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Независимый еженедельник

50-та сесія міськради

Шановний Ярославе Миколайовичу!
Ми, депутати Вишгородської міської ради, пред-

ставники низки громадських організацій міста та 
окремі активісти вважаємо ситуацію, що склалася 
в місті, критичною і найбільш цинічною щодо його 
мешканців і майбутнього міста за всю новітню історію 
його розвитку.

В будь-які періоди розвитку міста були як здобутки, 
так і відверті помилки і прорахунки попередніх влад.

Але так само завжди були і здорові противаги, які 
рано чи пізно призводили до вирівнювання кризових 
явищ в житті міста.

Але ніколи Вишгород не занурювався в настільки 
оголтілу, принизливу для людської гідності шахрайсь-
ку атмосферу!

Славетне місто з його великою історією та прекрас-
ними перспективами стало заручником купки непро-
фесійних і недолугих людей, які сьогодні керують 
Вишгородом — керують, як їм заманеться, на власний 
розсуд і смак, зневажаючи закони економіки і звичай-
ну порядність, орієнтуючись виключно на власні кори-
сливі інтереси.

Мер міста Олексій Момот, якому частина виборців 
повірила в 2015 році, сподіваючись, що він на місцево-
му рівні продемонструє, що влада може бути чесною, 
професійною, відкритою і прозорою, опинившись на 
посаді, просто почав підлаштовувати цю владу під 
себе.

Розквітли пишним цвітом «схеми», які навіть не 
снилися його попередникам!

За статисткою, місто Вишгород сьогодні займає одне 
з перших місць в Україні по використанню допорого-
вих закупівель та непрозорості використання бюджет-
них коштів!

Адже на «покращення естетичного вигляду» дитя-
чих майданчиків, встановлення парканчиків та інші 
подібні роботи витрачаються мільйони бюджетних 
гривень. Однак, при елементарному аналізі цих до-
говорів та транзакцій видно, що фарбування старих 
майданчиків місту обходиться дорожче, ніж облашту-
вання нових!

Також дуже добре відслідковуються зв’язки між 
окремими депутатами Вишгородської міської ради, 
працівниками апарату та деякими ФОПами, які див-
ним чином вже декілька років стають виконавцями 
всіх робіт на території міста без проходження конкур-
сів та тендерів.

За останні 3 роки лише через «кишенькових» ФОПів 
з бюджету міста було «викачано» біля 50 млн. гривень!

Цих грошей з головою вистачило б, щоб завершити 
будівництво принаймні двох з трьох започаткованих 
дитячих садочків, які через брак коштів ніяк не мо-
жуть добудувати.

Ще одна, вже обридла тема — нелегальні перевезен-
ня.

І дійсно, нескладні підрахунки показують, що тут 
задіяні сотні тисяч гривень, жодна з яких до місцевого 
бюджету не потрапляє.

Постає питання: а куди ж вони діваються?
О. Момот в сесійній залі неодноразово запевняв, що 

може вирішити питання нелегальних перевезень за 
один день. То чому ж не вирішує?!

Адже нелегали вже практично «вбили» офіційного 
перевізника ТОВ «Авто-Лайн»!

Щодо забудови міста. За останні роки в місті вже 
збудовано декілька величезних житлових комплексів 
та ще декілька готуються до здачі в експлуатацію. Це 
додатково додає місту біля 15 тисяч нових мешканців, 
більшість яких — з маленькими дітьми.

Жодного дитячого садочка чи школи за ці роки не 

побудовано! Близько 1500 дітей на сьогодні стоять у 
черзі, щоб потрапити в дитячий садок.

Школи перевантажені.
Така ситуація означає, що на найближчі 10 років у 

садочок потрапити буде практично неможливо.
Ну що ж, теоретично ці кілька років перед школою з 

дитиною може посидіти і бабуся.
Але ж школи теж нема!
Тут бабуся вже не допоможе.
Значить, доведеться возити дітей до Києва.
А хто не має такої можливості?
На додаток — дороги в місті знищені будівельною 

технікою та панслевозами.
А мер знову нічого не бачить!!
Ми зовсім не проти, щоб місто розвивалось, а зна-

чить, і розбудовувалось.
Ми проти ціни, яку доводиться платити його меш-

канцям.
Ті кам’яні джунглі, на які перетворюється місто про-

тягом кількох останніх років, стали для нього не ро-
звитком, а нищівною інфраструктурною катастрофою. 
Адже неважко порахувати, що мусить зробити місто 
для вирівнювання ситуації — і стає зрозуміло, що нія-
ких бюджетів не вистачить для тою, щоб збалансува-
ти інфраструктуру міста за будівельними норматива-
ми. 

Але нинішніх керманичів на той час в місті вже 
може і не бути.

На нашу думку, міський голова не має елементар-
ної стратегії розвитку міста, окрім забудови багато-
поверхівками, огородження їх парканчиками, будів-
ництва дитячих майданчиків за бюджетний кошт (за 
завищеними цінами) та розстановки по місту МАФів 
та білбордів.

В той же час, з моменту обрання міським головою, 
О.Момот жодного разу не звітував перед виборцями 
про свою роботу, зате активно «працює» з пенсіонера-
ми через благодійні фонди, фактично скуповуючи їх 
голоси під наступні вибори.

Наразі стає все більш очевидним, що людина без 
досвіду, без відповідної освіти, з неоднозначним ми-
нулим (яке, без сумніву, наклало свій відбиток на фор-
мування особистості) взагалі не повинна була обирати 
владу для самореалізації — і не тільки з точки зору 
моралі, а в першу чергу з огляду на ту шкоду, якої вона 
завдає місту своїми діями.

Коли О. Момот, уже перебуваючи на посаді місько-
го голови, був звинувачений у вкрай тяжкому злочині, 
частина вишгородців вдруге повірила йому, а завдяки, 
в тому числі, підтримці Вашої сім’ї він на період досу-
дового слідства (та й, загалом, не тільки) опинився не 
у СІЗО, а на свободі — це, погодьтеся, Ярославе Мико-
лайовичу, покладає відповідальність і на Вас.

Тому ми вимагаємо втрутитися в ситуацію і разом 
з усіма сторонами сісти за стіл перемовин для напра-
цювання спільного шляху вирішення проблем нашого 
міста.

Вважаємо прийнятним лише публічний спосіб вирі-
шення даної ситуації з залученням всіх сторін процесу 
та широкого кола громадськості міста.

З повагою: 
депутати Вишгородської міської ради В. Виговсь-

кий, Ю. Колодзян, В. Круковець, Л. Кулініч, М. Мака-
ренко, О. Семенов;

керівник ГО Центр розвитку громади м. Вишгорода 
М. Решетнікова; 

керівник ГО «Духовно-просвітницький центр «Спад-
щина» С. Сідляр; 

керівник Громадської ради при ВРДА В. Дулапчій.  

Відкритий лист
депутату Верховної Ради України Я. М. Москаленку

На 28 лютого 2019 р. призначена наступна, 50-та сесія міської 
ради з наступним порядком денним:

1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського 
міського бюджету за 12 місяців  2018 року.

2. Про внесення змін до рішення міськради від 03.07.18 р. 
№41/5 «Про ставку туристичного збору».

3. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної 
інфраструктури.

4. Про затвердження земельної ділянки по вулиці Шолуденка. 
5. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

«АВТО-ЛАЙН».
6. Про внесення змін до рішення міської ради №28/22 від 

30.08.2017 року (с/т «Енергетик»).
7. Про внесення змін до рішення міської ради № 28/21 від 

30.08.2017 року (ОСББ «Берізки»).
8-24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам: 
Лісовіну О. В., Марченко Н. М., Вітренко Ю. К.,  Замедянській 
Н. І., Невідничій Ю. І., Зубок С. І., Прокопенко  О. В.,  Рябушен-
ку М. М., Глущенку О. П., Проценку Б. В., Купріян О. І., Чупак Т. 
В., Мінчук В. В.,  Дорошу Б. О.,  Анташкевич І. А., Дякіній Н. П., 
Хімоніді Г. Е., Шемені Л. П., Кирієнку С. М., Стреліну І. В., Мушті 
В. П., Бородавку  В. С., Заєць Ю. М., Онищенко Л. Л., Єржикевич 
Л. П.,  Кечіку В. Г.,  Сметані С. А.,  Правилу С. В.; Закірову Є. В.,  
Закірову Р. Т.,  ЛІ М. Є.; Єржикевич Л. П.; Коваленку Є. В.; Ковіні 
Д. К.; Кравченку С. В.; Любченку О. В.; Наконечному О. Ф.; Обе-
ремку О. М.; Паламарчуку Я. М.; Підлісній О. О.; Похиталюку Є. 
П.; Степурі Н. М.; Хилько А. О.; Чижевській М. О.; Шарай С. М.;  
Шелест Г. Ф.

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 
РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БО-
ГОРОДИЦІ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УАПЦ...».

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду ФОП Білоусову 
О. В.

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. 
Бендюженка С. В.

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості гр. 
Боршняніній Л. М.

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Дмитруку Т. В.

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється гр. Ко-
валенко З. Г.

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Крутушкіній А. Г.

32. Про затвердження техдокументації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки на місцевості гр. Мельник 
Л. М.

33-37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність Пеньківському В. В.;  Полі-
щук Т. В.; Поньку В. В.; Рожковському Г. В.; Шкорботуну В. О.

38. Про затвердження проекту із землеустрою ТОВ «Будівель-
на індустрія ЛТД».

39-40. Про затвердження проекту із землеустрою ТОВ  «Буд-
пром» площею 1,3807 га та 0,3615 га.

41-44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюєть-
ся ТОВ «ФІНБОУ ДНЕПР» — площею 0,0750 га, 0,2131 га, 0,0836 
га та 0,0839 га.

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

М. Калінкін, ДБК «Партнер» і ТОВ «Ніка» ЛТД 
передають місту інженерні мережі і знищені 
дороги. У ТОВ «Авто-Лайн» забирають 
земельну ділянку. А ТОВ «Екопроект-2000» 
порадує нас новим житловим комплексом...

(Продовження на стор. 4-5)

Звернення депутатів та активістів
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Мой город...

Громада

Шляхом проведення рейтинго-
вого голосування учасники зборів 
визначили 26 представників ін-
ститутів громадянського суспіль-
ства, які увійдуть до новостворе-
ної Громадської ради:

— Геннадій Ніколаєнко — 
СОГО «Всеукраїнський народний 
конгрес»;

—  Юлія Савіна — СОГ «Вели-
ка Рада»; 

— Ліана Флорінська — СГОУ 
«Народна Рада»; 

— Максим Павленко — Вишго-
родське районне козацьке това-
риство ВГО «Українське Реєстро-
ве Козацтво»; 

— Ігор Бібіков — ГО «Персо-
нальна Відповідальність»; 

— Лариса Крадожон — ГО 
«Центр ініціатив зі сталого ро-
звитку»;

— Олеся Горгота — ГО «Всеу-
країнський жіночий рух «За віль-
ну Україну»;

— Аркадій Зволинський — ГО 
«07300 – Люди Для Людей»;

— Оля Кондратюк — ГО «Асо-
ціація багатодітних родин «Пер-

28 січня 2019 року відбулися установчі збори з формування 
нового складу Громадської ради при Вишгородській РДА.

Участь у зборах взяли 27 уповноважених представників інсти-
тутів громадянського суспільства, які подали документи ініціа-
тивній групі.

Основні питання, які виносилися на порядок денний, це — 
визначення персонального складу та обрання голови і заступ-
ників Громадської ради при Вишгородській РДА (2019-2021).

лина»;
— Олександр Соловей — ГО 

«Народ проти корупції» 
— Вячеслав Гришко — ВГО 

«Об’єднання Богдана Хмельни-
цького»;

— Денис Шинкаренко — ГО 
«Стоп нелегал»

— Ольга Соколова — ГО «Стоп 
корупції»;

— Микола Онуфрієв — ГО 
«Право на допомогу»; 

— Андрій Городницькй — ГО 

Створено нову Громадську раду 
при Вишгородській РДА

«Українська довіра»; 
— Станіслав Шахрозан — ГО 

«Громадянська позиція україн-
ця»;

— Іван Ільницький — СТ «Ве-
лика Рада-Медіа»; 

—  Таміла Орел — Вишгород-
ська районна організація вете-
ранів війни, праці і збройних сил;

— Андрій Кучер — ГО «Дитя-
чий козацький хутір «Вишгород-
ська Січ»;

— Христина Коваль — БО 
«Фонд Олени Мініч»; 

— Владислав Дулапчій — 
ВМГО «Рідне місто»;

— Віктор Лук’яненко — ГБО 
«Сокіл»;

— Наталя Руденко — ГО «Чи-
сто Вишгород»; 

— Ірина Правдива — Виш-
городська районна організація 
Товариства Червоного Хреста 
України; 

— Степанія Цястун — ГО «Ду-
ховно-просвітницький центр 
«Спадщина»; 

— Євгеній Бурикін — ГО «Київ-
щина–2018».

Владислава Дулапчого обра-
но головою Громадської ради, 
заступниками — Юлію Савіну та 
Наталію Руденко.

Заступник голови адміністрації 
Тетяна Волотовська привітала 
членів новообраної Громадської 
ради при Вишгородській РДА і 
висловила сподівання на плідну 
та конструктивну співпрацю.

Наш кор.

30 січня ц. р. відбулося пер-
ше засідання новоствореного 
Вишгородського районного 
клубу інтелігенції. Очолила 
клуб координаційна рада.

Головою координаційної 
ради було обрано ініціатора 
проекту Степанію Сідляр.

На засіданні також було за-
тверджено склад координацій-
ної ради клубу. 

До членства в клубі були залу-
чені представники районної та 
місцевої влади: заступник голо-
ви Вишгородської районної ради 
Марина Ганицька, заступник го-
лови Вишгородської РДА Тетяна 
Волотовська та секретар Виш-
городської міської ради Тетяна 
Бражнікова. 

Свою діяльність клуб буде 

здійснювати за такими напрям-
ками: об’єднання інтелігенції 
Вишгородщини, підтримка про-
світницької, культурної та літера-
турно-освітньої діяльності.

Степанія СІДЛЯР, 
радник голови Вишгородсь-

кої райдержадміністрації, го-
лова ГО «Спадщина», коорди-
натор Школи з поглибленого 

вивчення української мови

В районі 
з’явився
клуб 
інтелігенції

Шановні вишгородці!

9 березня 2019 р. об 11 год. біля пам’ятника Т. Шевченку в м. Виш-
город відбудуться урочисті заходи присв’ячені 205-й річниці від на-
родження українського поета, письменника, художника, Кобзаря Т. 
Шевченка. Учасники: поет Вадим Крищенко, хор «Десняночка» с. 
Хотянівка, учні загальноосвітніх шкіл з програмою «Я так її люблю , 
свою Україну!».

10 березня 2019 року, також біля пам’ятника Т. Шевченку м. Вишго-
род, за участі: о. Богдана УПЦ  церкви св. Володимира буде відслу-
жено панахиду пам’яті поета… Хор «Любисток»,  с. Демидів, виконає 
художню програму: «Зоре, моя вечірняя, зійди над горою».

Усі небайдужі вишгородці зможуть прочитати твори Т. Шевченка.
Від 10 березня 2019р. по 22 травня 2019 р. кожну неділю біля 

пам’ятника Т. Шевченка у м. Вишгород будуть проводитись шев-
ченківські читання.

Найбільш активні учасники будуть мати можливість взяти участь 
у поїздці 22 травня 2019 року на Чернечу гору м. Канів, на могилу 
Тараса Григоровича Шевченка.

Шановні вишгородці! Ваша участь, або неучасть, стане тестом: 
«Чиїх батьків, чиї ми діти?»

З повагою Вишгородський райнний клуб інтелегенцї

Вибори-2019
«Власть скупает голоса украинцев за счет бюджета»: глава МВД
Арсен Аваков раскрыл схему подкупа Порошенко избирателей

Глава МВД Арсен Аваков 
анонсировал проведение обы-
сков по делу о подкупе избира-
телей со стороны штаба Петра 
Порошенко — так называемой 
Сетке, о которой уже рассказы-
вала «Страна».

Министр впервые подтвер-
дил, что подкуп ведется за 
счет  госбюжета. 

Всего на эти цели, как стало 
известно, будет выделено пол-
тора миллиарда бюджетных 
гривень.

«У нас есть несколько дел, ко-
торыми мы занимаемся по заяв-
лению Тимошенко, они касаются 
«сеток» Порошенко. Я бы сказал, 
что эти сетки многослойные», — 
рассказал министр.

По его словам, первая, низовая 
сетка — это личные карточки, ин-
струкции, как проводить социо-
логические опросы, соглашения 
о вознаграждении. 

«Дело в том, что закон трак-
тует: любая плата за агитацию 

— это подкуп избирателя. Труд 
агитаторов нельзя оплачивать. 
Даже если это не завуалирован-
ная агитация. Да, агитатор может 
сказать, что никаких денег не 
получал. Некоторые и утвержда-
ют, что их работа — чистое во-
лонтерство, но есть и те, кто на 
камеру признаются в получении 
500 грн», — сказал минитр.

По его словам, полиция с по-
добными нарушениями будет 
бороться. Однако «наши намере-

ния почему-то вызывают протест 
со стороны наших товарищей по 
коалиции».

Аваков также рассказал, как 
выглядит работа «сеточников»:

«Вы заходите в подъезд и об-
ходите все квартиры. Вы говори-
те: «Я агитатор кандидата Х…». 
Вам в ответ: «Пошел ты…». И так 
пять раз. Агитатор жителей этих 
пяти квартир вычеркивает. В дру-
гих квартирах отвечают: «Ну, да-
вайте поговорим о кандидате…» 

— агитатор обозначает жителей 
этих квартир как потенциально 
лояльных к кандидату. Так нака-
пливается первичная база дан-
ных.

Дальше включается следую-
щий подвид «сетки», который 
называется «лояльность за счет 
бюджетных средств». Приходят, 
например, в Одессе к граждани-
ну Труханову и говорят: «Граж-
данин Труханов, вы заложили в 
бюджет 200 миллионов гривен 
на материальную помощь? — 
Да. — Вот и выплачивайте по 
нашему списку... И тут уже ра-
ботает админресурс на уровне 
глав администраций, мэров — с 
типовым посылом «Гена/Петя/
Вася, веди себя прилично, и мы 
спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/
НПУ»...

А в это время агитатор звонит 
в «лояльную» квартиру, напоми-
нает, чей он агитатор, предлага-
ет написать заявление на полу-
чение материальной помощи. И 

так по всей стране», — расска-
зал Арсен Аваков.

По его словам, по всем этим 
фактам открываютя произво-
ства. «Вероятнее всего, дело 
дойдет до экспертиз и обысков», 
— предупредил министр.

Он сообщил, что объем ре-
сурсов под такую схему подкупа 
оценивается до 1,5 миллиарда 
гривен. Средства для ее реали-
зации привлекаются из госбюд-
жета.

«Таким образом за 500-1000 
гривен «поштучно» выстраива-
ется «сетка» из мотивированных 
людей, которые ходят и «аги-
тируют». Целевую аудиторию 
выделяют из тех, кто лояльно 
высказался о кандидате в мо-
мент первичного опроса, и полу-
ченную таким образом «сетку» 
«оплодотворяют» бюджетным 
ресурсом. По разным прикидкам 
планируемый охват избирателей 
— от 700 тысяч до 6 миллионов.

Аntikor.com.uа
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Рідне Місто — Вишгород запроваджує декілька ста-
рих-нових рубрик на постійній основі!

Кілька днів тому ви могли побачити пости у стилі «Циф-
ра дня», коли ми освітлювали підозрілі витрати нашої 
міськради про заплановані витрати на лютий 2019 року, 
та діяльну бездіяльність КП Вишгородпастранс.

Сьогодні ми хочемо підсумувати фінансові махінації за 
січень 2019 року. Через велику кількість вихідних днів у 
цьому місяці, міська рада не встигла побалувати нас ве-
ликою кількістю матеріалу, але дещо ми маємо:

СПД Коваль М. І. — беззмінний у сфері обслуговуван-
ня, монополіст, отримав від міськради 18110 грн за по-
слуги з прийняття та супроводу делегації з м. Сєвєро-
донецьк. Сподіваємося, що гостям міста сподобалось у 
«Вишеграді»! Туристичний кластер вперед!

ФОП Бондарук О.В. у січні допомагав місту не пото-
нути у вирі стихійних звалищ та запросив за цю роботу 
20776,22 грн. Жителі вулиць Шолуденка, Мазепи, Си-
моненка, що скажете? Чисто, гарно? Сподіваємось, що 
пан Бондарук, дійсно, відповідально ставиться до своєї 
справи! Або не своєї? Річ у тім, що пан Олександр — лю-
дина дуже різноманітна, у списку його видів діяльності 
зазначено 24 КВЕДи! Але, у цьому списку, чомусь, не 
знайшлось місця для КВЕДу 81.2, котрий дозволяє зай-
матися діяльністю із прибирання. Міськрада не припиняє 
дивувати нас подібними речами, адже це чергова допо-
рогова закупівля послуг, та ще й з підприємцем без необ-
хідних дозволів!

Йдемо далі, ФОП Бондарук Р.В., не плутати з О.В., пані 
Руслана допомогла своїм містянам позбавитись стихій-
них звалищ із новорічних ялинок на суму 46488,82 грн, як 
і пан Олексій, вона може займатись майже всім, але не 
прибиранням, через відсутність необхідних КВЕДів.

А ще у Олександра Володимировича та Руслани Во-
лодимирівни є батько, директор МКП Експрес-Сервіс, 
Бондарук Володимир Петрович, який протягом 2018 року 
отримав за різні послуги від міськради та ВРКП Кому-
нальник 355915,2 грн. Ось такий він, успішний сімейний 
бізнес. 

Останній на сьогодні підприємець, потрапивший, у цей 
список, це пан Новоселецький І.В., котрий може і ссд у 
пк встановити, ще й лопатою сніг поприбирати за солідні 
гроші. Отже, пан Ігор продав у січні міськраді 2 ссд, це 
такий комп’ютерний запам’ятовувальний пристрій на ос-
нові мікросхем, або просто «диск», на наше щастя, у ко-
ментарях до платежу зазначено котрий саме, це Kingston 
A400 на 240 гб, та 480 гб, на момент написання цього 
посту ціна за 240 гб — 1199 грн, 480гб — 2299 грн, ра-
зом 3498 грн, ціни можна перевірити у декількох інтер-
нет-магазинах (розетці, мойо, алло, тощо). Сума, за яку 
пан Ігор продав ці диски – 5158 грн. Отже, послуги пана 
Ігора з доставки до адміністрації міста, обійшлись місту у 
1660 грн. Майже як замовити пріоритетну доставку DHL 
з США.

Також пан Ігор відремонтував принтер SCX-4833FR 
за 5790 грн, заправив картриджів, зробив профілактику 
ноутбуку (?!?!?), на 9500 грн, відремонтував ПБЖ, БФП, 
БМП, та БТР (пробачте за каламбур), налагодив локаль-
ну мережу за 5860 грн та й ще встиг пройтись лопатою 
по вул. Київській, Шкільній, та алеї С.Поташніка на суму 
11604,6 грн. Загалом, пан Ігор отримав за свої послуги 
у міськради у січні 37912,6 грн, авжеж, без проведення 
будь якого тендеру.

На завершення, вважаємо не зайвим проінформувати 
вас про розмір заробітної плати, яку отримали наші мож-
новладці у цьому місяці: 637854, 17 грн. 

«Щоб заробити на життя, треба працювати. Але щоб 
розбагатіти, треба придумати щось інше.» Альфонс Карр

Чекайте на цю рубрику кожен перший понеділок міся-
ця. Гарного дня! 

Рідне місто — 
Вишгород         
@RidneMisto

Цифра дня: «904 692» або як протринькати майже 
мільйон за один тиждень!

Продовжуємо нашу рубрику висвітлювання розподілу 
бюджетних кошт.

Минулого тижня адвокатське бюро Ірини Приходько в 
черговий раз отримало від міськради 14 000 гривень за 
надання правової допомоги. Начебто все зрозуміло, крім 
одного, в міськраді немає юридичного відділу?!

МКП «Експрес-Сервiс», пам’ятаєте ? Це сімейний біз-
нес Бондаруків. Цього разу вони продали міськраді піску 
на 90 000 грн та одразу ж перевезли його на 22 500 грн. 
Файно.

ТОВ «БУДПРОМ» поприбирав снігу на 56 000 грн
ТОВ «Вiзуальнi технологiї» ЗНОВУ відремонтував 

декілька світлофорів, цього разу на 58 000 грн
ТОВ «Житлошляхбуд» допоміг прибрати частину міста, 

що саме прибиралось, ми поки що не знаємо, але знаємо 
суму — 30 937. Аж дивно, що не кругла цифра.

ФОП Кліщ Р.В. відповідальний за квіточки! 9825 – саме 
стільки він отримав за свою продукцію.

А от ФОП Назаретській Надії Іванівні прийшлось де-
монтувати ялинку з площі імені Строкова, за це вона от-
римала 42 836 грн!

ФОП Новоселецький І.В., знову, знову пан Ігор оснащує 
міськраду гаджетами, у сумі на 62 176 грн.

Нам дуже подобається, коли у коментарях до транзак-
цій пишуть не сухі «послуги» або «товари», а конкретно, 
що саме, та у якій кількості!

Цього разу міськрада придбала у Новоселецького но-
утбук Asus X705MA за 13 695 грн (у розетці 11 499), БФП 
Canon MF421DW за 11 873 грн (у стілусі 10 434 грн), кар-
триджів HP 83A на 14 658 грн (оригінальний на мойо ко-
штує 2085 грн), кабель з роутером за 3855 грн, цікаво 
яку модель, та наобслоговував локальні мережі та сай-
ти міськради на 18 095 грн, так наобслуговував, що ми 
не можемо зайти на момент написання цього посту на 
vyshgorod-rada.gov.ua , треба ще пару тисяч докинути, бо 
не вистачило, мабуть, на фікс наслідків обслуговування.

ФОП Пентюк О.І. 34 020 грн — за придбання комплек-
туючих до шафи та столу.

Милий друг, ФОП Рублівський М.В., поприбирав троту-
ари, доріжки, та дитячі майданчики від сміття на 41 732 
грн! Дя-ку-є-мо! А брата чого обділили ? Де йому гроши-
ки?

ФОП Чечотка В.П. допоміг місту, та ТОВ «БУДПРОМ» з 
прибиранням снігу на 38 400 грн.

ФОП Чирчик Г.М., 83 200 грн – послуги у сфері дошкіль-
ної освіти дітям!

І на останок, для самих посидючих – ФОП Шматко Дми-
тро Олександрович, 57 000 грн за перевезення пільгових 
категорій населення на автобусному маршруті №1.

Гарного дня!

P.S. у список не ввійшли податки, членські внески, 
премії, відпускні, матеріальна допомога населенню, 
тощо.

11 февраля в 08:00

4 февраля в 08:00 Владислав Дулапчій — добре відомий в нашому місті активіст, голова ВМ ГО «Рідне місто» та заснов-
ник сторінки «Рідне місто — Вишгород» у Facebook. Нещодавно обраний керівником Громадської ради при 
Вишгородській РДА, у старому складі якої очолював комітет по боротьбі з корупцією.

Користувачі соціальних мереж майже щоденно мають можливість дивитися відеосюжети-розслідування, 
автором яких є В. Дулапчій та читати його пости, в яких йдеться про оборудки та зловживання місцевих чи-
новників. Звичайно ж, разом з коментарями користувачів соціальних мереж, які завжди поглиблюють тему, 
яку підняв автор посту та розкривають її з різних боків.  

Однак, далеко не всі жителі нашого міста з різних причин мають можливість користуватися соціальними 
мережами. Тому ми вирішили не просто публікувати окремі пости В. Дулапчія, як робили це раніше, а друку-
вати їх системно, на окремій спеціальній сторінці. Сподіваємося, шановні читачі, ця сторінка дуже швидко 
стане добре впізнаваною і очікуваною кожним з вас. 

Сьогодні, в першому випуску сторінки, про яку йдеться, ми друкуємо два пости В. Дулапчія. Перший — від 
4 лютого ц. р. В ньому йдеться про фінансові махінації, які, на думку автора, мали місце у Вишгородській 
міській раді протягом січня 2019 р.     

Другий пост, — від 11 лютого ц. р., — теж стосується фінансових махінацій, але вже тих, які відбувалися, 
на думку автора, протягом одного тижня лютого.

Звичайно, з думкою В. Дулапчія можна погоджуватися чи не погоджуватися (що, до речі, часто роблять 
коментатори його постів), однак, викладена ним інформація змушує аналізувати дії нашої влади і задумува-
тися над тим чи завжди її представники раціонально та економно використовують бюджетні кошти. 

Єдине, що хотілося б — щоб ці пости не менш уважно, ніж звичайні читачі, вивчали й правоохоронці. Бо 
раптом вони в якому-небудь з них запідозрять склад злочину? І, відкривши відповідне провадженння, поч-
нуть досліджувати ситуацію з усіх боків? І, навіть... 

Втім, не будемо загадувати наперед. Все може бути.  

Кому і за що міська рада виплачує величезні суми 
з бюджету? Чому їх роками отримують одні й ті ж самі 
люди, які часто навіть не мають відповідної кваліфікації?

Алла Петрова Це завзяте прибирання силами аматорів (ну 
майже волонтерів, з тією різницею, що не за свій, а за бюд-
жетний кошт) нагадало мені історію дворічної давнини про 
вивезення снігу з вишгородських вулиць. Тоді цю відповідаль-
ну справу міськрада доручила юридичній (!) фірмі. Ну і ви ж 
розумієте, що поважні кваліфіковані юристи не можуть грузити 
сніг лопатами задешево. І дивним чином так співпало, що керів-
ник тієї юридичної компанії був засновником якоїсь громадської 
організації, що зареєстрована у наших Ярославичах. Десь там 
з екологами Сардака по сусідству.. Ну а щоб ніхто не сумнівав-
ся, що то була кришталево чиста крадіжка бюджетних грошей, 
додам, що тієї весни величезна гора снігу у людський зріст ви-
сочила просто на автобусній зупинці на пл Шевченка. І повільно 
танула до самого травня.

Алексей Дубинский ФОП Пентюк О. І. 34 020 грн — за прид-
бання комплектуючих до шафи та столу.

Комплектующие, я так понимаю новій шкафа-купе и стол. Во-
обще не могу предстапвить что же это за комплектующие в 
такую сумму.  

Алла Петрова Там есть большие нестандартные 
столы, например, для заседания комиссий. Но не 
бывает покупки столов и шкафов без необходимыхъ 
комплектующих.

Алексей Дубинский Алла Петрова без гвоздя 100% 
никак)))

Dmytro Kaliszewski Так «одиничку» ж Автолайн возить, чи я 
щось пропустив?
А якщо детальніше - то це за який період? Бо якщо за місяць, 
то це вийде 2900 в день, або майже 300 гривень на рейс. 
Враховуючи, що проїзд коштує 3 грн. (чи вже 5? давно не їз-
див), то це рівнозначно перевезенню 100 пасажирів за один 
рейс, при граничній місткості автобусу, забитого «в хлам» - 45  

Рідне місто - Вишгород Dmytro Kaliszewski Авто-
лайну Момот отказался компенсировать еще в октя-
бре месяце. Теперь там ездит кто-то другой. И ему, 
как видим, компенсируют.

Рідне місто - Вишгород Dmytro Kaliszewski это не за 
месяц, это за две недели

Dmytro Kaliszewski Как ездил богданчик с госноме-
ром 5139, так и ездит )).

Dmytriy Prisyazhnyuk А ФОП Дулапчий ничего не получил ))

Рідне місто - Вишгород Dmytriy Prisyazhnyuk сно-
ва обделили если б не был проплаченным активи-
стом, вообще непонятно как жил бы

Dmytriy Prisyazhnyuk Рідне місто - Вишгород шоб 
ты жил на одну зарплату ))

Игорь Грушевский Так обратитесь в кру/набу/гпу куда там 
еще? Или нет складу злочину?

Рідне місто - Вишгород Игорь Грушевский уже 
обратились

Артем Вивсянник Игорь Грушевский они заняты блогерами 
и бабушками с петрушкой на Петровке по четвергах

Від редакції
Як бачимо, користувачі соціальних мереж все ро-

зуміють і сприймають дослідження В. Дулапчія з 
певним гумором. І, навіть, радять звертатися до пра-
воохоронних органів.  

От жаль тільки, що ці дослідження не спонукають 
їх до власних активних дій і масових протестів проти 
свавілля чиновників. Адже розкрадаються не міфіч-
ні «державні» гроші, — таких в принципі не існує. 
Розкрадаються наші з вами кошти... 
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(Продовження. 
Початок на стор.1)

50-та сесія міськради

М. Калінкін, ДБК «Партнер» і ТОВ «Ніка» ЛТД передають 
забирають земельну ділянку. А ТОВ «Екопроект-2000» 

Асфальтове покриття в центрі міста практично знищено. Постаралося, в пер-
шу чергу, ДБК «Партнер», яке влаштовувало каналізацію для нового мікрорай-
ону біля СШ «Сузір’я». Всю зиму водії змушені були об’їздити ці ями, наража-
ючись на небезпеку. Нещодавно почався їх ремонт. Та чи буде він якісним і 
скільки протримається? Побачимо.

ТОЖ СКІЛЬКИ 
РЕАЛЬНО КОШТУЮТЬ 
ІНЖЕНЕРНІ  МЕРЕЖІ, 
ЯКІ ПРОКЛАДАЮТЬ 

ЗАБУДОВНИКИ?
Перший проект рішення, 

який звертає на себе ува-
гу в порядку денному — це 
проект під номером 3 по-
рядку денного під назвою 
«Про прийняття у кому-
нальну власність об’єктів 
інженерної інфраструкту-
ри».

На перший погляд — 
дуже позитивний, бо ж 
йдеться про те, що забу-
довники щось передають 
місту. Адже брати (прийма-
ти) завжди приємніше, ніж 
віддавати. 

Однак, позитивний цей 
проект рішення лише на 
перший погляд. 

По-перше, тому, що за-
будовникам вигідно зави-
щувати ціну побудованих 
ними інженерних мереж 
оскільки їх ціна входить  в 
суму їх пайового внеску мі-
сту. Відповідно, чим вище 
ціна інженерних мереж, 
тим менше їм сплачува-
ти «живих» грошей (4% 
від кошторисної вартості 
будівництва). При цьому 
ще потрібно зауважити, 
що й саму цю коштори-
сну вартість можна різни-
ми шляхами занизити. Що 
дуже часто недобросовісні 
забудовники й роблять. А 
для того, щоб керівництво 
міста не дуже придивляло-
ся до намальованих ними 
сум пайових внесків, всту-
пають в злочинну змову з 
керівництвом міст. 

Робиться це дуже про-
сто. Наприклад, реальна 
вартість пайового внеску — 
10 мільйонів грн. Забудов-
ник штучно занижує його 
вартість до 5 мільйонів. 
При цьому 2,5 мільйони 
платить меру і його коман-
ді в кишеню. Таким чином 
економить 2,5 мільйони 
гривень. Схема дуже поши-
рена в Україні, враховуючи 
корумпованість наших гра-
доначальників і любов до 
наживи забудовників. 

Отже, М. Калінкін пере-
дає місту (всі суми з ПДВ): 

— мережу напірної ка-
налізації на 1 млн. 225 тис. 
507 грн.;

— мережу водопроводу   
на 218 тис. 332 грн.;

— мережу напірної ка-
налізації на 538 тис. 952 
грн.;

— мережу водопроводу 
на 1 млн. 366 тис. 543 грн.;

— мережу водопроводу-
на 1 млн. 399 тис. 951 грн. 

Всього: 4 млн. 749 тис. 
285 грн.

ДБК «Партнер» передає 
місту (всі суми з ПДВ): 

— труба ТІ 108х4/200 
ПС ДСТУ Б В.2.5-31.2007,  
L=198,0 м на 137 тис. 409 
грн.;

— витратомір-лічильник 
ультразвуковий ВЗЛЕТ МР 
двохканальний УРСВ 520ц, 
ДВЖ 220/24, кількість 2 шт. 
на 140 тис. 990 грн.;

— перетворювачі елек-
троакустичні ПЕА В-202, 
Р=2.5МПа (пара), кількість 
2 шт. на 45 тис. 954 грн.;

—  вимірювальна ділянка 
Ду=200 мм, кількість 2 шт. 
на 65 тис. 550 грн.;

— зовнішні  мережі те-
плопостачання... на 6 млн. 
564 тис. 196 грн.

Всього: 6 млн. 954 тис. 
099 грн. 

ТОВ «НІКА» ЛТД передає 
місту (всі суми з ПДВ):

— зовнішню  мережу ка-
налізації (каналізаційну на-
сосну станцію) по вул. На-
бережній в м. Вишгороді на  
1 млн. 657 тис. 280 грн.;

— мережевий насос 
Etalin R GN 200-500/113204 
на 454 тис. 141 грн.;

— зовнішню мережу до-
щової каналізації на 4 млн. 
086 тис. 322 грн..

Всього: 6 млн.197 тис. 
743 грн.

Отже, всього ці три забу-
довники передають місту 
інженерних мереж зі спе-
цапаратурою на загальну 
суму 17 млн. 901 тис. 127 
грн. 

Виникає закономірне пи-
тання: а чи відповідають  
дані, представлені забу-
довниками, дійсності?

Справа в тому, що депу-
тати, наприклад, представ-
ник тих же забудовників М. 
Підвисоцький у свій час 
на сесії вже висловлював 
сумніви з приводу вартості 
інженерних мереж, побудо-
ваних забудовниками. І не 
один він. 

Тож, дійсно: чи існують 
у нас дієві механізми кон-
тролю чи перевірки даних 
щодо вартості інженерних 
мереж, які забудовники 
передають місту? Бо, вра-
ховуючи кількість багатопо-
верхівок, які вже здаються, 
ще будуються і будуть бу-
дуватися, такі механізми 
потрібно було б виробити. 
За три з половиною роки, 
протягом яких О. Момот 
«наводить порядок» у місті. 

Це — по-перше.
По-друге. Як правило, 

після будівництва інже-
нерних мереж забудовни-
ки залишають після себе 
такі сліди, чере які їх потім 
кілька років поспіль згаду-
ють незлим тихим словои і 
водії, і пішоходи. 

Однак, такого безладу 
і розрухи, які залишило 
після себе на всю зиму 
спеціалісти з ДБК «Пар-
тнер», місто не пам’ятає. 
По частині вул. Кургузова 
(від СШ «Сузір’я» в бік вул. 
Грушевського, по самій вул. 
Грушевського, частині пр. 
Мазепи, вул. Дніпровській 
просто неможливо було 
проїхати. Тому, що водіям 
доводилося об’їздити по 

зустрічній місця, де були 
встановлені  каналізацій-
ні колодязі. А їх встанов-
лювали через кожні 50-60 
метрів. В іншому випадку  
можна було просто втрати-
ти колеса. Або так пошко-
дити ходову, що довелося 
б вкласти немалі кошти в її 
ремонт. 

Практично, враховуючи 
неякісний попередній ре-
монт дорожнього полотна 
(попробуйте лише й зараз 
проїхати по вул. Кургузо-
ва в бік вулиці Київської) 
всі ці вулиці потрібно за-
асфальтовувати повністю 
знову. Хто і за чий рахунок 
це буде робити? Може ДБК 
«Партнер» за свій? Чи ТОВ 
«Житлошляхбуд» — за 
наш з вами? Дуже хотілося 
б почути відповідь на всі ці 
запитання. 

Те саме стосується вул. 

Київської, по якій теж не-
можливо проїхати. Наскіль-
ки нам відомо, її вже давно 
обіцяє привести до ладу 
ТОВ «НІКА» ЛТД. 

Обіцяє, але все ніяк не 
приведе...

БАГАТОПОВЕРХОВА 
ЗАБУДОВА МІСТА — 

РЕЗУЛЬТАТ БАЙДУЖОСТІ
МІСТЯН 

Питання №4 порядку 
денного: «Про затверджен-
ня земельної ділянки по 
вулиці Шолуденка». Саме 
так воно сформульовано 
в розпорядженні місько-
го голови. Так ми його й 
зазначили в інформації про 
порядок денний сесії на 1 
стор.

Насправді проект рішен-
ня називається «Про за-
твердження  Детального 
плану території земель-

ної ділянки   по вулиці 
Шолуденка у місті Вишго-
род...».

Оскільки вул. Шолуденка 
велика і пронизує все мі-
сто, — від вул. Набережної 
до траси Київ-Димер, —
уточнюємо: мова йде про 
16,4 га, які знаходяться 
напроти «Карату» і обме-
жуються власне вул. Шо-
луденко, верхнім водойми-
щем ГАЕС, мікрорайоном 
ГАЕС та вул. Ватутіна.

Нагадуємо: громадські 
слухання з цього приводу, 
точніше — «експонування 
громадських слухань», як 
уточнила представник фір-
ми-розробника проектної 
документації (ТОВ «Центр 
архітектурного проекту-
вання та ландшафтного 
дизайну», директор — Ю. 
Коваленко) пройшли 20 
листопада минулого року у  

великій залі адмінбудинку.   
Однак, ці слухання, не-

зважаючи на оголошення, 
які з’явилися і на офіційно-
му сайті міськради, і в га-
зеті «Вишгород» (відповід-
не розпорядження міського 
голови), і в Facebook, виш-
городців не зацікавили. На 
слуханні окрім заступника 
міського голови О. Рачин-
ського, кількох депутатів та 
працівників апарату місь-
кради були присутні всього 
кілька представників гро-
мадськості міста. 

Про те, як саме це «ек-
спонування» проходи-
ло можна прочитати в 
№14(327) нашої газети від 
27 листопада 2018 р. 

Зазначимо лише, що до 
уже існуючих 5-ти бага-
топоверхівок ЖК «Фран-
цузький квартал» ближчим 
часом додадуться ще 9 
висоток. Цілком можливо 
— на 16 поверхів, хоча в 
пояснювальній записці вка-
зано «на 9 і 12 поверхів». 
До речі, побудовані вони 
будуть на земельних ділян-
ках, виділених під індивіду-
альну житлову забудову.

Да, з приводу дитсад-
ків, шкіл і лікарень. Нічого 
цього ДТП не передбачає. 
Окрім приватних дитсадків 
на перших поверхах бу-
динків. 

Так що, готуємо гроші на 
дитсадки, час — на черги в 
єдину районну поліклініку, 
а щодо шкіл... Та навіщо 
дітям ті школи? Хай вдома 
допомагають батькам по 
господарству. Швидше по-
дорослішають...  

Залишається додати 
лише те, що кінцевими 
бенефіціарними власни-
ками (контролерами) ТОВ 
«Центр архітектурного про-
ектування та ландшафтно-
го дизайну», згідно з Єди-
ним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та гро-
мадських формувань, є 
троє осіб:

— Гарбут Антон Костян-
тинович;

— Рачинський Володи-
мир Сергійович;

— Коваленко Юлія Ва-
силівна.

І цілком можливо, що 
Володимир Сергійович Ра-
чинський є рідним братом 
заступника Вишгородсько-
го міського голови Олексія 
Сергійовича Рачинського. 

Втім, детальніше про за-
сновників ТОВ «Центр архі-
тектурного проектування 
та ландшафтного дизайну»  
ми розповімо в наступних 
номерах нашої газети. Чи-
тайте. Буде цікаво.

ЩОБ ТОВ «АВТО-ЛАЙН»
В МІСТІ І НЕ ПАХЛО...
Питання №5 порядку 

денного: «Про розірвання 
договору оренди земель-
ної ділянки з ТОВ «АВ-
ТО-ЛАЙН».

М. Калінкін, ДБК «Партнер» і ТОВ «Ніка» ЛТД передають 
забирають земельну ділянку. А ТОВ «Екопроект-2000» 
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місту інженерні мережі і знищені дороги. У ТОВ «Авто-Лайн»
порадує нас новим житловим комплексом...

Пояснюємо: питання міс-
цевого перевізника для О. 
Момота — це не просто 
питання можливості вели-
чезних і неконтрольова-
них крадіжок бюджетних 
коштів. І не лише питання 
закріплення за собою пен-
сіонерсько-пільгового елек-
торату під майбутні вибори. 
Це — ще й питання зраз-
ково-показової розправи з 
політичними суперниками. 
В тому числі — і через по-
карання близьких до них 
бізнесменів.

ТОВ «Авто-Лайн» 
цілеспрямовано знищува-
ли протягом кількох років 
не лише тому, що на мі-
стянах можна було добре 
заробити «нелегалам». І не 
лише тому, що на створен-
ні КП «Вишгородпастранс» 
можна добре попіаритися. 
Його знищували ще й тому, 
що власником підприєм-
ства є О. Балуєв, який під-
тримував і продовжує під-
тримувати добрі стосунки 
з певними депутати-опо-
зиціонерами. А політичних 
супротивників та їх друзів, 
на тверде переконання О. 
Момота, потрібно знищува-
ти. Саме тому у О. Балуєва 
було вирішено забрати 
виділену йому колись зе-
мельну ділянку. І віддати 
її політичному однодумцю. 
Ну, наприклад, тому ж С. 
Пінчуку. Який, кажуть, вже 
прицінюється і до неї, і до 
прилеглої до неї ділянки з 
метою побудови чергової 
багатоповерхівки. Саме 
так: друзям — все, ворогам 
— закон. 

Ну й що з того, що ТОВ 
«Авто-Лайн» цілоспрямо-
вано знищували, штучно 
заганяючи у борги? Що з 
того, що міська рада не 
заплатила товариству 500 
тис. грн. за перевезення 
пільговиків у жовтні, ли-
стопаді та грудні минулого 
року? Формально він винен 
за оренду землі, значить — 
ділянку відібрати! Які тут 
можуть бути питання?

Дійсно, питань до місь-
кої ради загалом та до О. 
Момота зокрема не може 
бути. Проти лому, як то ка-
жуть, не знайдеш прийому. 
У всякому випадку, до того 
моменту, поки діє «закон 
лому»... 

ЗЕМЛЯ: СКІЛЬКИ 
Й КОМУ ЦЬОГО РАЗУ?
Як завжди на сесіях місь-

кради будуть роздавати 
землю. Як завжди, не особ-
ливо пояснюючи виборцям 
(та й депутатам) чому саме 
цим громадянам. Більше 
того: навіть не завжди по-
яснюючи де саме знахо-
диться земельна ділянка...

Втім, давайте конкретно.
Під житлове 
будівництво

Отже, кому на цій сесії 
збираються надати дозвіл 
на розробку проекту зем-

леустрою щодо відведення 
земельної ділянки? 

Проектом рішення №8 — 
одразу 28 громадянам   «в 
районі СТ «Енергетик» для 
житлового будівництва:

— Олександру Вікторо-
вичу Лісовіну —  орієнтов-
ною площею 0,0800 га;

— Надії Михайлівні Мар-
ченко — 0,10 га;

— Юлії Костянтинівні 
Вітренко — 0,10 га;

— Ніні Іванівні Замедян-
ській — 0,10 га;

— Юлії Іванівні Невід-
ничій — 0,10 га;

—  Станіславу Івановичу-
Зубку — 0,10 га;

— Олені Вікторовні Про-
копенко — 0,10 га;

— Миколі Миколайовичу   
Рябушенку — 0,10 га;

— Олександру Петрови-
чу Глущенку — 0,10 га;

—  Борису Веніаміновичу 
Проценку — 0,10 га;

— Олені Іванівні Купріян 
— 0,10 га;

— Тетяні Вікторовні Чу-
пак — 0,10 га;

— Віталію Володимиро-
вичу Мінчуку — 0,10 га;

— Богдану Олександро-
вичу Дорошу — 0,10 га;

— Ірині Анатоліївні Ан-
ташкевич — 0,08 га;

— Ніні Пилипівні Дякіній 
— 0,10 га;

— Георгію Елліновичу Хі-
моніді — 0,10 га;

— Любові Петрівні Ше-
мені — 0,10 га;

— Сергію Миколайовичу  
Кирієнку — 0,10 га;

— Ігорю Володимирови-
чу Стреліну — 0,10 га;

— Володимиру Петрови-
чу Мушті — 0,10 га;

—  Володимиру Сергійо-
вичу Бородавку — 0,10 га;

— Юлії Миколаївні Заєць  
— 0,10 га;

— Лілії Леонідівні Они-
щенко — 0,10 га;

— Лесі Петрівні Єржике-
вич — 0,10 га;

— Вячеславу Георгієвичу 
Кечіку — 0,10 га;

— Сергію Анатолієвичу  
Сметані — 0,10 га;

— Сергію Володимиро-
вичу Правилу — 0,10 га;

Причому, що цікаво: без-
посередньо перед засідан-
ням комісії ходили чутки, 
що ці майже 3 гектари лісу 
в СТ «Енергетик» (з боку 
«Карату») передають учас-
никам АТО. 

Однак, на засіданні «зе-
мельної» комісії з’ясува-
лося, що учасників АТО в 
цьому списку всього... п’я-
теро: Сергій Кирієнко, Ігор 
Стрєлін, Вячеслав Кечік, С 
Сметан і С. Правило (двоє 
останніх — працівники 
СБУ). 

А от більшість всіх іншіих 
23-х громадян, виявляєть-
ся, навіть не жителі Виш-
города. Більше того, — як 
заявив на засіданні комісії 
керівник Громадської ради 
при Вишгородській РДА В. 
Дулапчій, заяви багатьох із 

цих громадян написані од-
ним почерком. Що це озна-
чає? Дуже просто: що прак-
тика масового виділення 
земельних ділянок на під-
ставних осіб, яка набула 
величезних масштабів у 
Вишгороді в 2006-2015 р.р., 
продовжується. Просто те-
пер, для прикриття цього 
злодійського розбазарю-
вання земель владою ви-
користовуються АТОшники.

Цікаво, як на це відреагу-
ють депутати? Чи зацікав-
ляться вони тим, хто такі ці 
23 громадянина і чим саме 
кожен з них заслужив пра-
во на виділення 10 соток 
землі у Вишгороді під забу-
дову та ще й у лісі? Поди-
вимось.

Втім, на допомогу депу-
татам ми вирішили додати 
пост-дослідження голо-
ви Громадської ради при 
Вишгородській РДА В. Ду-
лапчія, який він розмістив 
на сторінці «Рідне місто 
— Вишгород» у Facebook 
(цуитуємо):

«Вот фамилии 28 счаст-
ливчиков, которые хотят 
получить участки в лесу.

1. Соучредитель ОК 
«Воропаевский садовод» с 
Лупинкой Александром Ва-
сильевичем, депутатом 
Воропаевского сельсове-
та.

2. Марченко Н.М. Неод-
нократный получатель 
финансовой помощи от 
горсовета. Уж не Ани ли 
Марченко, главной защит-
ницы Момота, это род-
ственница?

5. Мама сотрудницы 
Вышгородского райсове-
та — Мерием Наводничей.

9. Глущенко Александр 
— есть такой сотрудник 
Вишгородський відділ полі-
ції

11. Куприян О.И. Как и 
№2 неоднократный полу-
чатель финпомощи, а так 
же в конце прошлого года 
стала счастливым об-
ладателем 0.10 га земли 
выделенной под ОСГ гор-
советом.

13. ФОП Минчук — люби-
тель бюджетных денег и 
брат Екатерины Бондар-
чук, которая работает в 
горсовете в орг. отделе и 
разъезжает с Момотом по 
загран. командировкам.

14. Дорош Б. О. — член 
семьи главного инженера 
ВРКП «Тепломережа» До-
роша Александра Михай-
ловича.

15. Анташкевич И. А. 
Возможная связь с началь-
ником отдела расчетно 
экономической деятель-
ности Министерства 
Обороны, Анташкевичем 
О. Л.

16. Аналогично номеру 
2 и 11 (в том же списке), 
получала финпомощь от 
горсовета.

23. Заяц Юлия Никола-
евна либо полная тезка, 

либо является начальни-
ком одного из отделов ГУ 
ДФС у м. Києві.

24. Онищенко Лилия 
Леонидовна — Держав-
не бюро розслідувань, 
провідний спеціаліст від-
ділу взаємодії з органами 
державної влади та міс-
цевого самоврядування 
Управління міжнародного 
співробітництва та зов-
нішніх комунікацій Держав-
ного бюро розслідувань, 
Кандидат на посаду в 2017 
— https://declarations.com.
ua/…/nacp_f0a69d68-7f81-
4858-a21b-…,

27. Сметан Сергій Ана-
толійович — полный тез-
ка нашего нового началь-
ника Вышгородского СБУ: 
(надеюсь это простое 
совпадение, а не «откуп-
ные» за защиту мэру-фор-
точника...).

28. Правило Сергій Воло-
димирович — муж замести-
теля главного бухгалте-
ра ВРКП «Тепломережа» 
— https://declarations.com.
ua/…/nacp_68501002-24ac-
4b07-a403-…».

Під ведення особистого
 селянського 
господарства.

Тут пропонується надати 
дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки: 

Лесі Петрівні ЄРЖИКЕ-
ВИЧ — орієнтовною пло-
щею 0,1000 га в мікрорай-
оні ГАЕС; 

Сергію Володимировичу 
КРАВЧЕНКУ орієнтовною 
площею 0,2000 га в м. Виш-
город, вул. Шолуденка; 

Олексію Володимирови-
чу ЛЮБЧЕНКУ — орієнтов-
ною площею 0,1200 га  в м. 
Вишгород;

Олександру Феодосій-
овичу НАКОНЕЧНОМУ 
— орієнтовною площею 
0,1200 га в м. Вишгород;

Олександру Миколайо-
вичу ОБЕРЕМКУ — орієн-
товною площею 0,1200 га  
в м. Вишгород;

Ярославу Миколайовичу 
ПАЛАМАРЧУКУ — орієн-
товною площею 0,1200 га в 
мікрорайоні ГАЕС;

Ользі Олександрівні 
ПІДЛІСНІЙ — орієнтовною 
площею 0,1000 га в мікро-
районі ГАЕС;

Євгенію Петровичу ПО-
ХИТАЛЮКУ — орієнтов-
ною площею 0,1000 га в 
мікрорайоні ГАЕС;

Ніні Миколаївні СТЕПУРІ 
— площею 0,0820 га, яка 
розташована в м. Вишго-
род, вул. Шевченка.

Стосовно більшості з цих 
громадян члени земельної 
комісії вирішили розібра-
тися за допомогою «виїзду 
на місце».  Ми дуже сум-
ніваємося в тому, що це 
— найкращий спосіб про-
аналізувати ситуацію, що 
склалася. Справа в тому, 
що виїзд на місце може 
прояснити ситуацію лише 

частково: наскільки мож-
ливо виділення земельної 
ділянки в натурі чи, напри-
клад, наскільки воно пору-
шує чи не порушує права 
сусідів. Однак, більшість 
вишгородців цікавить дещо 
інше: чому для когось зна-
ходиться 10 соток, а для 
більшості з них — ні? І го-
ловне: якщо, все-таки, 10 
соток знаходиться, то чому 
саме для цих громадян? 
Чим вони краще від всіх 
інших? Для того, щоб це 
з’ясувати, непотрібно виїз-
дити на місце. Потрібно 
розслідувати зовсім інше 
—  зв’язок цих громадян з 
керівництвом міста, пра-
цівниками апарату або з 
кимось із депутатів. Але 
якраз дослідженням тако-
го зв’язку депутати зага-
лом та члени «земельної» 
комісії зокрема займатися 
й не хочуть. 

Взяти, наприклад, таку 
собі громадянку Лесю Пе-
трівну Єржикевич, якій 
пропонується  виділити 10 
соток в мікрорайоні ГАЕС. Її 
прізвище є також і в списку 
з 28 осіб-претендентів на 
землю в СТ «Енергетик». 
Де їй пропонується подару-
вати теж 10 соток. Так от, чи 
не забагато для громадян-
ки Л. Єржикевич одразу 20 
соток, 10 — під житлову за-
будову і ще 10 — під ОСГ? 
Хотілося б почути відповідь 
на це питання на сесії.

Або Сергію Володими-
ровичу Кравченко пропо-
нується виділити 20 соток 
під ОСГ. Кажуть, Сергій Во-
лодимирович є учасником 
бойових дій. Це — дуже до-
бре. Але чи не забагато 20 
соток під ОСГ у Вишгороді 
навіть для учасника бойо-
вих дій? Є ж ще і інваліди, 
і багатодітні, і переселенці, 
і купа інших пільговиків, які 
мріють хоча б, про 5 соток...  

Три ділянки в оренду 
на 10 років

А от фізичній особі-під-
приємцю Олексію Воло-
димировичу БІЛОУСОВУ 
(№26) пропонується нада-
ти дозвіл на розробку про-
екту землеустрою щодо 
відведення аж трьох зе-
мельних ділянок в оренду 
на 10 років (для будівни-
цтва та обслуговування бу-
дівель торгівлі): 

— орієнтовною площею 
0,1500 га на вул. Новопро-
мислова;

— орієнтовною площею 
0,0100 га на просп. І. Мазе-
пи, 2-Г; 

— орієнтовною площею 
0,0300 га на вул. Кургузова.

Як нам підтвердив голо-
ва комісії з питань регулю-
вання земельних відносин 
та охорони навколишнього 
природного середовища 
А. Шока, О. Білоусов є си-
ном колишнього районного 
архітектора В. Білоусова. 
Це так, між іншим. Щодо 
чудес, яких не буває. 

Але справа, навіть, не в 
цьому. А в тому, що жоден 
з присутніх на засіданні 
членів комісії так і не зміг 
пояснити чим саме ФОП 
О. Білоусов займається чи 
буде займатися на орен-
дованих ділянках. Тому ми 
поцікавилися цим у Єди-
ному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громад-
ських формувань. І з’ясу-
вали, що цей підприємець 
має право займатися:

— виробництвом бу-
дівельних металевих кон-
струкцій і частин конструк-
цій;

— діяльністю туристич-
них агентств;

— надання інших послуг 
бронювання та пов’язаною 
з цим діяльністю;

— виданням газет;
— наданням в оренду й 

експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого 
майна;

— рекламні агентства 
(основний);

— посередництвом в 
розміщенні реклами в за-
собах масової інформації.   

Дуже різнобічний в своїй 
діяльності підприємець, 
правда? 

А от будівництва та об-
слуговування будівель 
торгівлі, для чого йому 
й виділяються з земель-
ні ділянки в оренду на 10 
років, ми серед дозволених 
йому напрямків діяльності 
так і не знайшли. Дивина та 
й годі... 

Затвердження 
проектів землеустрою
Проекти землеустрою, 

які пропонується затверди-
ти, звертають на себе увагу 
тим, що майже в кожному з 
них йде мова про таке за-
твердженя разом зі зміною 
цільового призначення зе-
мельної ділянки.

Наприклад, Сергію Ва-
сильовичу Бендюженку 
— ділянку площею 0,0657 
га по пров. Дніпровському, 
29-а — з ОСГ на житлове 
будівництво. 

Так само відмовилася 
від ОСГ і Зофія Григорівна 
Коваленко, але — зовсім 
не накористь житлового 
будівництва: «затверди-
ти проект землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначен-
ня якої змінюється, а саме: 
земельної ділянки площею 
0,1000 га (кадастровий 
номер 10100:01:108:6026) 
з для ведення особистого 
селянського господарства 
на для будівництва та об-
слуговування будівель рин-
кової інфраструктури (ад-
міністративних будинків, 
офісних приміщень та ін-
ших будівель громадської 
забудови, які використо-
вуються для здійснення 
підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з 
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Повний абзац!
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Баланюк О. І. 
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М.
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М.
Круковець В. В. 
Кулініч Л. М.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Матко Б. Б.
Мельник М. Г.
Момот О. В.
Нижник В. С.
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М.
Поліщук О. Г.
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Тютюнник А. В.
Черняхівський О. А.
Шока А. М.
Шубка В. В.
Шубко І. В. 

Результати поіменного 
голосування за проект 

рішення  «Про внесення змін
до рішення...міської ради 
від 21.12.2018 р.  №48/2 
«Про Вишгородський

міськбюджет на 2018 рік»
в цілому зі змінами

Коли запрацює КП «Вишгородпастранс»
і чи запрацює взагалі — невідомо. 
Але на останній сесії йому виділили 
ще чотири мільйони гривень...

Ми вже неодноразово розповідали, як команда мера під керівництвом заступника О. Момота 
Т. Іванова вбивала ТОВ «Авто-Лайн». Спочатку нелегальними маршрутками «ім. В. Сардака», які 
він запустив від ЖК «Ярославичі» і які прикривались вивіскою ГО №Зелений корпус», потім — 
маршрутками ТОВ «Європастранс», які їздили так само нелегально, але під прикриттям вже от-
риманих в КОДА документів, які не давали права перевозити пасажирів, нарешті — створенням 
КП «Вишгородпастранс», яке, як розповідав мер, «ощасливить» одразу всіх пільговиків та ще й 
почне приносити прибутки.

О. Момот і К° так захопилися, що просто «кинули» ТОВ «Авто-лайн» на 500 тис. грн. — кошти на 
компенсацію перевезення пільговиків протягом жовтня-грудня минулого року. Хоча відповідний 
договір між цим підприємством і міськрадою залишався чинним до кінця 2018 р. 

У відповідь  ТОВ «Авто-Лайн» з 15 грудня відмовилося від безкоштовного перевезення пільго-
вих категорій пасажирів. На що сподівалася міськрада — незрозуміло. Можливо — на тільки що 
створене депутатами КП «Вишгородпастранс». Адже новенький автобус, підігнаний під адмінбу-
динок 28 серпня 2018 р. виглядав так привабливо.

Але проголосувати за створення комунального автопідприємства та за виділення на це бюд-
жетних коштів виявилося значно легше, ніж його реально створити, тим паче — налагодити за 
його допомогою пасажирські перевезення в місті...  

Нагадаємо, що для того, щоб 
«протягнути» абсолютно безглуз-
дий і свідомо збитковий проект 
рішення щодо створення і фінан-
сування КП «Вишгородпастранс»  
через сесію міськради О. Момот 
і К° доклали неймовірних зусиль 
і витратили півроку. Нагадаємо 
ці віхи великого шляху суцільної 
брехні своїм виборцям.

30 серпня минулого року на 
43-й сесії міськради проект рі-
шення щодо створення КП «Виш-
городпастранс» набрав  всього 
13 голосів. Вже наступного дня 
з’явилося його розпоряджен-
ня щодо скликання позачер-
гової сесії міськради з одним 
питанням: «Про створення ко-
мунального підприємства Виш-
городської міської ради «Виш-
городпастранс». Ще через день 
з’ясувалося, що О. Момот з Т. 
Івановим заради цієї ідеї-фікс 
зважились на прямий обман 
вишгородців і для того, щоб до-
вести їм вигоду створення цьо-
го підприємства,  організували 
рекламну кампанію про безко-
штовні перевезення на новому 
автобусі 3 вересня всіх  бажаю-
чих з Вишгорода до Києва. І за-
пропонували бажаючим їздити 

на такому зручному транспорті 
постійно підписати петицію на 
його підтримку. Втім, навіть ця 
авантюра не призвела до жодних  
позитивних результатів.

Однак, незважаючи на це, 4 
вересня, на позачерговій сесії, 
після того, як до 13-ти «героїв 
нашого часу» з команди О. Мо-
мота приєдналися Т. Войтович, 
О. Клавдієнко, М. Підвисоцький,  
С. Пінчук,  О. Черняхівський та 
І. Шубко, рішення про створен-
ня КП «Вишгородпастранс» було 
прийняте.  

А от внести відповідні зміни 
до міських програм, доповнив-
ши їх Програмою пасажирських 
перевезень, з першо разу, знову 
ж таки, не вдалося. 4 жовтня на 
45-й сесії на це не вистачило де-
путатських голосів. 

Для того, щоб допомогти де-
путатам прийняти рішення щодо 
доповнення міських програм, а 
заодно — виділити новостворе-
ному КП «Вишгородпастранс»  3 
млн. 315 тис. грн., сесійну залу  в 
день 47-ї сесії (9 листопада мину-
лого року) заповнили «свідками 
Благодійного Фонду «Св. Ольги» 
під керівництвом В. Малишева.

На депутатів це, а, також, за-
пальні промови І. Магали, який, 
за його словами, «представлял 
общественные организации го-

рода», а також високопоставле-
ного націоналіста В. Сидорчука 
на захист КП «Вишгородпастранс» 
справило враження. І вони прого-
лосували і за зміни до міських про-
грам, і за виділення КП «Вишго-
родпастранс» 3 млн. 315 тис. грн.

21 грудня 2018 р. на 48-й сесії 
міської ради рішенням 48/1 були 
затверджені міські програми ро-
звитку на 2019 рік, серед яких 
була і Програма розвитку місько-
го пасажирського транспорту в м. 
Вишгород на 2019-2021 р. р. Так 
от, нею передбачається за три 
роки витратити:

— в 2018 р. — 2 млн. грн. на 
платіж по договору лізингу та 900 
тис. грн. на щомісячні лізингові 
платежі за листопад-грудень;

— в 2019 р. — 11 млн. 600 тис. 
грн. на щомісячні лізингові пла-
тежі;

— в 2020 р. — 10 млн. 500 тис. 
на щомісячні лізингові платежі;

— в 2021 р. — 7 млн. 150 тис. 
грн. на щомісячні лізингові пла-
тежі.

Іншими словами, за ці три роки 
на придбання 6 автобусів місь-
кого типу, як вказано в програмі, 
планується витратити 32 млн. 
150 тис. грн. 

Окрім того:
— придбання запасних частин 

до автобусів та паливно-ма-

стильних матеріалів в 2018 р. — 
450 тис. грн.;

— забезпечення безперебійної 
роботи підприємства (зарплата, 
оренда земельної ділянки, кому-
нальні платежі) в 2018 р. — 450 
тис. грн.; 

— облаштування ремонт-
но-технічної бази (автостанції) — 
200  тис. грн.;

— компенсація витрат авто-
мобільному  перевізнику за пе-
ревезення пільгових категорій 
населення протягом трьох років 
7 млн. 600 грн. 

Всього — 8 млн. 700 грн.
Якщо до цієї суми додати 32 

млн. 150 тис. грн., разом буде:
40 млн. 850 тис. грн.
Отже, як бачимо, на те, щоб 

створити КП «Вишгородпа-
странс» на папері та отримати 
можливість регулярно виділяти 
на це бюджетні кошти, О. Момот 
і К° витратили гігантські зусилля і 
пів року часу. 

Нагадаємо, також, що не мен-
ше зусиль і часу витратили Т. 
Іванов з секретарем «транспорт-
ної» комісії А. Тютюнником та її 
головою С. Пінчуком на те, щоб 
за допомогою листів-пасквілів у 
всі можливі «інстанції» зганьбити 
діяльність ТОВ «Авто-Лайн» та 
«пробити» новий маршрут для 
свого перевізника. 

Чим вся ця бурхлива діяльність 
закінчилася, коли справа дійшла 
до конкретної практичної робо-
ти? Як це не дивно — нічим.

Ну, як — нічим... На папері під-
приємство створене. Є дирек-
тор, є частина штату. Вони от-
римують зарплату і не маленьку. 
Оплачується оренда земельної 
ділянки. Як повідомив 29 січня 
ц. р. на сторінці «Рідне місто — 
Вишгород» голова Громадської 
ради при Вишгородській РДА В. 
Дулапчій, на цей момент на КП 
«Вишгородпастранс» вже було 
витрачено 244 тис. 870 грн.:

— оренда приміщення та тери-

торії — 20 тис. грн.;
— заробітна плата — 152 тис. 

40 грн. 
— податки — 69 тис. 44 грн;
— канцтовари — 3 тис. 786 

грн.
Однак, от що цікаво. Коли 

журналісти та активісти «Стоп 
Корупції» на початку лютого ц. 
р. спробували розшукати офіс 
КП «Вишгородпастранс», вони 
його... не знайшли (цитую):

«...Ось уже 3 місяці як нова 
установа (КП «Вишгородпа-
странс» — авт.) має працюва-
ти. Бюджет затверджено, офіс 
орендували, тож люди мають 
бути на роботі... 

Вул. Шкільна 6 — саме тут 
розташоване ПП «Оскар», з 
яким «Вишгородпастранс» 
уклав договір. Але жодних слідів 
нової фірми тут немає. Усі двері 
зачинено і жодного співробітни-
ка поблизу. Та й взагалі тери-
торія виглядає занедбано.

Активісти «СторКору» роз-
ширили територію пошуку та 
перевірили майже всю промзону. 
Місцеві охоронці про нове кому-
нальне підприємство нічого не 
знають, обмежуються лише 
чутками, що воно «десь тут по-
ряд». Але де ця химерна устано-
ва і хто тут працює, з’ясувати 
так і не вдалося.

Тож куди витрачаються гроші 
бюджету міста? І коли з’являть-
ся обіцяні нові маршрути?».

А між тим, 26 листопада мину-
лого року КОДА оголосило кон-
курс з перевезення пасажирів на 
міжміських та приміських (вну-
трішньообласних) автобусних 
маршрутах загального користу-
вання, що не виходять за межі 
території області. КП «Вишго-
родпастранс» у конкурсі на 62 
маршрута, який відбувся 23 січ-
ня, участі не взяло. З тієї простої 
причини, що  міськраді ні з чим 
було туди й потикатися. Бо все, 
що в неї було на цей момент — 
це рішення про створення КП та 
директор з кількома співробіт-
никами. які начебто десь сидять 
і щось роблять, але де саме си-
дять і що саме роблять — неві-
домо.  

В своїй замітці, яка вийшла в 
газеті «Вишгород» від 9 лютого 
ц. р., Т. Іванов спробував виправ-
датися. Мовляв, не встигли, бо 
недолугі чиновники стромляли 
палиці в колеса. І, взагалі, ого-
лосили конкурс не тоді, коли нам 
було потрібно. 

Маячня сивої кобили. Про-
сто наші міські чиновники добре 
вміють красти бюджетні кошти, 
шантажувати і купувати з потро-
хами депутатів, щоб змусити їх 
проголосувати за чергове коруп-
ційне рішення. А от працювати — 
не хочуть і не вміють.

...А новий маршрут №396, за 
який так боролися Т. Іванов, А. 
Тютюнник О. Дзюба та, і який, 
практично, повторює колишній 
маршрут №397, дістався го-
резвісному ЧП «А. Т. Н.». 

Що стосується КП «Вишгород-
пастранс», то воно, виходить, 
може запрацювати лише... через 
5 років. Коли буде проведено но-
вий конкурс. Оскаржувати в суді 
міські чиновники нічого не мо-
жуть, бо вони не брали участь у 
конкурсі. А от вішати локшину на 
вуха наївним вишгородцям про 
те, що будуть кудись там скаржи-
тися — можуть. Бо нічого іншого 
їм не залишається.    

В. Борзовець
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Кому сьогодні належить газета «Вишгород»?

21 грудня 2018 р.                                                          №48/9

Про реформування друкованого 
засобу масової інформації 
 газети «Вишгород» та 
КП «Редакція газети «Вишгород»

Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 12 Закону України «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації», ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами 
України, на підставі пропозиції трудового колективу комунального підприємства «Ре-
дакція газети «Вишгород» стосовно способу реформування, враховуючи висновки по-
стійної комісії міської ради з гуманітарних питань та міжнародних відносин, міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Вийти зі складу засновників друкованого засобу масової інформації газети «Виш-
город» та комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород» з перетворенням 
редакції членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання із збереженням назви, 
цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу 
масової інформації.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній 
та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для 
внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, та центральному органу вико-
навчої влади, що реалізовує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу ре-
дакції.

3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника (складу співзасновників) та збере-
ження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друко-
ваного засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог 
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації» та вимог цивільного законодавства України в суб’єкт господарювання.

4. Виконання функцій комісії з перетворення комунального підприємства «Редакція 
газети «Вишгород» покласти на директора підприємства Ткача Володимира Олексійови-
ча. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після опублікування 
вказаного рішення у газеті «Вишгород».

5. Директору комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород» Ткачу Во-
лодимиру Олексійовичу:

5.1. Провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриман-
ням вимог чинного законодавства України.

5.2. У встановлений термін з дня прийняття рішення повідомити державного 
реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом її перетворення та в подальшо-
му подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення 
до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з 
дня прийняття цього рішення.

5.3. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру від-
повідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкова-
ного засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні».

5.4. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру від-
повідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке 
міститься за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 строком не 
менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних органі-
зацій.

5.5. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру від-
повідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому 
засобі масової інформації газеті «Вишгород».

5.6. Подати на затвердження чергової сесії міської ради пропозиції для виконання 
зобов’язань щодо сплатити заборгованості редакції із податків та обов’язкових платежів, 
заробітної плати та інших фінансових зобов’язань редакції відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з гуманітарних питань та міжнародних відносин,.

7. Опублікувати це рішення в місячний строк з дня його прийняття у газеті «Виш-
город».

  Міський голова                                                                         О. Момот

Ну, от, нарешті роздержавлення дійшло і до газети «Вишго-
род». Незважаючи на те, що Закон України «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інфор-
мації» був підписаний Президентом ще 24 грудня 2015 року. 

Нічого дивного в тому, що ця газета дотягнула з роздержав-
ленням до останнього: і керівництву міськради в особі місько-
го голови О. Момота, і депутатській більшості, і редакційному 
колективу це роздержавлення потрібне було, як мертвому 
припарка. Тому, що у них і так все було нормально: адже ця 
комунальна газета замість того, щоб висвітлювати  реальні 
проблеми міста та корупційні оборудки керівництва міськради 
та депутатів, розповідала як у нас все добре та «піарила» своїх 
годувальників. 

А підгодовували її за те, що працювала вона, фактично, 
проти громади, а не на неї, непогано: давали більше мільйона 
щорічно з міського бюджету. І всі були задоволені.

Але, нарешті, вийшли всі, встановлені законом строки і роз-
державлення почалося... 

Однак, вкрай цікаво як саме 
воно проходить. 

...Отже, 21 грудня минулого 
року на 48-й сесії міської ради 
було прийнято рішення №48/9 

«Про реформування друкова-
ного засобу масової інформа-
ції газети «Вишгород» та КП 
«Редакція газети «Вишгород». 
Як бачите, ми надрукували його  

в повному об’ємі. Ну, щоб нас не 
звинуватили в тенденційності і 
суб’єктивності.  

Так от, хочу звернути вашу ува-
гу, шановні читачі, на наступне. 
Отже, сесія вирішила (цитую): 
«перетворити редакцію чле-
нами її трудового колективу 
в суб’єкт господарювання із 
збереженням назви, цільового 
призначення, мови видання і те-
матичної спрямованості друко-
ваного засобу масової інформа-
ції». І поклала цей обов’язок на 
директора КП «Редакція газети 
«Вишгород» В. Ткача. Як він 
справився з цим завданням?

А дуже просто.
З 28 грудня 2018 р., як свідчить  

Єдиний державний реєстр юри-
дичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських фор-
мувань, він почав процедуру 
ліквідації КП «Редакція газети 
«Вишгород». А натомість вирі-
шив зареєструвати ТОВ з такими 
ж координатами.

...І от 21 січня вже цього року  
(рівно через місяць після сесії) 
у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань з’явився запис про 
реєстрацію нової юридичної осо-
би — Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Газета «Виш-
город» (ТОВ «Газета «Вишго-
род»). 

Далі наводжу відомості із зга-
даного вище реєстру. 

Ідентифікаційний код — 
42763720.

Місцезнаходження юридичної 
особи: 04073, м.Київ, вул. Си-
рецька, будинок 38.

Перелік засновників:
— КРАДОЖОН МАКСИМ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
Адреса засновника: 07301, 

Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, вул. 
Шкільна, буд. 7, розмір внеску до 
статутного фонду: 5500 грн.

— МАКСІМОВ АНДРІЙ АНТО-
НОВИЧ.

Адреса засновника: 07300, 
Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, вул.
Дніпровська, буд. 5, розмір вне-
ску до статутного фонду: 5500 
грн.

— ПОЛІЩУК ІРИНА ПЕТРІВНА.
Адреса засновника: 07301, 

Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, вул. 
Шкільна, буд. 7, розмір внеску до 
статутного фонду: 5500 грн.

РОМАНЮК ВІКТОР ВАЛЕРІЙ-
ОВИЧ.

Адреса засновника: 01032, м. 
Київ, Шевченківський район, вул. 
Льва Толстого, буд. 39, розмір 
внеску до статутного фонду: 
67000 грн.

ТКАЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙ-
ОВИЧ.

Адреса засновника: 07300, 
Київська обл., Вишгородсь-
кий район, місто Вишгород, пр. 
Шкільний, буд. 20, розмір внеску 
до статутного фонду: 5500 грн.

ШМИГОРА ВІКТОРІЯ ВІК-
ТОРІВНА.

Адреса засновника: 07301, 
Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, вул. 
Богдана Хмельницького, буд. 7, 
розмір внеску до статутного фон-
ду: 5500 грн.

ЯКОВЕНКО ВАЛЕНТИНА МИ-

КОЛАЇВНА.
Адреса засновника: 07301, 

Київська обл., Вишгородський 
район, місто Вишгород, вул. 
Богдана Хмельницького, буд. 3, 
розмір внеску до статутного фон-
ду: 5500 грн.

Загалом статутний фонд склав 
100 тис. грн. 

Види діяльності ТОВ «Газета 
«Вишгород»):

— код КВЕД 18.12 Друкування 
іншої продукції;

— код КВЕД 47.91 Роздрібна 
торгівля, що здійснюється фір-
мами поштового замовлення або 
через мережу Інтернет;

— код КВЕД 58.12 Видання 
довідників і каталогів;

— код КВЕД 58.13 Видання га-
зет (основний);

— код КВЕД 58.14 Видання 
журналів і періодичних видань;

— код КВЕД 70.21 Діяльність у 
сфері зв’язків із громадськістю;

— код КВЕД 73.12 Посередни-
цтво в розміщенні реклами в за-
собах масової інформації;

— код КВЕД 73.20 Дослідження 
кон’юнктури ринку та виявлення 
громадської думки.

Відомості про органи управ-
ління юридичної особи: загальні 
збори учасників; директор.

Керівник — ШМИГОРА ВІК-
ТОРІЯ ВІКТОРІВНА з 21.01.2019 
р.

Місцезнаходження реєстрацій-
ної справи: Подільська районна в 
м. Києві державна адміністрація.

Нагадуємо: в КП «Редакція га-
зети «Вишгород» працює 8 осіб: 
В. Ткач, М. Кочелісова, М. Крадо-
жон, А. Максімов, І. Поліщук, В. 
Шмигора, В. Яковенко, Я. Тимо-
шенко (в декретній відпустці). І, 
за законом про роздержавлення 
ЗМІ, кожен із них мав отримати 
рівну частку статутного капіталу 
в 12,5%.

Однак, з них у підприємстві 
ТОВ «Газета «Вишгород», на 
яке, начебто, перетворилося КП 
«Редакція газети «Вишгород» за-
лишилося, як бачите, всього ше-
стеро. Двоє, — М. Кочелісова та 
Я. Тимошенко, — туди чомусь не 
потрапили. 

В той же час, замість них в цьо-
му «перетвореному» підприєм-
стві з’явився такий собі Віктор 
Романюк. 

Причому, саме цей нікому неві-
домий В. Романюк і став основ-
ним засновником підприємства 
з вирішальним засновницьким 
внеском, який значно перевищує 
50% (67%). Тобто — з контроль-
ним пакетом акцій.

Іншими словами  саме В. Рома-
нюк і став основним власником 
ТОВ «Газета «Вишгород». Це 
означає, що саме В. Романюк в 
кінцевому рахунку буде визнача-
ти політику цього товариства, а 
не, наприклад, його директор В. 
Шмигора чи загальні збори тру-
дового колективу.

Фактично, «перетворення» КП 
«Редакція газети «Вишгород» в 
рамках роздержавлення з усіма 
«коврижками» від міської ради, 
визначеними законодавством 
(оренда комунального примі-
щення в центрі міста строком не 
менше, ніж на 15 років з розміром 
орендної плати, встановленої для 
бюджетних організацій, договір 
на висвітлення діяльності місце-
вих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядуван-
ня у друкованому засобі масової 
інформації газеті «Вишгород», 
а також адресна фінансова під-
тримка та надання редакціям 
пріоритетного права на укладен-
ня договорів про висвітлення 
діяльності місцевих органів вико-
навчої влади та органів місцевого 
самоврядування — ст. 12 Закону 
України «Про реформування 
державних і комунальних друко-
ваних засобів масової інформа-
ції») перетворилося у особистий 
подарунок В. Романюку кому-
нального ЗМІ, що 25 років було 
власністю територіальної грома-
ди. Та ще й з наступним утриман-
ням цього приватного видання 
за загальноміський — тобто за 
наш із вами, шановні вишгородці,  
спільний бюджет.

Отже, для того, щоб розібра-
тися навіщо це міській раді і ко-
лективу газети, ми вирішили з’я-
сувати: хто ж він, цей загадковий 
Віктор Валерійович Романюк і що 
його пов’язує з Вишгородом. 

І, уявляєте, з’ясували. Ну, мож-
ливо, не все, але один зв’язок 
знайшли.

Виявляється, 23 листопада 
2018 р. на світ народилося таке 
собі ТОВ «Поліські новини» (іден-
тифікаційний код юридичної осо-
би — 42647749), яке знаходиться 
в селищі міського типу Красятичі 
по вул. Воздвиженській в буд. 10. 
Так от, в цьому ТОВ наш Віктор 
Валерійович Романюк є одноо-
сібним засновником. З розміром 
статутного капіталу в 100 тис. 
грн. 

Види діяльності перераховува-
ти не будемо: вони ті ж самі, що і 
у ТОВ «Газета Вишгород».

Органи управління — загальні 
збори учасників; директор. 

Керівник — Лілія Миколаївна 
Олексій.

Хто не знає, поясню: Лілія Ми-
колаївна Янчук-Олексій (колиш-
ня працівниця Вишгородського 
районного радіо) якийсь час пра-
цювала в прес-службі депутата 
Київської обласної ради Р. Бу-
ковського після чого потрапила 
до прес-служби КОДА, де працює 
по сьогоднішній день. Правда, на 
яких умовах, нам достеменно не 
відомо.   

Ми поцікавилися: в Красятичах 
знаходиться редакція поліської 
районної газети «Новини Поліс-
ся». За адресою вул. Жовтнева, 
81. 

А ТОВ «Поліські новини» за-
реєстровано в Красятичах по в 
буд. 10 зовсім по іншій вулиці —  
Воздвиженській. Цікаво, з якою 
метою? Можливо, ТОВ «Поліські 
новини» теж готується стати пра-
вонаступником «перетвореної» в 
результаті роздержавлення рай-
онної газети? 

Але тоді чому тоді в заснов-
никах цього ТОВ немає, взагалі, 
жодного представника її трудо-
вого колективу? І як це, взагалі, 
узгоджується з чинним законо-
давством? 

Сподіваючись з’ясувати це, ми 
вирішили зателефонували до Л. 
Янчук-Олексій. Можливо, вона 
щось пояснить з цього приводу, 
як директор цього новостворено-
го підприємства?..

В. Борзовець

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок восьма сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

(Продовження 
в наступному номері)
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Мой город...
№1(328), вторник, 26 февраля 2019 г. 8

50-та сесія міськради

На 1,5197 га, кажуть, з’явиться 8 висоток. А от наскільки поверхів — невідомо. 
Це, начебто, знає С. Пінчук, але нікому не каже...

отриманням прибутку).
До речі, хто не пам’ятає, 

це та сама Зофія Григорівна 
Коваленко, про яку наш ав-
тор П. Безземельний писав 
у статті «Матір співробіт-
ниці міськвиконкому Б. 
Масюк та тещу депутата 
Ю. Попова — із земельни-
ми ділянками! А от бать-
ку депутата Д. Корнійчука 
поки що не пощастило...» 
в №2(315) нашої газети від  
16.02. 2018 р.

Нагадаємо: це була безу-
мовно  прониклива й жаліс-
лива стаття про важкі по-
невіряння З. Г. Коваленко, 
тещі депутата міськради від 
«Батьківщини» Ю. Попова.  
Про те, як вона, бідуючи, 
спочатку хотіла отримати 
земельну ділянку між бу-
динками по вул. Дніпровсь-
ка, 3-б та Дніпровська, 3-а, 
але їй цю ділянку не дали, 
а побудували там, якогось 
біса, бювет. Про те, як вона 
взяла себе в руки після 
цієї невдачі, попросила і 
отримала 10 соток в мікро-
районі ГАЕС. Нарешті, про 
те, як отримала ще 10 со-
ток під ОСГ поряд з 0,10 га 
Наталії Богданівни Масюк. 
Неподалік від крайньої 
100-квартирної дев’ятипо-
верхівкою «Французького 
бульвару» по вул. Шолу-
денка. Де, як, спрогнозував 
наш автор, мабуть, «ста-
ренькі збираються вирощу-
вати там щось їстивне». 

І от тепер з’ясовується, 
що ніяких огірочків-помі-
дорчиків Зофія Григорівна 
вирощувати на своїх 10 сот-
ках не збирається. А  буде 
їх використовувати  для 
будівництва та обслугову-
вання будівель ринкової ін-
фраструктури (адміністра-
тивних будинків, офісних 
приміщень та інших бу-
дівель громадської забу-
дови, які використовуються 
для здійснення підприєм-

М. Калінкін, ДБК «Партнер» і ТОВ «Ніка» ЛТД передають 
місту інженерні мережі і знищені дороги. У ТОВ «Авто-Лайн»
забирають земельну ділянку. А ТОВ «Екопроект-2000» 
порадує нас новим житловим комплексом...

(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 4-5)

ницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням 
прибутку). Іншими словами 
— піде на старості років на-
повненим ризику й пригод 
шляхом підприємницької 
діяльності. Ну, що ж, як ка-
жуть в народі, Бог і діти їй 
в поміч...  

На Горі з’явиться 
ще 8 багатоповерхівок 
Ну, і, нарешті, пропо-

нується ще раз спроб-
увати затвердити про-
ект землеустрою щодо 
відведення 1,5197 га 
(кадастровий номер 
21810100:01:221:0102), 
знову ж, таки, зі зміною 
цільового призначення. З 
«для розміщення та екс-
плуатації основних, підсоб-
них і допоміжних будівель 
та споруд підприємств пе-
реробної, машинобудівної 
та іншої промисловості» на 
«для будівництва і обслуго-
вування багатоквартирного 
житлового будинку» ТОВ 
«Екопроект-2000». 

На вул. Ватутіна, 100. 
Втім, нагадаємо про що 

саме йдеться із самого 
початку. На 42 сесії, яка 
відбулася 31 липня мину-
лого року депутати нада-
ли дозвіл ТОВ «ЕКОПРО-
ЕКТ–2000» на розробку 
проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призна-
чення орендованої цим 
підприємством земельної 
ділянки. Площею 1,5197 га 
по вул. Ватутіна, 100. 

Навіщо орендарі вирі-
шили змінити цільове при-
значення ділянки було 
ясно з проекту рішення, 
де чорним по білому  вка-
зано: «з «для розміщення 
та експлуатації основ-
них, підсобних і допоміж-
них будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості» (код згід-
но ЦВКПЗ — 11.02) на «для 
будівництва і обслугову-
вання багатоквартирного 

У п’ятницю, 1 березня
 о 18.00 у Вишгороді 

в БК «Енергетик» 
відбудеться зустріч 

із народним депутатом 
України 

Віктором Чумаком. 
Запрошуємо всіх 

бажаючих

житлового будинку» (код 
згідно ЦВКПЗ — 02.03)». 

Іншими словами, мова 
йшла про те, що хтось на 
цих півтора гектарах вирі-
шив побудувати чергову 
висотку. Причому, не одну, 
а декілька. Цілий житло-
вий комплекс. Депутатська 
більшість без всяких за-
йвих питань, — хто саме 
хоче виступити забудов-
ником, що саме хоче бу-
дувати, скільки будинків, 
якої висотності, на скільки 
квартир і т. ін., — як завжди, 
проголосувала за цей про-
ект рішення. Нагадуємо, 
«за» тоді підняли руки О. 
Баланюк, С. Жадан, О. 
Клавдієнко, Д. Корній-
чук, В. Костюченко, М. 
Кравченко,  О. Кучмій, В. 
Лісогоро, О. Лісогор, М. 
Мельник, М. Підвисоць-
кий, С. Пінчук Ю. Попов 
О. Ростовський Б. Руде-
нок В. Сардак, В. Шубка, 
А. Шока А. Тютюнник, Б. 
Матко.

Зацікавлені особи дуже 
швидко оформили необ-
хідні документи і проект рі-
шення щодо затвердження 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки, цільове призна-
чення якої змінюється ТОВ 
ЕКОПРОЕКТ-2000 було ви-
несено на 47 сесію міськра-
ди 9 листопада 2018 р. 

Однак, необхідної кіль-
кості голосів тоді не знай-
шлося. Однак, тоді щось не 
склалося. Можливо, скла-
деться на цій сесії, бо дуже 
вже багато в її порядку ден-
ному земельних питань, які 
зачіпають інтереси самих 
різних депутатів. А в нас же 
так: проголосуєш за моє, то 
й я проголосую за твоє...

І от, цей проект виносить-
ся на сесію знову. І знову 
ж, таки, залишаються ак-
туальними питання, які ми 
вже задавали керівництву 
міста і на які так і не отри-
мали відповіді.

Хто із забудовників, все 
таки, придбав цю ділянку, 
— дійсно голова комісії з 
питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку С. Пінчук 
чи хтось інший?

Чому переважна біль-
шість депутатів і представ-
ників громадськості навіть 
не уявляє собі як саме буде 
виглядати новий житловий 
комлекс? Це питання осо-
бливо важливе, зважаючи 
на виключне місце, де він 
буде розташований. Адже 
цей комплекс буде видно, 
практично, з будь-якої точ-
ки міста. 

Чому члени «земельної» 
комісії, розглядаючи цей 
проект рішення, не запро-
сили на засідання комісії 
С. Пінчука, якщо, все-таки, 
він є забудовником? Хай би 
показав, хоча б, ескізний 
проект забудови, розповів 
які саме об’єкти соцкульт-
побуту тут будуть побудо-
вані, де саме будуть розта-
шовані стоянки для автівок 
мешканців, куди саме   бу-
дуть спрямовуватися відхо-
ди життєдіяльності. Втім, 
С. Пінчук, якби він був на 
своєму місці, і сам мав би 
прийти на засідання комісії 
і все це розповісти. 

Однак, цього не зробив.
Чому? Відповідь проста.
Тому, що він не просто 

не на своєму місті. Він, по 
великому рахунку, як і біль-
шість міських депутатів 
— злочинець. Тому, що не 
може бути голова комісії з 
питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку міської 
ради основним забудов-
ником міста. Це — явний 
і неприкритий конфлікт ін-
тересів. А С. Пінчук якраз 
і є таким забудовником. 
Просто порахуйте, шановні 
читачі, кількість багатопо-
верхівок, які вже побудував 
і збирається побудувати С. 
Пінчук у Вишгороді. І тоді 
вам стане ясно, для чого 
він подався у міські депу-
тати і з якою метою зайняв 
крісло саме голови  «бу-
дівельної» комісії. 

Зовсім не для того, щоб 
турбуватися про зовнішній 
вигляд, архітектурну при-
вабливість, красу нашого 
древнього міста і комфорт 
вишгородців. А зовсім для 
іншого. Для того, щоб мати 
можливість практично без-
контрольно і без всякої кон-
куренції розвивати власний 
бізнес. Часто — на шкоду 
інтересам громади.

Втім, як і більшість інших 
депутатів.     

В. Борзовець

Наш Вишгород поделился(ась) публикацией.
22 февраля в 00:55

Facebook

Есть и такое мнение

Оголошення

Ольга Філюк
21 февраля в 22:44
У Вишгороді пам’ятник Небесні Сотні.....
Дуже сильно перепрошую, але вже як маєш те критичне мислення, то його 

вже нікуди не діти. 
Повне розчарування та асоціації з «двоголовим орлом»....
Крім суму та відчуття якоїсь «відбувайлівки» в мене цей пам’ятник ніяких 

почуттів не викликає......
Людина, яка мала робити проєкт мала би відчувати душею.....
5 років збиралися і отаке..... 
шок.....


