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Вітаємо!35-та сесія міськради

(Продовження 
на стор. 6)

Матір співробітниці міськвиконкому Б. Масюк 
та тещу депутата Ю. Попова — із земельними
ділянками! А от батьку депутата Д. Корнійчука
поки що не пощастило...

30 січня 2018 р. відбулася 35-та сесія міської ради 
з наступним порядком денним:

1. Про заслуховування звіту міського голови про 
діяльність виконавчих органів міськради за 2017 р. 
(прийнято).

2. Про звіт секретаря ради та затвердження плану 
роботи міськради на 2018 р. (прийнято).

3. Про затвердження структури виконавчих ор-
ганів ради, загальної чисельності апарату виконкому 
міськради (прийнято).

4. Про прийняття у комунальну власність міськра-
ди ліній електропередач (ЛЕП) (прийнято).

5. Про затвердження змін до комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд... для провадження 
підприємницької діяльності (прийнято).

6. Про продаж земельної ділянки ФОП Івасько Я. 
М. (прийнято).

7. Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки, укладеного з ТОВ «Бінат ЛТД» (відхилено). 

8. Про внесення змін до договору оренди земель-
ної ділянки (ТОВ «НЕВІРОС») (відхилено).

9-11. Про внесення змін до рішень міськради 
№28/21 від 30.08.2017 р.; №24/50 від 30.05.2017 р.; 
№24/21 від 30.05.2017 р. (відхилено).

12-15. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Власко Н. М., Корнійчуку Ю. К., Олексій-
чук М. Ф., Сухоцькому Ю. О. (відхилено).

16. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам (Заєць Л.Л., Клюско В.Л., Нікі-
тенко Т. О., Макаренко С. Ж., Коваль А. А., Бачинсь-
кий Є. О.) (відхилено).

17. Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність Поварчук О.С., Поварчук С. М., Поварчук 
В.М., Іллюші М.Г., Саєнку Р. О., Саєнку Є.О., Нагород-
ному В. Є. (прийнято).

18. Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність Добрашу Ф. М., Добрашу О. Ф.) (прийнято).

19-28. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність: гр. Бобренко О. Ф. (прийнято); Гнатку В. 
П. (прийнято); Гриценку В. Є. (відхилено); Ільєнчен-
ко Т. Г., Косятовій Н. О., Маційчук Т. В., Онопрієнку А. 
В. (прийнято); Оржаховському В. В. (0,25 га), Оржа-
ховському В. В. (0,63 га), Півню І. В. (відхилено). 

29. Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки у по-
стійне користування ОСББ «ОЛЬЖИН ГРАД» (прий-
нято).

30-31. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Раскоші К. В., Римарєвій А. О. (прийня-
то).

32-33. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду: ФОП Давиденку А.Д. та ФОП Панченку А.М.; 
ФОП Фещенко Н.З. (відхилено).

34-35. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність: гр. Худолій Н. О. (прийнято), Шкільній Л. 
Б. (відхилено).

(Продовження на 2-й стор.

О. Момот «відзвітував»
перед депутатами: це, 
був звіт, навіть, не рівня
начальника ЖЕКу. 
Хіба що — заступника...
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Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки у влас-
ність гр. Масюк Н. Б.

З недавніх пір, прислухавшись до думки багатьох 
наших толерантних читачів, які постійно закликали 
нас бачити навкруги більше доброго, ніж поганого, 
ми, практично, перестали критикувати представників 
нашої влади на всіх рівнях. А, натомість, заходилися  
їх вітати, хоч і з маленькими, але перемогами.   

Так, аж два останніх минулорічних номери нашої 
газети ми присвятили поздоровленню керуючої 
справами міськвиконкому, члена виконкому Н. Васи-
ленко, провідного спеціаліста апарату міськвикон-
кому (держзакупівлі) Л. Крадожон, спеціаліста-зем-
левпорядника апарату міськвиконкому Б. Масюк, 
начальника фінансово-бухгалтерського відділу, чле-
на виконкому І. Мірієвського. З тим, що їх родичі ще 
рік тому отримали квартири. Але їх з цією радісною 
подією ніхто, включаючи міського голову О. Момота, 
не поздоровив. І лише ми, хоча і трохи запізно, але 
привітали. Незважаючи на те, що квартири були от-
римані в тимчасове користування.

У цьому році ми виріши-
ли продовжити добру тра-
дицію поздоровлень пред-
ставників нашої влади з їх 
трудовими успіхами на ниві 
беззавітного служіння лю-
дям. І, уважно вивчивши з 

цією метою рішення остан-
ньої, 35-ї сесії міської ради, 
знайшли серед них аж два 
приводи для цього. По-пер-
ше — проект рішення «Про 
затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення 
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Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки у влас-
ність гр. Коваленко З. Г.

земельної ділянки у влас-
ність гр. Коваленко З. Г.» 
(№50). По-друге — проект 
рішення під назвою «Про 
затвердження проекту 
землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки у 
власність гр. Масюк Н. Б.» 
(№52).

Справа у тому, що Зо-
фія Григорівна Коваленко 
— це мама дружини депу-
тата міської ради Ю. По-
пова Тетяни Попової. Або 
— його теща. Саме тому 
перед голосуванням Ю. 
Попов зробив заяву, що, 
оскільки вбачає в цьому 
проекті конфлікт інтересів, 
брати участь в голосуванні 
не буде. І, дійсно, як бачи-
те, участі в голосуванні не 
взяв. 

Однак друзі і соратники 
Ю. Попова, як по партії, 
так і по міській раді, в біді 

товариша не залишили. І, 
незважаючи на цей самий 
конфлікт інтересів, дружно 
проект рішення підтрима-
ли. Аж 22-ма голосами.  

Так само 22-ма голоса-
ми підтримали депутати і 
матір Бодани Масюк На-
талію Богданівну Масюк.
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З. Коваленко

Н. Масюк
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Труханова отпустили на поруки

М. Саакашвили: 
«В Европе я буду
требовать, 
чтобы украинских
коррупционеров
внесли 
в специальные
списки»

Третий президент Грузии 
Михаил Саакашвили заявил, 
что впервые за долгое время 
у него появился настоящий 
документ, подтверждающий 
личность. Об этом он заявил в 
прямом эфире политического 
ток-шоу «Украинский формат» 
на телеканале NEWSONE.

«Я приехал в Нидерланды, 
потому что я отказался искать 
политическое убежище где-ни-
будь в Евросоюзе, а легальный 
способ, кроме того, чтобы про-
сить политическое убежище в ка-
кой-нибудь стране в Европе, это 
то, что у меня уже есть в Нидер-
ландах. Я прилетел, и сразу же 
мне выдали удостоверение лич-
ности — впервые за много меся-
цев у меня появился настоящий 
документ, потому что в Украине у 
меня была какая-то бумага, кото-
рую все время отменяли, по кото-
рой я не мог даже взять билет на 
поезд или самолет. И мне выда-
ли разрешение на работу полно-
масштабное — я могу находится 
на всей территории Евросоюза, 
спокойно передвигаться», —  
рассказал М. Саакашвили.

Он подчеркнул, что это не зна-
чит, что он не будет пытаться 
восстановить свое украинское 
гражданство.

«Не моя стихия — на велоси-
педе кататься по Амстердаму. Я 
буду требовать, чтобы украин-
ских коррупционеров внесли в 
специальные списки, заблокиро-
вали их счета», — заявил М. Са-
акашвили.

Суд отпустил его на поруки народного депутата от «Блока 
Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

«Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в 
виде личной поруки. Определить поручителем народного де-
путата Верховной Рады Голубова Дмитрия», — заявил судья, 
сообщает УНИАН.

Также судья обязал отпустить Труханова в зале суда.
Ранее на входе в здание суда 

произошли столкновения меж-
ду представителями полиции и 
«Национального корпуса». Один 
из активистов выстрелил в пра-
воохранителя. Стрелявший был 
задержан.

Напомним, 13 февраля в НАБУ 
подтвердили объявление подо-
зрения Труханову и 3 чиновни-
кам мэрии Одессы по статье о 
присвоении имущества.

Специализированная антикор-
рупционная прокуратура про-
сит суд арестовать Труханова с 
альтернативой залога в сумме 
50 млн гривен. 14 февраля Тру-
ханова задержали в столичном 
аэропорту «Борисполь». Также 
в «Борисполе» задержали заме-
стителя мэра Павла Вугельмана.

Труханов отсутствовал в Одес-
се более 1,5 месяца — с 26 де-
кабря 2017 года, когда началась 

его очередной отпуск.
Это связывали с активизацией 

работы НАБУ по делу о покупке 
помещений завода «Краян» по 
завышенным ценам под нужды 
городской власти.

По мнению следствия, размер 
ущерба, причиненного государ-
ству в результате преступной 
схемы — 185 млн гривен.

Саша Боровик (Facebook):
«Интересно наблюдать кто предлагает взять 

Труханова на поруки. Представители БПП и Оп-
позиционного Блока. 

То что было очевидно раньше становится яв-
ным — разниц между этими бригадами нет. Они 
могут сориться, но когда дело пахнет тюрь-
мой они ложатся костьми чтоб защитить друг 
друга, а главное систему. А система такова, 
что государства практически нет. Есть кар-
тельные соглашения между разными группами 
и синдикатами. Эти соглашения носят эконо-
мический и политический характер. В народе их 
называют «договорняками». Они касаются как 
выборов, так и раздела сфер влияния и защиты 
от правосудия. Частью этой системы является 
и карманная евро-оппозиция, которая разбрелась 
по всем этим проектам и служит для отвода 

пара из общества. А пост-коммунистическое об-
щество, прошедшее через все мытарства 90-х и 
00, не знает больше что такое «государство», 
«оппозиция», «свободная медиа» и «обществен-
ный договор». Многих охватывает Стокгольм-
ский синдром, в котором они отдаются своим 
хозяевам.

Суд над Трухановым — это вызов обществу. 
Я верю в презумпцию невиновности. Но я тоже 
верю, что государство — в котором такие как 
Труханов остаются на свободе, за них вступа-
ются такие как Голубов и Скорик, и они вместе 
возглавляют города, издают законы и руководят 
государством — не может существовать долго. 
Скорее всего такое государство просто распа-
дётся и появятся другое государство или другие 
системы, которые имеют больше экономическо-
го и простого человеческого смысла.

Кабмин уволил 
соратника 
Саакашвили 
с должности 
замминистра 
юстиции

Кабинет министров уволил 
заместителя министра юсти-
ции Гию Гецадзе по собствен-
ному желанию.

Как передает БизнесЦензор, 
соответствующее распоряже-
ние №93 от 14 февраля обна-
родовано на официальном 
правительственном портале. 

Гецадзе был назначен на ука-
занную данную должность в фев-
рале 2015 года, в должности зам-
министра он отвечал за борьбу с 
коррупцией и международные 
связи.

После «Революции роз» 2003 
г. Гецадзе был назначен первым 
замминистра юстиции Грузии, до 
2006 г. занимал другие госдолж-
ности, после чего занимался биз-
несом и был советником прези-
дента страны М. Саакашвили. 

ДБК-4 відновило будівництво четвертого
будинку. Вишгородці вийшли на протест 

Ми протестуємо — вони будують...

12 лютого у Вишгороді відбулася громадська акція протесту 
проти будівництва по вул. Кургузова 11-А четвертого будинку, 
яке, на думку організаторів з числа депутатів міської ради С. 
Жадана та А. Тютюнника, місцевих активістів, а, також, жителів 
СТ «Енергетик» відбувається з порушеннями числених бу-
дівельних норм.

Ми вже неодноразово писали 
про це будівництво, підкреслю-
ючи, що формально будівельни-
ки нічого не порушують, оскіль-
ки мають і відповідні, офіційно 
отримані містобудівні умови та 
обмеження, і виданий на цій під-
ставі дозвіл на будівництво. 
А порушення, про які йдеть-
ся, були, фактично, узаконені 

містобудівними умовами та об-
меженнями. Виданими, до речі, 
колишнім начальником відділу 
містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господар-
ства і розвитку інфраструктури 
Вишгородської РДА Дмитром Ли-
ковим 29.06.2016 р.

І єдиний шлях припинити будів-
ництво, про яке йдеться — ска-

сувати видані ним «Містобудівні 
умови та обмеження забудови 
земельної ділянки», 

Однак, сьогодні Д. Ликов ви-
конує обов’язки директора де-
партаменту містобудування та 
архітектури Київської облдер-
жадміністрації. Та й, наскільки 
нам відомо, подібного позову не 
подавала ні Вишгородська міська 
рада, ні будь-які фізичні особи.

Отже, проводити акції, звичай-
но, можна. Та чи прислухаєть-
ся до людей, наприклад, ДАБІ 
України? Дуже сумніваємося...

Наш кор. 

5 лютого ц. р. начальник 
поліції Київщини Д. Ценов 
представив особовому складу 
заступника начальника ГУНП в 
Київській області  полковника 
поліції Павла Панфьорова. 

До цього призначення П. Пан-
фьоров протягом кількох років 
очолював Вишгородський відділ 
поліції.

Новим начальником Вишгород-
ського відділу поліції став підпол-
ковник поліції Олександр Дудник.

Керівником Кагарлицького від-
ділення поліції призначено пол-
ковника поліції Ігора Небабу.

Нові призначення
в поліції Київщини

Сліпа ФемідаТак і живемо... Моя поліція...

Гроші
В Минсоцполитики 
сообщили, 
как пройдут 
два этапа 
монетизации 
субсидий 
на оплату ЖКХ

Чиновники Минсоцполитики 
и представители ОСМД выра-
ботали двухэтапный алгоритм 
введения монетизации льгот 
и субсидий гражданам, про-
живающих в объединениях 
совладельцев многоквартир-
ных домов.

Об этом договорено на встрече 
министра соцполитики Андрея 
Ревы с представителями ОСМД 
из разных городов Украины, ко-
торая состоялась 14 февраля,  
сообщает Минсоцполитики.

Первый этап должен быть пе-
реходным. Предусмотрено, что 
монетизация льгот и субсидий 
на все виды взносов в ОСМД, 
которые охвачены действующей 
системой социальной защиты, 
вводится, начиная с начислений 
таких взносов, с января 2018 
года.

«Начиная с начислений за ян-
варь 2018 года, ОСМД насчи-
тывают совладельцам взносы в 
полном размере (без уменьше-
ния их на сумму льгот и жилищ-
ных субсидий). 

Местные органы соцзащи-
ты населения при поступлении 
средств соответствующей суб-
венции из Госбюджета перечис-
ляют суммы льгот и жилищных 
субсидий гражданам-получате-
лям льгот и жилищных субсидий 
на текущие счета ОСМД и одно-
временно присылают ОСМД ре-
естры граждан, за которых пе-
речислены льготы и субсидии, с 
указанием сумм за каждого граж-
данина. 

ОСМД относят такие средства 
в счет уплаты гражданином со-
ответствующих взносов и умень-
шают ему начисления в последу-
ющих периодах», — говорится в 
недавно опубликованном сооб-
щении.

В то же время, вторым этапом 
должен быть выпуск специаль-
ных банковских карточек, на ко-
торые будут зачисляться льготы 
и жилищные субсидии в денеж-
ном виде. 

Дата выпуска таких «социаль-
ных карточек» будет определена 
дополнительно.

Отметим, что монетизация суб-
сидий может провалиться из-за 
решений Минфина.Фото С. Рудича
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(Продовження на стор. 4-5)

35-та сесія міськради
Мой город...

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

О. Момот «відзвітував»перед депутатами: 
це був звіт, навіть, не рівня начальника ЖЕКу. 
Хіба що — заступника. Або, навіть, майстра...

36. Про надання дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки в оренду ПАТ 
«Гідромеханізація» (прийнято).

37-40. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Луцьку Л.О., 
Старосельському Е. А. та гр. Старо-
сельській М. П., Бойку В. Г., Дякіній Н. 
П. (прийнято). 

41. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки цільове призначення якої змі-
нюється гр. Штанька О.А. (прийнято).

42. Про затвердження проекту із зем-
леустрою ТОВ «Будпром» (прийнято з 
другої спроби).

43. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельних 
ділянок, цільове призначення яких 
змінюється ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТФОНД «НОРІС» 
(прийнято).

44-49. Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки цільове призначення якої 
змінюється гр. Калінкіна М. М. 0,2526, 
0,0952, 0,0750, 0,1000, 0,0840, 0,1000 га 
(відхилено).

50-56. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність: гр. Коваленко З. Г., 
Ланчаку М. Ю., Масюк Н. Б., Машевсь-
кому Ю. О., Мигашку М. М., Орловій І. В., 
Павлюк Л. В. (прийнято).

57. Про затвердження проекту із зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування ОСББ 
«ВІКТОРІЯ 2010» (прийнято).

58-59. Про затвердження проекту із 
землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок у власність Підлісному 
О.П., Скопиченко С. В. (відхилено).

60. Про затвердження техдокумента-
ції із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі гр. Тка-
чук Г.О. (прийнято).

61-62. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Хоменко С.Л., 
Яковенку М. В. (прийнято).

63. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки у спільну часткову власність 
гр. Яковенку В. В. та гр. Яковенку М. В. 
(прийнято). 

Ще три проекти були внесені на сесії 
і підтримані:

64. Про прийняття у комунальну 
власність об’єктів інженерної інфра-
структури.

65. Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Соко-
ловій Г.П.

66. Про надання згоди територіальній 
громаді м. Вишгорода на одержання 
права власності на земельну ділянку.

ОТЖЕ, «ЗВІТ» 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ...

Почалася сесія із знаменної події: звіту 
міського голови перед міськими депутата-
ми. Такі звіти, згідно ч. 6 ст. 42  («Повнова-
ження міського голови») Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
міський голова має робити щорічно. Од-
нак, наскільки мені відомо, цей звіт за два 
роки діяльності О. Момота був першим.

Однак, у згаданої статті 42 цього Зако-
ну України є ще й ч. 7. У якій зазначено 
(цитую):

«Головним моментом, на якому я хотів би зупи-
нитися, це, звичайно, будівництво двох додаткових 
корпусів до дитячих садочків..., на сьогоднішній 
день... будівництво йде з випередженням плану, по 
плану здачі цих будівництв 1 вересня цього року, і 
розпочато будівництво корпусів нового дитячого 
садочку на провулку Шевченка. Також іде з неве-
личким, але випередженням плану, були там певні 
проблеми з дощовою каналізацією, це оперативно 
вирішено, вже підготовлена подушка, роботи три-
вають перспективно... Також розроблено проект під 
будівництво школи на 7800 кв. метрів. Це за розміра-
ми як школа «Сузір’я». Фінансування розпочнеться в 
цьомк році. Часто запитують як буде фінансуватися 
будівництво дитячого садка по пров. Шевченка. Все 
фінансування розбито помісячно, є певний порядок 
виконання робіт, скільки має вкладатися в фунда-
мент, скільки... ну, це вже технічні такі моменти, на 
цей рік попередньо закладена сума це 20 мільйонів, 
в плані 28 мільйонів, це при перевиконанні бюджету, 
і вже 19 рік, це, здається, до травня чи до червня 
місяця  там ще 40 мільйонів...

По комуналці, по проведених роботах... Розпочне-
мо з робіт по шиферних покрівель проведені роботи 
по Хмельницького, 3 (я площі в квадратних метрах 
не буду зачитувати), Симоненка 5, 7, пр. Мазепи 3, 
Грушевського 7, частково в тому році, в цьому бу-
демо завершувати, рулонні покрівлі: Шкільна 7, Си-
моненка 4-а, Шолуденка, 5, Грушевського 8, Мазепи 
1, 5, там конек, парапети, снігоутримуючі огорожі і 
т. ін., рпоточні ремонти покрівель та зливостоки по 
будинках: Київська 4, 9, 12, Шолуденка 3, 5, 6, 6-Г, 
7, 8, Симоненка 2, 7, Кургузова, 11-а, Грушевського 
5, 6, 7, пр. Мазепи 5, 7, 13/9, Дніпровська 2, 9, 11, 
Хмельницького 1, 3, 4, 5, 7,.Також проведено ремонт 
покрівель в дитячих закладах «Ластівка», «Сонеч-
ко», школа «Сузір’я», студія «Джерело», садочок 
«Золотий ключик» проведено заміну вікон на енер-
гоефективні металопластикові. Проведено  ремонт 
каналізаційних мереж в будинках Київська 5, 8, 11, 
12, Шолуденка 3, 5, 6, 6-Г, 8, Симоненка 2, 4-а, Кур-
гузова, 3-Б, 4, 6, 11, 11-Г, Грушевського 4, 5, Мазепи 
6, 12, 13/9, Дніпровська 1, 2, 3, 3-а, 4, 9, Лугова 3, 
Набережна 2, Шкільна 7...» 

«2017-ий рік минув під знаком прийняття компромісних рішень і за-
кріплення позитивних тенденцій розвитку міста. Ми ставили за мету 
максимально реалізувати інтереси нашої громади. Що було зроблено 
— ви бачите на вулицях, у дитячих садках, на дитячих і спортивних 
майданчиках!

Варто зазначити, що міська рада, її виконавчий комітет та всі струк-
турні підрозділи працювали стабільно і послідовно, забезпечуючи ро-
звиток міста за пріоритетними напрямками.

Для того, аби все працювало як єдиний механізм, треба було, в першу 
чергу, забезпечити виконання міського бюджету, бо він — основа, від якої 
залежить благополуччя міста. Завдяки проведенню ефективної бюджетної 
політики нам вдалося перевиконати планові надходження до міської казни 
на 1 622 997,91 грн, що дало змогу спрямувати додатковий фінансовий ре-
сурс на вирішення першочергових проблем.

Серед основних здобутків та результатів нашої діяльності у 2017 році був 
початок будівництва нового дитячого садочка по вул. Шкільній. У наступному 
році на продовження його будівництва заплановано виділити кошти у сумі 20 
000 000 грн.

Також було розпочато будівництво нових корпусів у дитячих садках «Ла-
стівка» і «Чебурашка». Більше того, за цей період ми отримали позитивну 
експертизу на проект будівництва додаткового навчального корпусу школи 
«Сузір’я». Тому для нас нинішній 2018 рік — це не лише пуск дошкільних 
об’єктів, але і рік прориву по нових школах, які не будувалися у Вишгороді 
більше 30 років.

СФЕРА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Проведені наступні роботи:
Ремонт шиферних покрівель будинків на вул. Хмельницького, 3 (405 м/п 

водостічної системи, коньок, парапет); Симоненка, 5 (вся покрівля), Симо-
ненка, 7 (вся покрівля з водостічною системою), Симоненка, 3 частково; пр. 
Мазепи, 3 (вся покрівля); Грушевського, 7 частково.

Проведено ремонт рулонних покрівель будинків по вул. Шкільній, 7 (240 
м2); Симоненка, 4-а (800 м2); Шолуденка, 5 (173 м2 балконних козирків); 
Грушевського, 8 (890 м2); пр. Мазепи, 1, 5 (примикання, коньок, парапет,

снігоутримуюча огорожа); поточний ремонт покрівель та зливостоків у бу-
динках по вул. Київській, 4, 9, 12; Шолуденка, 3, 5, 6, 6-г, 7, 8; Симоненка, 2, 
7; Кургузова, 11-а; Грушевського, 5, 6, 7; пр. Мазепи, 5, 7, 13/9; Дніпровській, 
2, 9,11; Хмельницького, 1, 3, 4, 5, 7.

Також проведено ремонт покрівлі у дитячих закладах міста — ДНЗ «Ла-
стівка», ДНЗ «Сонечко», а також у школі «Сузір’я», ЦТ «Джерело». У ДНЗ 
«Золотий ключик» проведено заміну вікон на металопластикові.

Проведено ремонт каналізаційних мереж у будинках на вул. Київській, 5, 
8, 11, 20; Шолуденка, 3, 5, 6, 6-г, 8; Симоненка, 2, 4-а; Кургузова, 3-б, 4, 6, 11, 
11-а; Грушевського, 4, 5; пр. Мазепи, 6, 12, 13/9; Дніпровській, 1, 2, 3, 3-а, 4, 
9; Луговій, 3; Набережній, 2; Шкільній, 7...»

«7. Сільський, селищний, міський го-
лова не рідше одного разу на рік звітує 
про свою роботу перед територіаль-
ною громадою на відкритій зустрічі з 
громадянами...». 

Пряму норму закону про обов’язковий 
щорічний звіт про свою роботу перед те-
риторіальною громадою на відкритій зу-
стрічі з громадянами О. Момот протягом 
двох років не виконував і, як я розумію, й 
далі збирається ігнорувати. Чому — зро-
зуміло: бо дуже боїться, що громадяни на 
відкритій зустрічі зададуть йому занад-
то багато незручних запитань. В першу 
чергу — щодо хаотичної, безсистемної і 
абсолютно безконтрольної з боку міської 
ради загалом і міського голови зокрема 
забудови міста багатоповерхівками. Яка, 
практично, знищила місто і от-от призве-
де до колапсу його життєдіяльності через 
відсутність розвитку відповідної інженер-
но-соціальної інфраструктури. 

А ще — запитання про паралельне за-
харащення міста МАФами для близького 
оточення мера, які ще більше спотворю-
ють вигляд міста, зате гарантують йому 
підтримку при голосуваннях як на сесіях 
міської ради, так і на засіданням міськви-
конкому. 

Ну, і, звичайно, запитання щодо щедрої 
роздачі «потрібним» людям землі на тери-
торії міської ради. 

Тим паче, що на обіцянках вирішити 
саме ці, найболючіші проблеми О. Момот 
і побудував в 2015 р. свою виборчу про-
граму. 

Тепер — з приводу власне звіту перед 
депутатами міськради, який, нарешті, від-
бувся на цій сесії.  

По-перше, це не був звіт міського го-
лови. Це, як ми зазначили в заголовку 
до цього матеріалу, не був, навіть, звіт 
начальника ЖЕКу. Ну, чи як у нас нази-
вається ця «контора» КП «Управляюча 
компанія» ВМР. Знаєте чому? Тому, що 
хороший начальник ЖЕКу (чи КП «УК» 
ВМР по-вишгородськи) розповів би депу-
татам не про кількість відремонтованих 
дахів чи каналізаційних мереж, а про пер-
спективи розвитку підприємства. Про те, 
що він робить для того, щоб підприємство 
працювало на людей, а не просто для того 
«щоб утримувати штат» та «платити йому 
зарплату». Бо про кількість замінених 
лампочок та пофарбованих під’їздів може 
розповісти і заступник начальника ЖЕКу, 
а то й майстер. 

О. Момот словом не обмовився про ре-
формування чи перспективи розвитку не 
те що ЖЕКу (КП «УК» ВМР), а й жодного 
іншого комунального підприємства чи за-
кладу. Тим паче, навіть не заїкнувся про 
перспективи розвитку міста загалом. Ні в 
плані його забудови багатоповерхівками, 
ні в плані розвитку соціально-інженерної 
інфраструктури, ні  в плані розвитку про-
мисловості, ні в плані розвитку туризму. 
Натомість, півгодини, наче майстер ЖЕКу 
перераховував адреси будинків, де був 
замінений шифер на даху, відремонтова-
но відмостки чи прочищена каналізація, 
встановлено декоративну огорожу, мета-

леві перила, лавочки та зрізано дерева. 
Причому, як перераховував: скоромов-

кою, запинаючись, та постійно відволіка-
ючись на зауваження до авторів тих чи ін-
ших «шматків» свого «звіту». Відеозапис 
цієї видатної «промови» варто подивитись 
на сторінці нашої газети у Facebook. Од-
разу видно, що міський голова до свого 
«звіту» не те, що не підготувався, а, на-
віть, його не прочитав. Чесно кажучи, осо-
бисто мені було вкрай соромно спостері-
гати за цим дійством. Соромно за міського 
голову та його неповагу і до депутатів, і до 
своїх виборців. Соромно за депутатів, які  
терпляче все це слухали, сприймаючи як 
належне.

Втім, одразу після закінчення «звіту» 
В. Виговський абсолютно справедливо 
зауважив, що він на місці О. Момота, за 
основу для свого звіту взяв би передви-
борчу програму. Що міському голові дуже 
не сподобалося і він відповів,  що «...у нас 
зараз виборча програма чи що? Я звітую 
по фактично виконаній роботі!». Але по-
тім, все ж, додав, що «мені ніколи не було 
соромно визнати те, що певні пункти в 
програмі реалізувати я не можу...». Але як 
приклад навів, чомусь, не хаотичну забу-
дову міста, не захаращення його «кумівсь-
ко-депутатськими МАФами і не цинічний 
дерибан міської землі, а те, що не зміг ор-
ганізувати нормальне транспортне сполу-
чення з Києвом. Звичайно ж, з об’єктивних 
причин — бо «потрібно ж свій автопарк і 
ми над цим працюємо».   

Початок звіту міського голови: зліва — реальний, на сесії (розшифровка відеозапису), справа —
«причесаний» та «облагороджений» комунальними журналістами (газета «Вишгород», №6(11265)
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Депутати НФ у ВР України після того, як 7 листопада 2017 р. 
було провалене голосування за відствку А. Авакова

О. Момот «відзвітував» перед 
не рівня начальника ЖЕКу. Хіба що —

35-та сесія міськради

На зауваження О. Ростовського 
щодо вітсутності в звіті «бачення 
розвитку міста, концептуально», 
О. Момот відповів: «На це пи-
тання ми разом з вами відповімо 
в лютому місяці, коли тут буде 
розвішено Генеральний план ро-
звитку міста...». Тим самим під-
твердивши, що в частині дема-
гогічних «з’їздів» замість прямих 
відповідей на питання він просто 
неперевершений майстер.

Втім, далі О. Момоту стало 
дещо складніше, оскільки наступ-
ні критики його «звіту» виявили-
ся не такими толерантними, як 
В. Виговський і О. Ростовський. 
Саме тому ми наводимо висту-
пи В. Парчук та О. Семенова (з 
репліками О. Момота), та інших 
промовців, практично, дослівно, 
з незначними скороченнями.

 В. Парчук: Олексій Вікторович, 
я хочу сказати щодо рішень вико-
навчого комітету, який ви очолює-
те. І, також, скоригувати ваш звіт 
з вашою передвиборчою програ-
мою, поставити питання. Було 
прийнято дуже багато рішень не-
законних, я вважаю, виконкомом 
щодо хаотичної забудови багато-
поверхівками нашого міста. Ви в 
своїй програмі писали, першим 
номером стояло: боротьба з ха-
отичною незаконною забудовою.  
На сьогоднішній день виконком 
узаконив всі ці забудови: напроти 
завода «Карат», фірма «Бінат» 
і інші. Я маю на увазі рішення 
щодо водовідведення, каналіза-
ції і т. ін. Що дозволить в подаль-
шому здати в експлуатацію дані 
будинки. Якщо б ви хотіли боро-
тися із забудовою, то рішення 
попереднє було б... Ви б зібрали 
забудовників і сказали: шановні, 
ви не получите водовідведення і 
все остальне... Я вам неоднора-
зово задавала питання, ви від-
повідали, що будівля має 3-по-
верхову етажність, 5-поверхову 
етажність... Я хочу навести такий 
приклад. Коли тільки починалося 
будівництво і ставилася огорожа 
навпроти завода «Карат», ще не 
було будівництва, я вам надала 
фото і просила звернути на це 
увагу і прийняти відповідне рі-
шення для того, щоб будинки ці 
не будувалися. Вони зараз побу-
дувалися, получили всі рішення 
виконкому позитивні, і на сьогод-
нішній день здаються в експлуа-
тацію. Так яким чином ми будемо 
боротися із цими забудовами? 
Якщо забудовники знають одно-
значно, що вони своє рішення 
проштовхнуть будь-яким спросо-
бом?...

О. Момот (усміхаючись): Ва-
лентино Григорівно... Якщо ви 
вважаєте якесь рішення виконав-
чого комітету незаконним, є два 
шляхи його скасування. Важкий 
— це суд, простий для вас як 
для депутата — це сесія, яка має 
повноваження... Будь-ласка, вий-
діть ось тут, покажіть, що воно 
незаконне... Я ж вам пояснював, 
що виконавчий комітет не дає до-
зволів на будівництво...

В. Парчук: ви даєте дозволи на  
водовідведення...

О. Момот: я вам задавав пи-
тання — а є в мене підстави не 
дати?

В. Парчук: є підстави!...
(В залі шум і депутати сміють-

ся).    
О. Момот: коли ми не давали, 

дійшли вже до олбудсмена!..
В. Парчук: Олексій Вікторович, 

в мене друге питання. Щодо всіх 
цих генпідрядників і субпідряд-
ників. Які у вас проводять всі ро-
боти. Тут таке коло... дуже мале. 
Чому ви працюєте тільки з одни-
ми? Одні й ті ж люди виконують 
роботи. Вміють вони, не вміють... 
От у мене таке питання: чому ви  
працюєте лише з одними: з цим 
же Врублівським...

О. Момот: легко відповім вам 
на це питання. Якщо конкретизу-
вати тих самих Врублівських, 
вони працювали тут багато років 
до мене... І... Якщо ви знайде-
те дешевше... Шукали... Багато 
було пропозицій... Оптимальна 
ціна... Вам щось не подобаєть-
ся?..

В. Парчук: мені не подобається 
те, що пану Врублівському дали 
20 соток землі два роки тому, ви 
сказали, що це спеціально ми на-
даємо, щоб зробити свій розарій, 
і він на сьогоднішній день навіть 
пальчиком там не пошевелив, че-
кає, мабуть, поки хтось йому про-
позицію іншу не зробить...

О. Момот: що значить не по-
шевелив пальчиком? Де вони 
мали шевелити пальчиком? 

(Сміх в залі).
В. Парчук: він нічого не зро-

бив. Ви йому надали земельну 
ділянку! Два роки вони там нічого 
не роблять! Ви нас запевняли: от 
розарій, троянди, які будуть за-
куплені міською радою, він у нас 
буде вирощувати і все осталь-
не... Я ще запитувала по яких 
цінах він буде продавати... Отакі 
от надання земельних ділянок, 
паралельно, своїм же генпідряд-
чикам і призводять до питань....

О. Момот: причому тут?.. 
Причому?.. Я не знаю, може він 
весною... цей свій розарій... Не 
знаю. Це перше. А... що вас не 
влаштовує? Людина є підприєм-
цем, зареєстрована в місті Виш-
город, сплачує податки в місто. 
Які проблеми? Перевірки попро-
ходив у всіх КРУ і подібних ор-
ганів... Чому не він? Або Білий, 
який працює 10 років? Погано 
робить? Нащо шукати...

В. Парчук: так от, коли до вас 
будуть приходити підприємці, які 

до вас приходили, а ви їм відмо-
вили, тоді я буду тоже підключа-
тися... Я скажу по прізвищах, по 
підприємствах, яким ви дали від-
мову... 

О. Момот: так кажіть зараз...
В. Парчук: їх зараз в залі нема, 

тому я й не буду казать... От коли 
вони прийдуть, я вам скажу...

О. Момот: то нащо було почи-
нати? От коли прийдуть, тоді й 
починайте говорити. Для кого?.. 
Ви на публіку тут граєте чи що?

Біля мікрофону О. Семенов: 
я постараюся не дуже довго... 
От я послухав зараз звіт Олексія 
Вікторовича, в принципі, я слу-
хаю зараз про заборчики, кущі, 
там... лампочки, переходи... Але, 
на мою думку, робота мера — це 
стратегічний розвиток міста. Як 
буде розвиватися місто, як бу-
дуть почуватися в ньому люди? 
І оцього всього я не почув... Від 
цих всіх питань чомусь голова 
дистанціюється...  І перекладає 
відповідальність на депутатів... 
(Звертаючись до присутніх в 
залі): і ви ведетесь всі ці на це. 
Так не може бути, ви приходите 
і — шановні депутати, шановні 
депутати!.. Сидить мер — голо-
ва міста. Хазяїн в місті. Сидить 
весь виконавчий комітет. Сидять 
юристи, всі заступники. Це люди, 
які працюють постійно на своїх 
містях і отримують за це зарпла-
ту. Депутати приходять сюди раз 
в місяць. Депутат не формує по-
рядок денний сесії. Депутат або 
голосує за щось, або не голосує. 
Тому, будь-ласка, не ведіться на 
цей «перевод стрєлок»! Є один 
голова в місті і з нього спрос... Це 
— про стратегію розвитку міста. 
Далі. 

Я виписав в нашому плані пи-
тання Максима Калінкіна. П’ять 
участків — перевод призначення 
під забудову. Зверніть увагу: це 
— центр міста. Це, ну — серце, 
душа... Це, ну... центральніше не 
буває. А тепер ви мені скажіть, 
якби зараз голова не звітував нам 
про лампочки, про заборчики... 
а якби голова рік назад... П’ять 
участків, да? Максим Калінкін 
їх викупив. Зараз це — приват-
на власність. І хочемо ми чи не 
хочемо — ми їх затвердимо. Лю-
дина їх купила. Але. Якби був 
справжній господар, то ще рік на-
зад він би подивився: так, центр 
міста. Арифметика дуже проста. 
50 соток, здається. 10 тисяч за 
сотку, зараз така ціна. Це — 500 
тисяч доларів. На той час коли 

(Продовження. 
Початок на стор-х 1,3)

купувалось курс був 25, відповід-
но, це десь 13 тисяч доларів. Але 
є ще одна фішка: рік назад три 
з п’яти участків належали місь-
кій раді. Нічого викупать не нада 
було б. Нас просто переконували 
в цьому залі: шановні, це нада 
продать! Це — АТОшник,  це — 
спадщина, дід орав, там плакав 
отакими слізьми бо там город 
мій і груша стоїть... Депутати за 
це все голосували, так! Нас же 
уговарювали і так воно й було! 
Надали людям. Зараз приватний 
підприємець викупив і це зараз 
його власність. У мене ніяких 
претензій як до бізнесменів до 
цих хлопців в даному конкретно-
му випадку немає. Це — чистий 
бізнес. Він прийшов, питає: «Ви 
продасте?». «Да». Так до дру-
гого й до третього. Чому це зро-
бив міський голова? З огляду на 
те, що це — центр міста? І коли 
ми це зробили, а, відповідно, 3 
участки були вже міські, викупи-
ти тільки два потрібно було... То 
це, ну, чотири мільйони... На фоні 
160-мільйонного бюджету ми б 
його не відчули. І тоді б забудова  
в центрі міста велась би уже на 
увмовах міської ради. Да, хлопці, 
заходьте, будь-ласка, будуйтесь. 
Але. Ви ж знаєте, в нас немає 
садочка, в нас немає того, в нас 
немає цього... На даний момент 
ми маємо ситуацію, коли наше 
місто, яке має понад тисячолітню 
історію, — трошки пафоса, але 
без цього зараз неможна, — місто 
Ярослава Мудрого та князя Во-
лодимира... Але зараз ми маємо 
нести колосальну відповідаль-
ність за те, яким воно буде перед 
своїми нащадками. Але зараз за 
це відповідати не будемо, — ні 
ми, депутати, ні міський голова. 
Буде відповідати Макс Калінкін і 
Рома Буковський. Ви розумієте? 
А тепер скажіть мені: звичайний 
господар так буде поступать?.. І 
не ведіться на це... Вас уже так 
переконали в тому, що голова 
завжди ні при чому, що голова 
взагалі тут нічого не вирішує... 
Він собі збоку сидить посміхаєть-
ся, а всі процеси ідуть... Отакий 
от, собі, голова... 

(Шум в залі).
О. Момот: я прошу пробачен-

ня, це питання до міського голо-
ви. І не перетворюйте будь ла-
ска...

До мікрофону виходить М. 
Калінкін.

О. Момот: Олександр Ігоревич, 
у мене... я не зрозумів: міський 

бюджет мав купити ці земельні 
ділянки?

О. Семенов: звичайно!
О. Момот: якщо ви кажете, що 

земельні ділянки належали місту, 
ви, чомусь, забуваєте, що там 
були об’єкти нерухомості...  

О. Семенов: є маса варіантів 
як можна було це зробити!

М. Калінкін (цитую): насколь-
ко я знаю, один участок выдели-
ли участнику АТО, этот участник 
АТО... Шуба у него фамилия, 
по-моему... Настя его жена... Ког-
да мы пришли к ней с предло-
жением выкупить этот участок, 
она сказала, что, в принципе, ее 
деньги не интересуют, она гото-
ва взять четыре квартиры для 
участников АТО. И эти четыре 
квартиры мы оформили на них. 
Вот и все.              

На цю заяву миттєво відреагу-
вав присутній в залі С. Кирієнко, 
— цивільний чоловік Тетяни Чер-
доловської, вдови загиблогого 
бійця АТО. Спочатку з місця, а 
потім — вийшовши до трибуни. 
Суть його виступу звелася до 
того, що  «квартири отримали не 
мешканці Вишгорода, а Тетяна 
Чердловська, вдова загиблого 
вишгородця не отримала».

О. Семенов: я скажу, шанов-
ний АТОшник. Справа в тому, 
що, дійсно, ці чотири квартири із 
оцього масиву, який будується, 
близько 40-ка будинків, міська 
рада елементарно могла виді-
лити. Але ж цим спекулюють. Це 
— АТОшник. Але ж ніхто не го-
ворить, що АТОшнику надо дать 
отут в центрі, на центральній 
площі. Будь-ласка, йому потрібна 
квартира. Невже міська рада не 
може взяти це на себе?  

М. Юречко, вийшовши до три-
буни, обурився тим, що Асоціація 
забудовників бездіє, але саме 
вона повинна була б спонукати  
забудовників до будівництва шкіл 
і дитсадків, а, натомість, цим за-
ймається міська рада за кошти 
бюджету. 

На цьому обговорення «звіту» 
міського голови О. Момота закін-
чилося. Більшістю голосів депу-
тати прийняли цей звіт до уваги 
(результати індивідуального го-
лосування див. нижче).

Це означає, що «звітом» місь-
кого голови більшість депутатів 
міської ради залишилася задово-
леною. Іншими словами, цю біль-
шість цілком задовольняє те, що 
відбувається в місті і те, що чекає 
його найближчим часом.

Депутати нашої міської ради під час того, як В. Парчук запитує 
О. Момота як він збирається боротися із хаотичною забудовою
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депутатами: це був звіт, навіть, 
заступника або, навіть, майстра...

ВИСНОВКИ 
1. Зміст «звіту»

Отже, вперше за два роки і два 
місяці наш міський голова вирі-
шив відзвітуватися перед депу-
татами міської ради. 

Однак, насправді це був не звіт 

Настав час умопомрачітєльних історій...
У 2016 році Андрей Шуба була виділена земельна ділянка в м. Вишго-
род як учаснику бойових дій. Представники міської ради-члени земель-
ної комісії наполягали на тому, щоб ми відмовились від цієї земельної 
ділянки на користь міськради, аби вони в подальшому могли провести 
інвестконкурс і гроші від інвестконкурсу витратити на придбання житла 
в тому числі і сім’ям загиблих. Проте, ці ж представники делікатно мов-
чали, що до цього часу було проведено безліч «інвестконкурсів», проте 
черга на квартири не рухалась з місця і гроші до бюджету якось не 
добігали на тільки, аби міськрада могла придбати соціальні квартири.
На момент виділення земельної ділянки, у Вишгородському районі 
було 2 сім’ї загиблих, які не отримали квартири в силу закону, оскіль-
ки у власності є житлова площа. Саме тому, ми з Андрієм прийняли 
рішення обміняти виділену земельну ділянку на метри житлової площі 
і передати двом сім’ям загиблих. За це рішення на сесії проголосувало 
26 депутатів. 
Я спілкувалась з вдовою Арсієнко Н. і ми домовились, що коли буде 
здаватись будинок в експлуатацію, ми оформимо право власності без-
посередньо на неї і на дитину.
Друга ж родина має квартиру 60 м.кв. До того ж їм була виділена чудо-
ва земельна ділянка з виходом на воду. 
З урахуванням цього, ми стали шукати родину загиблого, де матеріаль-
не становище значно гірше, і де не має можливості придбати житло.
Саме тоді я звернулась до Vadim Sviridenko з проханням порекоменду-
вати сім’ю загиблого, де ситуація з житлом критична.
Така сім’я знайшлась. Так, вони не з Вишгорода. Але чоловік і батько 
героїчно загинув, захищаючи свою землю в складі 25 батальйону. 
Слід зазначити, що у Вишгородському районі жоден учасник АТО, який 
отримував землю, ні до нас, ні після нас, не приймав такого рішення 
про передачу житла сім’ям загиблих. Ми хотіли подати хороший при-
клад того, що можна не тільки жити для себе.
Але... сьогодні під час сесії почалось відбуватись «нєчто»
Співмешканець вдови загиблого, яка має квартиру і хорошу земельну 
ділянку почав поливати багном мене і мою родину і за нашими спинами 
розповідати про те, що ми шахраї (Ну типу ж він голова спілки атош-
ників Вишгородщини і захищає інтереси вдови, і за сумісництвом його 
співмешканки)
І це говорить людина, яка просиділа три тижні в жовтні 14 року на Ко-
муні (хто під і за Дебальцево стояв чи їздив, знає що в жовтні 14 року, 
Комуна була раєм в порівнянні з Нікішино) Людина, яка розповідає про 
свої героїчні подвиги під час Дебальцевськоі трагедії, не будучи в зоні 
АТО.
А все чому? Тому що ми вирішили передати квартиру тій родині, яка 
більше цього потребує і яка не має змоги отримати землю з виходом на 
воду.
І знаєте, що саме огидне в цій ситуації? Ні, навіть не те, що хєрой війни 
поливає гівном мого чоловіка і мою сім’ю, і навіть не те, що він це ро-
бить із абсолютно корисливих мотивів (бо йому не перепало), а те, що 
ця війна рано чи пізно закінчиться і ми ще дуже довго будемо «вихарку-
вати» отак хєроів колчаковскіх сраженій...
До речі, прошу долучитись до обговорення побратимів мого чоловіка. 
Прошу підтвердити чи спростувати, чи дійсно були випадки, коли Шуба 
не дотримувався своїх слів?
P.S. Нє, я розумію, що чувак не працює, а гроші треба. Тому й може 
собі дозволити по сесіям та комісіям і вигавкувати собі подачки від 
можновладців. Але, Сірожа, не в цьому випадку

Анастасия Шуба с Татьяной Бражниковой и еще 20
30 января в 14:21

міського голови, а жалюгідна па-
родія на такий звіт. Де був відсут-
ній, навіть, натяк на якийсь аналіз 
реальної ситуації, яка склалася в 
місті та далеко не райдужні пер-
спективи, які з цієї ситуації прямо 
випливають.   

Звіт має назву «Про діяль-
ність виконавчих органів Виш-
городської міської ради за 
2017 рік», однак в ньому повні-
стю відсутній аналіз роботи як 
виконкому, — головного виконав-
чого органу міської ради, — так і 
його апарату. Також, в звіті повні-
стю відсутній аналіз роботи чис-
лених комунальних підприємств, 
закладів та установ. 

Замість цього весь «звіт» скла-
дається із перерахування робіт, 
виконаних КП «Управляюча ком-
панія» ВМР, КП «Благоустрій» 
та статистичних даних щодо 
прийомів громадян, проведених 
культурно-масових заходів та об-
міном делегацій з містами-побра-
тимами.  

Окрім того, в «звіті», про який 
йдеться, навіть згадки не було 
про передвиборчу програму 
міського голови. Але ж саме на 
порівнянні передвиборчих обі-
цянок і їх реального втілення в 
життя, як правило, і будуються 
такі звіти. Показова реакція О. 
Момота на відповідне зауважен-
ня В. Виговського: замість того, 
щоб взяти його до уваги або, 
хоча б, зробити вигляд, що він 
це зробив, міський голова у звич-

ній для нього агресивній манері 
почав заперечувати очевидне, 
розказуючи, що він «звітує за 
фактично зроблене». А от чому 
це «фактично зроблене» не мож-
на порівняти з «фактично обіця-
ним», при цьому не пояснив. Це 
по-перше. По-друге, таке пояс-
нення — справжня маячня. Тому, 
що ремонтував дахи, встановлю-
вав лавочки, фарбував під’їзди і 
прочищав каналізацію зовсім не 
особисто міський голова. Цим 
займалися рядові робітники під 
керівництвом безпосередніх та 
вищих керівників: майстрів, за-
ступників керівників комунальних 
підприємств, самих керівників 
цих підприємств, нарешті, про-
фільного заступника міського го-
лови. Завдання ж і функції місь-
кого голови — зовсім інші...      

Отже, одне з двох: або міський 
голова дійсно не розуміє, яким 
має бути звіт про його роботу, а 
отже, таким чином, не розуміє, в 
чому саме полягає його безпосе-
редня робота як міського голови; 
або він добре це розуміє, але не 
має про що звітувати перед де-
путатами, отже, говорить про що 
завгодно, але не про те, що мав 
би протягом року робити як місь-
кий голова.

І це — набагато серйозніше, ніж 
може здатися на перший погляд. 
Бо це означає, що більше ніж два 
роки в кріслі міського голови на-
шого міста перебуває або напіво-
свічений невіглас, який, навіть 
не уявляє, чим в дійсності має 
займатися міський голова, або 
хитрий і цинічний негідник, іміта-
тор, який імітує бурхливу діяль-
ність, а, насправді, вмостився в 
це крісло з однією метою: щоб 
вирішувати, в першу чергу, влас-
ні шкурні питання, дурячи своїх 
виборців. 

2. Те, як «звіт» доповідався
Однак, незалежно від того, ким 

насправді є наш міський голо-
ва — невігласом чи негідником, 
особливої уваги заслуговує його 
ставлення до депутатів та вибор-
ців під час цього «звітування». 

І перше слово, яке спадає мені 
на думку, коли я згадую це дій-
ство, є слово «знущання».

Я маю на увазі, що знущанням 
було не лише те, що говорив О. 
Момот, а й те, як він це говорив.  

Умисна демонстрація О. Мо-

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д. 
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
Ростовський О. Р.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Черняхівський О. А.
Шубка В. І.
Шубко І. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Кулініч Л. М.
Матко Б. Б.
Нижник В. С. 

за
за

утрималася
за
за
за
за

не голосував
за

не голосував
за
за

проти
за
за
за
за

утримався
за
за
за
за

не голосував
за
за

проти

Про заслуховування звіту 
Вишгородського міського голо-
ви про діяльність виконавчих 
органів Вишгородської міської 
ради за 2017 рік.

Біля мікрофону О. Семенов та М. Калінкін. С. Кирієнко наполягає, щоб М. Калінкін назвав прізвища АТОшників, які отримали через А. Шубу 4 квартири

мотом того, що він бачить свій 
«звіт» вперше і вважає це нор-
мальним була нічим іншим, як 
проявом чи виявленням показо-
вої, підкресленої неповаги, вкрай 
презирливого ставлення міського 
голови і до самих депутатів, і до 
виборців. Мене дивує лише одне 
— чому жоден з депутатів не вий-
шов до мікрофону і не сказав це 
йому в очі? Чому всі наші народні 
обранці мовчки це «проковтну-
ли»? Може, тому, що не поміти-
ли цього? Чи тому, що настільки 
залежать від нього, що готові 
промовчати, навіть, якщо він над 
ними відверто знущається? 

І тут уже виникає питання 
щодо депутатської більшості на-
шої міської ради, яка, як бачите, 
схвалили «звіт» міського голови: 
наскільки вона, ця більшість, дій-
сно, є виразником інтересів гро-
мади міста? Наскільки її, взагалі, 
турбують ці інтереси? Чи нас-
правді ця більшість є виразником 
і охоронцем лише однієї людини 
— міського голови, а через нього 
й своїх власних інтересів?

3. Щодо окремих виступів
О. Семенов на прикладі діля-

нок в центрі міста, виділених в 
приватну власність, а потім про-
даних М. Калінкіну, зауважив, що  
на проблемах АТОшників спе-
кулюють. Абсолютно його підтри-
мую. І спекулює цим саме наш 
міський голова. Бо, впевнений, 
передача цих ділянок «приватни-
кам», а потім їх викуп М. Калінкі-
ним була зовсім не випадковістю, 
а наперед спланованою опера-
цією. І спланована вона була, 
швидше за все, О. Момотом ра-
зом з М. Калінкіним. АТОшників, 
вважаю, просто використали. 
Втім, так це чи ні з’ясується тоді, 
коли ми розберемося в конфлік-
ті, який виник між А. Шубою (чи 
Н. Шубою) та С. Кирієнком. А ми 
обіцяємо спробувати в ньому 
розібратися.

І, нарешті, останнє: заклики М. 
Юречко щодо обов’язка забудов-
ників будувати місту дитсадки та 
школи недоречні і незаконні. Та-
ких обов’язків законодавство на 
забудовників не покладає. Воно 
зобов’язує заплатити місту лише 
пайовий внесок, який дорівнює 
4% від кошторисної вартості бу-
дівництва. А от наскільки цей 
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Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Жадан С. М.
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М.
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Черняхівський О. А.
Шока А. М.
Шубка В. В.
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 

Результати поіменного 
голосування на 25-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

гр. Коваленко З. Г. 
за
за
за
за
за
за
за
за

не голосував
за
за
за
за
 за
за
за

не голосував
не голосував

за
за
за

утримався
за
за

Матір співробітниці 
міськвиконкому Б. Масюк 
та тещу депутата Ю. Попова
— із земельними ділянками! 
А от батьку депутата 
Д. Корнійчука поки що 
не пощастило...

Доречі, цікаво, те, як уважно і 
добросовісно підходять депутати 
до своїх обов’язків у тих випад-
ках, коли питання (проект рішен-
ня), винесений на розгляд сесії, 
стосується їх особисто або їх 
родичів. Деякі громадяни ходять 
на сесії міськради як на роботу, 
роками. Одні не можуть поділи-
ти спадщину, інші з’ясовують, 
що межі їх ділянок «наклалися» 
одна на одну, треті мають рі-
шення судів, які не виконуються, 
четвертих, які хотять зайнятися 
бізнесом, змушують спочатку от-
римати «добро» від всіх сусідів (а 
сусіди, як відомо, бувають різні) і 
т. ін.

І лише у людей, наближених 
до  влади та їх близьких родичів, 
жодних проблем, як правило, не 
виникає. Якщо, звичайно, в гру 
не вступає громадськість. Тут, 
безумовно, можуть початися про-
блеми. 

Взяти, наприклад, того ж депу-
тата Ю. Попова. 

Не минуло й півроку після об-
рання міським головою О. Момо-
та, як Ю. Попов заходився «опра-
цьовувати», як то кажуть, нічийну 
земельну ділянку між будинка-
ми по вул. Дніпровська, 3-б та 
Дніпровська, 3-а. (кадастровий 
номер 3221810100:01:256:0166). 
Бо ж, якщо є ділянка, де можна 
втулити  не лише МАФ, а, навіть, 
щось посолідніше, то ж, має бути 
в неї хазяїн? Має. Тим паче, що 
ще стільки вишгородців живуть, 
взагалі, без земельних ділянок... 

Ну, от, Ю. Попов і вирішив: по-
трібно знайти ділянці господаря. 
Лише не подумайте, що депутат 
сам поклав на неї око. Ні в якому 
разі. Навпаки: як справжній на-
родний обранець, він відгукнувся 
на прохання одного із виборців, 
такої собі Зофії Коваленко. Щоб 
допомогти старенькій якось ви-
живати в цьому лихому світі. 

Єдине, що вносило певний ди-
сонанс в цю ідеальну по своїй 
красі та витонченості картину 
із зображенням депутата, що 
по-батьківські піклується про 
своїх виборців, то це те, що пані 
Зофія, за дивним збігом обста-
вин, виявилась... матір’ю дружи-
ни Ю. Попова Тетяни. 

З іншого боку, чи можна бути 
до кінця впевненим, що вся ця 
«операція», так би мовити, була 
проведена навмисно? Із брудною 
метою збагачення власної сім’ї?

Звичайно ж, ні.
По-перше, Ю. Попов міг і не 

знати, що ця Зофія Коваленко 
— це сама та Зофія Коваленко, 
яка є матір’ю його дружини Т. По-
пової. Бо скільки тих Зофій Кова-
ленко бродить по світу загалом, 
та по м. Вишгороду зокрема! Ну, 
звернулася до депутата за допо-
могою якась Зофія Коваленко... 
звідки він міг знати, що це — 
саме мати його Тетянки? 

По-друге. Депутат, взагалі міг 
не знати, що його тещу звуть Зо-
фія Коваленко. Чи, наприклад, 
забути. Особисто я знаю безліч 
прикладів коли зять не знає як 
звуть його тещу. Наприклад, дру-
жина каже такому недотепі: 

— Чуєш, Лолітику, до нас сьо-
годні Гортензія Славодухівна у 
гості заскочить...

— Шо-шо? — перепитує Лоліт. 
— Яка така Гортензія, мать її?!..

— Моя, Лоліку, а не її, — обій-
має його дружина. — Ти хіба заб-
ув, що це моя матуся?    

— А, цур йому пек! — відповідає 
Лолік, — ти ба, дійсно забув!

...По-третє, депутат, напри-
клад, міг пам’ятати як звуть тещу 
і знати, що це саме вона до нього 
звернулася за допомогою. Але 
вирішив навмисне допомогти їй 
отримати ділянку для того, щоб 
насолити. Провчити, так би мо-
вити. Довести, що не вийде в 
неї ніякого бізнесу, бо вона... Ну, 
коротше кажучи, не подобається 
вона зятю. Особисто я знаю без-
ліч зятів, яким не подобаються 
їхні тещі...

По-четверте... По-четверте, де-
путат міг провернути все це діло, 
щоб перевірити своїх колег, так 
би мовити, на вошивість. Чи здо-
гадаються депутати, що це його 

теща? А, якщо здогадаються, то 
чи поставлять заслін кумівству і 
сімейності? Чи вистачить у них 
духу?

Так що непотрібно поспішати 
звинувачувати Ю. Попова у  всіх 
смертних гріхах. Тим паче, що 
громадськість на чолі з помічни-
цею В. Парчук Ольгою Філюк, яка 
живе у будинку поблизу, підняли 
шуб, гам і, взагалі, такий рейвах, 
що депутатам мало не здалося...

І 17 сесія міськради, яка зібра-
лася 17 жовтні 2017 р., питання 
зняла.

Не пройшло воно і на наступ-
ній, 18-й сесії.

І, в кінці кінців, на цьому клапти-
ку площею 0,758 га побудували 
бювет... 

Але, як виявилося, Зофію Гри-
горівну Коваленко голими руками 
не візьмеш. Не пройшло й року, 
як вона знову звернулася до Ю. 
Попова, і, таки, отримала ділян-
ку, але вже не в центрі міста, 
а на ГАЕС. 10 соток. Депутати, 
враховуючи цілеспрямованість і 
наполегливість Зофії Григорівни, 
пішли їй назустріч.

Ну, а тепер, от, Зофія Григорів-
на отримала ще й 0,10 га. Поряд 

Вітаємо!

Проекти рішень виконавчого комітету Вишгородської 
міської ради
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Коваленко З.Г.
19 червня 2017 року

Розглянувши звернення гр. Коваленко Зофії Григорівни, інші подані документи, враховую-
чи висновки і рекомендації’ постійної’комісії’Вишгородської’ міської’ ради з питань регулю-
вання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, відповідно 
до ст. 12, 118,121 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. КОВАЛЕНКО Зофіі’Григорівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної’ділянки у власність для ведення особистого селянського господар-
ства, орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована в м. Вишгород, мікрорайон ГАЕС, 
Вишгородського району, Київської’ області.

2. Гр. Коваленко З.Г. укласти договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з землевпорядними організаціями, які мають відповідні ліцензії’ на їх 
виконання... 

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

4. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань регулювання зе-
мельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова                                                       О. Момот

з з 0,10 га Наталії Богданівни 
Масюк, дай Боже їй здоров’ячка.

Правда — поряд з крайньою 
100-квартирною дев’ятиповерхів-
кою «Французького бульвару» по 
вул. Шолуденка. Ну, як — поряд...  
Через дорогу. 

Доречі — дуже зручне міс-
це, наприклад, для магазину. 
Або для аптеки. Однак, ділянки 
у Зофії Григорівни та у Наталії 
Богданівни — під ОСГ. Іншими 
словами, старенькі збираються 
вирощувати там щось їстивне. 
Цікаво, правда? От і нам цікаво. 
Тому й обіцяємо прослідкувати 
які саме огірочки з помідорчи-
ками будуть вирощувати матусі 
Тані та Богдани. І вам розповісти.

 П. Безземельний

26 січня 2018 р. відбулася позачергова, 26-та сесія районної 
ради з наступним порядком денним:

1. Про затвердження зразка бюлетеня для таємного голосу-
вання щодо обрання заступника голови Вишгородської район-
ної ради. 

2. Про обрання заступника голови Вишгородської районної 
ради. 

3. Про умови оплати праці заступника голови Вишгородської 
районної ради. 

4. Про внесення змін до рішення районної ради від 03.12.2015 
№08-01-VII «Про обрання голів та складу постійних комісій Виш-
городської районної ради VII скликання». 

5. Про внесення змін до рішення районної ради від 25.02.2016 
№38-05-VII «Про затвердження персонального складу Колегії 
Вишгородської районної ради VII скликання». 

6. Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 
№383-25-VІІ «Про затвердження Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку Вишгородського району на 2018 
рік». 

7. Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 
№ 384-25-VІІ «Про районний бюджет Вишгородського району на 
2018 рік». 

8. Про затвердження розподільчого балансу Комунального 
закладу «Вишгородська центральна районна лікарня».

Звичайно ж, чи не найголов-
нішим питанням цієї сесії було 
обрання заступника голови рай-
онної ради. І до розгляду цього 
питання депутати, та й не лише 
депутати, а й жителі (виборці) 
міста та району вже були дещо 
підготовлені. 

Справа в тому, що в №4(1163) 
газети «Вишгород» та в №4 
(5125) газети «Слово», які вийш-
ли 27 січня 2018 р. (але з’явили-
ся в місті та районі в день сесії, 
26 січня), було надруковано «Від-
критий лист голові Вишгородсь-
кої районної ради Ростиславу 
Миколайовичу Кириченку». За 
підписами голів Вищедубечансь-
кої, Воропаївської, Жукинської, 
Лебедівської, Нижчедубечансь-
кої, Новосілківської, Пірнівської, 
Сувидської та Хотянівської сіль-
ських рад (цитую): 

«Шановний Ростиславе Мико-
лайовичу!

Від часу утворення Виш-
городського району, з причи-
ни особливого географічного 
розташування, він поділявся на 
Лівобережну та Правобережну 
територію, розподілену Київсь-
ким водосховищем та сполучену 
по греблі ГЕС.

Слід зауважити, що за часів 
незалежності України мав місце 
нерівномірний розвиток інфра-
структури, соціально значимих 
об’єктів, об’єктів комунальної 
та державної власності. На 
жаль, з невідомих нам причин, у 
Лівобережну територію майже 
не вкладались кошти, а якщо і 
вкладались, то за залишковим 
принципом і лише для підтримки 
життєдіяльності.

Ситуація кардинально змі-
нилася з моменту обрання та 
початку роботи районної ради 
VII скликання, яку Ви очолюєте. 
За останні два роки на лівому 
березі зроблено більше, ніж за 
увесь час від початку відновле-
ної незалежності України. Про-
ведено ремонти шкіл, будинків 
культури, медамбулаторій. Збу-
довано нові дороги, стадіони та 
інші об’єкти.

Досягнення таких резуль-
татів стало можливим не тіль-
ки завдяки якісному складу депу-
татського корпусу та Вашим 
особистим зусиллям, а й завдяки 

активній позиції та представ-
ництву в керівному складі ради 
депутатів від Лівобережжя.

Однак, на останній сесії Виш-
городської районної ради, у зв’яз-
ку з переходом на інше місце ро-
боти, було прийнято рішення 
про звільнення заступника голо-
ви ради, який є представником 
Лівобережжя.

З метою збереження балан-
су представництва та для по-
дальшого рівномірного розвит-
ку району, просимо Вас внести 
на розгляд сесії, адже це виклю-
чно Ваше право, кандидатуру на 
посаду заступника голови ради 
депутата від Лівобережжя.

На нашу думку, такою канди-
датурою є депутат районної 
ради Олександр Миколайович 
Дзюба, який закріплений за Су-
видською та Жукинською сіль-
ськими радами. Аналіз його де-
путатської діяльності дає нам 
можливість зробити висновок 
про те, що Олександр Дзюба, у 
разі його обрання заступником 
голови Вишгородської районної 
ради, зможе відстоювати інте-
реси не тільки населених пун-
ктів, які розташовані на лівому 
березі, а й громади усього Виш-
городського району.

Сподіваємось на Вашу під-
тримку у вирішенні даного пи-
тання.

З повагою
голови Вищедубечансь-

кої, Воропаївської, Жукинсь-
кої, Лебедівської, Нижчеду-
бечанської, Новосілківської, 
Пірнівської, Сувидської, Хо-
тянівської сільських рад».

При всій повазі до О. Дзюби, 
особисто я, поставивши себе на 
місце Р. Кириченка, якби прочи-
тав такий лист, причому, одразу в 
двох газетах, навіть, якби і думав 
висунути його кандидатуру на 
посаду заступника, відмовився б 
від такої ідеї. Поясню чому.

По-перше, засумнівався б у 
тому, що голови сільських рад 
Лівобережжя за власною ініціа-
тивою зібралися, порадились і 
вирішили написати такого ли-
ста.  Бо, з одного боку, дуже вже 
сумнівною виглядає наведена в 
ньому аргументація на користь 
обрання заступником саме О. 
Дзюби. Власне, аргументів всьо-

Відкритий лист,
заступником 
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РІШЕННЯ

Про обрання заступника голови Впшгородської районної ради
VII скликання

Відповідно до статей 43, 56, 59 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», на підставі протоколу Лічильної комісії про підсумки таємно-
го голосування по виборах заступника голови Вишгородської районної ради VII 
скликання від 26 січня 2018 року № 2, районна рада вирішила:

1. Обрати заступником голови Вишгородської районної ради VII скликан-
ня Ганіцьку Марину Сергіївну.

2. Присвоїти заступнику голови Вишгородської районної ради VII скли-
кання Ганіцькій Марині Сергіївні дев’ятий ранг посадової особи місцевого са-
моврядування.

3. Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» та 
Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зай-
няття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідаль-
ного становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171, Ганіцькій Марині 
Сергіївні пройти в установленому порядку спеціальну перевірку.

4. У разі ненадання заступником голови Вишгородської районної ради VII 
скликання Гашцькою Мариною Сергіївною у встановлений строк згоди на про-
ведення спеціальної перевірки або встановлення за результатами її проведення 
обставин, які є підставою для відмови у обранні на посаду, її повноваження до-
строково припиняються без припинення повноважень депутата ради без окремого 
рішення районної ради з цього питання.

5.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова ради                                               Р. М. Кириченко
м. Вишгород 
26 січня 2018 року
 №392-26-VII

го два: те, що колишній заступ-
ник був жителем Лівобережжя 
та те, що саме Лівобережжя по-
требує особливої уваги райради, 
яку і забезпечить йому саме О. 
Дзюба.  З іншого боку — дуже 
сумнівно, що для сільських голів 
загалом і Лівобережжя зокрема, 
так важливо звідки саме буде за-
ступник. Бо не так вже й сильно 
вони залежать від районної ради 
загалом та заступника її голови 
зокрема.

Отже, сам собою напрошуєть-
ся висновок про те, що лист, як то 
кажуть, було організовано. Або 
самим О. Дзюбою, або кимось 
із його друзів чи однодумців. І от 
в цьому вся суть. Бо я оцінив би 
це як спробу тиску на себе з боку 
О. Дзюби чи його прихильників. 
Чому, дійсно, не прийти і не по-
говорити до голови, розповівши 
йому про свої плани? Чому, не 
спробувати його переконати в 
тому, що саме ти розумієш що і 
як потрібно робити на цій посаді, 
причому, краще, ніж будь-хто ін-
ший з депутатів? Навіщо робити 
це за допомогою преси та ще й 
підключаючи сільських голів? 

Адже це означає, що ти, з якоїсь 
причини, не хочеш чи не можеш 
прийти і просто поспілкуватися.  
А якщо так, то як ти збираєш-
ся працювати разом з головою 
ради? Знову ж, таки, за допом-
огою журналістів? Окрім того, 
якщо ти намагаєшся тиснути на 
майбутнього керівника ще до об-
рання на посаду, то можна лише 
уявити, як ти будеш тиснути на 
нього після обрання...

По-друге, є сенс розглянути 
питання проживання чи поход-
ження заступника голови в прин-
ципі.   Бо, якщо вже йти по цьому 
шляху, то слід згадати, що голова 
райради Р. Кириченко теж живе 
на лівому березі, отже, логічно 
було б запропонувати заступни-
ка саме з правого берега. Од-
нак, це — дійсно хибний шлях. 
З одного боку — тому, що є купа 
інших, набагато суттєвіших кри-
теріїв вибору людини на таку по-
саду: чесність, вміння аналітично 
мислити, визначати пріорітети, 
освіта, досвід роботи, комуніка-
бельність, працездатність, на-
решті, і т. ін. 

З іншого боку, в цьому випад-

ку видається дуже сумнівним, 
взагалі, такий критерій, як міс-
це проживання. Тому, що в ньо-
му апріорі закладена не просто 
можливість, а обов’язковість не 
рівного депутатського підходу до 
вирішення проблем окремих груп 
населення району. Зокрема — в 
залежності від місця проживан-
ня. Іншими словами, проблема 
визначена вірно, а, от, шлях її 
вирішення запропоновано абсо-
лютно хибний.

Якщо лівий берег дійсно потре-
бує пріоритетного розвитку, то 
робити це потрібно не шляхом 
призначення  «лівобережного» 
заступника, а шляхом призна-
чення, по-перше, відповідальної 
людини, яка буде приділяти увагу 
найбільш проблемним питанням 
всього району, включаючи й те-
риторіальні, по-друге, організує 
для їх вирішення роботу всіх де-
путатів. 

Не знаю чи саме такими, чи 
якимись іншими думками послу-
говувався Р. Кириченко, однак на 
сесії, про яку йдеться, він вису-
нув на посаду свого заступника 
не О. Дзюбу, а М. Ганіцьку. О. 
Дзюба, до речі, на сесію, взагалі, 
не прийшов.

Депутати підтримали канди-
тару М. Ганіцької, (яка до цього 
пропрацювала 19 років в Синя-
ківській ЗОШ 1-2 ст., 9 із них — 
директором) 24-ма голосами.

Що стосується відкритого ли-
ста Р. Кириченко, то його депута-
ти теж згадали. Вважаю, читачам 
буде цікаво як саме.

Першою з цього приводу вис-
ловилась І. Побідаш, яка, до 
речі, вийшла до мікрофону з га-
зетою «Слово» в руках (цитую):

«Шановні колеги! Фракція «Гро-
мадянської позиції», зокрема, її 
члени, підтримує кандидатуру 
Марини Сергіївни, але я хочу 
виступити із зверненням до сіль-
ських голів лівого берега з при-
воду публікації, яку завтра поба-
чать усі (показує газету)... 

Людина два роки нами 
маніпулює, вже наробила стіль-
ки... Це мова йде про Дзюбу 
Олександра Миколайовича... 
Вже наробила стільки районною 
радою помилок... Таких рішень... 
Взагалі, неприємних... Для рай-
ону, які вже, мабуть, повернути 
неможливо. І тут людина знову 
вирішила... 

Він думав, що він очищує 
стільчик для себе... Почав знову 
маніпулювати сільськими голова-
ми... Ота стаття... В мене велике 
прохання аби було спростування. 
По-перше, вона неетична, вона 
принижує голову. Невже голова 
не розбереться із своїм правом... 
кого йому пропонувати на заступ-
ника? Складається таке вражен-
ня, що в нас тільки Дзюба і По-
тапенко і завдяки їм лівий берег 
процвітає. Решта тут просто так 
погулять вийшли. 

Тому величезне прохання щоб 
було спростування оцього всьо-
го, бо мені особисто було не-
приємно, бо плювок ще й  мені в 
обличчя...».

О. Приходько:
«Шановна президія, шановні 

колеги! Фракція «Наш край» під-
тримує кандидатуру Марини Сер-
гіївни Ганицької, знаєм її дуже 
давно, починаючи коли вона пра-
цювала вчителем Синяківської 
школи, потім директором... Дуже 
відповідальна людина, принци-
пова, керівник з великої букви, 
господарник, дуже багато добрих 
справ робиться не тільки в Синя-
ківській сільській раді як депута-
том, а й у школі адміністрацією, 
(зертаючись до президії) думаю, 
що ви зробили правильний вибір 
як голова районної ради. Бо се-
ред присутніх багато є канди-
датів, але цей кандидат номер 
один. Моя думка і думка фракції. 
І хочу підтримати Ірину Мико-
лаївну, я не хотів би, щоб у нас 
ділили депутатів і сільських голів 
на лівий і правий берег. І це, що 
робиться в Вишгородському рай-
оні, це робиться командою всієї 
районної ради, і адміністрації. І 
тут можна сказати, що за остан-
ні роки дуже багато зроблено, 
але робить голова районної 
адміністрації, голова районної 
ради, депутатський корпус, сіль-
ські голови і депутати сільських 
рад. І, в тому числі, завдячуючи 
губернатору, завдячуючи голові 
обласної ради, бо деякі питан-
ня голосують... А якщо ми зараз 
почнемо робити, то з правої сто-
рони депутатів більше, ніж з лівої 
сторони... І зараз голови сільсь-
ких рад і люди будуть ставити 
нам  це питання? Це — дурниця. 
Я теж підтримую спростувати це 
звернення».     

В. Борзовець

Від редакції
А от з думкою (чи пропозицією) І. Побідаш, підтриманою О. 

Приходьком щодо «спростування» публікації, про яку йдеться, 
ми погодитися не можемо. І зовсім не із солідарності з журналі-
стами чи керівниками цих видань. Оскільки ми — категорично 
проти «цехової» солідарності у випадках, коли журналістам дій-
сно є що спростовувати. 

Однак, спростуванню підлягає виключно неправдива інфор-
мація. «Відкритий лист Голові Вишгородської районної ради 
Ростиславу Миколайовичу Кириченку» такою назвати не можна. 
Формально сільські голови просто висловили через ЗМІ свою 
думку. Чи, скажімо так, пропозицію голові районної ради. Адже, 
під листом стоять саме їх підписи. Так, ця думка чи пропозиція, 
чи побажання, кінець кінцем, може бути суб’єктивною. Чи по-
милковою. Чи, взагалі, недолугою. І вона може не співпадати 
з думкою більшості депутатів районної ради. Однак, це зовсім 
не означає, що вона не має права на існування чи не може бути 
оприлюдненою. Нарешті, якщо подібні листи вважати пережит-
ком «совкового» минулого, то таким самим пережитком можна 
вважати і вимогу публічного спростування точки зору, яка не 
співпадає з точкою зору більшості. 

Інша справа, якщо сільські голови вважають, що їх хтось ввів 
в оману чи нав’язав їм свою помилкову думку. Тоді вони можуть 
щодо цього ще раз публічно висловитись. І роз’яснити свою по-
зицію. Кожен окремо чи разом. Якщо вважають за потрібне. Це 
— їх право. Але — не обов’язок.      

А от щодо О. Дзюби, — на нашу думку, ініціативного, активно-
го депутата, який вміє і аналізувати, і логічно мислити, і робити 
висновки, роботу якого не можна оцінювати так однозначно не-
гативно, як це зробила у своєму виступі І. Побідаш, — то, вва-
жаємо, цей випадок стане для нього хорошим уроком. 

В першу чергу того, що не всякі методи є прийнятними, на-
віть, для досягнення високої мети. І того, що перед тим, як щось 
зробити, непогано було б уявити себе на місці тієї людини, до 
якої ти хочеш донести той чи інший меседж. І спрогнозувати, як 
би ти сам ці дії сприйняв, якби був на її місці. 

А ще — того, що грань між співробітництвом з людьми і їх 
використанням дуже тонка. І потрібно уникати того, щоб її пе-
рейти, оскільки завоювати авторитет і повагу дуже важко, а, от, 
втратити їх, навпаки, можна легко і швидко.  

якого краще було б, взагалі, не писати:
голови райради обрали Марину Ганіцьку

26-та сесія районної ради
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Всяко разно...
№2(315), пятница, 16 февраля 2018 г. 8

Зі святом!

(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 3, 4-5)

Что приготовить на масленницу  кроме блинов

Рекордна кількість
команд у чемпіонаті 
району з футзалу
сезону 2018 року

О. Момот «відзвітував» перед 
депутатами: це був звіт, 
навіть, не рівня начальника
ЖЕКу. Хіба що — заступника.
 Або, навіть, майстра...

35-та сесія міськради

внесок компенсує потреби  міста 
і чи, взагалі, потрібен при такій 
компенсації новий будинок — 
вирішувати вже архітекторам та 
керівництву міста. Якщо ці люди  
на своїх місцях, звичайно. І дума-
ють про місто і його жителів, а не 
про те, як напхати власні кишені.      

3. Оприлюднення «звіту»
Про те, як «звіт» доповів місь-

кий голова депутатам та присут-
нім в сесійній залі, я сказав вище.

А тепер щодо того, як з цим 
«звітом» ознайомилися меш-
канці міста, які не були на сесії. 
А дуже просто: завдяки газеті 
«Вишгород», яка вийшла... 10 
лютого 2018 р. — рівно чере 10 
днів після сесії. 

«Звіт» було опубліковано під 
назвою «Усі позитивні надбання 
примножимо разом». При цьому, 
особливу увагу слід звернути на 
рубрику, під якою було оприлюд-
нено цей шедевр: «Мер звітує 
громаді». 

Отже, замисел, як я розумію, 
був такий.

О. Момот зібрав заступників, 
дав їм команду кожному підготу-
вати свою частину звіту, сказав, 
що прочитає його на сесії, після 
цього його «причешуть» і надру-
кують в газеті. Під рубрикою «Мер 
звітує громаді». Таким чином, це 
буде вважатися не лише звітом 
перед депутатами, а, одночасно, 
й звітом перед громадою. Два в 
одному, так би мовити.

А у тому випадку, якщо хтось 
закине міському голові, що, на-
справді, він перед громадою не 
звітував, він скаже: «Так ми ж звіт 
в газеті надрукували! На зустріч 
прийшло б кілька сотень грома-
дян, а тут зразу 13 тисяч прочи-

тало!». 
Так от, нагадую нашому сприт-

ному меру: у ч. 7 ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» чорним по 
білому написано (цитую): 

«7. Сільський, селищний, 
міський голова не рідше одно-
го разу на рік звітує про свою 
роботу перед територіаль-
ною громадою на відкритій 
зустрічі з громадянами...». 

На відкритій зустрічі. Дивля-
чись людям в очі. І відповідаючи  
на їх запитання. А не ховаючись 
від них в затишному кабінеті за 
сторінками кишенькової газетки. 

Але й це ще не все.
Найсмішніше те, що той «звіт», 

який О. Момот через пень-колоду 
прочитав на сесії, суттєво відріз-
няється від варіанту, оприлюдне-
ного в газеті. Що, в принципі, не-
допустимо. Бо сесія міської ради 
— це не день народження яко-
го-небудь кума міського голови, 
де він проголосив тост на честь 
іменинника. Сесія — це офіцій-
ний захід, і жодної коми в тому, 
що проголошено з її трибуни офі-
ційно, та ще й мером, тим паче 
— його звіт, не може бути зміне-
но ні в якому разі. А якщо щось 
і міняється, та ще й друкується 
в газеті, то має бути обов’язково 
вказано, що це — не звіт мера, 
а журналістський матеріал, під-
готовлений по матеріалам цього 
звіту. Чи — стаття самого мера, 
підготовлена на основі його ж 
звіту на сесії.  

Якщо ж такої примітки немає, 
то це означає, що читачів просто 
вводять в оману: видають те, що 
надруковане в газеті за те, що 
було насправді сказано з трибу-
ни сесії. Або, простіше, — просто 
дурять. Розводять, як лохів.

Р. S. Да, щодо питання, піднятого на сесії В. Парчук, а, саме: як 
О. Момот підбирає партнерів для міськради.

З цього приводу можу розповісти одну історію.
Є у мене один знайомий мер. Так от, через якийсь час після 

свого обрання він розсварився з одним із найкращих своїх 
друзів. Який, до речі, зробив чи не найбільше всіх інших для 
того, щоб сам він став мером. Назвемо цього товариша мого 
знайомого мера, наприклад, Іван. 

Так от, дізнавшись про цю сварку, я дуже здивувався. І якось, 
принагідно, запитав мера в чому її причина. «Ти, розумієш, Іван 
привів своїх бізнесменів, щоб виконати в нас певні роботи, — 
відповів мер. — А в нас була компанія, яка виконує ці роботи 
набагато дешевше. Звичайно, я його бізнесменам відмовив. От 
він і образився...». 

Я довго був впевнений, що все так і було. І, навіть, намагався 
з Іваном порідше, ніж, завжди, зустрічатися.  

Поки ще один наш спільний знайомий не пояснив, як було нас-
правді. А насправді  Іван після розмови з мером зателефонував 
до фірми, яка, начебто, виконувала роботи дешевше, ніж знай-
омі Івана. І запропонував їм виконати роботи за ціну, названу 
йому мером. Івана послали подалі: «Сам працюй за таку ціну!».   

Іншими словами, розповідь мера була чистісінькою брехнею. 
Йому просто потрібні були «свої» бізнесмени, з яких він мав 
свою гарантовану «долю». 

Але більше всього мене обурила, навіть, не жадібність мера 
і його готовність обміняти на гроші кращого друга, а те, що 
мер-корупціонер в розмові зі мною не посоромився його оббре-
хати.

Це я до того, що все таємне, раніше чи пізніше, стає явним.
В. Борзовець

Цікавим, видовищним та бага-
тим на емоції було відкриття зма-
гань. 

Голова Вишгородського район-
ної ради — Ростислав Кириченко 
привітав всіх учасників змагань 
та побажав перемог футболістам 
та терпіння тренерам. 

Футбол це не вид спорту — 
це спосіб життя, це релігія, це 
політика, тому районна влада 
буде приділяти максимальну  
увагу розвитку спорту №1 у Виш-
городському районі, наголосив 
очільник району.

Феєричним та емоційним було 
поздоровлення від юних гімна-
сток вихованок тренера — Люд-

11 лютого розпочався 
чемпіонат Вишгородського 
району з футзалу. Цей турнір 
зібрав рекордну кількість 
учасників, а саме у двох лігах 
протягом двох місяців 23 
команди змагатимуться за по-
чесний кубок кращої команди 
району. 

11 колективів гратимуть у 
вищій лізі, а решта 12 команд 
змагатимуться за звання кра-
щої команди першої ліги.

В кожній лізі методом жереб-
кування  команди розділені 
на дві  групи, по чотири кращі 
команди потрапляють до 
чвертьфінальної стадії зма-
гань.

мили Вологдіної. 
Наші юні грації показали чоти-

ри чудові номери, викликавши 
бурхливі оплески глядачів. 

Тож пропонуємо вам склад 
учасників змагань та  груп вищої 

та першої ліг.   
                     Голова 

Вишгородської 
           районної федерації

футболу                                                       
Король М.О.

Група А Група Б

№

1

2

3

4

5

6

Назва команди

Каскад

КДЮСШ

Темп

Вахівка

О. Град

Стар-Юнайтед

1 2 3 4 5 6 І В Н П з/п
м’ячі

О М №

1

2

3

4

5

Назва команди

Межигір’я

Вольт і Джоуль

Бразерс

Енергетик

Штурм

1 2 3 4 5 6 І В Н П з/п
м’ячі

О М

Роберт Акопов                                  063-752-17-94
Козін Юрій                                         050-934-57-20
Вінниченко Тарас                              063-348-08-46
Вологдін Микола                               063-992-72-71
Слободянюк Олександр                   096-400-17-91
Педяш Олександр                             066-741-25-69 

Булах Валентин                                067-240-94-99
Демченко Дмитро                              063-935-14-27
Сивашенко Валерій                           096-472-68-69
Ходорківський Юрій                           067-931-74-52
Узун Костянтин                                   067-232-62-52

 

Футбол

Масленица — древний традиционный праздник славян, который 
пришел к нам еще с дохристианских времен. Ранее, правда, он 
праздновался гораздо позже, ведь именно этим праздником люди 
встречали весну. Но теперь Масленица начинается за неделю до 
начала Великого поста и, собственно, эту неделю и продолжается. 
Так, в 2018 году праздник начнется 12 февраля и продлится до 18 
февраля включительно.

Еще с древних времен сохранился обычай готовить в это вре-
мя блины, символизирующие солнце. По христианским канонам, 
в Масленицу еще разрешается употреблять молочные продукты и 
рыбу, но вот мяса уже есть нельзя.

Медовые пряники
Среду Масленицы называли 

«Лакомка». Особенно к этому дню 
готовились тещи, поскольку тогда к 
ним приходили на блины зятья. Но 
кроме них, тещи часто угощали их 
медовыми пряниками.

Ингредиенты:
мука — 4 1/4 стакана;
сахар — 1 стакан;
масло — 140 граммов;
мед — 3 1/2 ст. ложки;
вода — 1/2 стакана;
сода — 1 чайная ложка;
разрыхлитель — 1 ч. ложка;
соль — 1 ч. ложка;
корица — 1 1/2 ч. ложки;
имбирь молотый — 1/2 ч. ложки;

гвоздика — 1/2 ч. ложки;
яичный белок — 1 штука;
сахарная пудра — 1 1/2 стакана;
лимонный сок — 1 ст. ложка.

Рецепт приготовления:
В кастрюле перемешайте сахар, 

мед и воду. Поставьте на средний 
огонь и, периодически помешивая, 
дождитесь, пока сахар растворит-
ся. Затем добавьте масло и специи 
— корицу, имбирь, гвоздику. Сни-
мите с огня, когда масло растает, 
а после смешайте муку с содой и 
разрыхлителем в большой миске. 
Вслед влейте в муку теплую смесь 
из специй, сахара и масла. Пере-
мешайте и замесите тесто, из ко-
торого затем сформируйте шарик, 

замотайте пищевой пленкой и по-
ставьте на ночь в холодильник. На 
следующий день из готового теста 
можно готовить пряники. Достаньте 
тесто из холодильника и разогрей-
те духовку до 200 градусов. Раска-
тайте тесто после того, как оно 
станет комнатной температуры, и 
вырежьте пряники — специальной 
формочкой или ножом. Вырезан-
ные пряники можно отправлять в 
духовку, предварительно застелив 
противень пергаментной бумагой. 
Выпекаются они довольно быстро 
— вам хватит 5-6 минут!

Взбейте белок, сахарную пудру и 
лимонный сок до однородной мас-
сы. Смесь выложите в мешочек, на 
конце которого обрежьте кончик. 
Разрисуйте пряники глазурью и по-
дождите пока она застынет.


