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Независимый еженедельник

О. Момот на сесії так і не пояснив куди поділися десятки мільйонів 
данини з нелегальних перевізників і куди саме самі ці перевізники 
завтра зникнуть з міста. Зате привів на сесію натовп підкуплених
«гречкою» пенсіонерів і разом з депутатською більшістю домігся 
виділення КП «Вишгородпастранс» 3 млн. 350 тис. гривень

47-ма сесія міськради

Повний абзац!

9 листопада, в день сесії міської ради, сесійну залу вщерть заповнили пен-
сіонери: улюблений контингент О. Момота і К°. Який вони давно і старанно «об-
робляють» за допомогою Благодійного Фонду «Святої Ольги» (засновник — В. 
Малишев). Все просто: час від часу працівники цього загадкового фонду десь 
дістають бувший у вжитку одяг та «гречку», у якої закінчується термін вживання, 
і з великою помпою (але під запис і суворий обік) роздають пенсіонерам та ма-
лозабезпеченим вишгородцям. Про що газета «Вишгород» регулярно публікує 
хвалебні та сльозливі фоторепортажі, захоплюючись щедрістю та чуйністю до-
брозичливців. Натомість О. Момот і К° просить небагато: по-перше, проголосу-

вати за них на майбутніх виборах, по-друге — підтримати їх ініціативи у важку 
хвилину до виборів. Важка хвилина для цієї гоп-компанії, зокрема, настає тоді, 
коли конче необхідно проштовхнути через сесію яке-небудь корупційне рішення 
і потрібна «масовка», яка забезпечить «правильну» картинку в телевізорі.   

Саме такий випадок і стався на цій сесії: потрібно було, щоб депутати, таки, 
підтримали зміни до міських програм розвитку на цей рік, які стосувалися тіль-
ки що створеного КП «Вишгородпастранс».  Бо вже раз за них не проголосували. 

А ще — підтримали виділення 3 млн. 350 тис. грн. цьому підприємству.

Хто О. Момота критикує — тому сто грамів не наливають!
Нещодавно випадково потра-

пив у «Три сімки», де у всій красі 
побачив молоду команду Момота 
на відпочинку. Яка святкувала 
трирічний ювілей перебування 
біля бюджетного корита. 

Ну, що вам сказати? Пам’ятає-
те «Собаче серце» М. Булгакова? 
Так от, уявіть собі зо два десятки 

шарикових і швондерів, у яких 
дах знесло від безкарності. І, які, 
надудлившись оковитої та зах-
льобуючись від захвату самими 
собою, вихваляються один перед 
одним тим, хто з них провернув 
найкрутішу оборудку з коштами 
міської громади. І найбільше на-
гріб із того самого бюджетного 

корита за три роки.  
— Скільки там залишилось на-

шої каденції, братан? Рік? Півто-
ра? Встигнемо ще по пару діля-
ночок нарізати? Чи краще кілька 
МАФів втулити? Як гадаєш? 

— Встигнемо, чуваче, зуб 
даю!   І земелькою розживемося, 
і кіосками, і грошенятами. Правду 

кажуть, що без лоха жизнь плоха. 
А у нас лохів ціле місто! Давай!

Вони не соромились, бо ж всі 
присутні — свої. Тих, кого не хоті-
ли бачити — просто не запроси-
ли! Бо «чужі» депутати, не з їх 
зграї, на таких п’янках не потріб-
ні. Тим, хто критикує мера, 100 
грамів не наливають.

...Тож, радіють швондери із 
шариковими, і п’ють, і дуріють. 
Заливають оковитою переляк, 
що живе в душі кожного з них. 
Страх, що відповідати, все ж, до-
ведеться. Хоча як і всі злодюжки 
сподіваються — а може пронесе?

Не пронесе. І не мрійте.   
Ваш виборець
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47-ма сесія міськради

О. Момот на сесії так і не пояснив куди поділися десятки
самі ці перевізники завтра зникнуть з міста. Зате привів

і разом з депутатською більшістю, таки, домігся   

О. МОМОТ і К° — МАЛЕНЬКА
КОПІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИ
Отже, давайте ще раз спробує-

мо розібратися в цій проблемі. 
Але одразу попереджаю: я пишу 
це для тих, хто дійсно бажає в ній 
розібратися, а не для членів фей-
кових «громадських організацій», 
які за кілограм гречки від влади 
готові «організованим натовпом» 
забезпечити будь-яку «масовку» 
для неї і які, по суті, є зрадниками 
свого народу. І, тим паче, — не 
для представників корумпованої 
і брехливої влади, яка навчила-
ся дуже добре маніпулювати ча-
стиною обмежених і недолугих 
виборців. Бо ці є не просто зрад-
никами, а ворогами українців — 
хитрими, цинічними, підступни-
ми, жадібними і безжальними. 

І ті, і інші мене не цікавлять з 
тієї простої причини, що правда 
їм не потрібна. Вони її бояться 
і ненавидять так само, як і тих, 
хто її говорить. Окрім того, вони 
її просто не зрозуміють.

...Почнемо з того, що знач-
на частина населення Україні 
загалом і Вишгорода зокрема, 
має хибну думку, що місцеве са-
моврядування існує саме по собі, 
а центральна і регіональна влада 
— сама по собі. І вони, навіть, не 
перетинаються. 

Насправді це не так. Навіть 
у цивілізованій і демократичній 
країні політика місцевого са-
моврядування є прямим про-
довженням загальнодержавної 

політики. Якщо ж йдеться про 
авторитарний державний ре-
жим, який на наших очах пере-
творюється в тоталітарний,  то 
така залежність ще більше поси-
люється і місцева влада або грає 
по правилах цього режиму, або 
знищується. Прикладів — купа, 
від Львівської міської ради, очо-
люваної А. Садовим, до м. Сміли 
в Черкаській області, де міський 
голова О. Цибко є прихильником 
М. Саакашвілі і послідовним кри-
тиком режиму Порошенка.      

Всі ми пам’ятаємо, як ад-
міністрація президента за пря-
мим дорученням нашого гаран-
та розробила цілу «сміттєву» 
спецоперацію по дискредитації 
А. Садового, з одного боку пере-
кривши йому всі шляхи для вирі-
шення цього питання, а з іншого 
— розвозячи від його імені сміття 
по всій Україні і налаштовуючи 
жителей різних регіонів проти 
його політичної сили і проти ньо-
го особисто.  

Для того, щоб дискредитува-
ти міського голову Сміли, була 
використана та сама підла тех-
нологія. Цього разу Порошенко 
і К° скористалися тим, що фір-
ма «Смілаенергоінвест» просто 
обікрала місто на 85 млн. грн., 
але «крайнім» в цій ситуації цен-
тральна влада вирішила зробити 
міського голову, натравивши на 
нього мешканців, які замерзають 
в своїх будинках без тепла.   

Дуже важливо зрозуміти що 

саме об’єднує ці дві ситуації. А 
саме: те, що було використано 
один і той же механізм дискреди-
тації політичних противників. Як 
саме він працює? Дуже просто. 

Покроково.
Крок перший: центральна вла-

да або штучно створює, або ви-
користовує ситуацію, яка пере-
творює життя простих українців 
на справжнє пекло.

Крок другий: замість того, щоб 
допомогти цю ситуацію виріши-
ти, центральна влада робить все 
можливе, щоб її погіршити.

Крок третій: вся державна про-
пагандистська машина направ-
ляється на те, щоб звинуватити 
в цій ситуації політичного супер-
ника. 

Крок четвертий: кінець-кінцем 
президент, за наказом якого і 
було штучно створено цю пе-
кельну ситуацію, особисто втру-
чається в неї, виступаючи таким 
собі рятівником і благодійником.   

В чистому вигляді цю «геніаль-
ну» схему можна було спостері-
гати на прикладі Сміли.

Чому Порошенко і К° взагалі 
використовують такі підлі й під-
ступні методи? Та тому, що для 
них не існує більшого ворога, 
ніж політичні суперники. Адже, 
найвища цінність для них — 
влада, яка дозволяє їм збага-
чуватися.  Саме тому кожен 
їх послідовний критик є для 
них найстрашнішим ворогом. 
Адже він, цей критик, якщо вже 
не прийшов до логічного виснов-
ку про те, що владу потрібно мі-
няти, то обов’язково прийде до 
нього завтра. І буде пояснювати 
це людям. А такий хід подій за-
грожує їм, тим, хто при владі, не 
просто втратою можливості зба-
гачуватися, а й відповідальністю 
за скоєне. 

Представники «сцени Майда-
ну» на чолі з її закулісним госпо-
дарем Порошенком, які прийш-
ли до влади в 2014 році, підло 
й цинічно обдуривши наївних 
учасників Революції гідності, зро-
били все можливе для того, щоб 
підтримати на місцевих виборах 
2015 р. таких самих, як і вони, 
злодіїв і політичних шулерів. З 
іншого боку, пройдисвіти і напер-
сточники всіх мастей на місцях 
зробили все можливе для того, 
щоб, за прикладом своїх столич-
них «хресних батьків» обдури-
ти місцеві громади. Так в країні 
склалася ситуація коли на місцях 
і представниками президентсь-
кої вертикалі, і представниками 
місцевого самоврядування ста-
ли злодії і пройдисвіти. Правда, 
вдалося це не скрізь і в окремих 
містах мерами стали чесні люди.

...Чим насправді протягом цих 
чотирьох років займається ко-
манда Порошенка в центрі і на 
містах? Під видом європейських 
реформ — перерозподіленням 
ринку, власності і грошових по-
токів, вдосконаленням корупцій-
них схем і відвертим грабунком 
населення. Це — з одного боку. 
З іншого — дискредитацією 
політичних противників і розпра-
вою з ними аж до їх фізичного 

знищення. Найстрашніше те, 
що робиться це за активної до-
помоги правоохоронних органів 
— від Генпрокуратури і СБУ до 
поліцейських «оперів» районних 
відділків. 

Так от, те, що у Вишгороді вже 
три роки відбувається, зокрема, 
з підприємством «Авто-Лайн»,  
є яскравим прикладом пере-
розподілу ринку пассажирських 
перевезень на користь О. Момо-
та і К°. Яке відбувається під від-
вертим «кришуванням» місцевих 
правоохоронних органів.     

Однак, почалося воно не само 
по собі, а з подачі «старших то-
варишів» з Київської облдер-
жадміністрації. Представники 
місцевої вишгородської влади 
підключилися пізніше. 

Давайте ще раз згадаємо 
хронологію послідовного та си-
стемного виживання ТОВ «Ав-
то-Лайн» з ринку пассажирських 
перевезень. 

ЯК ВБИВАЛИ 
ТОВ «АВТО-ЛАЙН»

2014-й рік.
ТОВ «Авто-Лайн» виграє тен-

дер на пасажирські перевезення 
у Вишгороді і підписує відповідну 
угоду з Київською ОДА.

Друге місце займає ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль». 

2015-й рік.
Восени начальник управління 

інфраструктури Київської ОДА 
В. Галицький, формально спи-
раючись на судові рішення, при-
бирає ТОВ «Авто-Лайн» з марш-
руту 397 та «запускає» туди ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль». 

І хоча автобуси ТОВ «Ав-
то-Лайн» після цього рішення 
мали б ще півтора місяці возити 
пасажирів з Вишгорода до метро 
«Героїв Дніпра», їх вже наступ-
ного дня зустрічають на Оболоні 
зграї «тітушок». Вони блокують 
автобуси підприємства і, показу-
ючи якісь незрозумілі документи 
його директору О. Балуєву, йому 
в очі брешуть, що «ці автобу-
си паркуються тут незаконно». 
І пропонують на Вокзальній, 1 
«вирішити питання фінансово». 
О. Балуєв  відмовляється. Тоді 
бандити попереджають, що пе-
решкоджатимуть його підприєм-
ницькій діяльності. 

Для вирішення ситуації на міс-
це виїздить тільки що обраний 
мер Вишгорода О. Момот. І впев-
нюється, що столичні міліціонери 
лише спостерігають за свавіллям 
бандитів (мовляв, за цивільні 
правовідносини не відповіда-
ють). А бандити, які працюють під 
личиною громадських активістів, 
ніяких інших автобусів і нелегаль-
них маршруток не чіпають.  

Трохи пізніше ПАТ «АТАСС-Бо-
риспіль» приступає до роботи на 
маршруті. Однак, замість обіця-
них комфортабельних «Ютон-
гів» Вишгород заповнюють ро-
звалюхи з номерами майже усіх 
регіонів України, водії яких від-
мовляються возити пільговиків. 
Вишгородці закидають скаргами 
райдержадміністрацію та міську 
раду, які час від часу на своїх за-
сіданнях констатують, що місто 

та район, фактично, перебува-
ють в транспортному колапсі.  

2016-й рік.
На початку травня 2016 р.  В. 

Галицького та начальника відділу 
управління інфраструктури КОДА 
А. Прохоренка запідозрюють в 
тому, що вони підробили резуль-
тати конкурсу на користь ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль».

Однак, ця фірма продовжує 
обслуговувати 397-й маршрут до 
кінця року. 

ТОВ «Авто-Лайн» весь рік не 
працює.

...На початку серпня депутат 
міської ради та щойно призначе-
ний директор КП «Управляюча 
компанія» ВМР (з 08.08.2016 р.) 
В. Сардак повідомляє в соцмере-
жах про організацію нового авто-
бусного маршруту «ЖК Яросла-
вичі-метро «Петрівка».

Виявляється, що договір з пе-
ревізником на безкоштовне пере-
везення своїх активістів підписав  
саме він — керівник ГО «Зелений 
корпус» В. Сардак.           

 2017-й рік.
ТОВ «Авто-Лайн», вигравши 

всі суди, повертається на 397-й 
маршрут, але перевозить, прак-
тично, одних пільговиків. Марш-
рутки В. Сардака та інші «неле-
гали» їх не беруть, зате добре 
заробляють на перевезенні пла-
тоспроможних пасажирів і їздять 
по всьому місту як заманеться. 

О. Балуєв звертається до Виш-
городської міськради за допом-
огою. Міськрада на весь рік для 
компенсації перевезення пільго-
виків виділяє ТОВ «Авто-Лайн»... 
600 тис. грн.

Одночасно проти О. Балуєва, 
у якого виник конфлікт із ком-
паньойоном, порушується наду-
мана кримінальна справа за... 
перевищення службових повно-
важень. В якому стані ця спра-
ва зараз О. Балуєву невідомо, 
оскільки жодних слідчих дій за 
його участю так і не було прове-
дено.

З іншого боку, окремі депутати 
Вишгородської міської ради за 
підтримки її керівництва почи-
нають активні дії по витісненню 
ТОВ «Авто-Лайн» з ринку пасса-
жирських перевезень.

...Почалося все з листа групи 
керівників садових товариств, які 
знаходяться на масиві «Дніпро», 
міському голові О. Момоту. Вони 
попросили виділити окремий 
автобус на їх масив, оскільки 
(цитую): «...з початком весня-
но-літнього періоду всі прохід-
ні автобуси переповнені і наші 
садоводи не можуть доїхати до 
своїх дач». 

Цей лист, до речі,  з’явився 21 
грудня 2016 р. — коли стало відо-
мо, що ТОВ «Авто-Лайн» повер-
тається у Вишгород.

А вже 11 січня 2017 р. О. Мо-
мот повідомляє голову КОДА О. 
Горгана про те, що це звернення 
розглянуто і (цитую): «...врахо-
вуючи, що саме до компетенції 
Київської обласної державної ад-
міністрації належить відкриття 
нового внутрішньообласного 
маршруту м. Вишгорода до м. 

Окрім того, на думку О. Момота і К°, присутність в сесійній 
залі великої кількості пенсіонерів повинна чисто психологічно 
вплинути на голосування депутатів і найбільш «нестійких» з 
них (схильних до критичного мислення і самостійних рішень) 
змусити проголосувати так, як «потрібно». 

...Однак, перед тим, як розповісти про обговорення цього 
питання, зауважимо, що на самому початку сесії Т. Бражнікова 
внесла пропозицію розглянути спочатку його, а потім уже про-
ект рішення, який значився в порядку денному перед ним, під 
№2 — «Про внесення змін до рішення Вишгородської міської 
ради від 22.12.2017 р. № 33/2 «Про Вишгородський міський 
бюджет на 2018 рік». 

Однак, про цей проект рішення, як і про саме рішення ми 
розповімо трохи далі, в окремому матеріалі. Але тут відмітимо, 
що перші кошти на КП «Вишгородпастранс» вже пішли. Це — 2 
млн. 650 тис. грн. та 700 тис. грн. Всього — 3 млн. 350 тис. грн. 

Це — для тих виборців і депутатів, які втішають один одного 
казочками про те, що, мовляв, внесення змін до міських про-
грам — це ще не виділення коштів. Так, в проекті рішення №2 
цих коштів не було. А от в самому рішенні вони з’явилися. За 
пропозицією начальника фінансово-бухгалтерського відділу 
І. Мірієвського. Як кажуть, уважно слідкуйте за руками наших 
очільників. 

Таким чином, О. Момот і К° віднайшли ще один «аргумент» 
для позитивного голосування за цей проект рішення, озву-
чений Т. Бражніковою: мовляв, потрібно голосувати, бо вже 
готові кошти для його фінансування.

...Отже, розгляд проекту рішення «Про внесення змін до 
рішення міськради від 22.12.2017 р. №33/1 «Про затвердження 
міських програм розвитку на 2018 рік» (КП «ВИШГОРОДПА-
СТРАНС») (№3 порядку денного) почався із виступу Ю. Ко-
лодзяна. Однак, для того, щоб надати йому слово, О. Момоту 
довелося скасовувати голосування, яке вже почалося: дуже 
вже мер поспішав проголосувати цей проект рішення.

З усіма виступами та, навіть, репліками її учасників, практич-
но, без скорочень (щоб нас не звинуватили у їх викривленні) 
ви можете ознайомитися на 4-й та 5-й сторінках цього номера. 

А ми спробуємо ще раз проаналізувати проблему пасажирсь-
ких транспортних перевезень у Вишгороді в цілому. Незважа-
ючи на те, що рішення про створення КП «Вишгородпастранс» 
вже  було прийнято депутатською більшістю — ще 4 вересня, 
на позачерговій сесії міської ради. І незважаючи на те, що ми 
вже неодноразово аналізували ситуацію, яка склалася.  
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мільйонів данини з нелегальних перевізників і куди саме
на сесію біля сотні підкуплених «гречкою» пенсіонерів
виділення КП «Вишгородпастранс» 3 млн. 350 тис. гривень
Києва та добір перевізника на 
такий маршрут, просимо роз-
глянути та вирішити питання 
по суті».

Однак, очевидно О. Горган за-
пропонував О. Момоту подивити-
ся на проблему ширше і не лише 
самому підібрати перевізника, 
який міг би замінити ТОВ «Ав-
то-Лайн», а й розробити новий 
маршрут. А може це була просто 
така собі бюрократична вистава, 
але на кінець червня всі необ-
хідні переговори були проведені,  
новий перевізник знайдений, а 
новий маршрут — розроблений. 
Залишилося все красиво «обста-
вити» документально.

Отже.
25 червня О. Момот листом 

№2-29/1253 повідомляє КОДА 
про необхідність відкриття ново-
го автобусного маршруту загаль-
ного користування сполучення 
«Вишгород-Київ (ст. м. «Петрів-
ка») АС «Героїв Дніпра».

У відповідь на цей лист началь-
ника управління інфраструктури 
КОДА Ю. Чередніченко просить 
надати інформацію щодо доціль-
ності його відкриття, а «...у разі 
доцільності відкриття вище-
зазначеного маршруту... надати 
до управління інфраструктури 
бажаний розклад та схему руху 
вищезазначеного автобусного 
маршруту».

На початку жовтня до Вишго-
родської РДА звертається член  
«Батьківщини» А. Тютюнник 
щодо відкриття нового автобус-
ного маршруту «м. Вишгород-м. 
Київ АС Г. Дніпра через АС «Пе-
трівка». 

РДА не заперечує. Про що й 
повідомляє Управління інфра-
структури КОДА.

Невдовзі до справи підклю-
чається ще один депутат від 
«Батьківщини», але вже район-
ної ради О. Дзюба.

19 жовтня відбувається за-
сідання постійної комісії райради 
з питань комунальної власності, 
розвитку промисловості, під-
приємництва та інфрастуктури 
під його керівництвом.  Питання 
№3 засідання — «Про розгляд 
звернення депутата районної 
ради А. Тютюнника до голови...  
районної ради, щодо розробки 
нового міжміськогог маршруту м. 
Київ А/С Героїв Дніпра-м. Київ ст. 
м. Петрівка-м. Вишгород».

Голова комісії О. Дзюба пропо-
нує рекомендувати голові ради 
Р. Кириченку звернутися до Ю. 
Чередніченка з відповідним звер-
ненням. «За» голосують всі 6 
членів комісії.

Р. Кириченко негайно ставить 
до відома про це Ю. Череднічен-
ка: 

«19.10.2017 р. на засіданні по-
стійної комісії районної ради з 
питань комунальної власності, 
розвитку промисловості, під-
приємництва та інфрастук-
турм Вишгородської районної 
ради... було розглянуто питання 
щодо розробки нового міжмісь-
кого маршруту —  сполучен-
ням  м. «Вишгород-Київ» (ст. м. 
«Петрівка») АС «Героїв Дніпра» 
та вирішено рекомендувати 
голові районної ради Кириченку 
Р. М. звернутися до начальни-
ка управління інфраструктури 
Київської ОДА Чередніченка Ю. 
А. з відповідним зверненням...». 

І, нарешті, 31 жовтня на Ю. 
Чередніченку рапортує вже го-
лова  постійної комісії з питань 
стратегії розвитку міста, будів-
ництва, транспорту та зв’язку 
Вишгорода С. Пінчук. Про те, що 
«13.09.2017 р. на засіданні комісії 
були розглянуті звернення гро-
мадян щодо катастрофічної 
ситуації з пасажирськими авто-
транспортними перевізниками, 
які працюють на міжміському 
транспортному сполученні м. 
Вишгород-м. Київ (А/С «Поліс-
ся»). Озвучена велика кількість 
скарг та неподобств.

Також на цьому засіданні 
комісії, було підняте дуже важли-
ве та актуальне для мешканців  
питання, щодо розробки нового 
міжміського маршруту м. Київ 
А/С Героїв Дніпра-м. Київ-ст. 
м. Петрівка-м. Вишгород, який 
суттєво покращить транспор-
тне сполучення та буде набага-
то зручнішим для пасажирів». 

Саме в цьому листі вперше на-
зивається ТОВ «Європастранс»:

«...На сьогоднішній день до 
Вишгородської міськради з від-
повідним техніко-економічним 
обгрунтуванням, проектом 
розкладу руху автобусів... звер-
нувся тільки ліцензований пе-
ревізник ТОВ «Європастранс». 
Перевізник вже провів презента-
цію  нового маршруту, отримав-
ши додаткові пропозиції, заува-
ження, тощо та обговоривши їх 
із членами постійної профільної 
комісії...».     

3-го листопада А. Тютюнник з 
депутатським зверненням звер-
тається вже до голови КОДА О. 
Горгана:

«Як депутат Вишгородської 
міської ради, враховуючи числені 
звернення громадян, звертаюся 
до Вас із наступного приводу.

13.09.2017 р. на засіданні по-
стійної комісії з питань страте-
гії розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку Виш-
городської міської ради.., були 
розглянуті звернення громадян, 
щодо катастрофічної ситуації з 
пасажирськими автотранпорт-
ними первізниками, які працю-
ють на міжміському транспорт-
ному сполученні м. Вишгород-м. 
Київ. Озвучена велика кількість 
скарг та неподобств. 

Також на цьому засіданні 
комісії, було підняте дуже важли-
ве та актуальне для мешканців 
питання щодо розробки нового 
міжміського маршруту м. Київ 
АС «Героїв Дніпра»-м. Київ   ст. 
м. «Петрівка»-м. Вишгород, який 
суттєво покращить транспор-
тне сполучення та буде наба-
гато зручнішим для пасажирів... 
Перевезення пасажирів на даний 
час здійснюється двома основ-
ними автобусними маршрута-
ми №397 та №398... при цьому 
не забезпечуються потреби м. 
Вишгород у соціально важливих 
перевезеннях пільгових кате-
горій громадян...».

Залишається пояснити, що на-
справді, як стверджує О. Балуєв,  
13.09.2017 р. на засіданні постій-
ної комісії міської ради з питань 
стратегії розвитку міста, будівни-
цтва, транспорту та зв’язку Виш-
города ніякі звернення громадян 
«щодо катастрофічної ситуації з 
пасажирськими автотранспорт-
ними перевізниками, які працю-
ють на міжміському транспорт-
ному сполученні м. Вишгород-м. 
Київ (А/С «Полісся»)» не розгля-
далися. І «дуже важливе та акту-
альне для мешканців  питання, 
щодо розробки нового міжмісь-
кого маршруту м. Київ А/С Героїв 
Дніпра-м. Київ-ст. м. Петрівка-м. 
Вишгород, який суттєво покра-
щить транспортне сполучення та 
буде набагато зручнішим для па-
сажирів» не піднімалося.

Все було набагато простіше. 
Головний «батьківщинець» 

міста і заступник О. Момота Т. 
Іванов разом з однопартійцем, 
депутатом міськради А. Тютюн-
ником вирішили завести в місто 
замість ТОВ «Авто-Лайн» набли-
жене до «Батьківщини» загалом 
та до А. Тютюнника особисто 
ТОВ «Європастранс». 

Після чого А. Тютюнник і ро-
звинув бурхливу діяльність по 
дискредитації ТОВ «Авто-Лайн» і 
«проштовхуванні» своєї компанії. 
Не гребуючи пускати в хід навіть 
підробні рішення депутатської 
комісії. 

2018-й рік.
22 лютого комісія у складі пред-

ставників управління інфраструк-
тури Київської КОДА В. Романю-
ка, Київського міжрегіонального 
управління Укртрансбезпеки В. 

Копи, Управління патрульної полі-
ції в Київській області А. Захарчу-
ка, Управління надання послуг 
Держслужби України з безпеки 
на транспорті О. Юристовського, 
першого заступника голови Виш-
городської РДА О. Устименка, 
заступника Вишгородського місь-
кого голови Т. Іванова, радника 
голови Вишгородської районної 
ради О. Ростовцева, Департа-
менту регіонального розвитку та 
житлово-комунального господар-
ства КОДА О. Жайворонка,  здій-
снили обстеження доріг  

А 26 лютого т. в. о. заступника 
начальника управління-началь-
ник відділу безпеки дорожного 
руху Управління патрульної полі-
ції в Київській області П. Чудо 
доповів Ю. Чередніченку, що 
спеціальна комісія «здійснила 
обстеження доріг та дорожніх 
об’єктів автобусного маршру-
ту, що планується до відкрит-
тя сполученням «Вишгород-Київ 
АС «Героїв Дніпра»  через ст. 
м. «Петрівка». Дозволивши «10 
одиницям рухомого складу, від-
повідно до тимчасового роз-
кладу та схеми руху здійснити 
вимір пасажиропотоку для прий-
няття рішення щодо відкриття 
нового приміського автобусного 
маршруту...».

...12 червня у Вишгороді впер-
ше з’явилися автобуси ТОВ «Єв-
ропастранс», рухом яких керував 
особисто А. Тютюнник разом із 
таким собі О. Бойком, як кажуть, 
власником цієї компанії. 

А за день до цього — ра-
но-вранці 11 червня стався напад 
на базу ТОВ «Авто-Лайн». Отаке 
«совпадєніє» (див. №5(318) від 
26 червня 2018 р.).

Потім був ще один напад — 20 
червня.

21 червня представники комісії 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку влаштували рейд по місту, 
щоб, нарешті, впевнитися на 
власні очі чи є, все таки, в місті 
нелегальні перевізники. Однак 
їх, зокрема, автобусів «Європа-
странс» так і не побачили. Автор 
відео цього рейду В. Дулапчій за-
певнив, що всі автобуси цієї фір-
ми, познімавши таблички, виши-
кувалися під час рейду в колону 
біля ст. метро Г. Дніпра і чекали, 

коли він закінчиться. 
22 червня відбулося засідання 

комісія з питань стратегії розвит-
ку міста, будівництва, транспор-
ту та зв’язку. А в ніч з 22 на 23 
червня (з п’ятниці на суботу) в 
дах автівки В. Дулапчія увігнали 
сокиру... 

Оскільки інтереси ТОВ «Єв-
ропастранс» явно лобіювали 
представники «Батьківщини», ми 
припустили, що захід в місто цієї 
компанії була такою собі платою 
О. Момота цій політичній силі за 
його майбутню підтримку на ви-
борах — чи то в міські голови, чи 
то в очільники ОТГ. 

Але жадібність О. Момота пе-
ремогла: швидше за все, він 
вирішив, що обійдеться і без під-
тримки «Батьківщини» — якщо 
будуть гроші на підкуп виборців. 
А гроші можуть бути великі, су-
дячи з мільйону, який щомісяч-
но приносять «нелегали». Отже, 
добре подумавши і зваживши всі 
«за» та «проти», міський голова 
відмовився дарувати пасажирсь-
кі транспортні перевезення Виш-
города «Батьківщині» і вирішив... 
забрати їх собі. Так, швидше за 
все, і народилася ідея створен-
ня КП «Вишгородпастранс», яка, 
на думку О. Момота, принесе 
йому не лише величезні кошти, 
а й «вічну любов» пенсіонерів та 
пільговиків. А для того, щоб якось 
пояснити свій крок Т. Іванову і К°, 
він, мабуть, закинув їм «невміння 
вирішити питання» та відверто 
бандитські методи, використані 
для залякування персонала ТОВ 
«Авто-Лайн».    

Разом з тим, щоб підсолодити 
неприємну для «Батьківщини» 
ситуацію, О. Момот, як я розумію, 
пообіцяв їй віддати ТОВ «Європа-
странс» всі додаткові перевезен-
ня (дошкільнят, школярів, пенсіо-
нерів) і т. ін. Бо чим тоді пояснити 
той факт, що з 24 травня ц. р. по 
сьогоднішній день міська рада за 
такі перевезення перерахувала 
цьому товариству вже майже 230 
тис. грн. (в травні — 38,1 тис. грн 
(4 договори), в червні — 50,3 тис. 
грн. (2 договори), в липні — 85,12 
тис. грн. (3 договори), в жовтні — 
20,7 тис. грн. (3 договори), за не-
повний листопад — 34,8 тис. грн. 
(4 договори)?

В. Борзовець 

Результати поіменного 
голосування по проекту 

рішення «Про внесення змін 
до рішення Вишгородської 

міської ради від 22.12.2017 р. 
№33/1 «Про затвердження 
міських програм розвитку 

на 2018 рік»

Від редакції:
Отже, давайте підіб’ємо підсумки.
Відповідне управління КОДА, вже при новій «суперчесній і 

суперпрозорій» владі, відверто корупційними діями прибирає 
з Вишгорода підприємство, яке працює тут протягом багатьох 
років. Керівник підприємства добивається справедливості в 
суді, однак, його доля вже вирішена: обласні чиновники йому 
це не вибачають. Зрозуміло, що на їх боці — всі правоохорон-
ці області. Ситуацію міг би переламати тільки що обраний мер 
Вишгорода, який добре розуміє, що відбувається. Але замість 
того, щоб підтримати ТОВ «Авто-Лайн», навпаки, стає на бік ко-
рупціонерів, бере з них приклад і намагається вичавити з цієї 
ситуації максимальну користь для себе особисто. Для цього, 
з одного боку, руками найближчого соратника організує неле-
гальні перевезення, а з іншого «продає» легальні пасажирські 
перевезення фірмі «Батьківщини». Потім, взагалі, вирішує по-
будувати на цій «темі» власний бізнес. 

Найгірше те, що всі ті служби і органи, — від Укртрансбезпеки 
до поліції, — які мали б припинити діяльність нелегалів під «да-
хом» міськрадівських чиновників, замість цього, всіма силами 
допомагають корупціонерам. 

Так само, як і депутатська більшість.    
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47-ма сесія міськради

Ю. Колодзян: 
— Доброго дня, шановні при-

сутні. Питання, яке виноситься 
на порядок денний, стосується 
створення та фінансування ко-
мунального підприємства «Виш-
городпастранс». На позаминулій 
сесії, коли це питання стояло в 
порядку денному, я виступав і 
довго пробував довести недо-
цільність на даний час створення  
такого підприємства. Я інформу-
вав, що це — великі затрати. Що 
затратна частина, яка дуже знач-
на, потребує і створення штатно-
го розкладу із відповідними за-
тратами, тарифними ставками, і 
створення самої бази транспорт-
ного підприємства. Звичайно, 
велика затратна частина — це 
придбання автобусів. Сьогодні, 
коли проблем багато в місті: ве-
ликий брак місць в дитячих сад-
ках, школах, ми розглядаємо 
питання такого багатозатратно-
го комунального підприємства. 
Мені, як  одному з найбільших 
платників податків, зовсім не 
байдуже куди витрачаються гро-
ші, які я спрямовую в бюджет. Я 
вважаю, що сьогодні створення 
такого підприємства недоціль-
но. У нас у Вишгороді сьогодні є 
діюче транспортне підприємство 
«Авто-Лайн». Яке протягом 15-ти 
років працює в місті. Ще два-три 
роки тому проблем з пасажирсь-
кими перевезеннями абсолютно 
не було: підприємство прекрас-
но працювало, справлялося із 
своїми задачами. А останні три 
роки почалися проблеми. Нас-
правді проблема в тому, що до 
цього підприємства з боку керів-
ництва міста немає належного 
ставлення. Йому не потрібно ні 
преференцій, ні якихось дотацій. 
Йому  потрібно лише платити ті 
кошти, які воно заробляє фак-
тично. Сьогодні це підприємство 
перевозить лише пільговиків. 
За це міський бюджет копенсує 
йому 150 тис. грн. на місяць. 
Враховуючи ціну квитка 13 грн. 
Цього вистачає на перевезення 
приблизно 380 чоловік  на день. 
Фактично підприємство перевоз-
ить на день втричі більше людей. 
Іншими словами, місто повинно 
виділяти на компенсацію переве-
зення пільговиків втричі більше. 
Тоді в нього були б кошти і на 
покращення матеріальної бази, і 
на все інше. Всі платоспроможні 
пасажири попереходили до неле-
галів. Нелегальні перевізники — 
це наша хвороба. Це — ракова 
пухлина, яка сьогодні є у Вишго-
роді. І з цією проблемою ніхто не 
бореться. Ніхто її не ліквідовує. 
Ніхто її не хоче помічати — ні 
керівництво міста, ні правоохо-
ронні органи. Сьогодні вже їздить 
до півсотні нелегальних марш-

нас Трансінспекція показала, 
що вона вміє працювати. На Ге-
роїв Дніпра заблокувала всі ці 
«бусіки». До чого це призвело? 
До того, що я й казав: все встало. 

— Отой папірець? С ним мож-
но в сортир сходить! 

О. Момот: 
— Ми платимо... Ви кажете 3 

роки тому було все добре. Три 

не комунальному? Ми обгово-
рюємо одні й ті самі речі. Кожної 
сесії. Не треба пересмикувати. 

Що стосується нелегалів, є 
трансінспекція. Всі бачили ці 

Обговорення на сесії
«автобусної» програми. 

руток.  Це — трагедія, бо жодної 
копійки до бюджету не йде з цих 
перевезень. А ми за всім цим 
чомусь спокійно спостерігаємо. 
Неначе це так і має бути. Я вас 
закликаю проникнутись цією дум-
кою: якщо ми наведемо порядок 
з нелегальними перевезеннями, 
тоді через якихось тиждень-два 
підприємство «Авто-Лайн» нор-
мально запрацює... Для чого нам 
витрачати величезні кошти на 
придбання автобусів, за які нам 
доведеться ще довго платити по 
лізінговій програмі, створювати 
це підприємство, штат, базу?.. 
Це все — величезні затрати, що-
денні затрати, я вже говорив на 
позаминулій сесії... Це щоденно 
— паливно-мастильні матеріали, 
гума, запчастини, зарплата і т. 
д. і т. п. Я розумію, що в органи 
місцевого самоврядування при-
ходять люди молоді, можливо, не 
дуже досвчені. Ну, так є ж у нас 
спеціалісти, практики, виробнич-
ники, потрібно поцікавитись і їх 
думкою... Про те є чи нема потреб 
створювати таке підприємство. Я 
на позаминулій сесії озвучував, 
що ще в ті старі радянські часи 
подібні підприємства не були 
прибутковими. Вони завжди були 
збитковими і існували за рахунок 
дотацій! Люди старшого поколін-
ня, що працювали в цій сфері, це 
добре пам’ятають. Бо вартість 
квитка була п’ять-десять копійок. 
Не можна було за такої вартості 
зробити пасажирський транспорт 
прибутковим. Для того, щоб сьо-
годні той же 397-й маршрут, — я 
вже так прикидував, — зробити 
хоча б рентабельним, вартість 
квитка має бути як мінімуми 30 
гривень. Хто сьогодні готовий 
платити такі кошти?

Добре, придбаємо автобуси. 
Потратимося. Питань немає. Бу-
дуть пільговики їздити на нових 
автобусах. А нелегали будуть 
робити те, що вони роблять сьо-
годні? 

О. Момот (єхидно): 
— А що, погано щоб пільговики 

їздили на нових автобусах?
Ю. Колодзян: 
— Та ні, це добре!  Але яка ціна 

за це буде заплачена? В першу 
чергу потрібно розібратися з не-
легалами! 

О. Момот:
— Дякую, Юрій Дмитрович. 

Сідайте, будь ласка. Дозвольте 
відповісти.  

Я розумію, що ви, як депутат і 
не користувач соціальних мереж  
цього, можливо, в свою адресу 
не читаєте, а, вибачте, я є ак-
тивним користувачем соціаль-
них мереж і все це бачу і читаю, 
особливо останні дні, коли, — я 
на цьому вже неодноразово на-
голошував... От останні дні у 

І скільки негативу, скільки я осо-
бисто в свою адресу, — хоча я до 
цієї ситуації не маю відношення, 
да, — вислуховую щодня, ви собі 
навіть не уявляєте. Це — перше.

Друга ваша теза про те, що 
міська рада, там, має платити, 
я вже пояснював: платить кому-
нальне підприємство (маються 
на увазі лізінгові платежі — авт.). 
Ми платимо тільки 20% першо-
го внеску. На сьогоднішній день 
в програмі зміни до бюджету ви 
вже бачите, що там... Все ясно: 
комунальне підприємство не-
потрібно, потрібні садочки. А ви 
думаєте, що садочки потім буде 
дешево утримувати? В кожен з 
цих трьох садочків треба взяти 
штат... Давайте не будемо, це 
теж витрати! Це — сфера жит-
тєдіяльності міста. Логістика 
з Києвом — це також важлива 
сфера. Якщо не може впоратися 
приватний перевізник, ми будемо 
в цьому допомагати. Це робить-
ся виключно для того, щоб зняти 
цю проблему! А це проблема, це 
всі визнають! До вас люди не хо-
дять, вони ходять до мене. З цією 
проблемою. А ви зараз кажете:  
непотрібно нам комунальне під-
приємство! Школа? Добре, шко-
ла! Ми працюємо і над школою! 
Я доводжу до вашого відома, що  
в план фінансування на 19 рік  
за допомоги народного депутата  
внесено на Вишгород 87 мільй-
онів гривень. На будівництво 
школи. Проект вже готовий. На-
віть тендер вже пройдений. Ну, 
працює влада в усіх напрямках: 
і школи, і садочки, але й транс-
порт — це важливо. Це те, що 
відволікає у апарату виконкому 
і у мене особисто процентів 30 
робочого часу, вислуховування 
і вичитування оцих всіх скарг. Я 
інколи навіть не витримую і пе-
ресилаю керівнику «Авто-Лай-
ну» це... Ну, мені це неприємно 
читати. А в чому проблема? Що, 
не треба возити пільговиків? Тре-
ба...

В. Дулапчій (з місця):
— Покажіть розрахунки! (по КП 

«Вишгородпастранс» — авт.). 
Скільки місто буде втрачати?         

О. Момот: 
— Вам вже все показано!
В. Дулапчій: 

роки тому ніколи з міського бюд-
жету дотації не платилися, це 
зобов’язання, я в десятий раз 
повторюю, державного бюдже-
ту! Яке ми з вами взяли на себе! 
Розуміючи що пільговиків треба 
возити! Зараз ви мені кажете 450 
тисяч в місяць платити? То це не 
дорого? Приватному перевізнику, 

фотографії? Вона блокує цих 
нелегалів! Ми тут обговорює-
мо це питання кожен день. Чи 
візьме на себе міська рада таку 
відповідальність тільки заради 
якогось задоволення? Всі, тільки 
лінивий не каже, що у Вишгороді 
проблема з транспортом! Ніхто 
не розбирається, що там облдер-

Нагадуємо: на позаминулій сесії Ю. Колодзян запропонував 
зробити техніко-економічне обгрунтування доцільності ство-
рення КП «Вишгородпастранс». О. Момот і К° зробили. Ось 
як воно виглядає. Ніякого іншого ТЕО ніхто не бачив. Мабуть 
тому, що його не існує в природі... 

Особливу увагу просимо звернути на «аргументи» у виступах 
та репліки О. Момота і прихильників КП «Вишгородпастранс» 
В. Костюченка, І. Магали та В. Сидорчука. Вважаємо, що вони 
настільки смішні й недолугі, що просто не потребують якихось 
коментарів.

При цьому звертаємо особливу увагу на те, що І. Магала в свій 
час став депутатом Вишгородської районної ради від Соціалі-
стичної партії України. І до цих пір, наскільки нам відомо, є при-
хильником соціалістичної ідеї. 

А от В. Сидорчук, навпаки, каже, що дуже не любить СРСР 
та соціалізм. Це й зрозуміло, оскільки він не лише позіціонує 
себе як войовничий націоналіст, а, навіть, є (за його словами) 
заступником Київської обласної ОУН.

Так от, цікаво те, що і соціаліст по духу І. Магала, і націоналіст 
за покликанням серця В. Сидорчук об’єдналися в підтримці 
явно корупційної ідеї О. Момота по створенню КП «Вишгородпа-
странс» в умовах збереження в місті нелегальних перевізників 
«ім. В. Сардака». Цікаво, правда?

Але — слово учасникам дискусії.    Виступає Ю. Колодзян Слово має О. Балуєв Біля мікрофону — І. Магала
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жадміністрація і так далі. Для лю-
дей є депутати і особисто міський 
голова! 

В. Костюченко:
— Я висловлю свою думку... 

через сколько времени эти авто-
бусы отобъются. Нам еще дале-
ко до Европы, но цена транспор-
та у нас примерно такая же, как 
и там. А по поводу дотационный 
или нет, Валерий Павлович, вы 
просто просчитайте сколько это 
стоит. 

...Работаем мы в Вышгороде 
уже 14 лет. До 2015 года не было 
никаких проблем. Если были ка-
кие-то нарекания, я всегда встре-
чался с ветеранами. Для меня, 
кстати, сегодня стало откровени-
ем что многие из них сюда при-
шли. Среди них есть даже те, ко-
торых я никогда здесь не видел. 
Самое интересное, что ситуация 
сегодня, именно перед сессией 
почему-то обострилась. Так вот, 
на протяжение уже полутора лет, 
я вот и депутатам показывал, 
последний раз ко мне обратил-
ся Владислав Круковец. Я ему 

проекту рішення щодо  
Виступи «за» та «проти»  

Юрій Дмитрович, ви для обслу-
говування свого підприємства 
винаймаєте машини чи користує-
тесь своїм транспортом?.. От 
вам і відповідь на ваше питання.

Оплески, якими «группа під-
тримки» О. Момота і К° підтри-
мала цей, безумовно, геніальний 
виступ, дуже яскраво характе-
ризує рівень цієї групи.

Втім, про це трохи далі. 
О. Балуєв: 
...Я директор предприятия «Ав-

то-Лайн», которое здесь прозву-
чало. Значит, Валерий Павло-
вич, вы сейчас задавали вопрос, 
по-свежему, хочу вам ответить... 
Перед тем, как выступал Юрий 
Дмитриевич, это по поводу того 
заказываете ли вы машины или 
ездите своим транспортом. Да-
вайте мы с вами не будем путать 
совершенно разные вещи. Что 
такое коммунальный транспорт? 
Я не хочу повторяться и ваше 
время занимать, но я наблюдал 
за реакцией Алексея Викторо-
вича, когда Юрий Дмитриевич 
сказал, что если мы хотим, что-
бы предприятие было если не 
рентабельным, то хотя бы не 
убыточным, то стоимость проез-
да должна быть совершенно дру-
гая. Так вот, вы посмотрите сто-
имость автобусов и посчитайте 

отдал всю переписку, которая ка-
салась нашей работы в Вышго-
роде. Она в основном касалась 
нелегальных перевозок. Так вот, 
я вам хочу сказать, я первый 
раз за полтора года, наконец, 
увидел, что у нас есть такая ор-
ганизация, как Укртрансбезпека. 
Интересный вопрос: два дня они 
стоят там, а впереди находятся 
нелегальные маршрутки — 355, 
так называемый «Зоопарк 12 ме-
сяцев», которого по большому 
счету вообще не существует. Но 
трансбезпека его не видит, а за-
нимается исключительно марш-
рутом 397. На наши вопросы 
как они вообще здесь оказались 
отвечают: ну, вот, мы случайно 
проезжали, заехали... Я могу по-
казать десятки писем, в том чис-
ле и вам, уважаемые депутаты, в 
облгосадминистрацию — восемь 
писем. Ну, практически, мы еже-
месячно им пишем и описываем 
эту ситуацию господину Черед-
ниченко (начальник управління 
інфраструктури КОДА — авт.). 
То, что происходит в городе. Ска-
жу вам больше: ни одного ответа 
мы не получили. Это чтобы вы 
понимали, как облгосадмини-
страция реагирует. 

Так вот, вы мне скажите одну 
вещь. Вот здесь прозвучало, что 

нам платят деньги и так далее. 
Каким образом поедет любое 
транспортное средство, даже 
легковое, если даже в бак нечего 
заправить? Каким образом? Вот 
сейчас сюда многие пришли  по-
тому, что попросили. Я не против 
«Вышгородпастранса». Но не 
нужно просто людей дурить. На 
сегодняшний день в Украине нет 
ни одного коммунального транс-
портного предприятия, которое 
было бы прибыльным. И нам 
здесь всем говорили, — я это уже 
третий или четвертый раз слышу, 
что есть какие-то расчеты, у ко-
го-то в кабинете. Так вот очень 
хотелось бы на них посмотреть.  
Я здесь работаю пятнадцать лет 
и хотя бы в чем-то разбираюсь.  
Может быть я плохой руководи-
тель, но вы мне объясните: мы 
согнали... пригласили сюда лю-
дей, которые...

О. Момот:
— Конкретно: можно поднять 

руку кто кого здесь пригласил?
О. Балуєв (продовжує):
— Алексей Викторович! Я опу-

скаю это, может я неправильно 
выразился... Так вот, я вам хочу 
сказать по поводу платежей. 
Платится всего примерно 30% за 
тех льготников, которых я пере-
вожу. На сегодняшний день уже 
на протяжение года предприятие 
к этим деньгам даже доступа не 
имеет! Они приходят и обратно 
уходят в бюджет! Каждый месяц 
предприятие платит 200 тысяч 
гривен в бюджет города Вышго-
рода. Разных налогов. На сегод-
няшний день ЕСВ. А теперь у 
меня вопрос: уже на протяжение 
2 лет, — я никогда не перехо-
дил на личности, но уже просто 
достало, — у нас работают две 
группы нелегальных перевозчи-
ков: с Ярославовичей — 19-22 ав-
тобуса, которые постоянно меня-
ются. Есть ГО «Зеленый корпус». 
Возглавляет это все наш депутат 
Виталий Игоревич Сардак. Два 
года! Зарабатываются деньги. 
Скажите пожалуйста: город хоть 
копейку получил? Два года. Об 
этом все знают. Алексей Викто-
рович, я несколько раз был у вас 
в кабинете. Вот здесь есть пред-

ставители компании «Погляд». 
Два раза у меня брали интервью. 
Но как-то так происходит: меня в 
их передачах показывают, а то, 
что я говорю — не слышно. Я 
их несколько раз спрашивал об 
этом, а они говорят «А мы сюжет 
не формируем». Понимаете? Так 
вот, Алексей Викторович, у вас в 
кабинете я просил единственное: 
для того, чтобы хотя бы каким-то 
образом мы выживали, чтобы вот 
эти вот нелегалы... Все прекрас-
но знают, что люди зарабатыва-
ют деньги. Где наши правоохра-
нительные органы скажите мне 
пожалуйста? Есть кто-то здесь, 
нет? Из полиции, из прокурату-
ры, из других правоохранитель-
ных органов? Хоть раз им задали 
вопросы? 

А тот раз вы вообще сказали, 
что как только появится «Вышго-
родпастранс» — нелегалы про-
падут. Так вот вам и ответ кто это 
все дело возглавляет!

Теперь вторая ситуация: у нас 
возле «Биллы» 40 машин ездит. 
40 машин! Все прекрасно знают 
кто «смотрящий», кто за это со-
бирает деньги, куда эти деньги 
идут. Так вот, господа депутаты и 
все, кто здесь собрался: вот вам 
вопрос о перевозках в городе 
Вышгороде. Я не удивлюсь, что 
завтра против меня начнут воз-
буждаться уголовные дела, как 
это было в 2016 году... Я покажу 
документы... Я могу вам расска-
зать, что весь 2017-й год я отво-
зил за свои собственные деньги.  
Это потому, что я здесь 15 лет 
работаю. И у нас не только один 
вышгородский маршрут, мы еще 
район обслуживаем! А там толь-
ко три месяца в году работаем. 
Мы это постоянно все дотируем!

Опять же, не хочу в полити-
ку играть, Алексей Викторович 
постоянно говорит, что я там в 
какой-то политике участвую... Ко-
нечно, создать атмосферу...

Вот сидит Козак (показує рукою 
в залу). Я к вам недавно прихо-
дил. На заседание. Объяснял си-
туацию. А теперь смотрю — тут, 
в зале ваши люди сидят... Там 
была ситуация одна, а сейчас... 
Что, мнение поменялось? Ку-
да-то исчезли эти маршрутки? 

Тогда вопрос (звертаючись 
до ветеранів): почему вас в эти 
маршрутки не берут? Вот в эти, 
нелегальные? Закон один для 
всех, как я понимаю, или нет? Так 
вот: куда идут миллион гривен 
каждый месяц от нелегальных 
перевозок? Кому в карман?              

В. Виговський (з місця):
— Да, дайте відповідь: хто 

мільйон кладе в кишеню?
О. Момот: 
— В мене просто два простих 

питання: якщо б міській владі 
була вигідна наявність нелегаль-
них перевізників, про які ви натя-
каєте, що це вигідно місту, ми б 
не створювали комунальне під-
приємство...

В. Дулапчій (з місця):
— Як ви будете прибирати не-

легальних перевізників?
О. Момот:
— Я не буду їх прибирати! Не-

легальні перевізники — це не 
моя функція!

В. Дулапчій (з місця):
— А хто їх буде прибирати?
О. Момот:
— Укртрансбезпека!
В. Дулапчій (з місця):
— А чому їх тоді не прибрали 

за два роки вашої каденції?

О. Балуєв: 
— Алексей Викторович, у меня 

к вам был один вопрос, прошу 
на него ответить: где за два года 
деньги с нелегальных маршру-
ток, кто заработал эти деньги, 
сколько с них заплачено нало-
гов?.. Вот в взале ваш соратник 
Сардак ситдит!

О. Момот:
— Дайте відповідь: у вас три 

роки маршрут такий збитковий, 
але ви так за нього чіпляєтесь!..

І. Магала: 
— Минуточку внимания, я по-

стараюсь быть предельно крат-
ким! Значит, я представляю об-
щественные организации города 
Вышгорода. Стаж у меня 39 лет,  
работал 14 лет за границей, был 
начальником стройки, то есть, 
опыт у меня есть. Любой. Вот 
мы собрались когда поднялся 
вопрос об автобусе, мы провели 
совещание, все общественные 
организации. Желтеньким фло-
мастером здесь написано фами-
лии, которые голосовали против 
коммунального предприятия. 
Мы, общественные организации, 
поддерживаем инициативу Мо-
мота, считаем, что выхода друго-
го нет!.. Наше мнение такое! Вот 
мы считаем, что эту инициативу 
надо поддержать, а господа де-
путаты, вот эти, которые голо-
совали против, если вы не под-
держиваете интересы народа, 
то вы нам не нужны! Сделайте, 
пожалуйста, выводы для себя! 
Мы выбираем на выборы слуг! 
Я сказал мнение общественных 
организаций! 

В. Сидорчук:
— Да, депутатам дійсно треба 

голосувати «за»! Ви всі їздите на 
власних машинах! Я працюю в 
Києві. Вже дванадцять років. Але 
працюю з вишгородськими діть-
ми. Ви читаєте мою пресу, мої 
статті. Так я от хочу вам сказати:, 
що я був тоді на комісії, автобус  
тут стояв, прекрасний автобус. 
Ви що, хочете щоб пенсіонери 
отак, ви в Європі буваєте, отак 
щоб... 

Прекрасний автобус, я пен-
сіонер. І ви хочете, щоб не було 
зараз, по часу чекати автобус... 
Хай два, хай три добавляться, 
вже вирішення питання! Ось ми 
на Покрову їздили, партії  наші... 
на марш... І я півтори години... 
Ми не могли виїхати в Вишгород! 
Після трьох годин... Значить, я, 
депутати, я прошу вас проголосу-
вати, тому що пенсіонери, і ніхто 
сюди..., я на всіх сесіях.., люди 
йдуть бо безвихідь. Вони хотять 
додаткових автобусів! Зрозумій-
те, й вони сюди прийшли, я... 
Вам зараз мало. Ми ще більше 
прийдемо! Я в Вишгороді з 65-
го року! Я закінчую! Я за те, щоб 
комунальний... комунальне пред-
пріємство було створене! Бо всі 
витрати буде нести комунальне 
підприємство! А ті в які ми зараз 
заходимо, вони лишаються! Дя-
кую за увагу!                 

Зауважимо, що депутати встиг-
ли проголосувати за цей проект 
рішення ще до того моменту, як 
В. Сидорчук закінчив свою «про-
мову».

Результати голосування можна 
подивитися як на 1 сторінці, де 
зображені всі прихильники цього 
проекту рішення, так і на стор.3 
(поіменне голосування).

Висновки робіть самі.

В. Борзовець

В сесійній залі окрім депутатів та працівників апарату — в основному пенсіонери

Націоналіст В. Сидорчук
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47-ма сесія міськради

Як О. Момот і К° ділять бюджетні кошти, обводячи навколо
перші корупційні 3 млн. 350 тис. грн. КП «Вишгородпастранс»
Ну, а тепер щодо проекту рішення «Про внесення змін до 

рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017р. № 33/2 
«Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік». Яке в 
порядку денному сесії значилось під №2 — перед проектом 
«Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради 
від 22.12.2017 р. № 33/1 «Про затвердження міських програм 
розвитку на 2018 рік» (КП «Вишгородпастранс»). Але було, за 
пропозицією Т. Бражнікової, розглянуто після цього проекту».

Цитую слова Т. Бражнікової: «Є пропозиція в зв’язку з тим, 
що в залежності від того чи буде прийнято третє питання 
порядку денного, — програма по  «Вишгородпастрансу», — 
залежить розгляд питання другого: передбачення коштів на 
вишгородські ЗМІ до городського бюджету. Тому пропонуємо 
розглянути спочатку третє питання, а потім друге. Ніхто не 
заперечує? Дякую». 

Ніхто не заперечував, бо ніхто нічого не зрозумів. Ну, за-
пронувала секретар ради поміняти місцями питання порядку 
денного. Яка, в принципі, різниця? Тим паче, що з обома проек-
тами рішень депутати ознайомилися. І ніяких «засідок» там не 
знайшли. 

Наївні депутати! Вони просто забули з ким мають справу...
Втім, все по порядку.  
Проекти рішень міської ради, 

згідно Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» 
повинні бути оприлюднені не 
менше, ніж за 10 днів до сесії. 
Саме за 10 днів до сесійного за-
сідання і з’явилися проекти рі-
шень 47-ї сесії.

Нижче на цій сторінці можна 
побачити цей проект рішення. 
Саме в такому вигляді його і було 
роздано депутатам в паперовому 
вигляді. Давайте його коротенько 
проаналізуємо.  

Отже, тут пропонувалося:
— зменшити фінансування на 

капітальне будівництво (ті ж самі 
дитсадочки) на 1 млн. 492 тис. 
900 грн.;

— збільшити фінансування 
МКДНЗ (ясла-садок) «Чебураш-
ка» на 92 тис. 500 грн. 

— збільшити видатки на ро-
зробку детальних планів тери-
торій на 350 тис. грн.;

— збільшити фінансування на 
утримання і ремонт доріг на 1 
млн. грн.;

— збільшити фінансування 
ДНЗ (ясла-садок) «Ластівка» на 
50 тис. 400 грн.; 

— збільшити фінансування 
ДНЗ (ясла-садок) «Золотий клю-
чик» на 23 тис. 400 грн. 

Все. 
А тепер давайте подивимося 

на рішення сесії по цьому проек-
ту. 

Як бачимо, воно приблизно 
втричі більше «офіційного» (опу-
блікованого на сайті міськради). 
Оскільки тут з’явилася купа до-
даткових пунктів. Яких саме? Да-
вайте подивимося.

Тут видатки на капітальне бу-
дівництво зменшилися реально 
на 2 млн. грн. + 1 млн. 200 тис. 
грн., всього — на  3 млн. 200 тис. 
грн. 

МКДНЗ (ясла-садок) «Чебу-
рашка» на 92 тис. 500 грн. зали-
шили.

350 тис. грн. на розробку де-
тальних планів територій зали-
шили. 

1 млн. грн. на утримання і ре-
монт доріг залишили.

ДНЗ «Ластівка» замість 50 тис. 
400 грн. виділили лише 35 тис. 
грн. 

ДНЗ «Золотий ключик» замість 
23 тис. 400 грн. виділили 23 тис. 
грн. 

Це — те що вже було в проекті 
рішення. 

А от те, чого взагалі не було.
3 млн. грн., які були запла-

новані на проведення розробки 
проектно-кошторисної докумен-
тації комплексної реконструкції 
стадіону «Енергетик», забрали у 
КП «Управління з розвитку фізич-
ної культури та спорту ВМР».

Зате двома окремими статтями 
КП «Вишгородпастранс» виділи-
ли 2 млн. 650 тис. грн. та 700 
тис. грн.. Всього — 3 млн. 350 
тис. грн. 

Зменшили кошти, виділені на 
КЗ «Вишгородський районний 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги» (617 тис. грн.) 
на 317 000,00 грн., а залишок у 
розмірі 300 000,00 грн. направи-
ли на придбання інвентаря та ме-
добладнання.

317 тис. грн., які залишилися, 
виділили на благоустрій міста.

На 63 тис. 870 грн. збільшили 
дохід спецфонду за рахунок ДНЗ 
(ясла-садок) «Ластівка» 

972 тис. 500 грн. передали із 
загального фонду до спецфонду. 

Виділили 16 тис. грн. газеті 
«Вишгород».

«З метою забезпечення охоро-
ни громадського порядку в місті 
Вишгород» комусь віддали 60 
тис. грн. Кому — невідомо.

100 тис. грн. виділили для до-
даткової закупівлі паливно-ма-
стильних матеріалів, дизпалива 
для роботи комунальної техніки 
в зимовий період КП «Благоу-
стрій-Вишгород» міської ради. 

Ще 96 тис. 500 грн. виділили 
на «організацію благоустрою» 
тому ж КП «Благоустрій-Вишго-
род» міської ради. 

.Нарешті, 161 тис. грн. пере-
дали на газету «Вишгород» для 
виплати заборгованості М. Ко-
челісовій. 

Хитрість була в тому, що всі ці 
зміни до бюджету, які не були ві-
дображені в проекті рішення, ви-
являється, вносилися з ініціативи 
начальника фінансово-бухгал-
терського відділу міськвиконкомі 
І. Мірієвського «з голосу». Пря-
мо на сесії. І депутати мали всі 
ці зміни тут же сприйняти, про-
аналізувати і на місці вирішити 
наскільки вони доцільні. І тут же 
за них проголосувати. Або — не 
проголосувати.  Іншими слова-
ми — прийняти рішення негайно 
і особливо не заглиблюючись в 
суть предмету. Незважаючи на 
те, що мова йде про мільйони 
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гривень.
А тепер, шановні читачі, я на-

гадаю вам з якою метою закон 
вимагає оприлюднення проек-
тів рішення за 10 днів: для того, 
щоб виборці і депутати разом 
могли вивчити як саме пропону-
ють чиновники поділити наші з 
вами гроші. Не їх, чиновників, і 
не так звані «бюджетні», а наші 
з вами. Термін «бюджетні» ті ж 
самі чиновники придумали для 
того, щоб втратився, розмився 
зв’язок між нами, народом, і цими 
грошима. Набагато розумніше і 
справедливіше було б називати 
їх людськими. 

Так от, методи, які використову-
ють наші чиновники, направлені 
на те, щоб не дати можливості 
ні нам, виборцям, ні небагатьом 
чесним депутатам розібратися в 
тому, як саме вони, чиновники, 
поділили наші гроші. Саме тому 
«бюджетний» проект рішення 
за об’ємом втричі менший са-
мого рішення. Тому, що «з голо-
су», безпосередньо на сесії І. 
Мірієвський (звичайно ж, під за-
вчену ним диктовку О. Момота) 
озвучив найбільш важливі і най-
більш скандальні зміни. Напри-
клад, які стосуються виділення 
коштів КП «Вишгородпастранс».

Однак, О. Момот і К° турбува-
лися даремно: незважаючи на 
те, що сім депутатів, — В. Ви-
говський, Ю. Дрьомін, Ю. Ко-
лодзян, В. Парчук, О. Семенов, 
Л. Кулініч та В. Нижник, — за 
цей проект рішення не проголо-
сували, «за» все одно знайшло-
ся аж 20 голосів. Це — все та ж 
депутатська більшість, яка про-
голосувала і за створення КП 
«Вишгородпастранс», і за зміни 
до міських програм, куди було 
включено абсолютно безглуз-
дий і короупційний в ситуації, що 
склалася, додаток №26 «Програ-
ма розвитку міського пасажирсь-
кого транспорту в м. Вишгород на 
2018-2021 роки». 

Результати поіменного 
голосування за проект 

рішення  «Про внесення змін
до рішення Вишгородської

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

Проект рішення

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

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода 
повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади.., з 
метою своєчасного і повного здійснення видатків бюджету, міська 
рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 
р. №33/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2018 рік» та додатків 
до рішення № 3,6,7, а саме:

2. Здійснити перерозподіл кошторисних призначень в межах заплано-
ваних асигнувань по спеціальному фонду (бюджету розвитку) бюджет-
них установ на 2018 рік в зв’язку з необхідністю та затвердити їх викори-
стання за кодами економічної класифікації, а саме:

Внести зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису асиг-
нувань спецфонду (бюджету розвитку), а саме:

зменшити кошторисні призначення:
ТКВКБМС 7693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю
КЕКВ 3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) — 1 

492 900,00 грн.
збільшити кошторисні призначення:
Враховуючи звернення завідуючої ДНЗ (ясла-садок) «Чебурашка».., 

збільшити видатки на суму 67 500,00 грн. для придбання електричного 
котла на кухню та на суму 25 000,00 грн. для придбання картоплечистки 
на кухню...

ТКВКБМС 1010 Дошкільна освіта:
Вишгородський МКДНЗ (ясла-садок) «Чебурашка»
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового кори-

стування) + 92 500,00 грн.
У зв’язку з нагальною потребою збільшити видатки на суму 350 000 

грн. для розробки детальних планів територій.
ТКВКБМС 7350 Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)
КЕКВ 2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалі-

зації державних (регіональних) програм)  + 350 000,00 грн.
ТКВКБМС 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорож-

ньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
КЕКВ 3132 (Капремонт інших об’єктів) + 1 000 000 грн.
Враховуючи звернення завідуючої ДНЗ (ясла-садок) «Ластівка».., 

збільшити видатки на суму 50 400,00 грн. для оплати послуг з комплекс-
ної експертизи робочого проекту «Реконструкція дошкільного навчаль-
ного закладу»

ТКВКБМС 1010 Дошкільна освіта:
Вишгородський МКДНЗ (ясла-садок) «Ластівка» 
КЕКВ 3142 (Реконструкція та реставрація інших об’єктів) + 50 400,00 

грн.
3. Враховуючи звернення завідувача... ДНЗ (ясла-садок) «Золотий 

ключик».., здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених 
у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видат-
ків, а саме:

ТКВКБМС 1010 Дошкільна освіта:
Вишгородський МКДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»
КЕКВ 2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) + 23 000,00 

грн.
КЕКВ 2273 (Оплата електроенергії) — 23 000,00 грн.
4. доходи міськбюджету у сумі 186 054 046,00 грн., в т. ч.:
доходи загального фонду у сумі 174 487 446,00 грн.
доходи спецфонду у сумі 11 566 600,00 грн. 
загальн. обсяг видатків у сумі 198 274 291,14 грн., в т. ч.:
видатки загального фонду у сумі  106 231 500,00 грн.
видатки спеціального фонду у сумі 92 042 791,14 грн.
5... 
        Міський голова                                          О. Момот

«За» проголосували Т. Браж-
нікова, Г. Булгакова, С. Жадан, 
О. Клавдієнко, Д. Корнійчук, 
В. Костюченко, М. Кравченко, 
О. Кучмій, В. Лісогор, О. Лісо-
гор, М. Мельник, С. Пінчук, Ю. 
Попов, О. Ростовський, Б. Ру-
денок, В. Сардак, А. Шока, А. 
Тютюнник, О. Момот і Б. Матко. 

Цілком можливо, що хтось із 
них пояснює це тим, що, мовляв, 
«інакше не можна ж було, бо це 
ж зміни до бюджету, якщо ми не 
проголосуємо, місто паралізує» і 
т. ін.

Це — та сама казочка, яку всі ці 
«представники народу» співають 
з приводу створення КП «Вишго-
родпастранс», яке, на їх думку, 
покращить ситуацію з пасажир-
ськими перевезеннями в нашому 
місті. 

Найгірше те, що переважна 
більшість з цих випадкових у 

міській раді громадян (язик не 
повертається назвати їх депута-
тами) добре розуміє навіщо О. 
Момоту це підприємство. Однак, 
продовжує нахабно брехати ви-
борцям в очі. Такими вже вони 
народилися.     

Незрозуміло одне: на що  
сподівається сам О. Момот? На 
те, що нікому буде розповісти 
виборцям які саме «прибутки» і 
кому саме принесе це підприєм-
ство? Чи на те, що йому вчергове 
вдасться їх обдурити?

Даремно. Не вийде. Ми будемо 
уважно слідкувати за роботою КП 
«Вишгородпастранс» в умовах 
тотальної окупації нашого міста 
нелегальними перевізниками. 
Аж до тієї самої миті, поки воно 
не поховає під своїми уламками 
політичного пройдисвіта і коруп-
ціонера О. Момота.

В. Борзовець     
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пальця і депутатів, і своїх виборців:
вже виділені і «освоюються»

09.11.2018 р.                      № 47/3

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

Виконуючи покладені територіальною грома-
дою м. Вишгорода повноваження, виходячи з 
інтересів територіальної громади.., з метою своє-
часного і повного здійснення видатків бюджету, 
міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міськради від 22.12.2017 
р. №33/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 
2018 рік» та додатків до рішення № 2,3,6,7, а саме:

2. Здійснити перерозподіл кошторисних призна-
чень по спецфонду (бюджету розвитку) та загальному 
фонду бюджетних установ на 2018 р. в зв’язку з не-
обхідністю та затвердити їх використання за кодами 
економічної класифікації, а саме:

Внести зміни до річного розпису бюджету та помі-
сячного розпису асигнувань спецфонду (бюджету ро-
звитку), а саме:

зменшити кошторисні призначення:
2.1. ТКВКБМС 7693 Інші заходи, пов’язані з еко-

номічною діяльністю, міська рада
КЕКВ 3122 (Капітальне будівництво (придбання) ін-

ших об’єктів)  —    2 000 000,00 грн.
2.2.ТКВКБМС 7310 Будівництво об’єктів ЖКГ, місь-

крада
КЕКВ 3122 (Капбудівництво (придбання) інших 

об’єктів )  —   1 200 000,00 грн.
2.3. Враховуючи звернення КП «Управління з ро-

звитку фізичної культури та спорту ВМР» зменшити 
видатки на суму 3 000 000,00 грн., на проведення ро-
зробки проектно-кошторисної документації комплекс-
ної реконструкції стадіону «Енергетик». 

ТКВКБМС 5062 Інші видатки (КП «УФКС ВМР»)
КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) — 3 000 000,00 грн.
збільшити кошторисні призначення:
2.4. Враховуючи звернення завідуючої ДНЗ (яс-

ла-садок) «Чебурашка».., збільшити видатки на суму 
67 500,00 грн. для придбання електрокотла на кухню 
та на суму 25 000,00 грн. для придбання картопле-
чистки на кухню...

ТКВКБМС 1010 Дошкільна освіта:
Вишгородський МКДНЗ(ясла-садок) «Чебурашка»
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів дов-

гострокового користування) + 92 500,00 грн.
2.5. У зв’язку з нагальною потребою збільшити ви-

датки на суму 350 000 грн. для розробки детальних 
планів територій.

ТКВКБМС 7350 Розроблення схем планування 
та забудови територій (містобудівної документації), 
міська рада.

КЕКВ 2281 (Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних (регіональних) про-
грам)  + 350 000,00 грн.

2.6. ТКВКБМС 7461 Утримання та розвиток авто-
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

КЕКВ 3132 (Капремонт інш. об’єктів)  + 1 000 000,00 
грн.

2.7. Враховуючи звернення завідуючої ДНЗ (яс-
ла-садок) «Ластівка».., збільшити видатки на суму 35 
000,00 грн. для придбання духової шафи.

ТКВКБМС 1010 Дошкільна освіта:
МКДНЗ (ясла-садок) «Ластівка» 
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів дов-

гострокового користування) + 35 000,00 грн.
2.8. ТКВКБМС 7411 Утримання та розвиток авто-

транспорту (КП ВМР «Вишгородпастранс»)
КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям))  + 2 650 000,00 грн.
2.9. ТКВКБМС 6011 Експлуатація та техобслугову-

вання житлового фонду
КЕКВ 3131 (Капремонт житлового фонду (примі-

щень))  + 1 100 000,00 грн.
Внести зміни до річного розпису бюджету та помі-

сячного розпису асигнувань загальн. фонду, а саме:
зменшити кошторисні призначення:
2.10. Враховуючи звернення головного лікаря КЗ 

«Вишгородський районний центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги».., зменшити суму субвенції 
(617 000,00 грн.) на 317 000,00 грн., а залишок у 
розмірі 300 000,00 грн. направити на придбання ін-
вентарю та медобладнання.

ТКВКБМС 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 
КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам держав-

ного управління інших рівнів) — 317 000,00 грн. 
збільшити кошторисні призначення:
ТКВКБМС 6030 Організація благоустрою населених 

пунктів, міська рада
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних) + 

317 000,00 грн.
3. Враховуючи звернення завідувача... ДНЗ (яс-

ла-садок) «Золотий ключик».., здійснити пере-
розподіл бюджетних асигнувань.., а саме:

ТКВКБМС 1010 Дошкільна освіта:
МКДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»
КЕКВ 2272 (Оплата водопостачання та водовідве-

дення) + 23 000,00 грн.
КЕКВ 2273 (Оплата електроенергії) — 23 000,00 

грн.
4. Враховуючи звернення завідувача ДЗ (ясла-са-

док) «Ластівка».., внести зміни до спецфонду кошто-
рису бюджетної установи за одержаними благодійни-
ми внесками, грантами та дарунками.., що надійшли 
в натуральній формі, та затвердити їх використання 
за кодами економічної класифікації, а саме:

ТКВКБМС 1010 Вишгородський ДНЗ (ЯС) «Ластів-
ка»

Збільшити доходи спеціального фонду за одержа-
ними благодійними внесками, грантами та дарунками 
у натуральній формі на суму 63870,00 грн. 

Затвердити використання коштів:
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та ін-

вентар) + 63870,00 грн.
5. Зменшити дефіцит спецфонду бюджету розвит-

ку на суму 972 500,00 грн. в частині коштів, що пере-
даються із загального фонду до спеціального фонду 
(бюджету розвитку).

Збільшити профіцит загального фонду на суму 972 
500,00 грн. в частині зменшення коштів, що переда-
ються із загального до спецфонду (бюдж. розвитку).

На виконання постанови апеляційного суду Київсь-
кої області від 14 серпня 2018 року.

ТКВКБМС 8410 Фінансова підтримка засобів масо-
вої інформації, КП «Редакція газети Вишгород»

КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти під-
приємствам (установам, організаціям))  + 16 000 грн.

ТКВКБМС 7411 Утримання та розвиток автотранс-
порту (КП ВМР «Вишгородпастранс»)

КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти під-
приємствам (установам, організаціям))  + 700 000 грн.

З метою забезпечення охорони громадського по-
рядку в місті Вишгород.

ТКВКБМС 3242 Інші заходи у сфері соціального за-
хисту та соціального забезпечення

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) + 60 
000,00 грн.

Враховуючи звернення директора КП «Благоу-
стрій-Вишгород» ВМР.., збільшити видатки на суму 
100 000,00 грн.  для додаткової закупівлі паливно-ма-
стильних матеріалів, дизпалива для роботи кому-
нальної техніки в зимовий період. 

ТКВКБМС 6030 Організація благоустрою населених 
пунктів, КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР

КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти під-
приємствам, установам, організаціям) +100 000 грн.

ТКВКБМС 6030 Організація благоустрою населених 
пунктів, Вишгородська міська рада

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних))  +96 
500,00 грн.

6. Здійснити перерозподіл кошторисних призна-
чень в межах запланованих асигнувань по загально-
му фонду бюджетних установ на 2018 р. в зв’язку з 
необхідністю та затвердити їх використання за кода-
ми економічної класифікації, а саме:

Внести зміни до річного та помісячного розпису 
асигнувань загального фонду, а саме:

зменшити кошторисні призначення:
ТКВКБМС 0180 Інша діяльність у сфері держуправ-

ління
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар) — 100 000 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг, крім комунальних) — 61 

000,00 грн.
збільшити кошторисні призначення:
На виконання постанови апеляційного суду Київсь-

кої області від 14 серпня 2018 року.
ТКВКБМС 8410 Фінансова підтримка засобів масо-

вої інформації КП «Редакція газети Вишгород»
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти під-

приємствам (установам, організаціям))  + 161 000 грн.
7. доходи міськбюджету у сумі 186 117 916 грн., в 

т.ч.:
доходи загального фонду у сумі 174 487 446 грн.
доходи спецфонду у сумі 11 630 470 грн. 
заг. обсяг видатків — 198 338 161,14 грн., в т. ч.:
видатки загального фонду у сумі  107 204 000 грн.
видатки спецфонду у сумі 91 134 161,14 грн.
8...
        Міський голова                               О. Момот

Отакої...

УКРАЇНА
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
    Від 20 вересня 2018 року              №285 м.                         Вишгород

Про погодження здійснення коригування 
тарифів на послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій 

Розглянувши звернення КП «Управляюча компанія Вишгородської 
міської ради» та інші подані документи, керуючись ст. 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий комі-
тет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити КП «Управляюча компанія Вишгородської міської ради» 
здійснити коригування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд 
та прибудинкових територій у м. Вишгороді у відповідності з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послу-
ги». 

2. КП «Управляюча компанія Вишгородської міської ради»  офіційно 
оприлюднити це рішення у газеті «Вишгород».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію де-
путатів міської ради з питань комунального господарства,  благоустрою  
міста.
      Міський голова                                                      О. Момот

О. Момот з «кишеньковим»
виконкомом «скорегував»  
В. Сардаку невідомо що.
Але каже, що тарифи...

20 вересня 2018 р. міськвиконком під керівництвом міського 
голови О. Момота рішенням №285 «погодив здійснення кори-
гування якихось тарифів «на послуги з утримання будинків та 
прибудинкових територій». Мало того, що з невідомих причин, 
бо послуги КП «Управляюча компанія ВМР» не збільшились і не 
покращились. Мало того, що міськвиконкомівські юристи поми-
лилися зі статею Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», вказавши ст. 30 замість ст. 28. Це погодження було 
ще й зроблено через одне цікаве місце. Як і все що робить наш 
міськвиконком загалом та міський голова зокрема. 

Справа в тому, що приймаючи 
будь-яке рішення, яке стосуєть-
ся змін в будь-якій сфері жит-
тєдіяльності міста, виконком, 
згідно з чинним законодавством, 
має в цьому ж рішенні вказувати 
й додаток, де зазначені які саме 
це зміни. І оприлюднювати це рі-
шення разом з додатком. 

В рішенні №285, яке, до речі, 
так і не було опубліковано в га-
зеті «Вишгород», ніякого додат-
ку не вказано. Його саме можна 
знайти на сайті міськради, та й то 
— з великими складнощами.

А замість додатку до цього рі-
шення в газеті «Вишгород №40 
(1199) від 6 жовтня ц. р. можна 
знайти лише шедевр директора 
КП «Управляюча компанія ВМР» 

В. Сардака під назвою «Коригу-
вання тарифів». Де і «обгрунто-
вано» це коригування з зазначен-
ням його коефіцієнту по кожній 
багатоповерхівці міста.  

Як саме пов’язане рішення 
№285 і ця публікація — невідомо.  
Просто виконком собі щось прий-
має, а В. Сардак собі щось ма-
лює — те, що йому заманеться. 

Ну, а «армія св. Ольги ім. М. 
Малишева», яка, в переважній 
більшості читає газету «Вишго-
род», але не читає сайт місь-
кради, звинувачує у всьому В. 
Сардака... Але не хитрого О. Мо-
мота. Який,  як завжди, «не при 
ділах». І нічого не знає ні про які 
тарифи...

В. Борзовець
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Подарунок вишгородцям «під ялиночку»: ще 14 будинків 
по вул. Шолуденка з кількома тисячами нових жителів 

З новобудовами, вишгородці!

19 листопада оголошен-
ня про громадські слухан-
ня з’явилося на сторінці 
«Рідне місто — Вишгород». 
При цьому адміністратор 
сторінки В. Дулапчій поз-
доровив всіх вишгородців 
(цитую): «...с 14-тью новы-
ми высотками, которые в 
скором будущем появятся 
на улице Шолуденка, если 
наши великолепные депу-
таты поддержат и про-
голосуют за этот ДПТ 
на сессии гор. совета». 
Закликавши: «Не оставай-
тесь в стороне! Позвони 
своему депутату — спро-
си поддерживает ли он 
варварскую застройку го-
рода?! Приходи на обще-
ственные слушания — вы-
скажи свое мнение!».

...Прийшовши 20 листо-
пада в призначений час 
до великої зали адмінбу-
динку, ми побачили, що 
вона, практично, порожня. 
Протягом десяти хвилин 
туди «підтягнулися» кіль-
ка громадських активістів 
та депутатів. Отже, екс-
понування матеріалів де-
тального плану проходило 
у форматі, відображено-
му фотографією зверху 
цієї сторінки. Це — щодо 
громадської активності і 
політичної культури жи-
телів нашого міста. 

Тепер щодо суті екс-
понування. Протягом де-
сяти хвилин доповідач 
розповіла про те, що до-
датково до тих будинків, які 
вже будуються (чотири — з 
одного боку ділянки, ближ-
че до центру міста, і один 
— з іншого, протилежного 
боку) планується звести 
ще 9 багатоповерхівок.

Більше жодної інформа-
ції щодо будинків, які ма-
ють зводитися, надано не 
було. 

На запитання щодо етаж-
ності представник фір-
ми-розробника проектної 
документації повідомила, 
що це будуть 9-поверхівки; 

17 листопада ц. р. в №46 (1205) газети «Вишгород» з’явилося розпорядження 
міського голови О. Момота від 13 листопада 2018 р. №157  «Про організацію 
та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у 
проекті містобудівної документації».

В розпорядженні йшлося про те, що необхідно (цитую): «1. Організувати та 
провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у 
проекті містобудівної документації щодо розробки детального плану тери-
торії земельної ділянки по вулиці Н. Шолуденка.., розробленого відповідно до 
рішення... міськради від 25 березня 2015 року №44/14».

Також в розпорядженні повідомлялося, що розробник проектної документа-
ції — ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», де 
директором є Ю. Коваленко, і що ознайомитися з матеріалами ДПТ можна в каб. 
63-в міськради протягом 30 днів після оприлюднення проекту у ЗМІ.

Нарешті, документом визначалася дата та місце експонування матеріалів де-
тального плану, — 20 листопада 2018 р. о 15:30 у приміщенні великої зали за-
сідань адмінбудинку, — та відповідальний за організацію розгляду пропозицій 
громадськості — заступник міського голови О. С. Рачинський.

Щодо пропозицій, то їх, як було зазначено в розпорядженні, можна буде пода-
вати протягом 30 днів з дня публікації оголошення.

Вся наступна сторінка була зайнята графічними матеріалами детального пла-
ну території. 

щодо наявності дитсадків 
— що такі, начебто, будуть 
на перших поверхах дея-
ких будинків; щодо школи 
— що її тут не планується.    

А. Петрова зауважила, 
що оскільки оприлюдне-
на лише графічна частина 
проекту, — без описової, 
— згідно із чинним законо-
давством ні громадські слу-
хання загалом, ні  це експо-
нування не є легітимними.

Присутня секретар ради 
Т. Бражнікова пообіцяла 
проконтролювати, щоб 
ближчим часом на сайті 
ради з’явилася описова ча-
стина. І — виконала свою 

обіцянку.
Ми уважно з нею ознайо-

милися. І ось що знайшли 
там про самі будинки, які 
мають тут зводитися:

«2. ОСНОВНІ ПРИНЦИ-
ПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРО-
СТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТЕРИТОРІЇ

2.1. Архітектурно-пла-
нувальне рішення 

На території плануєть-
ся розміщення нових 12 і 
9 поверхових житлових 
будинків, майданчиків для 
тимчасового зберігання 
автомобілів, дитячих май-
данчиків».

Все інше — .про що 

завгодно, — від історії Виш-
города до його кліматичних 
характеристик, — але не 
про те, наприклад, скільки 
саме людей буде мешкати 
в цих чотирнадцяти будин-
ках, де вони будуть лікува-
тися, а їх діти — виховува-
тися і навчатися. 

Стало зрозуміло чому 
цей шедевр проектної 
думки не з’явився на сайті 
вчасно.

А ще насторожила від-
верта брехня доповідача 
щодо висотності, оскільки в 
пояснювальній записці вка-
зано не «9-поверхових», а 

«12 ти- та 9-поверхових». 
А з гіркого досвіду нам ві-
домо, що якщо забудовник 
обіцяє 12 поверхів, то зво-
дить всі 16. Згадайте ЖК 
«Борисо-Глібський». 

Тому, звичайно, хотілося 
б побачити на презентації 
забудовників для того, щоб 
задати їм кілька запитань. 
Наприклад, щодо того, 
чому вони вирішили зво-
дити багатоповерхівки на 
ділянках, виділених під ін-
дивідуальну забудову.  Але 
їх на презентації не було. І 
О. Момот, чомусь, прийти 
туди їх не зобов’язав.

Отже, на питання, які 
цікавили активістів, від-
повісти було нікому. 

Та й з’ясувалося, що це 
експонування, як і самі 
слухання, по великому ра-
хунку ні до чого нікого не 
зобов’язує. А проводиться 
для того, щоб потім О. Мо-
мот міг сказати: громада 
все знала і все схвалила. 
Як завжди.

Бо ж в нашому місті «все, 
що не робиться, робиться 
для громади»... 

Коротше кажучи, вітаємо, 
вишгородці!  

Наш кор.

Отже, між цим будинком (на передньому плані) і тими що, вдалині з’явиться 
ще 9 багатоповерхівок. Цілком можливо — на 16 поверхів

Експонування в рамках громадських слухань. В залі — яблуку ніде впасти...

Частина детального плану території. Чорними еліпсами обведені будинки, що вже будуються 


