і К° дурити міську гро-
маду? 

В. Борзовець

Крім цього, щоб позбавитися 
похмілля, потрібно відновити 
водний баланс в організмі. Для 
цього нам потрібно пити багато 
рідини. Підійде мінеральна вода, 
цитрусові соки, зелений чай з ли-
моном, компоти, розсоли огірків 
або помідорів.

Так само нам потрібно нор-
малізувати стан нервової систе-
ми. І в цьому кращим помічником 
для нас буде гліцерин. Таблетки 
слід розсмоктувати по 1 кілька 
разів на день. 

Гарні в такому випадку молочні 
продукти і натуральний квас.

Не забуваємо, що після веселої 
вечірки чи корпоративу організм 
потребує не тільки води, але і 
мінералів та вітамінів. Потрібно 

з’їсти щось корисне. Тут прекрас-
но підійдуть бульйон, риба, овочі 
або фрукти.

Потрібно наситити організм 
киснем і підвищити життєвий то-
нус. Найкращий засіб — це фі-
зичні навантаження. Однак, вони 
обов’язково 

повинні бути посильними і не 
викликати перевтоми. Можна 
зробити дихальну гімнастику.

Також, щоб позбавитися від 
похмілля можна прийняти кон-
трастний душ. Це не тільки під-
бадьорить вас, але і чудесним 
чином відновить сили.

Але незважаючи ні на що, на-
магайтеся не виконувати важкої 
роботи. Краще всього вам допо-

У першу чергу потрібно вивести з організму всі токсини. Тут 
точно допоможе промивання шлунка, або клізма. 

Але якщо вам не хочеться цього робити, то на допомогу прий-
дуть абсорбенти. Звичайно, найпростіший — це активоване ву-
гілля. Також, набагато дієвішим буде «Ентеросгель».


