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Синій автобус півроку стоїть поламаний. Червоний слідство 
може в будь-який момент заарештувати. Як і банківські рахунки 
КП «Вишгородпастранс». Тоді пенсіонери і пільговики 
будуть платити за квитки повну ціну або ходити у Київ пішки... 

61-а сесія міськради

О. Баланюк, Г. Булгакова, Т. Войтович, О. Клавдієнко, Д. Корнійчук, В. Костюченко, 
М. Кравченко, В. Лісогор, О. Лісогор, Б. Матко, М. Мельник, О. Момот, С. Пінчук, 
Ю. Попов, Б. Руденок, В. Сардак, А. Шока, В. Шубка — ці депутати проголосували за те, 
щоб пенсіонери і пільговики нашого міста залишились без пільгових перевезень. Ганьба!

Головним питанням 61-ї сесії міськради, як і очікувалося, став проект рішення «Про внесення 
змін до рішення міськради від 24.12.2019 р. №59/3 «Про міський бюджет... міськради на 2020 р.».  
Саме ним передбачалося продовжити фінансування КП «Вишгородпастранс» на 9 місяців цього 
року, — фінансування на перші три місяці року було проголосовано на 59-й сесії міської ради, 
яка відбулася 24 грудня 2019 р. 

Згадане голосування, нагадуємо, пройшло після палких дискусій. Бо «транспортна» комісія 
(з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку) — на своєму засіданні 
19 грудня 2019 р. прийняла рішення подовжити фінансування лише на місяць; секретар ради Т. 
Бражнікова і на засіданні комісії, і на сесії наполягала на подовженні фінансування на три місяці 
— щоб за місяць розібратися в ситуації, що склалася і за два (якщо буде прийняте рішення про 
закриття підприємства) — попередити працівників КП про звільнення, як це вимагає чинне за-
конодавство; нарешті, частина депутатів вже на сесії запропонувала профінансувати КП на два 
місяці. Більшість депутатів підтримала пропозицію Т. Бражнікової. 

Отже, з моменту прийняття цього рішення на грудневій сесії до сесії, про яку йдеться, прой-
шло три місяці — тиждень грудня минулого року, січень, лютий і майже половина березня цього 
року. Весь цей час, як ми вказали в минулому спецвипуску нашої газети, майже всі члени «транс-
портної» комісії разом з Т. Бражніковою, кількома депутатами, що в комісію не входять та гро-
мадськими активістами досліджували просто таки катастрофічну ситуацію, в якій опинилось КП 
«Вишгородпастранс»... 

Чому катастрофічну? З тієї про-
стої причини, що  його діяльність 
з одного боку не має жодних пер-
спектив стати прибутковою, а з 
іншого — на утримання КП «Виш-
городпастранс» витрачається 
приблизно мільйон гривень на 

місяць. Тоді як за половину цієї 
суми можна домовитись з тою 
чи іншою приватною компанією 
з пасажирських перевезень і 
вона запустить не один, а кілька 
спеціальних безкоштовних авто-
бусів для пільговиків. Які будуть (Продовження на стор-х 4-5)

їздити не раз в півтори години, а 
кожні 15-20 хвилин. 

Окрім того, як ми вже повідом-
ляли в минулому номері, експер-
тиза, замовлена депутатом В. 
Круковцем у ТОВ «Укравтоекс-
пертиза-Стандарт» визначила 
ринкову вартість двох автобусів, 
куплених КП «Вишгородпа-
странс»  на 26.02.2019 р. (момент 
придбання) вдвічі завищеною.

Отже, до закінчення слідства 
по цій справі неможливо визна-
чити яку саме частину вартості 
(чи повну вартість) автобусів КП 
«Вишгородпастранс» вже випла-
тило «Укргазбанку» за договором 
фінансового лізингу. А продов-
ження фінансування підприєм-
ства тягне за собою продовжен-
ня таких виплат. 

Однак, незважаючи на всі ці об-
ставини, проектом рішення  «Про 
внесення змін до рішення місь-
кради від 24.12.2019 р. №59/3 
«Про міський бюджет... міськради 

на 2020 р.» пропонувалося ко-
шти, передбачені на благоустрій 
міста в розмірі 5 млн. 631 тис. 
900 грн. направити на утримання 
КП «Вишгородпастранс». 

Причому, О. Момот сподівав-
ся зробити це, як то кажуть, 
«по-тихому», без обговорення, 
швиденько поставивши проект 
рішення на голосування. 

І це притому, що висновок 
бюджетної комісії, як повідомив 
начальник фінансово-бухгалтер-
ського відділу І. Мірієвський, був 
негативний. 

Мало того — для того, щоб, так 
би мовити, «не розхитувати чов-
на», міський голова ще й запро-
понував перенести власний звіт, 
звіти своїх заступників та керів-
ників комунальних підприємств 
(в тому числі й КП «Вишгород-
пастранс») за минулий рік на 
наступне пленарне засідання 19 
березня.
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Голосування щодо 
продовження фінансування 
КП «Вишгородпастранс» на

9 місяців (5 млн. 632 тис. грн.)

Виборці, запам’ятайте в обличчя цих горе-депутатів!



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

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

Життя депутатське

У кожного з нас час від часу в житті стається своє маленьке свято. Окрім дня народження, 
звичайно. 

У когось перший крок зробив маленький синочок чи донечка. А у когось дитина вже пішла в 
перший клас. Чи стала студентом. Хтось цілий день чекав обстрілу, а він так і не розпочався. 
Комусь влада таки нарахувала субсидію. А комусь, нарешті, виплатили зарплату, яку не платили 
два роки. Комусь мер після довгої тяганини надав матеріальну допомогу. Хтось написав нового 
вірша. Хтось насмілився освідчитися коханій дівчині... 

Однак, є певна категорія людей, яка влаштовується в житті так, щоб все його перетворити на 
одне суцільне свято. За рахунок інших, звичайно. Злодійкуватий чиновник із штанів вискакує,  
щоб кожного дня вкрасти хоча б сотню гривень. І свято приходить до нього щоденно. 

А от для деяких місцевих депутатів свято настає щомісячно. Тому, що сесії місцевих рад про-
водяться приблизно раз на місяць. 

Чому ж вони так радіють сесіям? — запитаєте ви. Адже, по суті, їх депутатство є громадською 
діяльністю — їм ніхто не платить за цю роботу зарплату, навпаки, потрібно відпрошуватися з 
роботи в роботодавця чи начальника. Які на ці вояжі на сесії часто-густо дивляться скоса. 

Депутатам навіть не завжди за цю роботу дякують виборці — адже далеко не все залежить від 
депутатів загалом, а тим паче від окремого депутата зокрема. 

В чому ж тоді полягає секрет цього свята?
Дуже просто: в тому, що цього дня для деяких народних обранців тяжкі депутатські пошуки 

нових джерел збагачення за рахунок місцевої громади протягом місяця, нарешті, завершуються.  
Дуже непоганими, добре відчутними і вкрай вагомими результатами. 

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістдесят перша сесія VII скликання
(перше пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я
12 березня 2020 р.                                                   № 61/26

Про затвердження проєктів із землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду
ФОП Білоусову О.В.

Розглянувши подані документи, проєкти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду, керуючись ст. ст. 93, 123, 124, 134 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ–ПІДПРИЄМЦЮ БІЛОУСОВУ Олексію 
Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування будівель тор-
гівлі... по вул. Новопромислова, м. Вишгород. Передати ФОП БІЛОУСОВУ 
Олексію Володимировичу... в оренду терміном на 49 років земельну ділян-
ку (кадастровий номер 3221810100:03:263:6012) площею 0, 1500 га...

2. Затвердити ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ–ПІДПРИЄМЦЮ БІЛОУСОВУ Олексію 
Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду площею 0,0100 га для будівництва та обслуговування будівель тор-
гівлі... по проспекту І. Мазепи, 2-Г... Передати ФОП БІЛОУСОВУ Олексію 
Володимировичу... в оренду терміном на 49 років земельну ділянку (када-
стровий номер 3221810100:01:256:6009) площею 0, 0100 га...

3. Затвердити ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ–ПІДПРИЄМЦЮ БІЛОУСОВУ Олексію 
Володимировичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду площею 0,0300 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі... по вул. Кургузова, м. Вишгород... Передати ФОП БІЛОУСОВУ 
Олексію Володимировичу... в оренду терміном на 49 років земельну ділян-
ку (кадастровий номер 3221810100:01:137:6008) площею 0, 0300 га... 

 Міський голова       О. Момот

ЩО ЗА ОДНУ СЕСІЮ 
ОТРИМАЛИ 

БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ

Наприклад, підприємцю 
Олексію Білоусову остання сесія 
подарувала аж чотири земельні 
ділянки! Уявляєте — чотири! За 
одну сесію. Причому, одну з них, 
— площею 100 кв. метрів, — пря-
мо на центральній площі міста! 
На клумбі перед податковою 
інспекцією! 

Ще дві, — 10 та 15 соток, — в 
лісі, неподалік від місця розташу-
вання військової частини №3027 

Один день депутата

15 соток

10 соток

тр
ас

а 
Ки

їв
-Д
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ер

Отут, прямо на клумбі Д. Корнійчук з О. Білоусовим збираються побудувати ще один «мага-
зин-зупинку». Або зо п’ять кіосків... 

За трасою Київ-Димер, біля дороги на нову промзону на місті лісу невдовзі з’являться ще два 
«магазини-зупинки» Д. Корнійчука та О. Білоусова. А може два будиночки. Адже і 10, і тим більше, 
15 соток більш ніж достатньо для повноцінного будівництва.    

2
Мой город...
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ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістдесят перша сесія VII скликання
(перше пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я
12 березня 2020 р.                                                   № 61/25

Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Білоусову О.В.

Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянку у 
власність, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Вишгород-
ської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, наявність висновків відповідних 
органів і служб, відповідно до ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу Украї-
ни, п. 34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передати у власність гр. БІЛОУСОВУ Олексію Володимировичу земельну 
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3221810100:03:218:6013) для 
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в м. Виш-
город, вул. Новопромислова, Вишгородського району, Київської області...

 Міський голова       О. Момот

«Ми 
кажемо 
Білоусов,
маємо
на увазі — 
Корнійчук,
ми кажемо
Корнійчук,
маємо
на увазі —
Білоусов»... 

Нацгвардії. Вздовж дороги, зви-
чайно. 

10 соток — для ведення ОСГ. 
У власність. До речі, помідори 
з огірочками дуже зручно виро-
щувати саме при дорозі, ви не 
знали? Втім, почекаємо поки О. 
Білоусов прийде в раду за змі-
ною цільового призначення цієї 
ділянки. І розкажемо як саме на 
це відреагує Д. Корнійчук.

Ще 15 соток лісу О. Білоусову 
виділили для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі. В 
оренду на 49 років.

Ну, і тридцять квадратних ме-

трів — під тільки що побудова-
ним магазинчиком по вул. Кур-
гузова, навпроти відділку поліції.
Теж в оренду на 49 років. 

А при чому тут підприємець О. 
Білоусов, можливо, запитаєте ви. 
Адже він не депутат міської ради. 
А ви ж бо про депутатів... 

Дійсно, не депутат. Однак, то-
варишує з депутатом. Дмитром 
Корнійчуком. І, навіть, як ми 
здогадуємось, по-діловому пар-
тнерствує. Що не є секретом для 
всього міста. Іншими словами, 
користується повною і беззапе-
речною довірою в житті і бізнесі. 



   

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

Так що все точнісінько як у рево-
люційного поета В.Маяковського: 
«Мы говорим Ленин, подразуме-
ваем — партия, мы говорим пар-
тия, подразумеваем — Ленин». 
Правда, з поправкою на наші міс-
цеві реалії: «Ми говоримо Білоу-
сов, маємо на увазі — Корнійчук, 
ми говоримо Корнійчук, маємо на 
увазі — Білоусов». 

Але тоді у вас, шановні читачі, 
може виникнути наступне питан-
ня: добре, нехай О. Білоусов є 
факично, підставною особою і за 
ним стоїть депутат Д. Корнійчук. 
Але ким тоді є Д. Корнійчук і чому 
міська рада настільки добра й 
щедра по відношенню до нього? 

КЕРІВНИК ГРУПИ «ЄДНІСТЬ»

Відповідь дуже проста: з од-
ного боку Д. Корнійчук є нефор-
мальним і фактичним лідером  
депутатської групи «Єдність» (в 
народі — «Жадність»), з іншо-
го — знаходиться в дуже давніх 
дружніх стосунках з міським голо-
вою О. Момотом. 

Саме цим пояснюється його 
реальний статус і дивовижна 
чуйність керівництва і апарату 
міської ради до будь-яких його 
забаганок. . 

І саме тому група «Єдність» 
— надійна і гарантована осно-
ва промерської більшості. Тож,  
«Єдність» означає не лише єд-
ність депутатів групи між собою, 
а й нерушима єдність їх із своїм  
мером. (Теж саме, мабуть, сто-
сується і народної назви «Жад-
ність» — «крадемо не самі, а 
разом з мером»). До речі, за  

ділянки Корнійчука-Білоусова в 
центрі міста О. Момот теж прого-
лосував. Як і очікувалося.

От вам і весь секрет.
Тепер щодо самої групи.
Ми вже неодноразово вказува-

ли її склад — Г. Булгакова, Т. Во-
йтович, Д. Корнійчук, М. Крав-
ченко, В. Лісогор, О. Лісогор, 
Ю. Попов, Б. Руденок, А. Шока. 
На сесії про яку йдеться, до речі, 
її поповнив і депутат О. Клав-
дієнко, про що було урочисто 
оголошено на всю сесійну залу.

По суті, всіх цих людей назвати 
депутатами дуже важко.

Бо якщо прослідкувати за їх 
поведінкою на будь-якій сесії (а 
це зробити просто, зважаючи на 
те, що існують відеозаписи всіх 
сесій міськради), то очевидно, 
що ці депутати практично не бе-
руть участі в обговоренні важли-
вих проектів, які стосуються жит-
тєдіяльності міста. А, за рідкими 
виключеннями, тихенько відсид-
жуються на своїх місцях.

Чому? Та тому, що оскіьки мер 
Момот фактично віддав їм місто 
на грабунок, єдине їх завдання 
поміж сесіями — знайти чергові 
ділянки або місця під нові кіоски. 
І тут же на сесії за них проголосу-
вати! В обмін на підтримку «мер-
ських» питань, звичайно. Таких, 
наприклад, як фінансування на 
9 місяців того самого КП «Виш-
городпастранс». Зверніть увагу 
— за цей проект рішення група 
«Єдність» проголосувала в пов-
ному складі. 

До речі, на цій сесії було роз-
глянуто біля 20 «шкурних» пи-
тань членів цієї групи. Тож, мож-

Цей «магазин-зупинку» прямо в центрі міста (навпроти «Білли») було зведено Корнійчу-
ком-Білоусовим три роки тому... поруч з такою ж, — діючою, — зупинкою! Бо у тієї, діючої, був 
один великий недолік — вона не належала Корнійчукові! Тепер до цієї зупинки наші бізнес-пар-
тнери хочуть прибудувати ще оди магази площею 100 кв. м. Чи з 5 кіосків...  

Якщо бачите десь у місті таку бочечку-кав’ярню, знайте — це 
заробляють собі на хліб Д. Корнійчук з О. Білоусовим. 

«Магазин-зупинка» Д. Корнійчука та О. Білоусова навпроти відділку поліції. Поряд — їх 
міні-кав’ярня. 30 кв. м на вул. Кургузова — в оренду на 49 років...   

Цей кіоск біля старого «Еко» теж належить Д. Корнійчуку та 
О. Білоусову. Недаремно ж Д. Корнійчук лобіював «соціальний 
хліб» у місті...  

на сказати, що сесія тільки на них 
і працює... 

І О. Клавдієнко став членом цієї 
групи не просто так, а тому, що 
протягом достатньо довгого часу 
голосував разом з цією групою. 
Теж вирішив стати міліонером — 
жартують між собою депутати. 

Отже, його вступ в цю групу 
став простою формальністю. 
Яка, правда, дає право на по-
стійний матеріальний «підігрів», 
як прийнято висловлюватися в 
кримінальних колах. 

Втім, «ніштяки», які регулярно 
отримує кожен член групи «Єд-
ність» від керівництва міськради 
за лояльність — окрема тема. 
Яку ми обов’язково дослідимо. 

А зараз давайте, все ж, повер-
немось до керівника цієї групи. 

Отже, хто такий Д. Корнійчук і 
чим саме він володіє? 

ТЕ, ЩО НА ПОВЕРХНІ

На перший погляд — скром-
ний держслужбовець. Займає 
посаду головного спеціаліста у 
відділі аналізу стану дотримання 
законності органами контролю та 
нагляду за додержанням вимог 
законодавства з питань ліцен-
зування та дозвільної системи 
Департаменту правової роботи і 
державного нагляду та контролю 
Державної регуляторної служби 
України.

Отже, займатися підприємни-
цькою діяльністю йому не можна. 
Він і не займається. Офіційно. 

Тому, знову ж, таки, офіційно — 
є дивовижно скромною людиною, 
яка веде майже спартанський 

спосіб життя. 
Офіційно (згідно з електронною 

декларацією за 2018 рік) володіє 
Дмитро лише квартирою площею 
66 кв. м., — та й то разом з бать-
ками, — земельною ділянкою в 
Димері площею 1500 кв. м. та не-
добудованим гаражем в 40 ква-
дратів у Вишгороді.

За чотири з половиною роки 
депутатства цього скликання 
отримав у місті лише земельну 
ділянку площею 27 кв. м. — у 
2017 році.

Заробітна плата за 2018 рік, — 
241 тис. 703 грн. Трохи більше 20 
тисяч на місяць.

Ну, ще на батькові кілька зе-
мельних земельних ділянок — 
666, 1000 та 1400 кв. м у Вишго-
роді, 1500 кв. м — у Жукині.

І на мамі дві земельні діляноч-
ки — 1000 кв. м. у Литвинівці та 
16000 кв. м. у Димері.

Недобудована дача площею 
100 кв. м оформлена на батька, 
недобудований гараж площею  
19 кв. м — на ньому ж. 

Да, ще Д. Корнійчук, згідно вже 
згаданої декларації, у 2012 р. 
придбав автівку «Хонда» 2005 
р. випуску. І кілька років тому ко-
мусь позичив 50 тис. доларів. 

50 тисяч доларів, звичайно, 
сума не маленька, але міг же 
зібрати за багато років. Як ка-
жуть, недоїдав, недопивав, але 
відкладав. Навмисно. Щоб, кі-
нець-кінцем, позичити людині, 
яка, ну, дуже нуждається... 

Отже, що маємо на поверхні? 
Скромного держслужбовця, який 
разом з батьками має невеличку 
квартирку, трохи земельки у місті 
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та в районі, стареньку автівку та 
50 тис. доларів, зібрані за багато 
років важкої праці у Державній 
регуляторній службі України.

Що маємо, так би мовити, під 
водою? 

«КОРЕЙКО» 
ПО-ВИШГОРОДСЬКИ

А «під водою» маємо:
— чотири земельні ділянки, 

отримані лише протягом одного 
дня;

— кавові «грибочки» та інші 
міні-кав’ярні, розкидані по всьо-
му місту; 

— капітальні «магазини-зупин-
ки» навпроти «Білли» та відділку 
поліції;

— кіоск «Торти-хліб» біля ста-
рого «Еко».

Складається враження, що 
після цієї депутатиської каденції 
Д. Корнійчук може вже не перей-
матися за свої фінансове благо-
получчя і спокійно їхати жити в 
будь-яку з теплих країн. 

Ну, що ж, заробив...
Не те, що ми з вами...
І це — лише те, про що знають 

усі. Але ж є ще й те, про що зна-
ють лише О. Момот, Д. Корнійчук 
та О. Білоусов. І окремо те, що 
знають, мабуть, лише О. Момот 
та Д. Корнійчук. 

Бо цілком можливо, що та-
ких білоусових у Д. Корнійчука є 
декілька. Як кажуть, на всі випад-
ки життя...

Але ж раніше чи пізніше і це 
стане відомо. Всім. Бо все таємне 
колись стає явним. 

Гарантуємо.
Наш. кор. 
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(Продовження. 
Початок на стор. 1)

Синій автобус стоїть поламаний. Червоний слідство
КП «Вишгородпастранс». Тоді пенсіонери і пільговики будуть  

Мовляв, все одно доведеться 
проводити друге пленарне за-
сідання, оскільки Є. Колганов, 
який звернувся до ради з прохан-
ням виділити 10 соток під індиві-
дуальне дачне будівництво біля 
районної спортивної бази в Осе-
щині (№17 порядку денного), має 
ще надати відповідний договір 
сервітуту...

61-а сесія міськради

І без офіційного рішення сесії 
дозволив керівникам комуналь-
них підприємств залишити сесій-
ну залу. Чим ті, включаючи і ди-
ректора КП «Вишгородпастранс» 
С. Крушева, негайно й скориста-
лися.  

Однак, так само просто, без об-
говорення «протягнути» проект 
рішення щодо фінансування КП 
«Вишгородпастранс» у міського 
голови не вийшло. 

В. Дулапчій:  
...На даний 

момент один 
автобус вже 
6 місяців не 
їздить, дру-
гий їздить з 
перебоями 
і недовго, 
я вважаю, 
буде їздити. 
Але я хочу 

перейти до мови цифр. За ми-
нулий рік було витрачено на це 
підприємство 13 мільйонів гри-
вень. Підприємство це заробило 
187 тис. грн., якщо не помиляю-
ся. Хтось з вас, депутати, готовий 
витрачати свої кошти? Більшість 
з вас — підприємці, має мага-
зини, кіоски, підприємства... Ви 
готові витрачати 13 мільйонів 
гривень для того, щоб заробити 
187 тисяч? Тому і був відправле-
ний керівник КП, бо йому немає 
що розповісти про свою роботу. 
Дуже дякую, до речі, всім членам 
транспортно-будівельної комісії, 
ними дійсно була проведена 
дуже велика робота, разом з гро-
мадськістю... Відкрито дійсно три 
кримінальних провадження і я 
дуже сподіваюся, що винні будуть 
покарані. Але ще до мови цифр. 
На даний момент офіційні пе-
ревізники готові перевозити всіх 
пільговиків. Олексій Вікторович 
казав «ніхто не погоджується, я 
говорив  з якимось там васьою із 
«А. Т. Н.», вася сказав, що вони з 
бюджетними коштами не працю-
ють...». Були керівники і «А.Т.Н.», 
і Димерського АТП на засіданні 
комісії. Вони надали свої пропо-
зиції. Ці пропозиції вдвічі дешев-
ші, ніж утримання  «Вишгородпа-
странсу». На даний момент лише 
фонд заробітної плати в місяць 
цього підприємства біля 350 тис. 
грн. На ці два автобуси оформле-
но 14 водіїв. Директор, заступник, 
юрист, бухгалтер, 14 водіїв, мед-
сестра, механік і все таке інше. 
Для того, щоб їздив один автобус. 

В газеті «Вишгород» просто 
дурять масово людей, особливо 
людей похилого віку, розказуючи, 
що от, депутати-негідники хочуть 
забрати у вас пільгові перевезен-
ня. Ніхто пільгові перевезення не 
забирає. Ці перевезення зали-
шаються. Всі пільговики будуть 
перевозитися згідно чинного за-
конадавства. Але не одним цим 
червоним автобусом, на який всі 
повинні молитися, а всіма транс-
портними засобами офіційних 
перевізників, які працюють в на-
шому місті. І це буде зроблено 
вдвічі дешевше, а то і більше, ніж 
утримання цього підприємства. 
Я дуже прошу депутатів задума-
тись перед тим, як голосувати за 
цю просто яму, чорну діру.    

Т. Іванов: 
. . . П р о -

к о м е н т у ю 
д е к і л ь -
ка питань. 
П о - п е р ш е , 
щодо заяви 
к е р і в н и к а 
комунально-
го підприєм-
ства. Саме 

на минулій сесії було прийнято і 
доручено йому написати це звер-
нення саме в такому трактуван-
ні. По-друге, щодо представника 
банку. На позаминулому засідан-
ні комісії був представник банку 
і дав дуже змістовні відповіді на 
всі питання. З приводу відповіді 
щодо постачальника. Він надав 
всі відповіді окрім одної. Він не 
вказав строки коли буде відре-
монтовано за його рахунок синій 
автобус. Дякую.

О. Кучмій:  
Шановні ко-

леги, я хотів 
би звернути-
ся з питанням 
до Олексія 
Вікторовича: 
проект цей 
про фінансу-
вання ви по-
давали?

О. Момот: Звичайно, а хто ще?
О. Кучмій: Добре. Я чому пи-

таю? Тому, що ми запрошували 
і вас особито, і Трохима Сер-
гійовича на всі засідання нашої 
комісії. Офіційно надавали листи. 
Ви з’явились один раз. І Трохим 
Сергійович, і ви. Ніякої пропози-
ції від керівництва міста, від апа-
рату стосовно виходу із кризової 
ситуації ми не почули. Жодного 
звернення від апарату, від кому-
нального підприємства нікуди не 
надходило. Всі звернення, всі до-
ручення надавала комісія. Ніхто 
не робив жодного кроку для ви-
ходу із ситуації, що склалася. По 
факту існує один автобус, який 
возить людей, хоча і з перебоя-
ми. Другий стоїть невідомо де і 
невідомо коли буде працювати. 
По першому ідуть кримінальні 
справи, бо незрозуміло що ми 
купили і як купили. Куди ми вкла-
даємо гроші? В нас люди отри-
мують матеріальну допомогу, 
онкохворі, із затриманням в пів-
року, а на це на рік — 4 мільйони. 
А ми викидаємо по мільйону в 
місяць на  підприємство. Більше 
того. Комісія з будівництва сама 
звернулася до перевізника. Сама 
від них отримала пропозиції сто-
совно перевезень пільгогвих ка-
тегорій. Це не зробила міська 
рада. Це ми зробили. Чому це не 
враховується? Це дешевше буде 
ніж утримання комунального під-
приємства! Дякую.

Т. Бражнікова:  
Чому я 

в и й ш л а 
сюди? Бо я 
хочу як не 
с е к р е т а р 
ради гово-
рити, а як 
депутат в 
першу чергу 
і як голова 

фракції. 
Фракція категорично проти да-

ного проекту рішення, у мене 
запитання до Марини Гурамів-
ни, яка щойно виступала. От ви 
говорите про людей, які працю-
ють в комунальному підприєм-
стві. Скажіть будь ласка, а чому 
не можна було підготувати від-
повідний проект рішення, яким 
би розділити питання заробітної 
плати для людей, — тієї кіль-
кості, яка могла б обслуговувати, 
наприклад, червоний автобус, 
— окремо розглянути питання 
сплати лізингових платежів, за 
автобуси, зокрема ті, по яким 
написана заява самим керівни-
ком комунального підприємства 
«Вишгородпастранс»?  

Я зачитаю зараз цю заяву, щоб  
всім людям, хто тут знаходиться, 
було зрозуміло, про що йде мова. 
Я так само була на допиті з цьо-
го приводу. І я для себе особисто 
буду вважати злочином передати 
кошти на комунальне підприєм-
ство, які будуть направлені зараз 
на лізингові платежі за ті автобу-
си, по яких є великі питання чи 
вони нові, чи вони вживані, чи 
вони зі змотаними одометрами, 
яким чином вони придбавались,  
чому один із автобусів майже 
шість-сім місяців стоїть невідомо 
де, його не можуть відремонтува-
ти... Нам постійно кажуть: приї-
де якась запчастина — вона не 
приїзжджає, ми просимо побачи-
ти постачальника — його немає, 
ми відсилаємо претензії — на 
претензії відповіді немає... Люди 
добрі, ну, це ж мільйони коштів! 
Ми вже перерахували мільйони 
коштів. Я особисто голосува-
ла і переконувала своїх колег 
по фракції підтримати рішення 
про створення КП «Вишгородпа-
странс»! Я своїм виборцям го-
ворила чому я хочу це зробити. 
Наразі я несу відповідальність 
разом вже зі своїми колегами 
за це питання. Тому, що ми його 
створили, це підприємство. І 
тому сьогодні ми з ним розби-
раємось. Ми вивчаємо це пи-
тання. Я дуже вдячна колегам з 
будівельної комісії, транспортної, 
зокрема, колезі по фракції, — на 
відміну від бюджетної комісії, 
— збирались в повному складі, 
вивчали це питання, надавали 
пропозиції. Мене дивує позиція 

М. Мельник: 
...Дане пи-

тання рогля-
далося на 
б ю д ж е т н і й 
комісії, воно 
отримало не-
гативний вис-
новок, але ми 
винесли його 

на розсуд сесії. На сьогоднішній 
день комунальне підприємство 
діюче. Там на сьогодні працюють 
люди. Там є колектив, який не 
звільнений, який не попередже-
ний. Автобуси зараз здійснюють 
пільговий проїзд всього нашого 
населення. Так, дійсно там повід-
кривали кримінальні проваджен-
ня, але позиція комісії в тому, що 
— хай розбираються, хай шука-
ють винних, хай дивляться як там 
що... Але на сьогодні ми не мо-
жемо його не фінансувати. Воно 
не ліквідовується. Воно не реор-
ганізовується, це підприємство. 
Воно в нас на сьогодні діюче. Ми 
є власниками, тому прошу де-
путатів підтримати фінансуван-
ня,  продовження фінансування 
«Вишгородпастрансу». 

А. Тютюнник: 
Шановні де-

путати, грома-
да. 

Д і й с н о , 
комісія попра-
цювала, у пов-
ному складі, 
це 8 чоловік. 
Окрема по-
дяка голові 

комісії, який на всіх засіданнях 
був присутній. 

Ми, депутати, представни-
ки різних партій, фракцій одно-
голосно проголосували проти 
цього проекту рішення — щодо 
виділення коштів на КП «Вишго-
родпастранс». Ми робили запи-
ти, отримували відповіді, зараз 
відкриті три кримінальних про-
вадження. Де слідчий вбачає оз-
наки злочину. Тому я вас прошу 
цей проект не підтримувати. Це 
зараз не на часі. Потрібно замо-
вити експертизи. 

На минулій сесії ми проголо-
сували за рішення, яке взагалі і 
абсолютно не виконується. А кон-
троль за його виконанням ми по-
клали на міського голову і на його 
профільного заступника Трохима 
Сергійовича Іванова. Жодних дій 
з їх боку немає. Немає експер-
тизи — її ніхто не замовляв; ніх-
то перемовини з банком теж не 
розпочинав. Тому, я так вважаю, 
за це питання зараз голосувати 
не можна. Оскільки відкрито три 
кримінальних справи, ми, всі чле-
ни комісії є свідками цього злочи-
ну і їздимо на допити.  Це рішен-
ня приймати не можна.

профільного заступника Трохима 
Сергійовича Іванова. Відверто 
вам кажу. Тому, що цими питан-
нями повинні були займатися ви, 
Трохиме Сергійовичу! Депутати 
робили дуже великий обсяг робо-
ти, депутати провели цю роботу, 
і сьогодні на сесії хотіли спитати 
у керівника комунального під-
приємства як виконувались ті 
доручення, які дали депутати цієї 
комісії. Що ми бачимо? Керівника 
комунального підприємства від-
пустили — прийдете пізніше! Ну, 
я для себе вважаю це образою. 
Як для депутата. Моя думка не 
врахована! Чому я не можу по-
чути перед прийняттям рішення 
по фінансуванню на мільйони 
гривень керівника комунального 
підприємства?  

І наостанок. Я прочитаю за-
яву керівника комунального під-
приємства «Вишгородпастранс». 
Резолютивна частина. 

«Нами було придбано авто-
бус ЛАЗ за 5 млн. 350 тис. грн. 
із пробігом 1271 км. Отже, про-
давець, зловживаючи нашою 
довірою, ввівши нас в оману, 
передав нам транспортний за-
сіб, фальсифікувавши показання 
одометру і відповідно, значно 
зависивши вартість автобусу».

Наразі у директора комуналь-
ного підприємства Крушева С. 
С. виникла підозра щодо недо-
стовірного показання одометру 
і, відповідно, вартості автобусу. 
Це — звернення до Вишгород-
ського відділу поліції. Якщо у ди-
ректора, керівника підприємства 
виникла підозра щодо цього, то, 
принаймні, потрібно було його 
сьогодні заслухати. І запитати на 
чому грунтується ця підозра. Це 
перше. 

А по-друге, запитати як ру-
хається ця справа з цією заявою. 
Бо вона була подана 26 лютого... 
А тепер ще одна пропозиція, яка 
була від комісії. Провести пере-
говори з банком, який є власни-
ком цих автобусів. З урахуванням 
проведених експертиз, з ураху-
ванням акту експертної оцінки, 
який було отримано, реальної 
вартості цих автобусів. Провести 
переговори щодо можливого ко-
регування вартості цього догово-
ру. Тому, що можливо, як вже ка-
зав Олександр Ігорович, ми вже 
сплатили реальну вартість цих 
автобусів! І вони можуть у нас 
залишитись і підприємство далі 
почне працювати. 

Ще раз говорю, з урахуванням 
всього викладеного, і з урахуван-
ням того, що сьогодні на сесії ми 
так і не дочекаємося звіту керів-
ника комунального підприєм-
ства, фракція «Самопоміч» буде 
категорично проти даного питан-
ня. Дякую».

Бо як тільки О. Момот спро-
бував поставити це питання 
на голосування,  В. Виговський 
звернувся до секретаря комісії з 
питань Стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку А. Тютюнника з проханням 
розказати яка комісією була про-
ведена робота. А, також — до 
яких саме висновків дійшла і які 
з цього приводу були прийняті рі-
шення.   

Нижче ми практично дослівно 
надаємо всі, без виключення, 
виступи присутніх з цього при-
воду, дотримуючись їх послідов-
ності. Вважаємо, коментарі тут 
зайві. 

Єдине, на що звертаємо увагу: 
виступ голови «транпортно-бу-
дівельної» комісії тут відсутній. 
З тієї причини, що його не було. 
Саме так: голова цієї комісії С. 
Пінчук, який був присутній на всіх 

її засіданнях і, звичайно, добре 
знав про всі її дослідження і рі-
шення, не знайшов що сказати з 
цього приводу присутнім у сесій-
ній залі. Більше того — як ви 
вже знаєте, шановні читачі, він 
проголосував за продовження 
фінансування КП «Вишгород-
пастранс» у повному об’ємі.

Можна лише здогадуватися, 
як саме за таку «принципову і 
послідовну» позицію віддячать 

Виступи при обговоренні проекту рішення щодо продовження фінансування 
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в будь-який момент може заарештувати. Як і банківські рахунки 
платити за квитки повну ціну. Або ходити у Київ пішки...

В. Круковець: 
Ш а н о в н і 

присутні! Ко-
ристуючись 
нагодою, хочу 
в и с л о в и т и 
свою надію 
що правоо-
хоронні ор-
гани дійсно 
с п р а ц ю ют ь 
досить про-

фесійно, а ще хотілося, щоб 
досить швидко. Погоджуюсь із 
всіма словами депутатів, колег, 
Владислава Івановича, майбут-
нього мера сподіваюсь (сміх се-
ред депутатів). Просто хочу лише 
додати. Щоб ви всі розуміли. Ще 
один аргумент.  

Якщо просто закрити очі на оці 
всі наші розборки з кримінальни-
ми справами і таке інше... В таких 
випадках  в цивілізованих розви-
нутих країнах прийнято просто 
порівнювати: є місто, є бюджет, 
є витрати на транспортні переве-
зення і це можна зробити дешев-
ше. Ну, про що тут ще думати? 
Ми бачимо, що наші витрати ви-
ходять від міського голови, від за-
ступників, вони набагато дорожчі, 
ніж можуть бути. Це ж очевидно. 
Це ж вже все пораховано. Що тут 
ще думати? Я не розумію...

  
             

С. Жадан:  
...Продов-

жу тему, я 
хотів би, 
знаєте, ма-
леньке на-
гадування 
з р о б и т и . 
В и р о б н и -
ком даних 
автобусів є 
фірма «City 

Transport Group». Власниками 
цієї компанії є два громадянина 
Російської Федерації Таісія Сані-
на і Ігор Чуркін. Які зараз є в роз-
шуку в Україні. Так от, маленька 
така довідка: міський голова 
недавно розказував, що він на-
пряму спілкується з власниками 
компанії, яка виготовляла авто-
буси... Так от пан Чуркін недавно 
буквально розповідав, що «укра-
инцы между пьянками ходят на 
нацистские сборища с кучкой 
свинопасов». Так от, я тепер хочу 
запитати: ми автобуси ЛАЗ купу-
ючи у громадянина російської фе-
дерації і надаючи йому кошти... 
Хлопці, які за нас гинули і які там 
воювали, це ми таким чином що, 
допомагаємо агресору чи що? Ви 
купуєте дані ЛАЗи коли ми пере-
буваємо у стані війни з Російсь-
кою федерацією! Коли хлопці-а-
тошники отам гинули!.. Може це 
вони спеціально нам продали оці 
автобуси? Друге. Я хотів ще ска-
зати. Я говорив із заступником 
директора тієї бази, де чотири 
місяці стояв синій автобус. П’ять 
тисяч гривень «Київпастранс» не 
віддав, вже три місяці пройшло. 
Це щоб ви розуміли рівень да-
ного підприємства та рівень його 
керівництва. І ще такий момент.  
Довго йшла маніпуляція, пов’яза-
на з пенсіонерами. До мене мої 
пенсіонери-виборці підходили і 
кажуть: слухай, на нас тиснуть, 
кажуть, що там нам більше не 
будуть якось допомагати, якщо 
ми  не підемо і не скажемо, що  
депутати, які не проголосують 
за це, вони погані, вони хочуть 
відмінити пільгові перевезення. 
Одна бабуся навіть плакала, 
казала що настільки тиснуть, 
що в неї тиск піднявся. Скажіть 
будь-ласка, ви вже опускаєтесь 
до такого цинізму, настільки не 
поважаєте пенсіонерів, що зму-
шуєте їх до таких дій? І останнє. 
Велика когорта депутатів підій-
шла і вони скаржилися, що одних 
залякують, що бізнес заберуть, 
когось по-іншому шантажують... 
Давайте просто думати, нас об-
рали люди, давайте про людей 
сьогодні подумаємо. Бо це на-
стільки важливе питання, що вже 
неможливо. Давайте подумаємо 
про пенсіонерів... І не треба тис-
нути на депутатів!

О. Семенов: 
...Чого я 

категорич-
но проти 
того, щоб 
ми підтри-
мали це 
п и т а н н я ? 
Ну, перше 
— як можна 
голосувати, 
не почув-

ши звіту керівника? Це абсурд 
повний. Друге. Ця оборудка, — 
я її інакше не називаю, — вона  
має дуже чіткі ознаки криміналь-
ного злочину... Тепер слухайте 
всі уважно. Ті, хто сумнівається. 
Ще. Можливо. Було три суб’єкти 
цієї угоди. Це якась фірма незро-
зуміла, з статутним фондом в 
900 грн. Яка «впарила» нам старі 
машини як нові на 12 млн. гри-
вень. Є довірливі наші покупці 
— мер, профільний заступник... 
Такі довірливі, що вони не змогли 
відрізнити старі від нових і запла-
тили 12 мільйонів. А є ще фіну-
станова, яка підписалась під цією 
угодою. Трохим Сергійович каже, 
на засіданні комісії представник 
банку дуже «доходчиво и четко 
ответил на все вопросы»... Він 
на жоден «не ответил». Бо йому 
було дуже некомфортно і він не 
міг відповісти на жодне просте 
запитання... Спробуйте взяти в 
банку кредит. Не 13 мільйонів, а 
100 тисяч візьміть.  Банк опише 
всі активи, все майно і квартиру 
в заставу візьме. Це 100 відсот-
ків. Причому, оцінить її набагато 
дешевше, щоб в разі чого швидко 
продати і перекрити свої збитки. 
Це така процедура. В даному ви-
падку банк взагалі не зацікавив-
ся. Коли я представника банку 
запитав як вони могли профінан-
сувати на 12 мільйонів цю угоду 
із старими автобусами, він каже: 
до нас прийшли покупець і про-
давець. І сказали: от ми тут до-
мовились, профінансуйте нам. 
Ми профінансували.

 То за такої логіки можуть підій-
ти покупець і продавець, ну, що 
завгодно... пилосос купую, дайте 
мені 30 мільйонів! Банк дасть 30 
мільйонів? Ну, це ж маячня. Тоб-
то, тут чіткі ознаки зговору поса-
дових осіб. По цьому вже кілька 
кримінальних проваджень від-
крито і ведеться... Я вас навіть не 
прошу — застерігаю: не ставайте 
учасниками цієї схеми! Тому, що 
всі будуть відповідати за це. 

А з приводу автобусів — да-
вайте перекладемо це на про-
фільні підприємства. В яких є 
база і спеціалісти. І хай возять 
наших пенсіонерів. Тим паче, що  
не один автобус буде їздити, а 
будь-яка машина буде брати всіх 
пільговиків. Дякую».

Ю. Колодзян: 
...Декілька 

слів з цьо-
го приводу. 
Ще на етапі 
с т в о р е н н я 
к о м у н а л ь -
ного під-
п р и є м с т в а 
«Вишгород-
п а с т р а н с »  
я виступав і 

закликав всіх депутатів не голо-
сувати за його створення. Я пе-
реконував, причому, цифрами, 
що це недоцільно. І навіть якщо б 
ці автобуси були нові, і на сьогод-
нішній день обидва їздили, пере-
возили пасажирів, то все рівно я 
і сьогодні казав би, що комуналь-
не підприємство «Вишгородпа-
странс» не має права в рамках 
такої економіки на існування. А 
плюс те, що дійсно ці автобуси, 
як сказали мої колеги, і ми пере-
конались, бо ми їздили на допити 
до слідчого відділу Нацполіції, 
— що ці автобуси куплені беуш-
ними, 2015 року випуску, це вже 
третя їх реєстрація... Тобто, дійс-
но, автобуси придбані з ознаками 
кримінального злочину. Це буде 
розслідовано слідством, будуть 
прийняті відповідні рішення, ми 
в недалекому майбутньому, я ду-
маю, все це побачимо. 

24 грудня минулого року на 
59-й сесії ми прийняли фінансу-
вання КП «Вишгородпастранс»  

на три місяці. Чого три місяці? 
Для того, щоб це питання вивчи-
ти! І ми його вивчили. Комісія аб-
солютно в повному складі збира-
лася мабуть з десяток раз і ми це 
питання сьогодні всі знаємо. І не 
зважаючи на це з’являється ота-
кий проект рішення! Це взагалі 
цинізм. Інших слів я не знаходжу. 
Ще на 9 місяців подовжити фінан-
сування «Вишгородпастрансу»! 
Це просто на голову не налазить, 
я вам скажу відверто. Сьогодні, 
да, дійсно, ми вже знаємо що є 
три кримінальних провадження, 
два з них об’єднані, ведуться 
слідчі дії, ми всі правники, хтось 
в більшій, хтось в меншій мірі, і 
прекрасно знаємо як будуть ро-
звиватися події. Завтра в рамках 
кримінального провадження на 
червоний автобус-гармошку буде 
накладено арешт. З якою метою? 
Щоб провести товарознавчу екс-
пертизу. І автобус червоний пере-

Вишгородському міському голові Момоту О. В. 
Депутатів Вишгородської міської ради  VII скликання

Заява

На І пленарному засіданні 61 сесії Вишгородської міської ради було прий-
нято рішення Про внесення змін до Рішення... міської ради від 24.12.2019 р. 
№59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради на 2020 рік».

Під час засідання ми наводили обгрунтування чому дане рішення в запро-
понованій редакції суперечить інтересам громади та звертались до вас щодо 
застосування процедури вето по даному рішенню. Вкотре звертаємо вашу ува-
гу на наступне.

07 лютого 2020 року Вишгородською міською радою було прийняте рі-
шення №60/6 Про звернення міської ради, яким апарату виконавчого комітету  
Вишгородської міської ради та керівнику Комунального підприємства Вишго-
родської міської ради «Вишгородпастранс» було доручено, зокрема:

—  замовити проведення ексертизи для встановлення фактичної ринкової 
ціни автобусів ЛАЗ А 292 DI 2015 року випуску, ЛАЗ 183 NG 2015 року випуску 
та відповідності показників одометрів обох автобусів фактичним показникам;

— підготувати звернення до правоохоронних органів щодо можливих 
шахрайських дій постачальників автобусів: ЛАЗ А 292 DI 2015 року випуску, 
ЛАЗ 183 NG 2015 року випуску, максимальна комплектація;

— вжити всіх заходів, викладених у протоколі засідання комісії з питань 
стратегії розвитку міста, будівництва, транпорту та зв’язку від 06.02.2020 року, 
в тому числі провести перемовини з банком щодо повернення неякісних авто-
бусів та розірвання договору фінансового лізингу.

На день винесення проекту рішення, яким передбачалось фінансування 
всіх витрат підприємства, в тому числі лізингових платежів, експертиза вста-
новлення фактичної ринкової ціни автобусів ЛАЗ А 292 DI 2015 року випуску, 
ЛАЗ 183 NG 2015 року випуску та відповідності показників одометрів обох ав-
тобусів фактичним показникам проведена не була.

Не було проведено оцінки автобусів на день укладення договорів.
І це при тому, що один автобус (синій) вже 6 місяців не експлуатується і не 

відремонтований постачальником.   
Автобуси в договорах купівлі-продажу та фінансового лізингу постачальни-

ком заявлені як нові і не вживані. Проте з отриманої інформації під час роботи 
комісії на початку 2020 року є всі підстави вважати, що предмет купівлі-прода-
жу та фінансового лізингу не відповідає заявленим характеристикам.

При цьому переговори з банком щодо повернення неякісних автобусів та 
розірвання договору фінансового лізингу проведено не було, а рішенням місь-
кої ради №60/6 від 07.02.2020 року не було можливості це зробити.

Висновки профільної постійної комісії з питань планування та формування 
бюджету, управління комунальною власністю міста та з питань стратегії ро-
звитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку по цьому питанню негативні, 
що було оголошено на сесії під час засідання.

Враховуючи викладене, вважаємо, що підписання прийнятого 12.03.2020 
р. Вишгородською міською радою рішення «Про внесення змін до Рішення 
Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. №59/3 «Про міський бюджет 
Вишгородської міської ради на 2020 рік» може нанести шкоду місцевому бюд-
жету та з метою запобігання цьому, керуючись ч. 4 ст. 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та ст. 39 Регламенту Вишгородської міської 
ради VII скликання, ще раз звертаємося до вас щодо застосування процеду-
ри вето, передбаченої Регламентом Вишгородської міської ради. Зупиніть дію 
прийнятого вищевказаного рішення Вишгородської міської ради. 

1. В. Парчук, 2. В. Нижник, 3. О. Кучмій, 4. С. Жадан, 5. Т. Бражнікова від 
імені фракції «Самопоміч», 6. А. Тютюнник, 7. О. Онищенко, 8. В. Круко-
вець, 9. Ю. Колодзян, 10. В. Виговський, 11. О. Семенов 

йому (мабуть, як забудовнику) 
депутатська більшість загалом 
та О. Момот зокрема. Побачимо. 
І обов’язково про це розповімо. І 
ви обов’язково дізнаєтесь якою 
саме є ціна зради і своїх колег по 
комісії, і своїх виборців. 

З іншого боку, звертаємо ува-
гу на дійсно принципову і послі-
довну позицію секретаря ради Т. 
Бражнікової по цьому питанню. 
Сподівамось, що такою самою 

принциповою і послідовною ця 
позиція буде й надалі, щодо інших 
важливих питань життєдіяльності 
міської громади. 

...Тепер — як саме розвива-
лася ситуація щодо розгляду 
цього проекту рішення далі. 
Після останнього виступу (Ю. 
Колодзяна) О. Момот поставив 
проект рішення на голосування. 
Незважаючи на купу просто таки 
«залізобетонних» аргументів 

стане їздити. 
Я до вас звертаюся, депутати. 

Щоб ви розуміли. Голосувати за 
це питання не можна! А потрібно 
підтримати те, що ми на комісії 
пропонуємо: 2 мільйони додати 
до програми фінансування пе-
ревезення пільгових категорій, 
і заключити від міськради до-
говір з приватним перевізником 
— «А.Т.Н.» чи Димерський авто-
парк... І за оці гроші, що ми там 
передбачили, — 2 млн. 800 тис. 
грн. що залишились і ще 2 млн. І 
ці 9 місяців за 4-4,5 млн. грн. всі 
пільговики їздять без обмежень. 
І не через півтори-дві години, як 
їздить цей червоний автобус, а 
будь-яким автобусом, який їздить 
до Г. Дніпра через десять або 
п’ятнадцять хвилин. 

З огляду на це все я ще раз 
звертаюся до депутатів і закли-
каю їх це питання не підтримува-
ти! Дякую!    

більшості тих, хто виступив, а, 
також, на абсурдність, цинізм і 
навіть злочинність цього проекту  
рішення, він був підтриманий 18-
ма депутатами. 

Одразу після цього практично 
всі інші присутні депутати (окрім 
Т. Бражнікової, яка повинна була 
залишатися в залі як секретар 
ради та В. Парчук з В. Нижником, 
у яких були інші причини для цьо-
го, про що ми розкажемо нижче), 

залишили сесійну залу. Одночас-
но вимагаючи від міського голо-
ви накласти вето на це рішення 
(див. нижче відповідну заяву).

Чим саме 18 депутатів разом із 
їх «хресним батьком» О. Момо-
том займалися на сесії далі, ми 
ще розповімо. 

Якщо коротко — тим самим, 
що й раніше. Дерибаном землі, 
роздачею «слонів» самим собі і. 
т. ін.  

І останнє. У будь-якого «паха-
на» його авторитет тримається 
на залякуванні, підкупі, шантажі 
іт. ін. У О. Момота — так само. 
Це з приводу його 18-ти голосів. 
Тільки от хай не забуває, що коли  
в нього щось нескладеться (а 
таке буде обов’язково), більшість 
з цих 18-ти його «однодумців», 
«здадуть» його з потрохами. 

І порвуть, як тузік тряпку.
В. Борзовець

КП «Вишгородпастранс» на 9 місяців 2020 року (5 млн. 632 тис. грн.)
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Депутат міської ради Юрій Колодзян — мабуть, один із най-
досвідченіших депутатів цього скликання. З різних причин — і 
тому, що більшу частину життя успішно керує великим колекти-
вом, і в силу поважного віку, і оскільки має неабиякий досвід де-
путатської роботи. Отже, будь-який проект рішення, який народ-
жується в надрах апарату виконкому або пропонується кимось 
із депутатів чи депутатською групою, Ю. Колодзян намагаєься 
проаналізувати в першу чергу з точки зору користі для жителів 
міста. Якими б вагомим чи беззаперечними не здавалися б всі 
інші аргументи і доводи їх авторів. 

Саме Ю. Колодзян найаргументованіше виступив проти ство-
рення КП «Вишгородпастранс» і на 43-й черговій сесії, де впер-
ше розглядався цей проект рішення, і на 44-й позачерговій, при-
свяченій виключно цьому питанню. 

На жаль, більшість депутатів до цих аргументів не прислуха-
лася і КП «Вишгородпастранс», все ж, було створено. Всупереч  
будь-якій логіці і здоровому глузду. 

Закінчилося це, як бачимо, багатомільйонними збитками, на-
несеними міському бюджету. Більше того — замість того, щоб 
взяти до уваги результати розслідування комісії з стратегії розвитку міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку, яка провела величезну роботу, і ліквідувати або, хоча б, призупинити роботу 
цього підприємства, депутатська більшість під тиском О. Момота в повному обсязі продовжила 
його фінансування до кінця року. Що означає викинуті на вітер ще кілька мільйонів бюджетних 
коштів... І це — не враховуючи вкрадених при закупівлі автобусів майже чотирьох з половиною 
мільйонів гривень!  

Отже — чому це відбулося і що далі? Про це — наша розмова з Ю. Колодзяном.
— Юріє Дмитровичу, чому, 

все-таки, 18 депутатів про-
голосували за фінансування 
КП «Вишгородпастранс» на 
9 місяців? Чому вони не вра-
хували висновки «транспор-
тно-будівельної комісії», проі-
гнорували її пропозиції, грубо 
кажучи, наплювали на її тримі-
сячну роботу?

— Тому, що їх не цікавлять 
проблеми міста і його жителів. 
Це — посіпаки О. Момота, які за 
власну вигоду, власні інтереси, 
— земельні ділянки, МАФи тощо, 
— продають свої голоси, зраджу-
ючи своїх виборців та інтереси 
міста.  Їм абсолютно все одно як 
розкрадаються місцевий бюджет 
і кошти громадян.  

— А як по-вашому, чисто 
гіпотетично — міг би О. Момот, 
уважно вивчивши матеріали і 
висновки вашої комісії, напри-
клад, погодитися з її рішення-
ми? І дійсно, як ви пропонува-
ли, звільнити співробітників 
КП «Вишгородпастранс», зали-
шивши директора, бухгалтера 
та юриста — для участі в слід-
чих діях та судових засідан-
нях. А пільгові перевезення 
віддати приватникам, і цим са-
мим зекономити мільйони для 
бюжету?

— Навряд чи. Адже цим самим 
він признався б у власній не-
компетентності та в бездарному 
управлінні містом. А це для нього 
смерті подібно. Адже рік роботи 
КП «Вишгородпастранс» показав 
недоцільність і безглуздість його 
створення. З такими економічни-
ми показниками це КП є парази-
том і не має права на існування. 

— Як би там не було, проект 
рішення щодо фінансування 
КП «Вишгородпастранс» прий-
няли. В повному об’ємі. Це оз-
начає, що кожен місяць місто 
буде викидати на вітер при-
близно півмільйона гривень. 
Здається так?...

— Саме так. Оскільки приблиз-
но півмільона потрібно було, 
за підрахунками і керівника ПП 
«А.Т.Н.», і керівника Димерсь-
кого АТП на те, щоб перевозити 
всіх без виключення пільговиків 
їх автобусами. Причому, робити 

це набагато якісніше і швидше, 
оскільки в цьому випадку, окрім 
рейсових автобусів, які брали 
б всіх пільговиків, і той, і інший 
перевізники готові були виділи-
ти, принаймні, ще два спеціальні 
автобуси лише для пільговиків. 
Які б їздили до метро Г. Дніпра 
не раз на годину-півтори, як чер-
воний автобус комунального під-
приємства, а кожні 15-20 хвилин.  

— Причому, мало того, що ми 
на ці гроші будемо утримувати 
17 працівників підприємства, 
які обслуговують один авто-
бус, а ще й будемо продов-
жувати сплачувати лізингові 
платежі, які, на мій погляд, вже 
виплатили.  Якщо врахувати, 
що за автобуси вдвічі перепла-
чено...

— Швидше за все, вже дійсно 
виплатили, хоча там потрібно все 
добре порахувати. А зробити це 
можна буде лише коли слідство 
проведе свою експертизу. Бо 
результати тієї експертизи, яку 
замовив депутат В. Круковець, 
швидше за все, відповідають дій-
сності, однак слідство має замо-
вити свою. Це згідно процесуаль-
них норм, щоб їй довіряв суд.

— Але ж тоді це, виходить 
справжнісінький злочин — 
прийняття цього проекту рі-
шення. Адже для того, щоб 
довести, що автобуси не нові, 
непотрібна ніяка експерти-
за. Це підтверджує офіцій-
на відповідь Регіонального 
сервісного центру МВС в м. 
Києві щодо їх третьої реєстра-
ції. А це, в свою чергу, пере-
креслює обидва договори — і 
купівлі-продажу, і фінансового 
лізингу, де зазначено, що авто-
буси нові. Як же можна по цих 
договорах далі платити?  

— А купівля двох вживаних 
автобусів по ціні, вищій за ціну 
нових — хіба не злочин? А синій 
автобус, який вже півроку стоїть 
поламаний невідомо де і невідо-
мо коли буде відремонтований 
— хіба не злочин? Так що це рі-
шення — злочин далеко не пер-
ший і, як я підозрюю, не останній. 
Вся проблема в тому, що зло-
чинця тут визначити не можна. 
Бо ж рішення колегіальне, а від-

повідальність у нас, згідно КПК, 
індивідуальна... От Момот і хо-
вається за подібними колегіаль-
ними рішеннями. Мовляв, я тут 
при чому? Так депутатська біль-
шість вирішила...

— Виходить, замкнене коло? 
Хай і далі грабує міський 
бюджет? Всі ж прекрасно ро-
зуміють механізм подібних рі-
шень: мер будь-яким способом 
забезпечує собі більшість,  по-
тім за її допомогою проводить 
через сесію будь-яке злодійсь-
ке рішення і не несе за це ніякої 
відповідальності...

— Виходить, так. Але справа 
в тому, що все це — до пори, до 
часу. З одного боку — поки його 
не впіймають за руку, з іншого 
— поки виборці не зрозуміють, 
що їх просто обкрадають. Од-
ною рукою крадуть мільйони, а 
іншою — годують подачками у 
вигляді лавочок, клумбочок та 
безкоштовних йогуртів для пен-
сіонерів...

— Ну, з приводу рівня 
політичної культури і свідо-
мості наших виборців я дуже 
сумніваюся. Особливо — спо-
стерігаючи за тими ж пенсіоне-
рами з «батальону Малишева». 
А з приводу того, що піймають 
за руку... Теж дуже сумнівно. 
Ловити немає кому. Всі, як то 
кажуть, «у справі».

— Я не думаю, що так вже пря-
мо всі. Три справи порушили ж 
кримінальні з приводу купівлі ав-
тобусів.

— Ну, відкрити кримінальне 
провадження дуже просто. В 
принципі, його згідно КПК, про-
сто не можна не відкрити, якщо 
є відповідна заява. Так що це 
нічого не означає. Зовсім інша 
справа — пред’явити фігуран-
ту підозру і довести криміналь-
ну справу до суду...

— Це зрозуміло. Однак, тут 
така ситуація, що просто так 
«спустити на гальмах» цю спра-
ву не вдасться. Як би комусь не 
хотілося. Оскільки факт злочину 
на поверхні: автобуси, які кошту-
ють п’ять мільйонів, придбали за 
десять. Причому — бюджетних! 
Це ж не жарти.

— Але зверніть увагу на по-

зицію О. Момота. Яка, до речі, 
повністю співпадає з позицією 
банку: нас обдурили. Мовляв, 
винуватий постачальник — по-
ставив неякісний товар. А ми 
що — ну, недогледіли. Буває. 
Це ж не злочин, що недогледі-
ли. Це так — неуважність про-
сто. Ну, як в тому анекдоті: я ж 
така заклопотана...   

— Ну, в кримінальному кодексі 
така «неуважність» називаєть-
ся по-іншому — «службова нед-
балість», наскільки я пам’ятаю. І 
карається конкретним строком. 

— Стаття 367 — невиконан-
ня або неналежне виконан-
ня службовою особою своїх 
службових обов’язків через 
несумлінне ставлення до них, 
що завдало істотної шкоди 
охоронюваним законом пра-
вам, свободам та інтересам 
окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам або 
інтересам окремих юридичних 
осіб. 

Питання в тому, щоб довести 
цей злочин в суді...

— Так, звичайно, І О. Момот, і 
банк, як я розумію, буде робити 
все можливе, щоб довести — 
вони не злочинці, а жертви.

— Питання в тому, як на це 
відреагують керівники поста-
чальника — цієї самої контори 
ТОВ «Науково-технічне під-
приємство СТГ інженерінг». Чи 
захочуть вони брати на себе 
роль цапів-відбувайлів? 

З іншого боку, якщо навіть 
буде доведено, що мала місце 
службова недбалість — то ж не 
збоку О. Момота чи Т. Іванова. 
А з боку директора КП «Виш-
городпастранс» Я. Вітряного. 
Адже саме він підписував оби-
два договори — купівлі прода-
жу автобусів і фінансового лі-
зингу. І тут знову питання — а 
чи захоче виступити Я. Вітря-
ний в ролі цапа-відбувайла?

— Так. Я. Вітряний з одного 
боку, а постачальники з іншого 
можуть дійсно розказати як все 
було насправді. І хто в дійсності 
задумав і провернув всю цю обо-
рудку з цими автобусами. 

— І не лише вони. Я думаю, 
що дещо можуть розказати і 
працівники «Укргазбанку». І 
працівники апарату міської 
ради. Які, начебто в очі не ба-
чили обох договорів. Адже 
і юрист КП «Вишгородпа-
странс» каже, що договорів не 
бачила. То ж які саме юристи з 
ними працювали? Чи не пра-
цювали? 

— Так, тут дійсно є немало ро-
боти для слідства... Втім, що ми 
будемо гадати? Хай слідчі пра-
цюють. За це вони отримують 
зарплату.  

— Коротше кажучи, зали-
шається сподіватися, що слід-
ство доведе цю справу до ло-
гічного завершення. І від нас 
тут мало що залежить... Ну а з 
рішенням цим що робити?

— Як це — що робити? Скасо-
вувати! Кінець кінцем, нас навіщо 
люди обирали? Щоб ми захища-
ли їхні інтереси. По-перше, ми 
вже підписали заяву щодо накла-
дення вето на це рішення. А якщо 

О. Момот відмовиться це робити, 
можливо, доведеться застосову-
вати інші заходи.  

...— От ви питаєте навіщо вас 
люди обирали. А мене ціка-
вить — ті депутати, які за цей 
проект рішення проголосува-
ли — вони таким питанням що, 
взагалі не задаються?  

— Думаю, що ні. Вони просто 
йшли в депутати з однією метою 
— вирішувати свої власні питан-
ня. І з О. Момотом швидко знай-
шли одне одного. До речі, що сто-
сується групи «Єдність» — тут 
для мене все ясно. Хоча я кожен 
раз знову й знову обурююсь, коли 
бачу як вони відверто й цинічно 
плюють на інтереси своїх вибор-
ців. Не можу я цього зрозуміти.

Щодо випадку з «Вишгород-
пастрансом», то тут мене про-
сто вбив наповал, як кажуть, 
Сергій Пінчук. Він же — голова 
комісії нашої. Був присутній на 
всіх її засіданнях, скільки їх там 
було, з десяток. Разом з членами 
комісії працював, разом з нами 
всім цим переймався і начебто   
обурювався. Голосував разом з 
нами — практично, всі рішення 
комісії були прийняті одноголос-
но. І до останнього моменту ро-
бив вигляд, що як і ми всі, буде 
проти цієї оборудки і продовжен-
ня фінансування «Вишгородпа-
странсу».

А на сесії — голосує за його 
продовження. В повному обсязі.  
Ну, це повне непорозуміння. Я 
навіть не знаю як це назвати. 
Просто слів не находжу.    

— І, все-таки, Юрію Дмитро-
вичу, як ви вважаєте — це ви-
падковість, некомпетентність,  
просто службова недбалість з 
боку Я. Вітряного, посадовців 
«Укргазбанку» та, можливо, 
шахрайство з боку керівників  
ТОВ «Науково-технічне під-
приємство СТГ інженерінг»? 
Чи — замаскована під них на-
вмисна і добре спланована 
крадіжка бюджетних коштів в 
особливо великих розмірах, 
організатором якої був О. Мо-
мот?

— Ну, ви ж розумієте, що лише 
суд може назвати людину злочин-
цем... Можу лише сказати, що я 
цілком згоден з депутатом О. Се-
меновим, який у своєму виступі 
на сесії зауважив, що бачить у 
цій ситуації ознаки змови поса-
дових осіб — і керівників ТОВ 
«Науково-технічне підприємство 
СТГ інженерінг», і керівників АБ 
«Укргазбанк», і керівництва на-
шої міської ради. 

Так, я, як і він, не називаю їх 
злочинцями, я не суддя. Але така 
версія слідства, на мій погляд, 
має право на існування. І, на мій 
погляд, повинна бути слідством 
ретельно перевірена. Бо те, що 
автобуси старі, а не нові, і не варті 
тої ціни, що за них заплатили, як 
то кажуть, лежало на поверхні. 
Просто деякі посадові особи за-
крили на це очі. Питання: навіщо 
вони це зробили? Одвічне питан-
ня — кому це було вигідно? От на 
нього слідство й має відповісти. 

І я сподіваюсь, відповість.  
Інтерв’ю взяв 

В. Борзовець

Юрій Колодзян: «Вісімнадцять депутатів, які проголосували 
за фінансування «КП «Вишгородпастранс» до кінця року — це люди, 
які зрадили інтереси своїх виборців заради своїх власних інтересів» 
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Розпочалась сесія з неабияким 
запізненням. Штатні відвідувачі 
запевнили мене, що це вже ста-
ло швидше нормою, ніж винят-
ком і нікого особливо не хвилює. 

При затвердженні порядку ден-
ного з’ясувалося, що одне з пи-
тань вимагає додаткового часу 
для погодження домовленностей 
між сторонами. Йшлося про вирі-
шення земельного питання фі-
зичній особі. Здавалося б, цілком 
стандартне питання порядку ден-
ного будь-якої сесії міської ради. 
Але тут важливо зрозуміти що це 
за питання і якого рівня, даруйте, 
«рєшали» за ним стоять. 

Скажіть, вам часто доводилось 
стикатись з тим, щоб для вирі-
шення вашого особистого питан-
ня сесія міської ради йшла на те, 
щоб провести її у два пленарних 
засідання? Думаю, питання рито-
ричне. А от заради розгляду цьо-
го рада вирішила саме так. 

Про його суть і методи вирі-
шення ми ще розповімо. А от про 
ступінь і долю цинізму, — коли 
для вирішення власних інтересів 
колишні патрони міста, які і досі, 
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Мой город...

Думаю більшість людей, що присвятили себе будь-якій важливій 
справі, чуттєво оцінюють все, що відбувалося чи відбувається у цій 
сфері. Загалом,  якщо є прогрес, зміни на краще — їх переповнює спокій, 
рівновага і відчуття, що власні зусилля на цій ниві були виправдані і 
доречні. І зовсім інше поселяється в душі, якщо те, чому ти присвячував 
себе, руйнується на очах…

Останніми роками я не частий гість на сесіях міської ради, хоча дуже 
ретельно відстежую і аналізую процеси, що відбуваються в місті. Те, що 
я побачила на останній з них, що скликалася 12.03.2020 р., мене вразило. 
За весь час роботи в органах місцевого самоврядування, а він у мене 
чималий (понад 15 років), не доводилося спостерігати більшого хаосу, 
некомпетентності, відвертої безпорадності — з одного боку, і неймовір-
но легкого ставлення до процедур і, що головніше — до суті прийнятих 

рішень — з іншого. Згадалось класичне  про «легкость в мыслях необыкновенную»...

31 січня  відбулася зустріч де-
путатів із засновником та керівни-
цтвом ТОВ «Газета «Вишгород». 

Цій зустрічі передувала відмо-
ва редакції поставити в номер 
матеріали депутатів Т. Бражни-
кової та А. Тютюнника. Обурені 
такими діями Момота, народні 
обранці сподівалися на конструк-
тивну розмову, у якій прагнули от-
римати відповіді від знахабнілих 
керівників видання щодо їхніх 
протиправних дій. В ході цієї роз-
мови засновник видання заявив: 
«Ви тут будете г...мно метати, а я 
маю це друкувати?». 

Зарозуміле поводження, спіл-
кування у стилі «пальці віялом» 
з порога продемонстрували, хто 
стоїть за виданням і чому у на-
роді таке популярне прізвисько 
нинішньої влади — «банда фор-
точника». Якщо керівництво міста 
дозволяє власнику газети в тако-
му безцеремонному, зарозуміло-
му, хамському стилі спілкуватися 
з депутатським корпусом, то про 
яку повагу до виборців може йти 
мова? А оті усі фотографії мера 
ледь не на кожній сторінці «Виш-

города», — в анфас і в профіль, 
— хвалебні оди на його адресу 
не що інше як дешевий фарс і са-
мопіар за гроші громади.

4 роки минуло після виборів 
до міськради. 4 роки  містом ке-
рує команда на чолі з  двічі су-
димою людиною. Яка обікрала 
свого часу десятки містян. Хіба 
це гідно мешканців Вишгорода із 
славетною історією? Хіба такого 
прагнули виборці — аби ними ке-
рувала людина з кримінальним 
минулим?

Люди на кухнях, на лавочках, 
між собою обурюються діями 
мера та його кримінального ото-
чення. Тільки не відкрито. Бо-
яться!!! Бояться нарватися на 
проблеми. Бо можуть, як в «Ав-
толайн», прийти бритоголові мо-
лодики з пістолетами та ножами. 
Або загнати сокиру в дах авто-
мобіля. Чи принести похорон-

ний вінок до квартири батьків, 
як це сталося з громадським ак-
тивістом В. Дулапчієм. Відкрито 
десятки кримінальних провад-
жень, результат — нульовий.

Під таким повальним тиском 
злочинної влади все менше лю-
дей, які готові до кінця відстою-
вати інтереси міста й виборців. 
Влада навчилася за цей час на-
кидати зашморги на тих, хто вис-
ловлює правду, пресуючи їх по 
бізнесу, по рідні. 

Але не всіх «банді форточни-
ка» вдалося поставити на коліна. 

Прикро інше. Можна скільки 
завгодно бути невдоволеним 
нинішнім мером та його ото-
ченням, але поклавши руку на 
серце: бачили очі, що обирали. 
Шкода, що людська гідність, про 
яку стільки розмов на лавочках і 
на кухнях, закінчується, як тільки 
літнім людям починають розно-

Повне дно: молода команда «реформаторів» на чолі із мером Вишго-
рода О. Момотом, вирішила не тільки остаточно і вже неприховано сісти 
на дерибан бюджетних коштів, а й чоботом наступити на горло будь-я-
кій інформації в місті, що розкриває їх тіньові схеми й злочинні дії.  

Ідея підтримати газету «На самом деле» виникла тоді, коли я, як депу-
тат міськради, після багатьох офіційних спроб особисто переконався, 
що донести до вишгородців правду через офіційні міські засоби масо-
вої інформації — марна справа. 

Парадокс: виділивши на 2020 рік на газету «Вишгород» 2,8 млн грн з 
бюджету (тобто наших із вами коштів), жодний депутат, не кажучи вже 
про мешканців міста, не вправі висловити свою думку, свою позицію.

Проштовхнувши на керівні посади у ЗМІ своїх людей, Момот наклав 
монополію на інформацію, грубо затуливши рота свободі слова й поз-

бавивши платників податків конституційного права на вільне висловлювання. 

сити продуктові набори. І не тіль-
ки під час виборів. А потім ще й 
вихваляються цим у ЗМІ. І якби ж 
то закупляли подарунки за влас-
ні кошти, а то ж — розбазарюють 
бюджетні. Платників податків. 
Цинічна облуда, яку більшість 
проковтує та ще й уклінно завдя-
чує «благодійнику меру». 

Запевняю вас, деякі депутати 
вітають хворих, літніх та інвалідів 
на своїх округах за власні кошти, 
і не лише на День Св. Миколая,  
ніде цього не афішуючи.

віть міськрадою вирує жарт, що 
до мера на підпис без завище-
ного кошторису не заходь — не 
підпише. 

За 4 роки мер не виконав жод-
ного з основних пунктів передви-
борної програми. Невже місту 
немає куди вкладати кошти, як 
тільки у проекти, на яких коман-
да мера наварює чималі статки? 

Ця банда ділить щомісячно 1 
млн. грн, які вони успішно збира-
ють з нелегальних перевізників. 
Грошей вистачає і на всіх тих, хто 
міг би тут навести порядок. 

Я особисто не хочу більше 
майданів у країні. Краще по цег-
линці на місцях будувати нову 
Україну без «форточників» та їм 
подібних. Громаді це під силу. 
Але свідомій, націленій на ре-
зультат, а не тій, що під час ви-
борів «за гречку» готова віддати 
свій голос за будь-якого пройди-
світа. Це як у Т. Шевченка: «Два 
дива твориться: сю ніч будуть в 
Україні родиться близнята. Один 
буде, як той Гонта, катів катувати. 
Другий... оце вже наш!... Катам 
помагати». Отже, варто кожному 
подумати про майбутнє своїх ді-
тей, онуків. Щоб потім «не пом’я-
нули не злим, тихим словом». 

...Єдине, що нинішня влада до-
бре навчилася — це виймати з 
поштових скриньок виїмку газет 
опонентів, аби правда про них 
не дійшла до людей. Коли влада 
боїться правди — це свідчить про 
її слабкість і невпевненість. І го-
ловне — про недовготривалість. 
А це вже в наших руках — допо-
могти їй безславно піти із посад.

В. Виговський, 
депутат міської ради

як ми бачимо, дають вказівки 
маріонетковому міському голові, 
використовуючи при цьому су-
спільні проблеми — нехай кожен 
судить сам. Мене лише цікавить 
— це бачать і розуміють тільки 
окремі люди чи  вже вся грома-
да? Далі більше.

На наступне пленарне за-
сідання ради, яке заплановане 
на 19.03.2020 р. перенесено не 
лише це питання, але (увага!) й 
звіти міського голови та керів-
ників комунальних підприємств 
і установ міста про їх роботу. Як 
пояснив міський голова, це він 
так вирішив, та й, мовляв, не всі 
керівники підготувалися до звітів.

Поки деякі депутати оговталися 
і стали вимагати залишити роз-
гляд звітів на першому засіданні, 
було вже запізно. Бо окремі керів-
ники комунальних підприємств, 
які, вочевидь, заздалегідь знали 
про такий намір міського голови, 
швидко покинули залу засідань.

На цьому парадокси не при-
пинилися. Бо питання про вста-
новлення надбавок та надання 
матеріальної допомоги міському 

голові, яке логічно пов’язано з 
його звітом, не було перенесено 
і розглядалося на першому пле-
нарному засіданні...

У мене особисто склалося 
враження, що на такі «дрібниці» 
більшість у раді цього скликання 
уваги ніколи і не звертала! Дуже 
хочу помилятися.

Кинулися у вічі і інші схожі 
«дрібниці». Коли йде процедура 
розгляду питання, ба, навіть під 
час голосування будь-хто з при-
сутніх у залі може її порушити. Чи 
своїми нетерплячими вигуками, 
чи виступами або проголошення-
ми заяв. Не кажучи вже, про грубе 
порушення регламенту ради, це 
— ще й вияв неповаги до самої ін-
ституції місцевого самоврядуван-
ня. І навіть, якщо це стосується 
важливих заяв шанованих мною 
ветеранів АТО чи ООС! Вважаю 
справедливим надати їм слово 
поза чергою, але не посеред роз-
гляду питання порядку денного. У 
нас не може бути «рівних» і «рівні-
ших». Всі зобов’язані поважати 
Закон. Це норма здорового су-
спільства. Схоже, що по ставлен-

ню до головуючого на засіданні 
міського голови, цим чоловікам не 
до церемоній. Я їх дуже розумію. 
І все ж…

Все це, звісно, стосувалось 
процедур. Багато хто схильний 
не надавати їм великого значен-
ня. Та варто розуміти глибину 
вислову «демократія — це про-
цедури». І так, на місцевому рівні 
вони теж мають значення! Бо з 
таким успіхом прийдемо до влас-
них рішень ім. «16 січня».

Мене особисто це ніколи б не 
задовольнило, але я знаю багато 
людей, які б значно легше з цим 
змирилися, якби прийняті рішен-
ня, навіть при такому процедур-
ному невігластві і викручуваннях, 
були на користь громаді міста і 
кожному його мешканцю. І допу-
скалися б заради цього. Та мушу 
вас розчарувати.  

Що додало оптимізму? Робота 
постійної комісії з питань Страте-
гії розвитку міста, транспорту, бу-
дівництва та зв’язку, міських ак-
тивістів у вивченні питання щодо 
пільгових перевезень у місті.

Я отримала фахове задово-
лення, оскільки здійснилася моя 
мрія — хоч раз побачити набли-
жену до стандартів, змістовну  
роботу постійної комісії ради.

Шановні друзі, це заслуговує 
на увагу всієї громади! Всебічно 
вивчено і проаналізовано дуже 
дражливе питання. Як на мене 
— аргументи небезпідставні і ло-
гічні. Запропоновано ймовірний 
варіант виходу із ситуації. 

Ну, а як професійно неприва-
бливо на цьому фоні виглядали 
міський голова і його профільний 
заступник — це тема окремої 

розмови. До неї варто обов’язко-
во повернутися, а надто при оцін-
ці їх роботи під час звіту міського 
голови. 

Та було і те, від чого особисто 
мені на мить забракло повітря і 
змусило вийти із зали засідань 
разом із групою депутатів, що 
відмовилися благословляти свої-
ми голосами та присутністю деякі 
подальші рішення ради. Це була 
позиція і подальше голосування 
групи депутатів, які, як я сподіва-
юсь, мали честь відносити себе 
до команди В. О. Решетняка не 
тільки по роботі, але і по життю. 
Зізнаюсь, у мене з багатьма з них 
склалися добрі людські стосунки.  
Тим більше з пантелику збивало 
питання — невже можливо, щоб 
у світоглядному плані так швидко 
могла змінитися позиція? Пізніше 
я дізналася за які питання на цьо-
му пленарному засіданні вони 
ще віддали свої голоси. Схоже це 
була не випадковість…

Попри все, я раптом відчула, 
що у нашого міста з’явився шанс. 
Бо, здається, О. Момот і його 
«професійна» команда зробили 
неможливе: об’єднали всіх, хто 
ще вчора не міг про це подума-
ти. Заради того, щоб наше місто 
вийшло на інший рівень управ-
ління, отримавши можливість до-
стойного розвитку.

Я це відчуваю і закликаю спіль-
ноту міста до створення нової 
Стратегії розвитку міста, яку на-
пишемо разом. І спільно відшу-
каємо  не лише мера, а велику 
команду міста, яка зможе бути 
достойною його славної історії і, 
я вірю, величного майбутнього. 

М. Решетнікова

«Не метіть г...мно!»
Цю показову помпезність, що-

денне самовихваляння ми вже 
проходили з молодою командою 
київського мера Черновецького. 
Тепер усі знають ціну тій команді. 
Ні на секунду не сумніваюся — 
аналогічна оцінка очікує й на те-
перішню вишгородську команду. 

Чи знаєте ви, шановні земляки, 
що бюджет міста завдяки змінам у 
законодавстві за чотири роки зріс 
у три-чотири рази?! Чи помітили 
ви зрушення в нагальних пробле-
мах міста? Інфраструктурі? Без-
пеці? Комфорті? Чи помітили ви, 
що в місті почалося друге життя?

Хіба що в мера, зарплата якого 
зросла мало не в десять разів, та 
його оточення.

Можна бути повним дурнем і 
за такого бюджету все одно по-
казати результати — бо грошей 
неміряно. Але місто заполонили 
переважно нові висотки. Вже на-

Сумні роздуми депутата щодо свободи слова у Вишгороді

Про управлінську і моральну деградацію…

Точка зору
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(Закінчення. 
Початок на стор. 6)

Що робити, щоб убезпечити себе від зараження  
Обережно — Коронавірус!

Надаємо мобільні телефони 
сімейних лікарів амбулаторій за-
гальної практики сімейної меди-
цини м. Вишгород:

Вишгородська АЗПСМ №1
Солодовник Т. В. —
                              (068) 208-70-98
Караванова Т.А. (068) 208-81-91
Вініченко   Н. В. (068) 208-74-22
Фесенко Ю. О.    (068) 208-64-61
Сафонова Т. Ф.   (068) 208-74-40
Морозова О. В.   (068) 208-90-80
Крута Л. Є.            (068) 208-76-42
Сталєва І. А.         (068) 208-63-19
Матвієнко К. В.    (068) 208-69-26
Скаченко Є. І.       (068) 208-72-78

Шановні мешканці м. Вишгорода!

З метою попередження розповсюдження захворюваності 
на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 
(COVID-2019)  КНП «Центр первинної медико-санітарної допом-
оги» Вишгородської районної ради закликає з розумінням від-
нестись до ситуації, що склалась як на Україні, так і в усьому 
світі.

Якщо ви повернулися з країн, де зафіксовані випадки зара-
ження коронавірусом (COVID-2019), або мали контакти з потен-
ційними хворими , неодмінно залишайтесь вдома. У разі вияв-
лення ознак підозри на коронавірусну інфекцію, при наявності 
симптомів, як гарячка, головний біль, кашель, ускладнене ди-
хання, — телефонуйте сімейному лікарю.

Омельчук В. А.    (068) 208-89-08
Федорко В. Ю.     (068) 208-82-75
Федоренко Н. І.   (068) 208-77-62
Карманюк Г. А.    (068) 208-68-96
Кравцова І. О.      (068) 208-77-26
Черняхівська М. В. —
                              (068) 208-68-63

Вишгородська АЗПСМ №2
Єгорова Г. П.     (068) 208-90-55
Мельничук С. Ю. —
                              (068) 208-95-90
Людвиченко Л. О. —
                              (068) 208-57-80
Федірко В. М.      (068) 208-77-16
Гусєва І. М.          (068) 208-62-50

Щоб знизити ризик зараження, рекомендуємо дотримуватися таких 
базових правил:

— регулярно ретельно мийте руки з милом протягом 20–40 секунд та 
обробляйте руки спиртовмісними (від 60%) антисептиками;

— не торкайтеся руками обличчя та слизових оболонок (очей, носа і 
рота) — це стандартний шлях потрапляння вірусу в організм через зара-
жені поверхні (тому так важливо мити руки).

Під час кашлю і чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином 
ліктя, після цього серветку відразу викиньте, а руки вимийте;

— уникайте місць скупчення людей, а якщо ви таки опинилися в них 
— одягайте маску, дотримуйтеся дистанції і перебувайте на відстані що-
найменше 1-1,5 м від людей, які вас оточують;

— не їжте продуктів тваринного походження без термічного оброблен-
ня;

— намагайтеся повноцінно харчуватися і займатися фізичними впра-
вами, дотримуватися здорового сну.

Шановні мешканці 
Вишгородського району 

та міста Вишгород!
Безумовно, ви всі вже отри-

мали багато інформації щодо 
пандемії коронавірусу в світі та, 
зокрема, в Україні. Ситуація, з 
якою зіткнулося людство, несе 
загрозу не тільки життю та здо-
ров’ю людей, але й економічно-
му стану як окремих громадян, 
так і цілих країн.

Тому саме від наших спільних 
та злагоджених дій залежить на-
скільки швидко та ефективно ми 
зможемо витримати карантинні 
заходи, забезпечити своєчасне 
виявлення, обсервацію або ліку-
вання.

Завдання громадян — дотри-
муватися карантинних заходів 
та правил особистої гігієни.

Завдання влади — забезпечи-
ти безперебійну життєдіяльність 
роботи відповідних установ та 
організацій, здійснювати постій-
ний контроль за епідеміологіч-
ною ситуацією в населених пун-
ктах, створити відповідні умови 
для захисту населення.

Станом на сьогодні така робо-
та має свій результат: на ранок 
24 березня 2020 р. на території 
району та міста відсутні зара-
жені або хворі на коронавірус. 
І сьогодні, і в подальшому ви 
щоденно зможете ознайомлю-
ватися з оперативною інфор-
мацією на офіційній сторінці 
Вишгородської РДА в мережі 
Фейсбук (https://www.facebook.
com/1763277620568441/) або на 
офіційному сайті Вишгородської 
РДА (http://vysh.gov.ua/).

Але, природно, ми маємо й 
іншу проблему — паніку, розпо-
всюдження завідомо неправ-
дивої інформації, активізацію 
певного кола «професійних 
збирачів коштів», самодіяль-
них контролерів роботи влади 
або медичних закладів. З цього 
приводу я хотів би відповісти на 
декілька найбільш розповсюд-
жених питань, які активно диску-
туються в суспільстві та соціаль-
них мережах.

1. Чому не виділяються в пов-
ному обсязі кошти на придбан-
ня засобів індивідуального захи-
сту або ліків?

Виділяються, коштів більш ніж 
достатньо. Проблема в іншому 
— в елементарній можливості 
придбати значний обсяг цих за-
собів на довгостроковий період. 
Внаслідок паніки та спекуляцій 
вартість засобів індивідуаль-
ного захисту зросла в рази, а 
більшість продавців погоджува-
лися здійснювати їх реалізацію 
виключно за готівку. Іншою про-
блемою було те, що філія «Виш-
городська станція екстреної 
медичної допомоги» підпоряд-
кована області і ми не можемо 
з районного бюджету її фінан-
сувати. Але вже зараз ситуація 
значно покращилась: засоби 
індивідуального захисту з’явля-
ються в широкому асортименті, 

а Київська обласна рада на 
своєму позачерговому засіданні 
17 березня виділила додатково 
19 млн. грн. на захист медичного 
персоналу.

2. Який обсяг засобів індиві-
дуального захисту є в медич-
них установах Вишгородського 
району станом на сьогодні?

Відповідно до інформації 
КНП «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги», філії 
«Вишгородська станція екстре-
ної медичної допомоги», КНП 
«Вишгородська центральна рай-
онна лікарня» наявних засобів 
індивідуального захисту виста-
чить на 7-10 днів, а за цей час 
вказані заклади встигнуть про-
вести додаткові закупівлі (коштів 
на це в них більш ніж достатньо, 
плюс — рішенням Вишгородсь-
кої районної ради передбачено 
створення резерву для закупівлі 
засобів індивідуального захисту 
в сумі 1,5 млн.грн.).

3. Чому не були завчасно заку-
плені тести на коронавірус?

Тому що такі тести відсутні у 
вільному продажу. І оскільки сьо-
годні до України почали з Китаю 
надходити тести на коронавірус 
в значній кількості і в якості гу-
манітарної допомоги — необхід-
ності в їх придбанні за бюджетні 
кошти немає.

4. Чи готова Вишгородська 
центральна районна лікарня 
до прийому та лікування па-
цієнтів із захворюванням на ко-
ронавірус? 

Відповідно до рішення Київсь-
кої ОДА прийом та лікування 
пацієнтів із захворюванням на 
COVID-19 буде здійснюватися у 
10 медичних установах Київської 
області (211 місць). Вишгородсь-
ка центральна районна лікарня 
до вказаного переліку медичних 
установ не ввійшла, тому навіть 
за наявності виявлених хворих 
на території нашого району, цих 
пацієнтів будуть лікувати в інших 
медичних закладах Київської об-
ласті.

5. Якщо Вишгородська цен-
тральна районна лікарня не 
визначена як установа для ліку-
вання пацієнтів з коронавіру-
сом, чому в лікарні припинено 
проведення планових госпіталі-
зації та консультацій?

Це пов’язано з тим, що станом 
на сьогодні перед керівництвом 
лікарні поставлене завдання 
забезпечити готовність до пере-
профілювання для прийому, в 
разі необхідності в майбутньому 
при значному та масовому зара-
женні, хворих на COVID-19. Тому 
для забезпечення невідкладних 
дій в Вишгородській лікарні ви-
ділено ліжковий резерв (пере-
профільовані ліжка відділень) 
— 40 ліжок. Організовано реані-
маційний блок інтенсивної тера-
пії для хворих з гострою дихаль-
ною недостатністю на 6 ліжок.

6. Чи планується використо-
вувати для лікування або об-
сервації/карантину осіб із за-

хворюванням на COVID-19 на 
території смт Димер на базі 
інфекційного корпусу або основ-
ної будівлі лікарні, яка зараз зна-
ходиться на стадії завершення 
ремонтних робіт?

Питання можливості госпіталі-
зації пацієнтів до інфекційного 
відділення лікарні, яке розта-
шоване в смт Димер, взагалі не 
розглядається, оскільки вказа-
не приміщення організаційно та 
технічно не відповідає жодним 
нормам. Аналогічно — основна 
будівля лікарні в смт Димер не 
запланована для розміщення 
таких осіб.

7. Як сьогодні буде здійсню-
ватися госпіталізація та ліку-
вання хворих на COVID-19, які 
мешкають на території Виш-
городського району та міста 
Вишгород?

За наявності обґрунтованої 
підозри, лабораторного під-
твердження COVID-19 та го-
строти перебігу хвороби такий 
хворий буде госпіталізований 
спеціальним медичним авто-
транспортом до однієї з лікарень 
Київської області (Біла Церква, 
Ірпінь, Бровари, Боярка, Бори-
спіль та інших). Вишгородсь-
кої лікарні в цьому переліку на 
даний момент немає і сьогодні 
хворих з коронавірусом вона не 
приймає.

8. Куди звертатися за наяв-
ності симптомів або з підозрою 
на захворювання на COVID-19?

Для цього сьогодні є два ос-
новних шляхи. Перший — за-
телефонувати до невідкладної 
медичної допомоги за номером 
103. Другий — звернутися до 
найближчої амбулаторії загаль-
ної практики-сімейної медицини 
або до свого сімейного лікаря 
(http://vyshgorod.cpmsd.org.ua/
merezha/), (https://www.facebook.
com/groups/). Окрім цього, почи-
наючи із 25 березня 2020 року у 
місті Вишгороді за адресою про-
спект Мазепи, 9 (РБК «Енерге-
тик», вхід зі сторони спортзалу) 
розпочне роботу «Кабінет віру-
сологічного контролю», в який 
можуть звертатися всі громадя-
ни без винятку, які мають сим-
птоми або вважають себе хвори-
ми на COVID-19.

Шановні друзі!
Сьогодні ми зіткнулися із нез-

вичною ситуацією, ми не знає-
мо, як довго продовжаться ка-
рантинні заходи, але в жодному 
разі нам не варто піддаватися 
паніці, а реальну інформацію 
бажано отримувати із офіційних 
джерел. Особливо з огляду на 
те, що більшість із нас може вря-
тувати людство лише тим, що 
проведе декілька тижнів лежачи 
вдома на дивані.

За необхідності буду радий 
відповісти на всі запитання.

З повагою, 
в.о. голови 

Вишгородської РДА 
Олексій Данчин

Куди звертатись за наявності симптомів 
або з підозрою на захворювання 
на COVID-19, якщо не підписано 
декларацію з сімейним лікарем?

Зателефонувати до невідкладної медичної допомоги за 
номером 103 та/або звернутись до «Кабінету  вірусологіч-
ного контролю», який починаючи із 25 березня 2020 року 
розпочне роботу у місті Вишгороді за адресою: проспект 
Мазепи, 9 (РБК «Енергетик», вхід зі сторони спортзалу) і до 
якого можуть звертатися всі громадяни без винятку, що ма-
ють симптоми або вважають себе хворими на COVID-19.  

За інформацією керівника комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомо-
ги» Вишгородської районної ради Оксани Морозової: 

Графік роботи кабінету вірусологічного контролю:
понеділок-п’ятниця. 

1-а зміна — з 10:00 до 13:00, 
ІІ зміна з 14:00 до 17:00.

Прийом лікарем безкоштовний.
Наявність декларації із сімейним лікарем не обов’язкова.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 

+38 (068)-208-75-90 


