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Повний абзац!36-та сесія міськради

(Продовження на стор. 3)

18 лютого вся країна згадувала перші масові 
вбивства у Києві 2014-го. В містах проходили 
протестні акції. У Вишгороді було весело...

(Продовження на стор. 4-5)

О. Момот проголосував
проти зміни цільового
призначення семи ділянок 
М. Калінкіна. Ми чекали 
«вето» міського голови 
по цим рішенням. Але так 
і не дочекалися...

Дуже символічно, що цього року 18 
лютого припало на неділю. І саме цього  
дня у сотнях міст України десятки тисяч 
людей вийшли протестувати з вимогами 
відставки П. Порошенка, позачергових ви-
борів парламенту та призначення нового 
уряду. В протестах, що відбулися в Києві, 
взяло участь біля 5 тис. чоловік, всього по 
Україні мітинги та демонстрації охопили 
біля 100 тис. людей.

Не менш символічно, що нинішня вла-
да, яка виявилася не краща за поперед-
ню, так само, як і 18 лютого 2014 р., щоб 
завадити протестувальникам, під приво-
дом «замінування» закрила всі централь-
ні станції метро та ще й цинічно перегоро-
дила Хрещатик стендами с фотографіями 
героїв Небесної Сотні. 

Вишгород, завдяки зусиллям місцевої 
влади, протести обійшли стороною. Прав-
да, тут проспет Мазепи фотографіями 
героїв Революції гідності не перегороджу-
вали, зате напередодні через комунальну 
газету запросили людей 18 лютого розва-
житися та повеселитися: прийти на «свято 
весни». Ну, там, «поласувати традиційни-
ми млинцями, випити гарячого чаю» і т. ін.   

До речі, як бачите, перша сторінка га-
зети «Вишгород» за 17 лютого ц. р. теж 
виглядає дуже символічно: відкриває но-
мер «чергова» піар-фотографія місько-
го голови, який показує як багато зусиль 
він доклав до відкриття нового сервісного 
центру МВС, а поряд — те саме оголо-
шення щодо заклику гуртом повеселитися 
18 лютого.

Обидва матеріали оголюють сутність 
особистості Вишгородського міського го-
лови О. Момота. 

У місцевій політиці це, з одного боку 
— прагнення уникнути відповідальності 
за будь-яке серйозне питання, починаю-
чи від хаотичної і безсистемної забудови 
міста і закінчуючи роботою комунальних 
підприємств; з іншого — нестримне ба-
жання попіаритися на будь-якій події, яка 
відбувається на території міста. 

У стосунках з центральною та регіо-
нальною владою — повна лояльність та 
підтримка не лише словом, а й ділом. Ну, 
як тут не згадати партію «Воля», від якої 
О. Момот балотувався в міські голови! Та 
той факт, що вона 19.04.2017 р. об’єдна-
лася з Рухом нових сил М. Саакашвілі?..

18 лютого вся Україна згадувала події чотирирічної давнини. Адже саме цього 
дня в Києві почалися масові вбивства людей. Тоді загинуло 12 чоловік: Володи-
мир Кіщук, Андрій Корчак, Артем Мазур, Ігор Сердюк,  Володимир Бойков, Сергій 
Шаповал, Анатолій Нечипоренко, Іван Наконечний, Сергій Дідич, Антоніна Дво-
рянець, Зураб Хурція та Віктор Прохорчук. 40 отримали вогнепальні поранення, 
сотні  — травми та каліцтва. Цього ж дня, пізно увечері  було підпалено Будинок 
профспілок, де загинули ще десятки людей. 

А це — замітка 
з першої полоси 
вже наступного  
номера «Виш-
города», від 
24.02.18 р.

Цікаво, Т. 
Бражнікова, пи-
шучи її, згадала 
«веселуху» в 
місті, організо-
вану мером 18 
лютого?

2 та 6 березня ц. р.  відбулися, від-
повідно, перше та друге пленарня за-
сідання міської ради.

На першому пленарному засіданні 
були розглянуті наступні питання:

1. Про затвердження звіту про вико-
нання міськбюджету за 12 місяців 2017 
р. (прийнято). 

2-3. Про внесення змін до рішеннь  
міськради від 22.12.2017р. №33/2 «Про 
Вишгородський міський бюджет на 
2018 рік» та №5/9 від 28.01.2016 р. та за-
твердження Статуту КП «Координацій-
ний центр з будівництва та земельних 
питань міської ради» (прийнято). 

4. Про проведення конкурсу з визна-
чення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території міста 
Вишгорода (прийнято). 

5. Про передачу основних засобів 
(прийнято). 

6. Про скасування рішення виконко-
му міськради №386 від 21.09.17 р. «Про 
погодження місць розташування тим-
часових споруд» (відхилено). 

7. Про надання дозволу на розробку 
проекту із землеустрою щодо встанов-
лення (зміни) меж міста (прийнято). 

8. Про внесення змін до рішення  
міськради №24/50 від 30.05.2017 р. (ТОВ 
«ВИШГОРОД ПЛАЗА») (відхилено). 

9. Про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки, укладеного                            
з ФОП Курочка Є.В. (прийнято). 

10. Про припинення дії договору 
оренди зем. ділянки (ФОП Панченко 
А.М., ФОП Давиденко А.Д.) (відхилено). 

11-22. Про надання дозволів на ро-
зробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у влас-
ність: громадянам Дем’яненко В. Ю., 
Возняку Д. О., Загоровській Л. І., Рома-
нюку В. І., Кочергіній Г. І., Орешетченко 
Г. В., Плотніковій Т.Ю.) (прийнято); гро-
мадянам Музиченко А. С., Підлісному 
О. В., Серветнікову І. О., Серветнікову 
О. О., Бобровник Н. В. (прийнято); гр. 
Кондратюк Ж. В. (прийнято); гр. Лєва-
шовій-Полосі Л. А. (відхилено); гр. 
Морозовій Т. В. (відхилено); гр. Оме-
цинському І. І. (відхилено); гр. Чека В. 
А. (прийнято); гр. Шкільній Л. Б.  (від-
хилено); гр. Гриценко В. Є. (відхилено);  
гр. Поварчуку С. М. (відхилено); гараж-
но-будівельному кооперативу «Гідро-
будівельник» (прийнято). 

23. Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користу-
вання ОСББ Шолуденко 6-Г (прийнято). 

24. Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ФОП Фе-
щенко Н.З. (відхилено). 
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Побольше д еталей, 
хороших и разных! 

У ВР УкраїниІ сміх, і гріх...

Ушла с почестями...

…Послушайте, я не 
знаю, как они это делают. 
Как это происходит. Отку-
да берутся эти волнующие 
кровь волшебные звуки. 
Я понимаю, что они чаще 
рождаются по ночам: взять 
тот же «Лунный свет» Де-
бюсси или «Лунную сона-
ту» Бетховена… Конечно, 
ночь — это тишина и тай-
на, шепот листьев в саду 
и одуряющий запах цвету-
щей акации, врывающийся 
в открытое окно. Или запах 
реки. Или преющего сена, 
в конце концов. Или свеже-
го молока. Да мало ли…

А художники? Как мож-
но все эти эмоции, всю 
эту красоту и убожество, 
страсть и презрение, ра-
дость и разочарование пе-
редать на полотне? Как Ра-
фаэль писал «Сикстинскую 
мадонну»? Или Леонардо 
— «Тайную вечерю»? Или 
Рубенс — «Похищение до-
черей Левкиппа»? Как это, 
вообще, возможно?

Ну, да, гении работали по 
ночам… Преимуществен-
но. В этом все дело.

Наши, говорят, тоже тру-
дятся ночами. Создавая 
шедевры.

… — Доброй ночи, Петр 
Алексеевич!

— И тебе Юра. Присажи-
вайся. По маленькой?

— Да можно. Тяжелый 
был день.

— А у меня?!
— Представляю. Одна 

шапка чего стоит…
— Да, шапка — это успех. 

Ну, давай. За полный успех 
нашего безнадежного…

— Ну, почему же безна-
дежного? Второй срок обе-
спечим!

— Думаешь? Надо бы 
как-то… Развить. С Руба-
ном… Связать как-то это 
все… С Юлькой особенно. 
Чтоб не путалась тут. Под 
ногами. Ну, это все … Воо-
руженный захват власти и 
прочее… Как видишь?

— Да есть тут одна 
мысль… Насчет Надюхи.

— Надюхи? А что, мо-
жет быть. Она мне сразу 
не понравилась. Стремная 
баба.

— И говорит много. Лиш-
него.

— Базу подведешь?
— Легко!
— Ну, за здоровье!
— За второй срок!
Луценко в ВР Украины:
«У следствия есть нео-

провержимые доказатель-
ства того, что Надежда 
Савченко, народный депу-
тат Украины, лично плани-
ровала, лично вербовала, 
лично давала указания 
о том, как провести тер-
рористический акт здесь, 
в этом зале, уничтожив 
боевыми гранатами две 
ложи, — правительствен-
ную и должностную, — ми-
нометами обрушив купол 
Верховной Рады и авто-
матами добивая тех, кто 
выживет…».

06.03.2018 року відбулося друге пленарне засідання 
36-ї сесії Вишгородскої міської ради.

Одним з головних питань сесії була зміна цільового 
призначення семи! земельних ділянок у центрі міста по 
вул. Шкільній — з індивідуальної  забудови на багатопо-
верхову житлову забудову.

З огляду на те, що згадані земельні ділянки знаходять-
ся фактично в центрі Вишгорода, то і до вирішення цього 
питання слід було б підходити дуже ретельно і виважено, 
адже в майбутньому ці новобудови формуватимуть об-
личчя нашого міста. 

Формально, по закону, до забудовника немає ніяких 
зауважень.

Водночас, враховуючи складну ситуацію, яка склалась 
в місті в зв’язку з недостатньою кількістю дошкільних за-

Сергей Тарута: «Увольнение Гонтаревой 
не изменит политику НБУ»

В Украине население забрало из банковской си-
стемы депозиты, когда как раз Гонтарева начинала 
зачищать банк.

Новый глава Национального банка Украины Яков 
Смолий — это человек из окружения Валерии Гонта-
ревой. Об этом рассказал народный депутат, лидер 
партии «ОСНОВА» Сергей Тарута. Политик отмечает, 
что сейчас в обществе нет доверия к НБУ.

«Мы можем говорить: 
хороший человек, нехоро-
ший человек, но главное 
для этих институтов — это 
доверие. Сейчас мы видим 
около 1% доверия украин-
ского народа к НБУ и его 
плитике, а если доверие 
народа таково, то внешнее 
еще меньше», — акценти-
руетТарута.

Нардеп сомневается, что 

Смолий соответствует тем 
критериям, которые помо-
гут вернуть доверие хотя 
бы до 50%.

«В нормальных странах 
Национальному банку до-
веряет почти 80-90% насе-
ления, в противном случае 
они не принесут депозиты, 
а все страны работают на 
своих деньгах и немножко 
занимают», — сообщает 
лидер «ОСНОВЫ».

Тарута добавляет, что в 
Украине население забра-
ло из банковской системы 
депозиты, когда как раз 
Гонтарева начинала зачи-
щать банк. Поэтому, когда 
нет доверия, то и не пред-
ставляется возможным 
финансировать развитие 
страны, в том числе и про-
мышленность.

Комитет ВР дал добро на арест Савченко
Представления на привлечение к уголовной ответ-

ственности, задержание и арест депутата переданы 
спикеру парламента для внесения в зал на голосо-
вание

Регламентный комитет 
Верховной Рады напра-
вил спикеру парламента 
Андрею Парубию для вне-
сения в зал на голосова-
ние представления ГПУ на 
привлечение к уголовной 
ответственности, задержа-
ние и арест депутата На-
дежды Савченко.

Такое решение было 
принято на сегодняшнем 
заседании комитета, пере-
дает  LIGA.net.

Все три представления 
генпрокурора Юрия Луцен-
ко члены комитета поддер-
жали единогласно.

Сегодня, 22 марта, Лу-
ценко на заседании регла-

ментного комитета Рады 
заявил, что к передаче 
оружия Савченко для со-
вершения теракта якобы 
причастны российские во-
енные.

15 марта 2018 года 
генпрокурор заявил, что 
Савченко якобы планиро-
вала совершить теракт в 
здании Рады. В тот же день 
Луценко внес в парламент 
представления на привле-
чение депутата к уголовной 
ответственности, ее задер-
жание и арест.

Источник: 
Власти.нет

Безусловно, шедевр. 
Очередной. 

Но — маловато деталей.
Помните: «…Взяли ре-

бенка. Трех лет. Мальчика. 
В трусиках, в футболке. Как 
Иисуса на доску объявле-
ний прибили. Один приби-
вал, двое держали. И вот 
это все на маминых глазах! 
Маму держали. И еще так 
взяли… вот сюда. Надрезы 
сделали…».

Или.
«…Школа. Обычная за-

порожская школа. №106. 
Детям, маленьким деткам, 
в третьем-четвертом клас-
се. Учителя предлагают 
на уроке природоведения. 
Кормить синичек, потому, 
что они желто-синие укра-
инские птицы. И всячески 
избегать поддержки, а еще 
лучше охотиться на снеги-
рей. Потому, что снегирь — 
эта птица символизирует 
клятую Россию!».

Или.
«Факты о каннибализме. 

В Доме проофсоюзов. То 
есть, там есть слова, когда 
человек говорит: «Здесь 
едят человечину…».
   Мы явно недотягиваем.

Ну, вот, почему, скажи-
те, не добавить деталей? 
Как, скажем, у Рафаэля, 
Леонардо или Рубенса? 
Почему не спросить с три-
буны ВР, так, с надрывом 
и подвыванием: «Вот вы, к 
примеру, товарищ Д. Доб-
кин! Вам внутренний голос 
подсказывает прятаться 
за колонной. Правильно 
подсказывает. Но вы пони-
маете, что колонна вас не 
спасет? Представьте себе: 
осколок боевой гранаты, 
выпущенной из миноме-
та Савченко. Маленький 
такой, тяжелый, горячий, 
с рваными краями, уда-
рился, к примеру, о голову 
господина А. Гончаренко. 
Или о голову руководителя 
фракции НФ. Или о голову 
любого другого руководи-
теля фракции коалиции, не 
буду тут козырять фамили-
ями. Срикошетил, понятно. 
И попал вам, допустим, в 
любой орган… Но боли вы 
не почувствуете. Потому, 
что как раз в эту секунду 
купол Верховной Рады ве-
сом в 15 тонн опустится 
вам на голову…».

Хорошая деталь, между 
прочим, любой бред сивой 
кобылы, — хоть про Кур-
ченко и Саакашвили, хоть 
про Рубана и Савченко, —  
может сделать более или 
менее правдоподобным.

А так, сказки, рождаю-
щиеся в генпрокурорской 
горячей голове после оче-
редной рюмки коньяка, 
могут, как кудри Шурика из 
«Золотого теленка», при-
мелькаться, и их автора 
начнут просто бить.

Впрочем, для развития 
темы с соответствующими 
деталями есть Олешко и 
К°. Извините, запамятовал.

В. Борзовец

Скандал!

Літній час

Цукерберг не извинился за утечку данных 
миллионов пользователей Facebook

Глава крупнейшей социальной сети Марк Цукер-
берг признал, что руководство Facebook допустило 
несколько ошибок, которые в результате привели 
к тому, что личные данные миллионов пользова-
телей были использованы политтехнологами. Об 
этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор. 

При этом, как отмечает корреспондент ВВС в 
Северной Америке по вопросам технологий Дэйв 
Ли, в заявлении Цукерберга со всей очевидностью 
читается одно: Facebook не готов взять на себя 
ответственность за произошедшее. 

«Чистосердечное рас-
каяние никогда не было 
сильной чертой Цукер-
берга, и это заявление, на 
подготовку которого ушел 
не один день, не стало ис-
ключением», — отмечает 
корреспондент.

В заявлении Цукерберге 
не было никаких извинений 
в адрес пользователей, ин-
весторов или сотрудников 
по поводу этого инциден-
та, который стал возможен 
благодаря официальной 
политике компании, дей-
ствовавшей в те годы.

Компанию Cambridge 
Analytica обвиняют в не-
надлежащем использова-
нии персональной инфор-
мации в интересах своих 
клиентов из политических 
кругов.

Цукерберг опубликовал 
заявление, признав, что 
доверие пользователей 
соцсети было нарушено. 
Чуть позже он дал интер-
вью CNN, в ходе которого 
выразил сожаление о слу-
чившемся и пообещал при-

нять меры против «мошен-
нических приложений».

Он также заявил, что 
охотно даст показания в 
конгрессе, «если имен-
но так необходимо посту-
пить».

В опубликованном заяв-
лении глава Facebook по-
обещал усложнить доступ 
сторонних приложений к 
любой информации о поль-
зователях.

«Мы несем ответствен-
ность за защиту ваших 
данных, и если мы не мо-
жем их защитить, то мы 
недостойны того, чтобы 
вы пользовались нашими 
услугами», — написал Цу-
керберг.

«Хотя эта конкретная 
проблема, как в случае с 
Cambridge Analytica, сегод-

ня уже не может возник-
нуть заново, с новыми при-
ложениями, однако это не 
меняет того, что уже прои-
зошло, — добавил Цукер-
берг. — Мы вынесем для 
себя уроки из этого опыта, 
чтобы еще больше обезо-
пасить нашу платформу».

Cambridge Analytica — 
это лондонская компания, 
предоставляющая поли-
тические консалтинговые 
услуги. 

Компанию обвиняют в ис-
пользовании личных дан-
ных 50 миллионов пользо-
вателей Facebook для того, 
чтобы повлиять на исход 
президентских выборов в 
США в 2016 году.

Кроме того, британский 
Четвертый канал (Channel 
4) обнародовал запись 
разговоров с менеджера-
ми компании, из которых 
можно сделать вывод, что 
ее сотрудники прибегают 
к взяткам для дискредита-
ции политических деяте-
лей. 

Компании удалось со-
брать личные данные 
миллионов пользователей 
Facebook при помощи вик-
торины «Это ваша цифро-
вая жизнь».

Тесты позволяют собрать 
информацию о профиле 
пользователя. Это и по-
зволило компании манипу-
лировать данными в свою 
пользу. 

Згідно з новим “Поряд-
ком зарахування, відра-
хування та переведення 
учнів до державних і 
комунальних навчальних 
закладів для здобуття 
повної загальної серед-
ньої освіти” зарахування 
в школу буде відбуватися 
у дві хвилі.

Про це повідомляє НА-
РОДНА ПРАВДА з поси-
ланням на Expert.ua.

В першу приймають місце-
вих — тих, хто закріплений 
за школою. У другу хвилю на 
місця, що залишилися, зара-
ховують «чужих».

В першу чергу візьмуть ді-
тей співробітників або рідних 
братів-сестер учнів (проте, 
як в один голос твердять екс-
перти, є великі сумніви, що 
дана норма буде підтрима-
на Мін’юстом, тому що вона 
порушує принцип рівного до-
ступу до освіти).

Решту “чужинців” зарахо-
вуватимуть, орієнтуючись на 
вік: в першу чергу візьмуть 
тих, хто старше.

Нагадаємо, в Україні змі-
нюють правила зарахування 
дітей до школи. МОН Украї-
ни офіційно опублікувало 
законопроект “Порядок зара-
хування, відрахування та пе-
реведення учнів до держав-
них та комунальних закладів 
освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти”.

Також повідомлялося про 
зміни у структурі навчаль-
ного року. Відтепер у три-
местровій системі навчання 
буде 6 навчальних періодів 
— триместрів, і стільки 
ж періодів відпочинку — 
канікул. Тривалість кожного 
триместру 5-6 тижнів, три-
валість канікул — тиждень, 
виняток складають двотиж-
неві новорічні і тримісячні 
літні канікули. 

Нагадаємо також,  у Міні-
стерстві освіти і науки за-
твердили зміни освітньої 
програми для початкової 
школи, серед яких заборона 
задавати домашні завдання 
першокласникам та пере-
вантаження молодших шко-
лярів додатковими завдан-
нями.

Нові правила
зарахування
у школу

Меньше спать: 
на выходных 
Украина переходит 
на летнее время

В ночь с 24 на 25 марта 
необходимо перевести 
стрелку часов на час 
вперёд.

В 3:00 25 марта часы не-
обходимо перевести на 60 
минут вперёд. 

Переход на летнее время 
осуществляется ежегодно в 
последнее воскресенье мар-
та, а на зимнее — в послед-
нее воскресенье октября.

Увага!
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Повний абзац!
Мой город...

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

18 лютого країна згадувала 
перші масові вбивства 
у Києві 2014-го. В містах 
проходили протестні акції. 
У Вишгороді було весело...  

Як тут не згадати очільни-
ка політичної партії «Воля» 
народного депутата Украї-
ни Юрія Дерев’янка, який в 
квітні 2016 р., вніс 1,4 млн. 
грн. застави за О. Момота 
і, разом з народним депу-
татом Я. Москаленко і виш-
городцями, витягнув його із 
СІЗО? 

До речі, О. Момот не про-
сто став міським головою 
від партії «Воля», а ще й 
провів до міської ради від 
цієї партії аж сім депутатів: 
О. Баланюка, О. Кучмія, М. 
Макаренка, В. Сардака, А. 
Сербіна, О. Шамоту та В. 
Шубку.  

Однак, дуже швидко, зо-
крема, з кадрової політики 
новообраного мера, з’ясу-
валося, що ніяких револю-
цій, які він обіцяв у своїй 
виборчій програмі і на які, 
до речі, сподівалися деякі 
його однопартійці, (які ста-
ли і не стали депутатами), 
він організовувати не зби-
рається. Навпаки, робить 
все можливе для того, щоб 
«осідлати потоки» напра-
цьовані минулою владою, 
та вдосконалити вироблені 
нею корупційні схеми. 

Фактично, О. Момот, як 
ми вже не раз зауважува-
ли, цинічно «кинув» і своїх 
виборців, і колег-канди-
датів від «Волі», і саму цю 
партію разом з її лідером. 
Отже, немає нічого див-
ного, що він дуже швидко 
став героєм масштабно-
го корупційного скандалу 
з вимагання хабаря, який 
прогримів на всю країну. 
Через деякий час стало 
зрозуміло, що інакше і не 

могло бути, однак тоді, в 
квітні 2016-го багато хто 
вірив, що мера «підстави-
ли». Саме тому і народні 
депутати Я. Москаленко 
з Ю. Дерев’янко, і прості 
вишгородці не лише збира-
ли кошти на викуп із СІЗО 
«постраждалого за прав-
ду» мера, а й ходили на 
суди, і виступали на захист 
у Facebook і ЗМІ.

Якби у О. Момота були 
хоч якісь залишки совісті 

чи моральні принципи, на-
віть переступивши закон, 
він знайшов би в собі сили 
змінитися. Однак, на жаль, 
цього не відбулося: жага до 
грошей та красивого життя 
виявилися сильнішими.

Вийшовши із СІЗО,  він 
продовжив розпочату 
справу: з одного боку, спі-
впрацюючи з обраними 
підприємцями та «своїми» 
забудовниками, завуальо-
вано підкуповуючи членів 
виконкому та депутатів зе-
мельними ділянками, МА-
Фами та посадами, з іншого 
— безсоромно використо-
вуючи комунальну газету 
«Вишгород» для власного 
піару. Хапаючись за будь-я-
кий привід для цього.

Як і можна було очікува-
ти, це призвело до того, що 
найбільш принципові това-
риші та колеги О. Момота 
змушені були залишити                                                    

його команду. 
Одним з перших пішов 

депутат від «Волі» О. Ша-
мота, 25 березня грудня 
2015 р.  призначений на 
посаду керівника ново-
створеного відділу з пи-
тань держархбудконтролю 
міськвиконкому (його міс-
це в міській раді зайняв 
А. Тютюнник). Незадовго 
до того, як він залишив 
цю посаду, я запитав у О. 
Шамоти, чому не видно ре-

зультатів його роботи. «Які 
результати? — відповів він. 
— Куди не прийдеш з пе-
ревіркою — міський голо-
ва: «Цього не чіпай! Цього 
теж!».

Отже, О. Шамота зму-
шений був піти з посади, 
оскільки міський голова  
просто не дав йому мож-
ливості як слід виконувати 
свої функції. 

Наступними стали М. 
Макаренко та А. Сербін, 
які просто склали свої де-
путатські повноваження, 
вочевидь, не бажаючи 
розділяти відповідальність 
за дії команди мера і його 
самого (їх місця зайняли Б. 
Матко та Л. Кулініч). Потім 
в опозиції до міського голо-
ви опинився А. Тютюнник, 
який нещодавно вступив в 
партію «Батьківщина»...  

Таким чином, з сімох де-
путатів від «Волі», які в 

2015-му опинилися в місь-
кій раді, і які, насправді, 
ніколи не розділяли її прин-
ципів та ідеології, залиши-
лося сьогодні  четверо: О. 
Баланюк, О. Кучмій,  В. 
Сардак та В. Шубка. І їх, на 
відміну від М. Макаренка, 
А. Сербіна, О. Шамоти та 
А. Тютюнника, в  бурхливій 
діяльності О. Момота все 
влаштовує. 

Я не збираюся давати 
правову оцінку цій діяль-
ності. Оскільки, сподіва-
юся, усі її епізоди, раніше 
чи пізніше справедливо 
оцінять правоохоронці та 
судді. Але хочу зупинити-
ся на моральних засадах, 
якими керується в житті і 
діяльності Вишгородський 
міський голова. І які дуже 
яскраво проявилися в ситу-
ації 18 лютого. 

Адже те, що він виявився 
звичайнісіньким брехуном 
і зрадником і своїх вибор-
ців, і колег-кандидатів від 
«Волі», і самої партії — не 
саме страшне.

Страшніше інше.
Навіть представники на-

шої центральної влади, 
яких аж ніяк не назвеш 
високоморальними осо-
бами, передбачаючи, що 
окремі князьки на місцях 
здуру або в погоні за піа-
ром можуть влаштувати 18 
лютого, — в день початку 
масових вбивств на Май-
дані, — «масляні гуляння», 
спеціальним офіційним 
листом попросили міських 
і селищних голів цього не 
робити. 

У Вишгородському рай-
оні до цієї поради мали б 
прислухатися особливо 
уважно. Оскільки одним з 
перших 18 лютого 2014 р. 
загинув наш земляк з Ди-
мера Володимир Кіщук. Всі 
місцеві ради до цієї поради 
прислухалися. Окрім Виш-
городської міської ради та 
її голови О. Момота. І 18 
лютого, коли вся країна 
протестувала проти зра-
ди справи Майдану пред-
ставниками його сцени та 
була в жалобі за першими 
загиблими героями на Май-
дані, разом із своїм місь-
ким головою вишгородці 
повеселилися, як кажуть, 
на славу. Про що, звичай-
но ж, в наступному номері,  
захлинаючись від захвату 
та смакуючи деталі прове-
деного заходу, відзвітувала 
все та ж «кишенькова» га-
зета «Вишгород»...   

Ну, скажіть, про які мо-
ральні цінності і яку духов-
ність тут може йти мова? 
Складається враження, що 
про ці поняття ні сам О. Мо-
мот, ні наша міська рада, 
ні керівники газети «Виш-
город» взагалі ніколи не 
чули. Точніше, може й чули, 
і, може, навіть, їх викори-
стовують. Але — виключ-
но для піар-кампаній. Щоб 
підвищити власні рейтинги 
перед черговими вибора-
ми. Але не розуміючи, що 
вони, по суті, означають і 
для чого, в дійсності, існу-
ють. 

В. Борзовець  

Газета «Вишгород»
розмножується брунькуванням.
Задача максимум: допомогти 
О. Момоту очолити майбутню
територіальну громаду

І сміх, і гріх...

14 лютого ц. р. на теренах Вишгородщини з’явилося 
ще одне видання: газета «Моя Вишгородщина».  Фор-
мат — А-3. Колір: 4+1 (1, 4-5,8 сторіки кольорові). За-
сновник та видавець — О. О. Євстратов. Наклад — 20 
тис. екземплярів. 

Один лише друк такої 
газети приблизно коштує 
1 гривню. Якщо виходити 
двічі на місяць, лише на 
друк піде 40 тис. грн. При 
виході щотижня це ще 40 
тис. Додамо зарплату й 
розповсюдження: все ра-
зом щонайменше — 100 
тисяч. 

Втім, справа, навіть, не 
в коштах, а в змісті. Ніяких 
коштів не жаль, якщо газе-
та ставить за мету донести 
до аудиторії правду про те, 
що відбувається в регіоні її 
розповсюдження. У будь-я-
кому іншому випадку газета 
із засобу масової інформа-
ції перетворюється на засіб 
масової дезінформації.

Отже, яку мету ставить 
перед собою нова газета? 
Щоб це зрозуміти, достат-
ньо уважно прочитати пер-
ший номер.

1 сторінка, начебто, ней-
тральна: замітка «Підви-
щення пенсійних виплат», 
та початок розповіді про 
жахи Гаврилівської птахо-
фабрики.   

2-га та 3-тя сторінки: офі-

ційний варіант звіту місько-
го голови Вишгорода про 
соціально-економічний ро-
зиток міста за 2017-й рік.

4-та та 5-та — продов-
ження жахів про птахофа-
брику. 

6-та: проблеми перевіз-
ників міста.

7-ма: інтерв’ю з О. Момо-
том.

8-ма: інформація з ого-
лошенням про свято 18-го 
лютого (див. стор.1).  

До речі. О. Євстратов — 
це той самий Олексій, якій 
є відповідальним за розпо-
всюдження газети «Вишго-
род».

Питання: звідки у О. Мо-
мота кошти на випуск га-
зети? А хто знає... Друзів 
у нашого мера багато. На-
приклад, серед забудов-
ників.

Отже, мета проста: пере-
творити район на великий 
будівельний майданчик, 
роздерибанити землю, 
наліпити МАФів. І тоді жахи 
Гаврилівки нам з вами про-
сто медом здадуться.

Наш кор. 

На 8 сторі-
нок — аж чоти-
ри фотографії 
О. Момота. 

«Його Виш-
городщина?» 
Дуже сум-
н і в а є м о с я . 
Краще, навіть, 
не пробува-
ти...

06.03.2018 року відбулося друге пленарне засідання 
36-ї сесії Вишгородскої міської ради.

Одним з головних питань сесії була зміна цільового 
призначення семи! земельних ділянок у центрі міста по 
вул. Шкільній — з індивідуальної  забудови на багатопо-
верхову житлову забудову.

З огляду на те, що згадані земельні ділянки знаходять-
ся фактично в центрі Вишгорода, то і до вирішення цього 
питання слід було б підходити дуже ретельно і виважено, 
адже в майбутньому ці новобудови формуватимуть об-
личчя нашого міста. 

Формально, по закону, до забудовника немає ніяких 
зауважень.

Водночас, враховуючи складну ситуацію, яка склалась 
в місті в зв’язку з недостатньою кількістю дошкільних за-
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Мой город...

О. Момот проголосував проти зміни цільового
Ми чекали «вето» міського  голови 

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

На другому пленарному за-
сіданні було розглянуто питан-
ня:

1-3. Про затвердження про-
ектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у 
власність: гр. Вознюку І. І.; гр. 
Кутаф’євій Л. К.; гр. Горді В. О. 
(прийнято).

4. Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюється 
гр. Бондаренка М. І. (прийня-
то).

5-10. Про затвердження про-
ектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок 
цільове призначення яких змі-
нюється гр. Калінкіну М. М.: 
0,2526 га; 0,0952 га; 0,0750 га; 
0,1000 га; 0,0840 га та 0,0900 га; 
0,1000 га та 0,0933 га (прийня-
то).

11. Про затвердження про-
екту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки у 
власність кооперативу влас-
ників гаражів «Берізка» (прий-
нято).

12-23 Про затвердження про-
ектів землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у 
власність гр-м: Недашківській 
І. М.; Пархоменко О. І.; Підліс-
ному О. П.; Степанишиній М. П. 
та Голубковій Н. І.; Сторожику 
І. І.; Тарас В. М.; Убоженко О. 
В.; Хижняк С. С.; Шемені Л. І.; 
Шкільному А. О.; Щербині М. 
Ю.; Янківській Л. П. (прийнято).

24. Про надання дозволу 
на розробку техдокументації 
щодо інвентаризації земель 
комунальної власності (прий-
нято).

25. Про припинення дії дого-
вору оренди земельної ділян-
ки (ТОВ «Ванда») (Відхилено).

ЗАДОВГО ДО ПОЧАТКУ 
ВІДБУВАЛИСЯ ЗАСІДАННЯ 
ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ

За кілька днів до сесії мені 
довелося побувати на засіданні 
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку під головуванням С. Пін-
чука (члени комісії: Ю. Колодзян, 
О. Кучмій, С. Жадан, М. Підвисо-
цький, О. Ростовський, О. Семе-
нов та А. Тютюнник). Але окрім 
членів комісії на засіданні були 
присутні і інші депутати, зокре-
ма, В. Парчук та секретар ради Т. 
Бражнікова. 

Комісія розглядала 3 питання, 
внесені в порядок денний сесії: 
«Про затвердження Детального 
плану території по вул. Ватутіна 
у м. Вишгород Київської області 
площею 60,00 га (25), «Про за-
твердження Детального плану 
території по вул Шолуденка у 
м. Вишгород Київської області 
площею 25,00 га» (26), «Про за-
твердження Детального плану 
території по вул. Шолуденка у м 
Вишгород Київської області (Ка-
рат) площею 35,00 га» (27).

У першому з цих проектів рі-
шень йшлося про територію, 
обмежену з одного боку вул. Ва-
тутіна, з протилежного — мікро-

районом ГАЕС, з третього — вул. 
Шолуденка. У другому проекті 
— про ділянку, де знаходиться 
завод «Карат», як я розумію, об-
межену зі сходу продовженням 
вул. Ватутіна. У третьому — про 
ділянку, яка знаходиться нижче 
продовження вул. Ватутіна і об-
межену із півночі вул. Шолуденка 
(яка вкрита, в основному, лісом). 
Доповідачами були заступник 
міського голови О. Рачинський та 
начальник відділу містобудуван-
ня та архітектури Вишгородської 
міської ради І. Дудар.

Із доповіді з’ясувалося, напри-
клад, що на території першої 
ділянки передбачено будівни-
цтво семи житлових будинків 
загальною площею забудови 
10,6 га... Але справа, навіть, не 
в тому, що саме О. Момот з під-
леглими та забудовниками вирі-
шили набудувати на цих останніх 
більш-менш вільних ділянках (це 
— окреме питання), а в тому, що 
затвердженнями цих детальних 
планів територій вони сподівали-
ся одним махом узаконити все, 
що там вже побудовано і лише 
будується. Включаючи і житлові 
комплекси «Французький буль-
вар» (на ділянках з цільовим 
призначенням «Індивідуальна 
житлова забудова»), і «Зеніт» (ці-
льове призначення «Рекреація») 
і т. ін. 

І це, таки, відбулося б: судячи 
з усього, комісія під керівництвом 
С. Пінчука (наскільки мені відомо, 
і його ЖК «Велесгард» збудова-
ний на ділянках, визначених під 
індивідуальну житлову забудову)  
тишком-нишком проголосувала б 
за всі три ДПТ. Якби не два де-
путати — член цієї ж комісії М. 
Підвисоцький та В. Парчук.     

М. Підвисоцький поставив О. 
Рачинському дуже просте питан-
ня: як можна затверджувати всі 
три ДПТ, якщо ще не затвердже-
но Генплан міста? Адже це пря-
мо протирічить Закону України 
«Про регулювання містобудівної 
діяльності», а, саме, його ст. 19, 
де вказано, що «Детальний 
план у межах населеного пун-
кту уточнює положення ге-
нерального плану населеного 
пункту та визначає плану-
вальну організацію і розви-
ток частини території». На 
що О. Рачинський відповів, щось 
на кшталт того, що Генплан, фак-
тично, готовий, знаходиться на 
затвердженні в області і що роз-
робники, мовляв, зв’язувалися з 
обласною архітектурою і там все 
нормально. «Але ж це порушен-
ня закону!» — не вгамовувався 
М. Підвисоцький. 

Я, в свою чергу, поцікавився 
у Т. Бражнікової, чи візуються 
проекти рішень міськомівськими 
юристами перед тим, як вино-
ситися на сесію. «Всі візи є», — 
відповіла Т. Бражнікова, сама за 
фахом юрист, між іншим.    

Однак, М. Підвисоцький одним 
зауваженням щодо неможли-
вості розгляду детальних планів 
територій без затвердженого 
Генплану міста не обмежився. 
А абсолютно справедливо спро-
бував пояснити членам комісії 
елементарні речі: що ця вимога 

закону зовсім не є формальні-
стю. Оскільки перед тим, як за-
тверджувати що саме будувати 
на тому чи іншому «шматку» 
міста, потрібно уявляти, що саме 
вже побудовано і будується в 
місті, та наскільки всі ці новобу-
дови відповідають його соціаль-
но-інженерній інфраструктурі. 
Коротше кажучи, пояснював, що 
до забудови міста потрібний си-
стемний підхід. Який, до речі, в 
принципі відсутній в діяльності 
міськвиконкому і міськради у всіх 
напрямках діяльності.  

М. Підвисоцького  підтримала 
В. Парчук. 

Не сказав би, що члени комісії  
цим двом виступам дуже зраді-
ли. Швидше, навпаки. А відреа-
гувати якось було потрібно. І Т. 
Бражнікова запропонувала оста-
точний розгляд цих питань пере-
нести на наступне засідання. 

На наступному засіданні, на-
передодні сесії, всі три питання  
вирішили на сесії не розглядати. 

Оце і все, шановні читачі, що 
вам потрібно знати про якість під-
готовки сесій міськради апаратом 
міськвиконкому та якість розгля-
ду комісіями проектів рішень.

До речі, 25 квітня минулого року 
на 23-й сесії міськради розгляда-
лося питання «Про продовження 
(поновлення) дії договору оренди 
ПАТ «КПМК-2» (будівництво біля 
СШ «Сузір’я»). Тоді депутати не 
підтримали цей проект рішення, 
але не підтримали і проект рі-
шення «Про припинення дії дого-
вору оренди земельної ділянки» 
(див. №1(300) від 5.05.2017 р.).

Щоб розібратися в цьому пи-
танні, я, звернувшись до голови 
правління ПАТ «КПМК-2» С. Ан-
друшко, опублікував в наступно-
му номері газети (№2 від 19 трав-
ня 2017 р.) розгорнуте інтерв’ю 
з ним щодо цього будівництва, 
розмістивши в цьому номері 
максимум офіційних документів, 
які стосувались будівництва. Де-
тально розповівши що саме і як 
планується будувати. 

А вже після виходу газети, 31 
травня 2017 р. побував на за-
сіданні «будівельної» комісії, 
яка знову розглядала ці проекти 
рішень, вже перед наступною 
сесією. І був просто вражений 
тим, що там почув і побачив. З’я-
сувалося, що члени комісії, на-
віть, не прочитали всі три номе-
ри газети, де було надруковано 
максимум інформації щодо цього 
будівництва. Іншими словами, 
мало того, що вони вже на кількох 
сесіях до цього засідання, фак-
тично, не знали за що чи проти 
чого голосують; мало того, що не 
змусили вивчити це питання жур-
налістів газети «Вишгород», які 
утримуються на наші з вами по-
датки; а, навіть, не спромоглися 
ознайомитися з дослідженням, 
яке зробила за цих журналістів 
незалежна газета. А коли я на за-
сіданні комісії звернув на це ува-
гу її голови С. Пінчука, він ще й 
нахамив мені у відповідь. Так от, 
за рік, як я впевнився, нічого не 
змінилося. Рівень компетентності 
й відповідальності більшості 
членів комісії залишився «нульо-
вим». 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ 
ЗАСІДАННЯ. 2.03.2017 р.

Виступ 
представника СТ «Енергетик»

Так от, шановні читачі, про-
блему із будівництвом біля СШ 
«Сузір’я» я згадав не просто так. 
Справа в тому, що без виступів 
щодо нього членів СТ «Енерге-
тик» з квітня минулого року не 
обходиться, практично, жодна 
сесія. От і це засідання почало-
ся з виступу його представника, 
якій зачитав звернення до «вже 
півтора року існуючої комісії по 
хаотичній забудові вишгорода з 
проханням вивчити саме це бу-
дівництво...» та вимогою «щоб 
ця комісія в термін до наступної 
сесії дала правову оцінку саме 
цьому будівництву». Звіт якої, на 
його думку, має бути поданий на  
сесію у вигляді рекомендацій та 
подання позову до суду. Якщо ж 
комісія, «в розпорядженні якої є 
всі ресурси міськради, а, саме, 
відділи юридичний, містобуду-
вання та інші, буде неспроможна 
розібратися та виявити порушен-
ня..., то наші шановні депутати і 
міськрада... вже не зможуть пе-
рекласти відповідальність за на-
слідки ось такого розвитку міста 
на забудовника...».

При цьому, представник СТ 
«Енергетик» звинуватив комісію 
в тому, що «за півтора року іс-
нування жодного звіту комісії не 
було». І був дуже здивований, 
коли О. Момот зауважив, що, 
принаймні, один такий звіт був. 

Поясню, яку саме комісію мав 
на увазі представник СТ «Енер-
гетик». Це — тимчасова комісія 
міської ради щодо багатоповер-
хової забудови під керівництвом 
О. Семенова, про роботу якої 
сам депутат у своєму виступі 
згадав на 27-й сесії міськради, 
яка відбулася 28 липня 2017 р. 
Якраз, в зв’язку із обговоренням 
проблеми будівництва біля СШ 
«Сузір’я». В № (306) від 15 серп-
ня 2017 р. ми не лише надруку-
вали повний текст цього виступу, 
а й дали повний текст виступу О. 
Семенова на 21-й сесії міської 
ради 21.02.2017 р., коли заслу-
ховувався проміжний звіт тимча-
сової комісії міської ради щодо 
багатоповерхової забудови. А, 
також, надрукували повний текст 
цього звіту. Бажаючі можуть оз-
наймитися (http://nasamomdele.
yolasite.com/архив.php).

Так от, доводжу до відома всіх 
членів СТ «Енергетик», а, також, 
всіх мешканців міста Вишгорода:  
на цій сесії, —  21-й сесії міської 
ради, яка відбулася 21.02.2017 
р., — проміжний звіт тимчасо-
вої комісії міської ради щодо 
багатоповерхової забудови де-
путатською більшістю, навіть, 
не був прийнятий до уваги. І 
закликав депутатів не прий-
мати його до уваги саме Виш-
городський міський голова О. 
Момот. 

А звіт, між іншим, був дуже ціка-
вий. Тим, що пропонував саме 
системний підхід до забудови 
міста загалом та багатоповерхо-
вої житлової забудови, зокрема.

Однак, О. Момоту і К° такий 
прозорий і системний підхід був 

не потрібний. Як не потрібний 
системний підхід до роботи кому-
нальних підприємств, розподілу 
матеріальних і земельних ресур-
сів. Оскільки позбавляє їх дуже 
багатьох можливостей. Яких 
саме, думаю, здогадуєтесь.

А у депутатів не вистачило ні 
волі, ні бажання поставити голо-
ву на місце. Чому — думаю, ша-
новні читачі, ви теж здогадуєтесь.

...З’ясувалося, звернення, про 
яке йдеться, і яке було офіційно 
передано представниками СТ 
«Енергетик» у міськраду, до О. 
Семенова ще не дійшло. Але, 
навіть, коли і дійде, це навряд чи 
щось змінить. Оскільки судитися 
з посадовими особами, які на-
давали ТОВ «КПМК-2» дозвільні 
документи, в першу чергу — з ко-
лишнім керівником відділу місто-
будування, архітектури, житло-
во-комунального господарства і 
розвитку інфраструктури Вишго-
родської РДА Д. Ликовим, який 
видав цій фірмі відповідні місто-
будівні умови та обмеження, — у 
О. Момота і його підлеглих немає 
ніякого бажання. А самі депутати 
цього робити не будуть з тієї про-
стої причини, що це — не їх спра-
ва, а саме виконавчого комітету. 

...Другим виступив колишній 
депутат ВР України від ВО «Сво-
бода», зараз депутат Київської 
міської ради І. Мірошниченко. 
Зважаючи на зміст його виступу, 
вважаємо, що є сенс ознайомити 
вас з його повним текстом.

Виступ 
І. Мірошниченка

«Шановна громадо міста Виш-
города, шановні депутати міської 
ради, слава Україні!

Мені дуже приємно знаходи-
тись в місті Вишгороді. Ви знаєте, 
те, що у вашому депутатському 
корпусі є люди, які працюють в м. 
Києві. Що підтверджує те, що ми, 
— і кияни, і мешканці Київської 
області, — є єдиною територіаль-
ною громадою. Дуже часто наші 
інтереси перетинаються в тому, 
що мешканці Вишгорода їздять 
до Києва відпочивати, так само 
на відпочинок їдуть кияни. Дуже 
багато людей знають, що місто 
Вишгород, так само, як Ірпінь, 
Буча, були курортними зонами 
і дуже багато людей їхало сюди 
на відпочинок на уїкенди. Тому я 
дуже часто буваю на Вишгород-
щині, і, чесно кажучи, мабуть, ще 
років 5 тому я не думав, що буду 
присутній на засіданні Вишгород-
ської міської ради. Але сьогодні 
я присутній, оскільки вимуше-
ний сьогодні звернутися до вас, 
і, очевидно, не лише від свого 
імені, але і від імені громадських 
екологічних організацій, і, я впев-
нений, від імені багатьох мешкан-
ців Вишгорода. Ви знаєте, про-
блема міста Вишгорода, на мій 
погляд, є абсолютно ідентичною 
з київською проблемою, і з про-
блемами усіх тих міст-супутників 
столиці, які розташовані навколо 
нашого міста Києва. А полягає 
вона в тому, що сьогодні  єдиним 
видом бізнес-діяльності  і в місті 
Києві, і на Вишгородщині, який 
приносить найбільший прибуток, 
є будівництво. Розгорнулося це 
будівництво скрізь  тотально і 
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найстрашніше, що воно сьогодні 
наступає на зелені зони, наступає 
на ті місця, куди раніше усі люди 
їхали для того, щоб отримати від-
починок, за рекреаційними яки-
мись здобутками. Тому сьогодні, 
вивчаючи порядок денний вашої 
сесії, я звернув увагу, що на за-
твердження винесені речі, які 
абсолютно неприпустимі. Це — 
детальні плани територій, зміни 
цільового призначення земель-
них ділянок, що, чесно кажучи, 
попахує дуже серйозними схема-
ми. Ці схеми і ці речі ми проходи-
мо в Київській міській раді, я хочу 
звернутися до депутатів Виш-
городської міської ради: перш, 
ніж ви будете затверджувати 
порядок денний, звернути увагу 
на пункти, які сьогодні передба-
чають затвердження детальних 
планів територій. Ви знаєте, че-
рез детальні плани територій в м. 
Києві уже давно згвалтовано го-
ловний будівельний документ — 
Генеральний план міста Києва. 
Тому, що детальні плани тери-
торій замість того, щоб уточню-
вати Генеральний план, просто 
його підмінюють. І це означає, 
що сьогодні щільність заселен-
ня у місті Києві вже давно в де-
яких спальних районах сягнула 
не 400-500 людей на гектар, а 
близько тисячі.  Затверджен-
ня детальних планів територій, 
хаотична забудова спричинили 
те, що в місті Києві сьогодні ка-
тастрофічно не вистачає місць 
у дитсадках, школах, нестача у 
зелених зонах, катастрофічна не-
стача у об’єктах інфраструктури, 
як то: дороги, станції метро і тому 
подібне. У Вишгороді, на жаль, я 
бачу те ж саме. І наші депутати 
від «Свободи», які є і у Вишго-
родській міській раді, і депутати 
районної ради, і місцева громада 
так само сьогодні скаржаться на 
нестачу місця в дитсадках, шко-
лах... А чому все це відбуваєть-
ся? Та все тому, що будівництво 
у вас, масштабне, як правило, 
ведеться в зелених зонах... Як 
правило, ведеться на присадиб-
них земельних ділянках, госпо-
дарі яких не мали жодного наміру 
забудовувати їх висотками. Ви-
сотки будуються, але об’єкти 
соціальної інфраструктури з’яв-
ляються значно повільніше. І ті 
люди, які заселяються в ці висот-
ки, вони не мають жодних ком-
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фортних умов для життя, і вони 
стикаються з тими проблемами, 
які потім, до речі, Вишгородська 
міська рада буде вирішувати за 
свої власні бюджетні кошти. Але, 
при цьому, цих коштів у вас до-
статньою мірою не буде. Тому 
що, навіть, через Верховну Раду 
сьогодні  намагаються протягну-
ти закон, який скасовує будь-яку 
пайову участь. І це означає, що 
кошти не будуть надходити до 
бюджету ті, які могли би витра-
чатися на розвиток соціальної 
інфраструктури. В цій ситуації 
єдиним, не тільки на мій погляд, 
— на погляд закону, — правиль-
ним рішенням є затвердження 
нового Генерального плану міста 
і обговорення його широкою гро-
мадськістю. Який буде передба-
чати достатню кількість об’єктів 
соціальної інфраструктури — 
садків, шкіл, з достатньою кіль-
кістю місць для дітей, який буде 
пердбачати об’єкти дорожнього 
сервісу, транспортні розв’язки, 
який буде, найголовніше, перед-
бачати місця для життєвого про-
стору — зелені зони. Після цьо-
го можете детальними планами 
уточнити Генплан.  А сьогодні 
ви хочете затвердити детальні 
плани територій, які суперечать 
чинному законодавству. У мене 
в руках відповідь від міністерства 
регіонального розвитку і будівни-
цтва яка чітко говорить: проектні 
рішення детального плану тери-
торії в межах населеного пункту  
не можуть суперечити Генераль-
ному плану цього населеного 
пункту. Я стверджую, що ті пун-
кти, які у вас є на затвердження 
ДПТ, суперечать чинному Гене-
ральному плану, а, отже, є не-
законними. А тому прохання від 
громадськості — зняти ці пункти 
з порядку денного. Ну, і так само, 
щоб не забирати дуже багато ва-
шого часу, я хочу сказати, що, на 
жаль, навіть такий, побіжний по-
гляд на порядок денний, навіть 
без вникнення у суть питань, дає 
мені право робити висновки, що 
схеми земельного дерибану як у 
Києві, так і у Вишгороді, як і у всіх 
містах-супутниках біля столиці, 
вони є присутніми. І вони є дуже 
простими. Виділяється земельна 
ділянка під індивідуальне будів-
ництво, — АТОшникам або про-
стим громадянам, у яких копійки 
за душею немає, щоб там побу-

дуватися. Але це й не потрібно. 
Тому, що це — ті люди, які є під-
ставними особами. Фунтами. Їм 
виділяють земельні ділянки, а 
потім, дивним чином вони опи-
няються в руках однієї особи — в 
забудовника. Який наполегливо 
починає або будуватися всупе-
реч цільовому призначенню зе-
мельних ділянок, або намагаєть-
ся протягнути через сесію міської 
ради зміну цільового призначен-
ня цих земельних ділянок. Я вам 
хочу сказати, що це — криміналь-
ні схеми, які всім відомі. Рано чи 
пізно через ці кримінальні схеми 
будуть нести відповідальність ті, 
хто їх застосовував. Льоня Чер-
новецький свого часу в Києві це 
застосовував, в нього вистачило 
сотень мільйонів доларів, щоб 
сховатися в Грузії. Я думаю, що 
у вас точно не вистачить сотень 
мільйонів доларів, щоб втекти від 
відповідальності. Тому питання 
порядку денного, які, наприклад, 
з 32-го по 37-й містяться... Такий 
собі громадянин Калінкін... Я не 
знаю хто це, в мене особисто не-
має ні до кого ніяких претензій, 
але... Людина, раптом, змінює 
цільове призначення на шести 
земельних ділянках... Звичай-
но, дуже гарно перший пункт... 
Тридцять другий... Змінює ці-
льове призначення із садибної 
забудови під дитсадочок... Мені 
Валентина Парчук каже: це дит-
садочок на 40 місць. 40 місць — 
я думаю, він не робить, взагалі, 
погоди жодної, навіть, в межах 
однієї вулиці. І в межах одного 
будинку, який він побудує. Тому, 
що наступні 5 питань — зміна 
цільового призначення із садиб-
ної забудови під висотки. Тому 
питання просте: як опинилися, 
наприклад, у цього пана в руках 
усі ці земельні ділянки? Адже 
виділялися вони різним особам. 
Друге. Якщо він купував земельні 
ділянки під садибне будівництво, 
хай там садиби й будує! Немає 
питань! Щоб не сталося так, як 
сталося, наприклад, у вас на ву-
лиці Ватутіна, з житловим ком-
плексом «Велесгард». Так само 
9 земельних ділянок з цільовим 
призначення садибної забудови, 
раптом, опинилися в одних руках. 
І сьогодні там будуються висотні 
житлові комплекси. В зелених зо-
нах! І сьогодні є два способи: або 
спочатку щоб опинилися земель-

ні ділянки в руках однієї людини,  
очевидно, причетної до влади, і 
потім змінити цільове призначен-
ня. Або побудуватися на цих зе-
мельних ділянках, а потім протяг-
нути детальний план території. 
Дві схеми, які прості, як Божий 
день. Які очевидні... Я впевне-
ний, що в нашій країні рано чи 
пізно почнуть працювати право-
охоронні органи. Товариство! В 
інтересах громади, у ваших інте-
ресах, я думаю, знімати ці пункти 
з порядку денного і не розглядати 
їх до затвердження нового Гене-
рального плану.   

Вам його затвердити значно 
простіше. Місто менше. Громада, 
я думаю, більш згуртована, ніж 
у Києві. Затвердіть Генеральний 
план. Після цього, очевидно, речі 
можна буде ухвалювати. 

Так що я вам дуже дякую і я 
сподіваюся, що ви прислухаєте-
ся  до моїх побажань, настанов і, 
повірте, ми готові співпрацювати і 
на рівні міста Києва, і з громадсь-
кими організаціями... Якщо треба 
долучатимимося і до обговорен-
ня Генерального плану, і до роз-
робки тих проектних документів, 
які будуть служити не лише інте-
ресам забудовників, але і інтере-
сам простої громади. Дякую.  

В. Парчук у своєму виступі 
абсолютно обгрунтовано по-
цікавилася яким чином питання 
щодо до трьох ДПТ були погод-
жені міськомівськими юристами, 
адже це явне порушення закону. 
А щодо ситуації по вул. Шкіль-
ній — зауважила, що ділянки 
там надавалися далеко не всім 
і підкреслила, що це (виділення 
земельних ділянок з метою пере-
продажу забудовнику) «було зро-
блено цілеспрямовано». 

Окрім того, В. Парчук запро-
понувала виключити з порядку 
денного питання щодо зміни ці-
льового призначення земель-
них ділянок, які належать М. 
Калінкіну, однак, депутати відмо-
вилися це зробити. 

Після затвердження порядку 
денного справжня дискусія роз-
горілась при обговоренні про-
екту рішення «Про внесення 
змін до рішеннь  міськради від 
22.12.2017р. №33/2 «Про Виш-
городський міський бюджет на 
2018 рік». 

Справа у тому, що в міському 
бюджеті з минулого року залиши-

лося 9 млн. 700 тис. грн. віль-
ного залишку коштів загального 
фонду. 

4 млн. 797 тис. 900 грн. було 
вирішено направити на збіль-
шення кошторисів міських про-
грам, а саме:

— встановлення пожежної сиг-
налізації у дошкільних навчаль-
них закладах — 2 млн. 496 тис. 
900 грн. та звільнення від сплати 
за харчування дітей співробіт-
ників ДНЗ (!) на суму 224 тис. 900 
грн.

— збільшити видатки на ДНЗ 
на 360 тис. грн.;

— встановлення в гімназії «Ін-
телект» автоматичної пожежної 
сигналізаціїї — 600 тис. грн.;

— оренда та ремонт КЗ «Виш-
городський районний центр пер-
винної медико-санітарної допом-
оги» — 617 тис. грн.;

— КП «Управляюча компанія» 
ВМР — 500 тис. грн.;

А от з майже 5 млн. грн., що 
залишилися, 1 млн. 500 тис. грн. 
планувалося витратити на рекон-
струкцію парку «Ярославичі». 

Однак, у членів бюджетної 
комісії виявилися інші плани: з’я-
сувалося, що 450 тис. грн. потріб-
но на закупівлю інсуліну для по-
треб ЦРЛ, ще 450 тис. В. Парчук 
запропонувала виділити тій же 
ЦРЛ для закупівлі ліжка-транс-
формера для однієї з родзалів 
лікарні. Оскільки залів три, то й 
ліжка потрібно три, але присутня 
на сесії заступник головного ліка-
ря Н. Шилан попросила кошти, 
хоча б, на одне. 

Ліжко-транформер для ЦРЛ
проти парку ЖК «Ярославичі»

Із самого початку обговорення 
цього проекту рішення катего-
рично проти придбання інсуліну 
та ліжка-трансформера за раху-
нок реконструкції парку «Ярос-
лавичі» виступив О. Кучмій. На-
веду, зокрема, його виступ після 
пропозиції В. Парчук: 

«...Хочу звернутися до депу-
татів, які працюють в бюджетній 
комісії. Хочу вам нагадати, що 
комісія — це дорадчий орган. А 
не якісь... чиновники, які вирішу-
ють куди які гроші перекидати. 
Хочу вам нагадати, що стосовно 
пункту 6.1.... А це — парк, який 
планує збудувати міська рада 
біля ЖК «Ярославичі»... Працю-
вали півроку люди... Працювали 
проектанти, працювали фінвід-
діл, вишукували гроші на це все... 
Підготували проект. Його готува-
ли й шукали... вишукували кожну 
копієчку на цей проект. Вибачте, 
но це не вам вирішувати куди їх 
перекидать — ось так от (кла-
цає пальцями). Розумієте? Тому 
я категорично проти того, щоб 
вносити зміни..., за винятком пе-
рекидання грошей на Шевченка 
9-А (ремонт ліфтів в «Тавгазівсь-
кому» будинку — авт.) там ката-
строфічно..., і стосовно больниці, 
лікарні, я, все-таки, пропоную... 
прошу розглянути ці питання на 
наступній сесії... І, якщо знай-
дуться гроші, — я думаю вони 
будуть по перевиконанню, — тоді 
ми можемо їх витратити...          

М. Мельник: Я хочу прокомен-
тувати виступ Олега Кучмія — ми 

І. Мірошниченко звертається до депутатів та громадськості О. Кучмій: «Це не вам вирішувати куди їх перекидать...»
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Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення

 якої змінюється гр. Калінкіну 
М.М. (0.2526 га) 

та О. Кучмія по КП «Управляюча 
компанія» ВМР. Пам’ятаєте но-
ворічну ялинку, яка цього року 
з’явилася в центрі цього ЖК та 
нічим не поступалася головній 
ялинці міста біля ДК «Енерге-
тик»? А про нелегальні маршрут-
ки від цього ЖК до Києва чули?

В. Сардак, на момент виборів 
безробітний, зобов’язаний О. Мо-
моту і політичною, і професійною 
кар’єрою. Саме тому О. Момот 
довірив йому посаду з найбіль-
шими корупційними можливостя-
ми — КП «Управляюча компанія» 
ВМР. Після року на цій посаді В. 
Сардак з О. Момотом — не про-
сто одна команда, а набагато 
більше. Однак, у подібних альян-
сів є один недолік: їх члени при 
першій же нагоді, не те, що зрад-
жують «друзів», а без всякого 
жалю розправляються з ними.

В. Сардак, наскільки мені відо-
мо, не приховує своїх «мерських» 
амбіцій і всякими способами на-
магається довести вишгородцям, 
що його «територія» не лише не 
поступається місту загалом, а й 
живе краще за нього. Звичайно 
ж, завдяки його організаторсь-
ким здібностям (та підтримці О. 
Кучмія). Звідси — і ялинка, і не-
легальні перевізники. В цьому ж 
ряду знаходиться і, так званий, 
«парк біля ЖК Ярославичі».

Давайте, до речі, згадаємо 
деякі недавні і дуже цікаві події, 
пов’язані з цим парком.

«Гуртом рятуймо парк!»
Але чи був «хлопчик»?

В середині лютого ц. р. на 
сторінках деяких груп Facebook 
з’явилися фотографії ділянки 
лісу біля ЖК «Ярославичі», межі 
якої були по периметру позначені 
смугастою стрічкою. А стрічка, 
в свою чергу, була «прикраше-
на» папірцем, де було написано: 
«Увага! Прохід заборонено. При-
ватна власність». 

В соціальних мережах зчинив-
ся справжній лемент: люди (в 
основному, мешканці будинків 
ЖК «Ярославичі» та №3-а та 
3-Б по вул. Кургузова) перепо-
щували фотографії і закликали 
рятувати ліс. На заклики негай-
но відгукнувся міський голова О. 
Момот, написавши, що «зараз 
піднімаємо архіви за 2010 рік», а 
трохи пізніше, що «материалы и 
документы у меня на столе. Со-
став уголовного преступления на 
лицо. Будем обращаться в проку-
ратуру».

Трохи пізніше цю, вже розігна-
ну «хвилю» підхопило таке собі 

інформагенство «Погляд», яке 
розповсюдило по вишгородсь-
ким групам замітку «Ліс віддали, 
а тепер повертають назад — під 
парк!». Що це за агенство ми 
ще розповімо, однак, хто за ним 
стоїть можна здогадатися по його 
звіту із сесії, про яку йдеться: в 
звіті жодним словом, чомусь, не 
згадується про земельні ділян-
ки «ім. М. Калінкіна».

Отже, як бачите, була підго-
товлена і організована справжня 
інформаційна кампанія по фор-
муванню суспільної думки щодо 
негайного порятунку лісу. Органі-
зована, як на мене, умисно, на 
гроші забудовників. Ця кампанія 
мала кілька цілей.

Перша і головна: з одного боку 
— відволікти увагу громади від 
безсистемної, хаотичної і циніч-
ної забудови Вишгорода багато-
поверхівками, що продовжується 
гігантськими темпами за прямого 
сприяння О. Момота і очолюва-
ної ним міської ради, з іншого 
— якось «урівноважити» це бу-
дівельне свавілля «доброю спра-
вою» по «облаштуванню парку».

Друга — вибити під цей парк 
кошти з бюджету в сумі півто-
ра мільйони. Скільки з цієї суми 
планувалося дійсно витратити на 
це облаштування, а скільки «зе-
кономити» і привласнити, можна 
лише здогадуватися. 

Третя ціль — вбити в голови 
вишгородців, що будь-яка справа 
«по порятунку» чогось дорівнює 
величезним сумам з бюджету. 
Тоді, як насправді порятунок — 
це зовсім не величезні кошти з 
бюджету, а, в першу чергу, робота 
з правоохоронними та судовим 
органами спеціалістів апарату 
виконкому, вже оплачена їхніми 
немалими зарплатами з наших 
податків.

Тут же криється відповідь чому 
на сесії грудьми на захист цих 
півтора мільйонів стали В. Сар-
дак та О. Кучмій: тому, що це їх 
«територія». І, цим самим, вони 
тут заробляють політичні «очки» 
(і не лише) разом з О. Момотом. 

Однак, особисто в мене є дуже  
великі сумніви, що  всю цю ком-
панію розпочав (спровокував) 
дійсно власник ділянки, такий 
собі Костянтин Вікторович Сирот-
кін, координати якого виставила 
в Facebook Т. Годз. Хоча б тому, 
що в 2010 р. ми в №8(192) від 30 
липня надрукували продовження 
звіту з 34-ї сесії міськради під наз-
вою «Теперь жительница Ялты 
С. Николаенко на своих 6 га в 

Вышгороде может построить 
целый коттеджный городок. 
А 137 вышгородцев на своих 
нескольких сотках — дачи». І 
в цьому ж номері надрукували 
повний список цих 137-ми щас-
ливчиків, які отримали земельні 
ділянки в СТ «Дніпро-8» (3) та СТ 
«Енергетик» (134). Ось цей спи-
сок (цитую):

«Сессия передала безоплатно 
земельные участки в частную 
собственность для ведения са-
доводства в СТ «Энергетик» 
следующим гражданам (цитиру-
ем): 

«КОВАЛЬОВУ Миколі Іванови-
чу — 0,1155 га; МУЛЯР Тетяні 
Феодосіївні —  0,1155 га; КУ-
ХАРЮ Миколі Олександровичу 
—  0,1155 га; БЕНЬ Лідії Ана-
толіївні — 0,0686 га; БЕНЬ  Ана-
толію Мусійовичу — 0,0686  га; 
ЛЕУСЕНКУ В’ячеславу Леонідо-
вичу — 0,0753 га; ЖЕРЛІЦИНУ 
Юрію Івановичу — 0,1027 га; 
МУЗИЧЕНКО Світлані Іванівні 
— 0,1027 га; МАТВІЮКУ Воло-
димиру Ігоровичу — 0,0753 га; 
КОРНІЄНКУ Андрію Миколай-
овичу — 0,0682 га; ГУЛЕНКУ 
Максиму Юрійовичу — 0,0984 
га; ДУБРОВСЬКОМУ Дмитру 
Володимировичу —  0,0682 га; 
МИЛОГОРОДСЬКОМУ Олексан-
дру Павловичу — 0,0984 га; ВАР-
ЧЕНКО Ніні Трохимівні — 0,0984 
га; МАЗУРЕНКУ Євгену Юрійови-
чу — 0,0984 га; ВЕКЛІЧ Вікторії 
Леонідівні — 0,1174 га; ІВАНО-
ВУ Володимиру Олександровичу 
— 0,0816 га; МИРОШНИЧЕНКУ 
Юрію Вікторовичу — 0,0834 га; 
ТЕРТЕРЯНУ Валерію Варужа-
новичу — 0,0682 га; СТРОЄВУ 
Олексію Васильовичу — 0,0682 
га; СИРОТКІНУ Костянтину 
Вікторовичу  — 0,0816 га; КІРЖ-
НЕР Таїсії Емілівні — 0,0659 га; 
ЛУКАШЕВІЧ Тетяні Геннадіївні 
— 0,0659 га; ПРОКОПЕНКУ 
Володимиру Харитоновичу — 
0,0659 га; ЛЕНЧЕНКУ Олексан-
дру Федоровичу — 0,0607 га;  
ЗЕРНОВІЙ Марині Михайлівні — 
0,0607 га; БОНДАРЕНКО Альоні 
Олександрівні — 0,0607 га; ЛЕВ-
ЧЕНКУ Олексію Олексійовичу — 
0,0946 га; ШКІЛЬНІЙ Марині Ана-
толіївні — 0,1005 га; ШКІЛЬНІЙ 
Катерині Григорівні — 0,0946 
га; ШКІЛЬНОМУ Анатолію Сте-
пановичу — 0,0946 га; МИГРИН 
Світлані Володимирівні — 0,0946 
га; ГАЙДЕНКУ Олексію Федоро-
вичу — 0,0776 га; БОРИСЕВИЧ 
Тетяні Євгенівні — 0,0776 га; 
ПАВЛЕНКО Анні Валеріївні — 
0,0776 га; КОЖУХОВІЙ Любові 
Володимирівні — 0,0777 га; ЛИ-
ЗОГУБУ Олександру Дмитрови-
чу — 0,0777 га; БОНДАРЮ Во-
лодимиру Михайловичу — 0,0777 
га; МАКАРЧЕНКУ Віталію Фе-
доровичу — 0,0777 га; ДРУЗЕН-
КО Наталії Едуардівні — 0,0804 
га; КИРПІ Євгену Євгеновичу 
—  0,0804 га; СМОГОЛЮ Дми-
тру Сергійовичу — 0,0713 га; 
СТОЄВІЙ Валентині Іванівні — 
0,0764 га; СИДОРОВІЙ Людмилі 
Григорівні — 0,0902 га; ВАРЧЕН-
КУ Олександру Олександровичу 
— 0,1199 га; АЛЕКСАНДРЕН-
КУ В’ячеславу Віталійовичу — 
0,1071 га; ВЕРЕС Тетяні Во-

лодимирівні — 0,1071 га; ЗОРІ 
Галині Федорівні —  0,1071 га; 
ПЕДОСЮКУ Андрію Володими-
ровичу — 0,1072 га; СЛІПЕНКО 
Оксані Григорівні — 0,1072 га; 
АНДРІЙЧУКУ Богдану Михайло-
вичу — 0,1072 га; НАЙДЬОНОВУ 
Віталію Віталійовичу — 0,1072 
га; РЖЕЧИЦЬКОМУ Олексію Вік-
торовичу — 0,0932 га; КРИВО-
БОК Тетяні Іванівні — 0,1000 га; 
ДРОБНЕР Ірині Олександрівні — 
0,1000 га; БАЛІНСЬКІЙ Олені Вік-
торівні — 0,1000 га; ЛЕУСЕНКО 
Ларисі Леонідівні — 0,1200 га; 
БАЗАЛУКУ Геннадію Миколайо-
вичу — 0,1200 га; ГРАБОВЕНКО 
Любові Володимирівні — 0,0739 
га; ГОМБІ Теодосії Михайлівні — 
0,0738 га; НАУМЕНКО Раїсі Ана-
толіївні — 0,0738 га; ЖИДЕЦЬ-
КОМУ В’ячеславу Анатолійовичу 
— 0,0889 га; ГАЙЧЕНІ Марині 
Анатоліївні — 0,0889 га; ТИМ-
ЦУНІК Наталії Вікторовні — 
0,0659 га; ГРЕБЕНЬКОВІЙ Ва-
лентині Федорівні — 0,0864 га; 
ШКОЛЬНОМУ Миколі Миколай-
овичу — 0,0864 га; ТИМЦУНІКУ 
Євгену Ігоровичу — 0,0864 га; 
ЧЕРЕДНІЧЕНКО Тетяні Ле-
онідівні — 0,0964 га; РУДІКУ Ки-
рилу Анатолійовичу — 0,0793 
га; ТУМАНОВІЙ Ірині Віталіївні 
—  0,0993 га; ЛАЗАРЕНКО Те-
тяні Вікторівні — 0,0793 га; СО-
РОКА Ніні Михайлівні —  0,0793 
га; ЦИМБРОВСЬКОМУ Олексію 
Олександровичу — 0,0779 га; 
КАРПЕНКО Ользі Іванівні —  
0,0778 га; ДУХОВСЬКІЙ Наталії 
Володимирівні — 0,0778 га; ТРИ-
ТИЧЕНКО Наталії Іванівні — 
0,0779 га; ЗАМАЛЄЄВУ Роману 
Ісламовичу — 0,0787 га; ЛИСЕН-
КУ Михайлу Олександровичу — 
0,0834 га; ЛИПОВЕЦЬКІЙ Лілії 
Петрівні — 0,0834 га; ГОЛУБ  
Світлані  Анатоліївні  — 0,0834  
га; МІНЯЄВУ Сергію Миколайо-
вичу — 0,0776 га; ПАШИНУ Ан-
тону Анатолійовичу — 0,0776 га; 

О. Момот проголосував проти зміни цільового
Ми чекали «вето» міського голови по цим 

пропонуємо. І Ігор Вікторович 
зазначив: пропозиції бюджетної 
комісії... Ніхто ніяких коштів без 
сесії не виділяв. Зараз обгово-
рюються виключно пропозиції. А 
приймати рішення депутатсько-
му корпусу...  

В. Парчук: Просто хочу ще 
раз... щоб всі ми згадали, що на 
протязі року неодноразово до 
нас звертався головний лікар, а, 
також, був присутній в грудні мі-
сяці 2017 року у нас на сесії. Який 
розказав, що в зв’язку з тим, що в 
нас населення дуже виросло, є 
люди, які приїзджі, які працюють 
тут, в Вишгороді, збільшилося 
навантаження на Вишгородську 
районну лікарню. Листи уже двічі 
були надіслані і получені нашою 
міською радою. Цей лист, який я  
принесла..., мені головний бух-
галтер зразу сказав, що листа 
не було... Листи були надіслані і 
пройшли через нашу канцелярію,  
но, враховуючи, що їх питання не 
дуже сильно цікавить, вони, якби, 
завжди губляться. Тому я попро-
сила головного лікаря прийти 
на бюджетну комісію. Головний 
лікар на той час був в Боденьках, 
відкривали вони якійсь філіал... 
Тому я принесла листа цього, да,  
і сказала: ось, будь-ласка... Го-
ловний бухгалтер перепитав чи 
є смисл. Кажу, на всяк випадок я 
залишу... Я знала, що це питан-
ня буде. На наступний день, да, 
принесли. Но попередні листи 
були! І я хочу сказать, що на сьо-
годнішній день нам треба спа-
сать людей. Інсуліну не хватає. 
Зараз розкаже заступник голов-
ного лікаря, будь-ласка.

О. Кучмій: Два запитання до 
вас... Нагадайте мені, будь-ла-
ска, в яку комісію ви входите?

В. Парчук: В бюджетну.
О. Кучмій: Дякую. Друге питан-

ня. Ви працювали з фінвідділом 
стосовно цих звернень, які до вас 
надійшли? І коли саме ви до них 
прийшли і з ними працювали за 
ці гроші?

В. Парчук: Я працювала і в 
грудні місяці, коли запрошувала 
головного лікаря...

О. Кучмій: Нє, а зараз? Пе-
ред цією сесією ви працювали 
з фінвідділом? Нагадайте мені, 
будь-ласка!

В. Парчук: Я була в бюджетній 
комісії...

О. Кучмій: Тобто, ви прийшли 
в бюджетну комісію і на ній вирі-
шили?.. Все, в мене немає біль-
ше запитань...

О. Момот: Листа по транфор-
меру в мене не було. Ви його 
вчора принесли на комісію, через 
канцелярію не зареєстрували...    
Листи по інсуліну дійсно були.

...Зауважу, що за закупівлю 
інсуліну, ремонт ліфтів в «Тав-
газівському» будинку та встанов-
лення автоматичної пожежної 
сигналізації в гімназії «Інтелект» 
депутати, все-таки, проголосу-
вали. А от за виділення 450-ти 
тисяч на закупівлю ліжка-транс-
формера для одного з родзалів 
ЦРЛ — ні. Чому — спробую по-
яснити. 

ЖК «Ярославичі» — територія, 
де проживають виборці депутата 
В. Сардака, начальника депута-
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Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення
 якої змінюється гр. Калінкіну 

М.М. (0.0952 га) 
Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. 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. І.
Шубко І. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

утримався
утрималася

за
за

утримався
за
за
за

утримався
за

проти
за
за
за
за

проти
не голосував
не голосував

за
за

не голосував
за
за

утримався
утримався

за
за

проти
за

проти
за

проти

Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення

 якої змінюється гр. Калінкіну 
М.М. (0.0750 га) 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
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. І.
Шубко І. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

утримався
утрималася

за
за

утримався
за
за
за

утримався
за

не голосував
за
за
за
за

проти
не голосував

за
за

не голосував
за
за

утримався
утримався

за
за

проти
за

проти
за

проти

Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення

 якої змінюється гр. Калінкіну 
М.М. (0.10 га) 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
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. І.
Шубко І. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

утримався
утрималася

за
за

утримався
за
за
за

утримався
за

проти
за
за
за
за

проти
не голосував

за
за

не голосував
за
за

утримався
проти

за
за

проти
за

проти
за

проти

Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення

 якої змінюється гр. Калінкіну 
М.М. (0.0840 та 0,09 га) 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
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. І.
Шубко І. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

утримався
утрималася

за
за

утримався
за
за
за

утримався
за

проти
за
за
за
за

проти
не голосував

за
за

проти
за
за

утримався
утримався

за
за

проти
за

проти
за

проти

Про затвердження проекту
 землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки цільове призначення

 якої змінюється гр. Калінкіну 
М.М. (0.10 та 0,0933 га) 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Булгакова Г. В.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
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. І.
Шубко І. В.  
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

утримався
проти

за
за

утримався
за
за
за

утримався
за

не голосував
за
за
за
за

проти
не голосував

за
за

проти
за
за

утримався
утримався

за
за

проти
за

проти
за

проти

ПЕСТЕРОВУ Віталію Анатолій-
овичу — 0,0847 га; ПРОКОП’ЄВУ 
Данилу Сергійовичу — 0,0847 
га; РУДЬ Юлії Сергіївні — 0,0844 
га; РУБІ Інзі Миколаївні — 0,0847 
га; БАРДЮКУ Миколі Юрійови-
чу — 0,0798 га; ГАСОВУ Ігорю 
Івановичу —  0,0798 га; ДОЛГІЙ 
Ганні Ігорівні — 0,0798 га; КО-
ЗАРНОВСЬКІЙ Наталії Іванівні 
— 0,0798 га; КОЗАРНОВСЬКО-
МУ Дмитру Олександровичу — 
0,0798 га; ГОРБАЧУКУ Василю 
Олександровичу — 0,0831 га; 
ЛІСОВЕНКУ Сергію Анатолій-
овичу — 0,0831 га; ЛІТВІНОВІЙ 
Тамарі Петрівні — 0,0831 га; 
КУТЕПОВІЙ Євгенії Іванівні — 
0,0831 га; ГОЛУБУ Володимиру 
Анатолійовичу — 0,1180 га; ГЛУ-
ЩЕНКО Інні Василівні — 0,0904 
га; МІНЯЄВІЙ Ніні Миколаївні 
— 0,0904 га; ЛЮЛЬЧАКУ Петру 
Івановичу — 0,0904 га; ЧЕРЕД-
НІЧЕНКО Любові Омелянівні — 
0,0993 га; КУЗНЄЦОВІЙ Тетяні 
Василівні — 0,0628 га; АЛФЬО-
РОВІЙ Ользі Вікторівні — 0,0626 
га; СТЕПАНЮКУ Володимиру 
Вікторовичу — 0,0626 га; ЧА-
УСОВУ Анатолію Васильовичу 
— 0,0840 га; ЧАМРО Аліні Вік-
торівні —  0,0840 га; МЕЛЬНИ-
КУ Володимиру Миколайовичу — 
0,0840 га; БОНДАРЄВІЙ Наталії 
Григорівні — 0,1199 га; ЮРЧУ-
КУ Володимиру Володимирови-
чу — 0,1199 га; МИХАЙЛЕНКУ 
Віталію Валерійовичу — 0,1130 
га; УСЕНКУ Сергію Сергійовичу 
— 0,1130 га; СТЕПАНЧУКУ Олек-
сандру Вікторовичу — 0,1152 га; 
СКАБІ Віктору Ярославовичу — 
0,1008 га; САМАРСЬКОМУ Ан-
дрію Анатолійовичу — 0,1008 га; 
ГІНЬКО Олександру Сергійовичу 
— 0,1008 га; ГІНЬКО Сергію Ана-
толійовичу — 0,1008 га; САВЧУК 
Світлані Степанівні — 0,1008 
га; МИХАЙЛЮКУ Микиті Юрійо-

вичу — 0,0962 га; МИХАЙЛЕНКО 
Людмилі Анатоліївні — 0,1060 га; 
АНДРОНЯК Валентині Іванівні 
— 0,1060 га; ЯНШІЕВСЬКОМУ 
Олегу Валерійовичу — 0,1064 га; 
МАКСИМЕНКО Лідії Якубівні — 
0,1065 га; ТВЕРДОХЛІБ Наталії 
Віталіївні — 0,12 га; КАПУСТІНУ 
Сергію Валентиновичу — 0,10 
га; ШПАК Ользі Іванівні — 0,10 
га; СКАБЬОЛКІНУ Володими-
ру Олександровичу — 0,12 га; 
ВОЙТОВИЧУ Михайлу Васильо-
вичу — 0,10 га; ЧУХ Анатолію 
Павловичу — 0,10 га; БЕРКУНУ 
Владиславу Васильовичу — 0,10 
га; ЛАЗАРЕНКО Надії Іванівні 
— 0,10 га; СРИВОВУ Анатолію 
Іллічу — 0,12 га; ВАСИЛЮКУ 
Сергію Борисовичу — 0,12 га; 
КРАВЧУК Олені Олександрівні — 
0,10 га; МАНЬКО Василю Акимо-
вичу —  0,8 га; КЛИШКОВІЙ Надії 
Олегівні — 0,12 га».

Так от, в цьому списку, як бачи-
те, є К. Сироткін, але отримав він 
не 0,0619 га, а 0,0816 га. Окрім 
того, якщо К. Сироткін насмі-
лився огородити свою ділянку в 
натурі (на місцевості), чому тоді 
він наступного дня не прибіг до 
міськради з держактом на землю 
або, хоча б, не прийшов на сесію 
міськради, щоб на все місто ого-
лосити про свою власність? Тож, 
є підстави сумніватися, що сму-
гасту стрічку повісив сам К. Си-
роткін, а не, наприклад, хтось із 
друзів ініціаторів кампанії, про 
яку йдеться. 

Тепер щодо докорів О. Кучмія 
на адресу В. Парчук. Я особи-
сто двічі конкретно знайомився 
з роботою комісії з питань стра-
тегії розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку під голову-
ванням С. Пінчука, куди входить  
О. Кучмій, і спостерігаю за цією 
роботою постійно. Так от, по суті, 
ця комісія працює проти інтересів 
громади, активно лобіюючи інте-

линкина за то, что проголосуют 
за его вопросы. Одни просят три, 
другие просят четыре, никак не 
могут разобраться. Бедненькие 
вы мои, несчастненькие... Что ж 
происходит? При прошлой вла-
сти, когда Алексей Викторович, 
наш нынешний міський голова 
был депутатом оппозиционным, 
он очень сильно расстраивался, 
(депутат Макаренко тогда был), 
когда за голосование роздавали 
по 1000 долларов. Были случаи, 
все депутаты с прошлой каден-
ции знают это. Но тогда розда-
вали депутатам в качестве бла-
годарности эту тысячу долларов. 
Сейчас же депутаты настолько 
обнаглели и, самое интересное, 
что это основная масса из груп-
пы «Воля»...  Группа «Єдність»... 
Вас называют група «Бєдність»... 
Есть группа «Жадність»... Я вам 

призначення семи ділянок М. Калінкіна.
рішенням. Але так і не дочекалися...

реси забудовників. Протистояти 
цьому лобіюванню намагають-
ся лише кілька депутатів, серед 
яких О. Кучмія немає. Щодо його 
«роботи» по «вибиванню» гро-
шей для створенню парку біля 
ЖК «Ярославичі», то я б не на-
звав це роботою депутата, а 
імітацією такої роботи. Так що не 
йому звинувачувати В. Парчук в 
цій ситуації.

До речі, за придбання ліж-
ка-трансформера для однієї з 
родзал ЦРЛ більшість, нагадую, 
так і не проголосувала.

...Після розгляду 24-го питан-
ня порядку денного на сесії було 
оголошено перерву, але після 
її закінчення достатня кількість 
депутатів для продовження сесії 
(кворум, в нашому випадку це — 
18 депутатів) так і не зібралася в 
сесійній залі. А В. Сардак та О. 
Кучмій, які після перерви в залу 

повернулися, демонстративно 
звідти пішли.

Отже, довелося оголошувати 
сесію першим пленарним за-
сіданням, а друге призначати 
на 6 березня. 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ 
ЗАСІДАННЯ. 6.03.2017 р.

Перед розглядом проектів рі-
шень з №5 по №10 (зміна ці-
льового призначення земель-
них ділянок, які належать М. 
Калінкіну) першим попросив сло-
во В. Дулапчій. Наводимо його 
коротенький виступ повністю.

«Здравствуйте. Дулапчий Вла-
дислав Иванович, голова антико-
рупційного комітету Громадської 
ради при Вишгородській РДА.

Последние дни над городом 
Выгородом стоит гул, депутаты 
не могут определиться сколько 
денег содрать с господина Ка-
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(Продовження. 
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рассказываю, может, вы не зна-
ете, вы между собой не общае-
тесь...

М. Кравченко (з місця): Хто 
вам дозволив так виступати?

В. Дулапчий: Я собі так дозво-
лив... Я продолжу. Извините если 
вас обидел... Так вот, я просто 
хочу сказать... Я, як голова комі-
тету антикорупційного, хочу на-
гадати, що скоро пора здачі де-
кларацій, тому не забудьте всі ті 
гроші, які ви візьмете із забудов-
ника за голосування, задеклару-
вати. Все».

О. Момот порадив В. Дулапчію, 
якщо є факти підкупу депутатів, 
звернутися до прокуратури.

Виступ В. Круковця   
«Круковець Владислав. Депу-

тат. Шановні колеги, громада. 
Хочу, знову ж, таки, сказати, що я 
особисто у всіх цих питаннях, по-
чинаючи з 5-го... і до останнього, 
що стосується Калінкіна, не бачу 
жодного інтересу громади. Для 
нашого міста... Це — очевидно. 
Всі, мабуть, це знають...  

І окремо хочу зауважити: мені 
особисто надходили пропозиції 
фінансового змісту. По цим пи-
танням. Я переконаний, що до 
більшості депутатів також надхо-
дили такі пропозиції.Тому я про-
шу всіх тільки керуватися інтере-
сами громади. 

Виступ С. Северина, голови
 громадської організації

«Стоп свавіллю»
В доповнення до всього хочу 

вам навести декілька прикладів 
самочинного будівництва, якого 
на сьогоднішній день у Вишго-
роді, на превеликий жаль, стало 
досить багато. Це такі житлові 
комплекси, як «Зеніт», «Фран-
цузький бульвар», «Велесгард». 
Чому я їх називаю самочинним 
будівництвом? Відповідно до 
ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу 
України, житлові будинки, спо-
руди, будівлі, інше нерухоме 
майно вважаються самочинним 
будівництвом, якщо вони були 
побудовані або будуються на 
земельних ділянках, які не були 
відведені для цієї мети. Дані зе-
мельні ділянки є присадибними. 
На сьогоднішній день на приса-
дибних ділянках можна будувати 
індивідуальні будинки не вище 
4-х поверхів. Тим паче, ці ком-
плекси побудовані в зелених зо-
нах. Більше того, по «Велесгар-
ду» рішенням суду від 21.09.2016 
р. були скасовані «містобуди» на 
даний комплекс. Як вони були 

36-та сесія міськради

О. Момот проголосував проти зміни цільового 
М. Калінкіна. Ми чекали «вето» міського голови по цим 

видані на цю ділянку мені, вза-
галі, незрозуміло. Тут вбачаєть-
ся безпосердньо корумпованість 
відповідних органів, тому, що ні-
чим іншим пояснити це неможна. 
Стосовно пана Калінкіна буде 
та сама схема. На присадибних 
ділянках будуть будуватися жит-
лові комплекси, які в подальшо-
му будуть мати ті ж самі пробле-
ми. 

Відповідно до ч. 4 с. 24 Зако-
ну України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», зміна 
цільового призначення земель-
ної ділянки, яка не відповідає 
плану зонування або детальному 
плану території, забороняється. 
А частина 3 цієї  статті каже, що 
відсутність затвердженого Гене-
рального плану території забо-
роняє передачу ділянок із земель 
державної та комунальної влас-
ності у власність чи користування 
фізичним та юридичним особам 
для містобудівних потреб. Тоб-
то, на сьогодні законних підстав 
для зміни цільового призначен-
ня немає. Потрібно спочатку за-
твердити новий Генплан, потім 
ДПТ розробити, людина отримає 
містобудівні умови і вона могла 
би збудувати там житловий ком-
плекс, якби не ДБН 36092, яка 
врегульовує щільність населен-
ня на гектар. Там уже щільність 
населення в рази порушена, куди 
там ще будувати комплекс... Нія-
кого ні сенсу, ні законних підстав 
немає. Дякую за увагу. 

О. Семенов (з місця): Я на ми-
нулій сесії говорив, що фактично 
ми повинні рятувати центр міста. 
Підходити з відповідальністю. Я 
підходив в кулуарах до деяких 
депутатів, які стабільно голосу-
ють «за». Я підходжу, питаю: «Ти 
знаєш, що там буде?». «Нє». Ну 
— «нє». Ніхто не знає! А чого ти 
голосуєш тоді «за»? В нас немає 
ні детального плану, нічого. Крім 
того, — це вже зовсім лірика, 
— прийшла така думка, це й же 
ж ПМК... Там 6 тисяч жителів... 
Можливо, не точно, не важли-
во... Це, по мінімуму, 2 тисячі 
автомобілів. А паркомісць там... 
200, здається. Я собі так сиджу... 
а де ще 1800 помістити? А потім 
така алегорія приходить в голову: 
якщо їх щільненько поставить, то 
вони вистрояться аж в Київ. По-
считайте! Так це тільки з одного 
комплексу! А в нас їх скільки? Ми 
тут плануємо жить чи ми тут не 
плануємо жить? Ну, в мене все, 
це така... ремарка.   

Виступ В. Парчук
«Валентина Парчук, ВО «Сво-

бода». Я просто хочу сказать, що 
сьогодні настільки важливе пи-
тання ставиться, що даже Київсь-
кий міський голова відмінив сесію 
міської ради. Тому, що один із 
депутатів має бути присутній на 
сесії Вишгородської міської ради. 
Це я що стосується пана Поліщу-
ка. Чий голос важливий. 

Друге, звичайно, дуже сором-
но на сьогоднішній день, що де-
які роботодавці, в яких наші де-
путати працюють, вимагають в 
них, щоб вони голосували за це 
питання. А якщо не проголосу-
ють, то будуть звільнені. Але ми 
сильні. Ми на це не піддаємося. 
Що стосується пана Калінкіна. 
І садочка, який він так афішує. 
Російською скажу: благими на-
мерениями вымощена дорога в 
ад. Це дуже хорошо, звичайно, 
дитячий садочок. Но на 25-ти 
сотках ніякого садочка там не 
буде, це ясно. І, враховуючи те, 
що там буде 40 місць, на платній 
основі, і що цей дитячий садочок 
не вирішить питання розміщення 
дітей, які будуть жити в тих бага-
топоверхівках, які заплановані.
Тому, що 40 місць — це не спасе, 
ну, це одна група, хай даже дві. 
Тому по всіх остальних питаннях 
ми не маємо права голосувати 
на сьогодні. Викупав він земель-
ні ділянки, має там цільове при-
значення індивідуальна забудова 
— будь-ласка, ми не проти. Пока 
немає Генерального плану, пока 
немає ескізів якими мають бути 
ці будинки в центрі, в самому 
серці м. Вишгорода, ми не маємо 
права голосувать. Дякую.   

Виступ М. Калінкіна   
Вы знаете, Валентина Григо-

рьевна, я от вас много интерес-
ного услышал. Увольняют ко-
го-то, специально Киев сессию 
отменил... Я настолько влиятель-
ный человек? Спасибо вам. Сле-
дующее, вот еще... (Звертаючись 
до В Круковця): Денег предлага-
ли вам? Я предлагал вам что-то?

В. Круковець: Я про вас нічого 
не говорив. 

М. Калінкін: Нет, просто инте-
ресно. Кто за меня предлагает 
какие-то деньги. Я тут получает-
ся, минимум, как Д’ артаньян... 
Всемогущ. Все это... То, что вы 
говорите, что это не изменит си-
туацию в Вышгороде? Садик на 
40 мест. Это правда, не изменит. 
Но я вам еще раз повторяю... 
Прошлый раз говорил на сессии 
и в этот раз говорю: на 140 квар-
тир 40 мест в садике больше, чем 
достаточно. Насчет парковок: на 
140 квартир 90 паркомест — это  

тоже достаточно. С головой. 
В. Парчук:  Ви хочете будувати 

два будинки по 140 квартир!
М. Калінкін: Нет! Два подъезда 

по 70 квартир. 
І. Мірошниченко (з місця): як 

ви можете будувати на земельній 
ділянці з іншим цільовим призна-
ченням?! Ви штовхаєте депутатів 
на злочин! Без Генерального 
плану не можна змінювати цільо-
ве призначення! А ви зараз роз-
казуєте депутатам! Для чого ви 
розказуєте дурниці?.. Працюйте 
в межах закону! Ви хочете буду-
вати поза законом! Ви реально 
сьогодні чините злочин, і, разом 
із тим, тягнете з собою усіх де-
путатів, які мають вам узаконити 
цей злочин! Ви це розумієте чи 
ні? Вам люди зачитали ДБН, за-
кон України, є відповідь від Мін-
регіонбуду, яку минулого разу я 
зачитував! Не можна затверджу-
вати детальні плани територій 
без Генерального плану! Зняли  
детальні плани територій. Так ви 
йдете іншим шляхом: ви хочете 
без детальних планів територій 
зразу цільове призначення землі 
змінити! Ви знаєте, що там охо-
ронні зони! Ви хочете будувати в 
охоронних зонах! Я вам приклад 
короткий приведу. У нас є в Києві  
«Комфрт Таун». Чудовий такий 
будівельний майданчик де багато 
людей заселили. Тепер ці люди 
скаржаться нам у Київраду, що їм 
заважає завод «Компліт», який 
проводить небезпечне вироб-
ництво. Цей завод існував спо-
конвіків. Побудували «Комфорт 
Таун» — тепер треба завод зне-
сти. Ви що, ті труби, які димлять 
людям у вікна будете зносити? 
Ви людей підставляєте! У вас 
у Вишгороді забудоване місто 
в зоні високовольтних ліній! Ви 
знаєте, що ви людей наражаєте 
на небезпеку? Це ж також охо-
ронні зони! Чому ви про це не 
говорите? Тоді, коли ви прода-
ватимете квартири, скажіть: вам 
у вікна буде диміти, у вас буде 
магнітне поле...

— М. Калінкін: Что будет ды-
мить?

І. Мірошниченко: Охоронні 
зони! 

М. Калінкін: Які охоронні зони? 
От, скажи мне, будь-ласка, что у 
меня будет дымить? 

І. Мірошниченко: Шановний! 
Звичайно, ви все позакриваєте, 
вам нічого диміть не буде! Ще раз 
кажу: які підстави сьогодні зміню-
вати цільове призначення?

М. Калінкін: Підставі які? А ті 
підстави, що там Генплан існує 

з 2000-х років, що там багатопо-
верхова забудова! Там должно 
24 этажа стоять! 

І. Мірошниченко: Ви захопили 
земельну ділянку чи виділили її 
вам з цільовим призначенням са-
дибна забудова! От будуйте там 
садибну забудову!

М. Калінкін: Вы будете указы-
вать что мне делать? Не говори-
те что мне делать и я не скажу 
куда вам идти... 

І. Мірошниченко: Ви в ме-
жах цільового призначення має-
те право розпоряджатися цією 
ділянкою. А не штовхати депу-
татів на злочин!

М. Калінкін: Эти дилянки когда 
я покупал, я могу вам одно ска-
зать, что за счет этих дилянок, 
одна только из которых была 
выделена, извините, я отдал 
четыре квартиры АТОшникам! 
Сколько я сделал для города и 
все остальное! А все говорят, 
что я такой плохой, просто мож-
но умереть! Я еще раз говорю, 
что этот Генплан еще с 2000-х 
годов был, что там должна быть 
багатоповерхова забудова! Того 
же Ольжиного Града, когда там 
барышня рассказывает, что там 
прибудинкова территория, так я 
вам одно скажу: прибудинкова 
территория? Я ж не против! То, 
что мне это там подарили за 59 
тыс. грн.... Вы ж прекрасно пони-
маете, что это все неправда! Что 
за 59 тысяч гривен можно купить 
25 соток в центре Вышгорода! И 
это — четвертый год! Там должен 
был быть по Генплану дом! И я 
этот дом... Я строю там садик, 
вкладываю свои деньги! А не в 
дом! Хотя мне удобно было бы 
построить там дом! 

І. Мірошниченко: Те, що Ви 
надаєте квартири АТОшникам, 
це не є індульгенція щоби чинити 
злочин!

О. Момот: Моя позиція по цьо-
му питанню відома, в принципі, 
але, заради справедливості, я 
пояснюю, просто ви не володієте 
інформацією. Дійсно, Генераль-
ний план міста, він затвердже-
ний в 2011 році, сьогодні розгля-
дається питання внесення змін, 
але не в тій частині. Більше того, 
там розроблений детальний план 
території, в 2013 році, здається... 
Чи в 12-му, боюся зараз збрехать, 
затверджений. І по детальному, 
і по Генеральному плану там 
передбачена багатоповерхова 
саме забудова. Коли ще будував-
ся комплекс «Ольжин Град», тоді 
робився окремий план забудови 
центральної частини Вишгорода. 
Таких будинків, як два «Ольжин 
Града», там мало бути ще два. 
Двадцяти, там, чотирьохповерхо-
вих... Тому трошки... неправиль-
но... Висновок земельної комісії!

Д. Корнійчук: Негативний!
О. Момот: Переходимо до го-

лосування.
Результати голосування по всіх 

шести проектах рішень, шановні 
читачі, ви можете побачити на 
6-й та 7-й сторінках. За зміну ці-
льового призначення  земельної 
ділянки площею 0.2526 га (під 
дитсадок) проголосувало 24 де-
путати, за всі інші — 18. Необхід-
ний мінімум. От тільки ці 18 депу-
татів проголосували не за 5, а за 
7 ділянок...М. Калінкін та І. Мірошниченко: люди з абсолютно різними світоглядами та світосприйняттям. Люди з різних планет...
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ОТЖЕ, ЩО ВІДБУЛОСЯ
ПРИ РОЗГЛЯДІ ПРОЕКТІВ

РІШЕНЬ «ІМ. М. КАЛІНКІНА»
Ні, проектів рішень по М. 

Калінкіну залишилося, як і рані-
ше, шість. Саме стільки, скільки  
й виносилося на дві попередні 
сесії. Однак, якщо раніше в кож-
ному проекті рішення йшлося 
про одну ділянку, то в проектах, 
винесених на цю сесію, проек-
тів було, знову, таки, шість, а от 
ділянок — вісім. Як так могло ста-
тися? А дуже просто: в проектах 
№36 і №37 (стара нумерація), 
№9 та №10 (нумерація другого 
пленарного засідання), було до-
дано по ще одній ділянці для  змі-
ни цільового призначення. Швид-
ше за все, більшість депутатів не 
звернули на це уваги. Бо не чи-
тають проекти рішень. Тим паче, 
якщо вони виносяться на сесію 
не вперше. Так от, саме на це і 
був розрахунок апаратників, які 
готують сесію. Бо, якби хоч хтось 
із опозиційних депутатів звернув 
на це увагу, то обов’язково ска-
зав би про це на сесії (на другому 
пленарному засіданні). Виходить 
— уваги не звернули. Іншими 
словами, депутатів просто об-
дурили, але красиво. Ну, так, як 
завжди і вміють дурити людей 
шахраї. Бо прийом, вибачте, чи-
сто шахрайський, побудований 
на доброму знанні психології 
людини загалом та психології на-
ших депутатів зокрема. 

Отже, на цій сесії, точніше, на 
її другому пленарному засідан-
ні, яке відбулося 6 березня, де-
путатська більшість затвердила 
зміну цільового призначення для 
М. Калінкіна восьми ділянок:

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

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

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

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

площа 0,1000 га;
— 221810100:01:151:0012, 

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

площа 0,0933 га;
— 3221810100:01:151:6008, 

площа 0,0933 га;
— 3221810100:01:151:6002, 

площа 0,09 га.    
При цьому, М. Калінкін у своє-

му виступі на сесії зауважив, що 
збирається будувати лише один 
двопід’їздний будинок на 140 
квартир. На семи ділянках? Що ж 
побачимо... 

Тепер щодо того, чиїми руками 
все це було зроблено.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ЦІ ПРІЗВИЩА:
Г. БУЛГАКОВА, Т. ВОЙТОВИЧ,
С. ЖАДАН, О. КЛАВДІЄНКО,

Д. КОРНІЙЧУК, М. КРАВЧЕНКО,
О. КУЧМІЙ, В. ЛІСОГОР, 

О. ЛІСОГОР, М. МЕЛЬНИК, 
О. ПОЛІЩУК, Ю. ПОПОВ, 
Б. РУДЕНОК, В. САРДАК, 

А. ШОКА, В. ШУБКА, 
А. ТЮТЮННИК, Б. МАТКО... 
Це ті самі 18 депутатів, руками 

яких буде остаточно спотворено 
центр міста на десятки років. 

...Знаєте, можливо, я дуже 
наївна людина. Але я вірю, що 
коли-небудь, нарешті, до влади у 
нашому місті прийдуть люди, які 

призначення семи ділянок 
рішенням. Але так і не дочекалися...

його дійсно люблять і поважають 
його мешканців. Ці люди обов’яз-
ково зведуть в нашому місті 
пам’ятник підлості і продажності.

Я не знаю яким саме він буде. 
Але точно знаю, що він буде. І на 
ньому будуть чорною фарбою 
викарбувані ці 18 прізвищ. І не 
лише вони. 

Ще там будуть прізвища депу-
татської більшості міської ради, 
як мінімум, двох попередніх 
скликань. Починаючи з тієї, яка 
дозволила звести на самому 
«лобному» місці нашого міста, 
біля дитсадка «Сонечко», добре 
посунувши його межі, примітив-
ну, як граблі, «свічку», Тих, які 
дозволили побудувати «Ольжин 
град» та дві висотки на місці рин-
ку, порушивши всі містобудівель-
ні норми. Тих, які благословили 
вирубку наших лісів під багатопо-
верхівки. А ще — прізвища держ-
чиновників, які дали на все це 
«добро». Великими літерами. Як 
і прізвища міських голів, які тоді 
керували нашою міською радою. 
І, згуртувавши депутатську біль-
шість, повели її за собою на ці 
«подвиги».

Тепер щодо прізвища чинного 
міського голови. Який проголо-
сував за зміну цільового призна-
чення ділянки під дитсадок, але 
був проти зміни цільового при-
значення інших семи ділянок під 
багатоповерхове житлове будів-
ництво. 

Дехто, можливо, думає, що 
наш міський голова просто до-
мовився із М. Калінкіним про те, 
що той знайде для підтримки 
своїх проектів рішень 18 голосів 
— мінімум, який потрібний, щоб 
питання «пройшло». Однак, — 
без врахування голосу самого 
О. Момота. Бо сам він має бути 
«проти». Бо не може ж міський 
очільник, який протягом всієї пе-
редвиборчої кампанії розказував 
вишгородцям як буде боротися 
із незаконною забудовою та бу-
дівельним свавіллям, голосувати 
за це свавілля, правильно? Ми, 
звичайно, в це не вірили. А, на-
впаки, всіх переконували, що не 
може такого бути. Що наш мер — 
дуже принципова людина, легкі 
гроші просто ненавидить, ні на 
які оборудки не погоджується, а 
забудовників тримає в «чорному 
тілі». І, насправді, на думку депу-
татів ніяк не впливає, про їх до-
мовленості з М. Калінкіним нічого 
не знає і знати не хоче. І якщо, не 
дай Бог, більшість проголосує за 
«калінкінські» ділянки — одразу 
накладе «вето» на ці рішення. 
Наступного ж дня після сесії.

Ми, навіть, чесно кажучи, чека-
ли, що все це О. Момот скаже ще 
на сесії. І попросить депутатів не 
голосувати за ці проекти рішень. 
Приблизно так само, як він це 
зробив на 21-й сесії міської ради 
21.02.2017 р., коли заслухову-
вався проміжний звіт тимчасової 
комісії міської ради щодо багато-
поверхової забудови. Пам’ятає-
те? Ні? Тоді нагадаю:  

«Все, почули звіт, почули 
пламєнниє гасла... Все зро-
зуміло. Особиста позиція. Я її 
висловив вчора на тимчасовій 
комісії. Повторюю її зараз і про-
шу депутатів звіт в такому 
форматі до відома не брати. Бо 

він містить завідомо ложні дані 
і конкретні прямі звинувачення 
посадових осіб, які до цього від-
ношення не мають. Тепер да-
вайте без оцих пафосних фраз 
розберемося що, власне, відбу-
лося. Йде пряме звинуваченя в 
тому, що профільні відділи, я, 
там, виконком... Просто пре-
ступна якась бездіяльність від-
бувається і таке інше...». 

Однак, на цій сесії О. Момот, 
чомусь, прямо не закликав де-
путатів не голосувати за зміну 
цільового призначення семи 
ділянок М. Калінкіна. А, як ви вже 
побачили, шановні читачі, навіть  
роз’яснив всім присутнім загалом 
і І. Мірошниченку зокрема, що і в 
Генплані по вул. Шкільній багато-
поверхова забудова, і по деталь-
ному плану — вона ж, і всі під-
стави, начебто, є для того, щоб 
змінити цільове призначення для 
ділянок М. Калінкіна... 

Але сам проголосував проти.  
Отже, сподівалися ми, «вето» 

— точно накладе. Бо ж — прин-
циповий.

Але не так сталося, як гадало-
ся. Ніякого «вето» міський голова 
на рішення сесії не наклав. Все 
відбулося, як завжди: міський го-
лова все бачить, все розуміє, він 
разом з виборцями, але нічого 
не може зробити. Лише завжди 
так виходить, що винуватий хто 
завгодно — районна адміністра-
ція, правоохоронні органи, кон-
тролюючі структури, але не місь-
ка рада з виконкомом, які він 
очолює. 

А зараз так вийшло, що вину-
ватий, знову ж таки, не він, а... 
депутати. А він нічого про де-
путатські ігри не знає і знати не 
хоче. Він — з громадою. Ну, і, 
звичайно ж, про те, що в двох 
проектах рішень з’явилися ще 
дві ділянки, він теж не знав. Це 
його підлеглі вписали їх туди за 
його спиною. Бо хіба він готує ма-
теріали сесії? Ні, за це відповідає 
секретар ради — Т. Бражнікова. 
А він тут, взагалі, ні при чому...  

А тепер давайте разом з вами 
згадаємо його позицію, вислов-
лену, зокрема, в дуже знаковому 
інтерв’ю в №49(1103) комуналь-
ної газети «Вишгород» від 10 
грудня 2016 р. під назвою «По-
пулізму не місце у місцевому 
самоврядуванні»? А, саме його 
слова (цитую): «...Два важливих 
моменти: жодних дозволів на бу-
дівництво Вишгородська міська 
рада не надає, оскільки це функ-
ція архбудконтролю Київської 
області; містобудівні умови і об-
меження надаються районною 
архітектурою. Отже, участь 
міськради в процесі забудови об-
межується на стадії відведення 
ділянок».

Але якраз рішення, про які 
йдеться, дають «зелене світло» 
чергової серії будівничого свавіл-
лю в центрі міста. Адже від місь-
кради, виходить, тепер уже фор-
мально не залежать ні кількість 
будинків, ні їх поверховість на 
ділянках М. Калінкіна... 

Тож, самі вирішуйте чи має 
бути ім’я О. Момота серед цих 
вісімнадцяти прізвищ. 

На нашу думку, воно має стоя-
ти там під номером один.

В. Борзовець

Повертаючись до надрукованого

В минулому номері нашої газети (№2(315) від 16 лютого 2017 
р.) було надруковано матеріал «Відкритий лист, якого краще 
було б, взагалі, не писати: заступником голови райради обра-
ли Марину Ганіцьку». В ньому йшлося про відкритий лист до  
голови районної ради Р. Кириченка за підписами всіх сільських 
голів Лівобережжя. В якому вони висловлювали думку щодо до-
цільності обрання заступником голови районної ради депутата 
О. Дзюби, закріпленого за Сувидською та Жукинською сільсь-
кими радами. Оскільки (цитую): «...аналіз його депутатської 
діяльності дає нам можливість зробити висновок про те, що 
Олександр Дзюба, у разі його обрання заступником голови... 
районної ради, зможе відстоювати інтереси не тільки насе-
лених пунктів, які розташовані на лівому березі, а й громади 
усього... району».   

Однак, один із головних героїв цієї публікації депутат район-
ної ради О. Дзюба вважає цю публікацію не надто об’єктивною.

Олександр Дзюба: 
«Вибори, звичайно, відбулися. 
Але, на жаль, без вибору»

— Олександре Миколайови-
чу, в чому саме ви бачите не-
об’єктивність публікації?

— В тому, що ви не з’ясували, 
а, відтак, і не описали всі обста-
вини ситуації, яка склалася.

— Що саме мається на увазі?
— От дивіться. Одразу після 

голосування за звільнення з по-
сади висуванця «Батьківщини» 
А. Потапенка, серед голів фрак-
цій та депутатів почали точитися 
розмови про можливого канди-
дата на цю посаду. Таких було 
немало, включаючи, наприклад, 
того ж В. Дерпака. З іншого боку, 
наша фракція вважає, що ми 
маємо більше прав на цю поса-
ду, оскільки її займав наш вису-
ванець.

Але в регламенті написано, 
що виключне право висунення 
кандидата (чи кандидатів) на цю 
посаду має голова ради. І всі, при 
цьому, розуміють, що справжній 
вибір — це кілька кандидатів, а 
не один. 

Я кілька разів зустрічався з 
головою. Він погоджувався зі 
мною, що депутати повинні мати 
право вибору, але хто саме буде 
кандидатами остаточно не казав.

Я, також, кілька разів зустрічав-
ся з сільськими головами Лівобе-
режжя. Обговорюючи ситуацію 
і, дізнавшись, що ходять чутки 
про висунення лише одного кан-
дидата, ми прийшли до спільної 
думки: для того, щоб спонукати 
Р. Кириченка до демократичного 
рішення, потрібно звернутися до 
нього з відповідним листом.

Лист було написано і переда-
но до редакції газети в середу. 
Інформація про нього стає відо-
мою в раді і у четвер приймаєть-
ся рішення щодо проведення по-
зачергової сесії ради в п’ятницю. 

Позачергова сесія скликаєть-
ся по питанню внесення змін до 
бюджету. Ніхто з депутатів та 
сільських голів не знає, що в її 
порядок денний буде внесено пи-
тання  виборів заступника голови 
ради.

Мені в четвер увечері телефо-
нували сільські голови і запиту-
вали чи буде розглядатися пи-
тання виборів заступника.

— І що ви відповідали?  
— А що я міг відповісти? Що — 

не знаю. Бо дійсно не знав.    
Ви написали, що я не приїхав 

на сесію. Насправді, я зранку в 
п’ятницю був у раді, незважаючи 
на те, що в нас в області була на-
рада. Я приїхав навмисне, щоб 
уточнити чи буде виноситися пи-
тання виборів заступника голо-
ви. Мені відповіли, що в порядку 
денному такого питання немає...

Насправді, це питання було 
внесено з голосу.  

— ...Що свідчить, по-вашому, 
про одне: що все це було спла-
новано навмисно — зібрана 
екстрена сесія з одним «фінан-
совим» питанням, з голосу 
внесений проект рішення щодо 
виборів заступника голови і т. 
ін.?

— А що мені ще залишається 
думати? От, ви написали, що цей 
лист можна розглядати, як тиск 
на голову чи депутатів. Так от, га-
зета мала вийти лише в суботу. 
Її до сесії ніхто не прочитав і не 
міг прочитати. Це — по-перше. 
По-друге, весь сенс цієї статті, 
якраз, і був у тому, щоб і депута-
ти, і виборці зрозуміли: не може 
бути виборів без вибору. А це, 
якраз, і сталося. Чому вони так 
поспішали? Щоб все вирішити до 
виходу газети...  

— Ну, формально вибори за-
ступника голови відбулися...

— В тому-то й справа, що — 
формально. А по суті, відбулося 
призначення заступника голови 
ради головою ради за допомогою 
формальної процедури виборів. 
Бо, насправді, вибору не було. 
Вибір — це коли є, як мінімум, 
два кандидати. Якщо кандидат 
один, це — імітація виборів... Але 
вибір  повинні робити депутати, а 
не голова ради. 

— Ну, ви ж самі йому це до-
зволили рядком в регламенті 
про те, що він має виключне 
право висування кандидатів...

— Він просто допустив злов-
живання цим правом, як на мою 
думку.

— Ну, мабуть, зловживанням 
це назвати не можна. Адже, 
знову ж, таки, формально він 
нічого не порушив... Але ж, з 
іншого боку, і з депутатів ніхто 
не встав і не запитав голову на 
сесії: а чому один кандидат? 
А що це за поспіх? А чи відо-
мо громаді, що розглядається 
таке важливе питання? Як, вза-
галі, його можна виносити «з 
голосу», на позачерговій сесії? 
Виходить, такі в нас депути...

— Саме так. І це — дуже сумно.  
З одного боку, виходить — депу-
тати, які не готові відстоювати 
принципи демократії, навіть, від-
носно самих себе. Що вже гово-
рити про виборців? З іншого боку 
— голова, який боїться дійсно 
чесних виборів, і готовий іти на 
всіляки хитрощі, щоб обійти ба-
зові демократичні принципи, на-
віть, у раді. Що вже говорити про 
ставлення його до виборців... 

 Інтерв’ю записав
В. Борзовець
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Наші інтерв’ю
Виступаючи на 36-й сесії міської ради, Владислав Дулапчій представив себе депутатам та гро-

мадськості, які знаходились в сесійній залі, головою антикорупційного комітету Громадської ради 
при Вишгородській РДА. Не знаємо наскільки ефективно працює цей комітет (як, до речі, і сама 
згадана Громадська рада), але ім’я В. Дулапчія добре відоме в нашому місті. Саме він був одним 
із найближчих соратників чинного міського голови О. Момота, а,також, одним з найактивніших 
агітаторів за нього під час передвиборчої кампанії 2015 р. 

І саме він став одним з його найгостріших критиків невдовзі після виборів. 
Причому, як відомо, і як показав той же виступ В. Дулапчія на сесії, він не звик особливо ре-

тельно підбирати висловлювання і оціночні судження. Наприклад, у своєму виступі на сесії він 
прямо звинуватив депутатів міської ради в тому, що вони не просто беруть гроші за голосування 
по окремим питанням, а, навіть, не соромляться торгуватися із окремими забудовниками за суми 
«винагород». Наприклад, з тим же М. Калінкіним.

До речі, серед звинувачених депутатів, судячи з результатів голосування, опинилися і С. Жадан 
з А. Тютюнником — недавні соратники В. Дулапчія по протестній акції проти забудови ТОВ «ПМК-
43» пагорба біля СШ «Сузір’я», яка продовжувалася мало не ціле літо. Що, звичайно, викликає 
деякі сумніви в щирості дій протестантів. І, звичайно ж, кидає тінь на самого В. Дулапчія.  

Втім, йому не звикати. Наскільки нам відомо, не так давно його персоною зайнялася навіть СБУ, 
звинувативши в сепаратизмі і зв’язках мало не з Кремлем. Можливо, тому, що він давно товари-
шує з відомим адвокатом та відчайдушним критиком української влади Т. Монтян.

А нещодавно В. Дулапчій дізнався, що його ім’я та персональні дані знаходяться на сайті «Ми-
ротворець». Про що і повідомив у Facebook...

Отже, хто він насправді, Владислав Дулапчій? Чого хоче і які цілі переслідує? 
— Владиславе, як правило, 

кожна людина розкривається, 
практично в кожному своєму 
вчинку. Так само й ви весь, 
наскільки я розумію, — в цьо-
му своєму виступі на сесії. Я 
особисто, дуже радий, що, на-
решті, знайшлася людина, яка 
прямо у вічі сказала нашим де-
путатам, чого вони варті. Але, 
от скажіть чесно: ви дійсно 
вірите, що вони після вашого 
виступу якось зміняться?

— Я не думаю, що вони змінять-
ся і не сподіваюся на це. Хоча... 
Можливо, наступного разу, перед 
тим, як брати гроші за голосуван-
ня, задумаються. Та й не стільки 
для них я це говорив, скільки для 
людей, які їх обрали. Щоб ніхто з 
них більше жодного разу не по-
трапив у депутати. Адже, люди це 
почули, які були в сесійній залі, є 
відео сесії в Facebook...

— Окрім того, є повний текст 
виступу в цьому ж номері. Ну, 
добре. А вас не бентежить те, 
що половина чи трохи менше 
з цих депутатів, вже були де-
путатами — минулого скликан-
ня? Причому, брали участь у 
приблизно таких самих коруп-
ційних схемах, про що дуже де-
тально і постійно писала наша 
газета. Незважаючи на це, їх 
знову обрали депутатами...

— Бентежить, звичайно...
— То, можливо, справа, на-

віть, не в них, а у виборцях? Я, 
до речі, вже не раз писав, що 
однією рукою депутати голо-
сують за корупційні оборудки, 
а іншою — фарбують лавочки 
у дворі. Про корупційні оборуд-
ки виборці нічого не знають, а 
лавочки бачать і радіють: гарні 
депутати!

— Саме так. Абсолютно згоден. 
Виборці не розуміють самі нащо 
їм ті депутати... Більше того: вва-
жаю, що в нас, взагалі, 99, навіть 
100 відсотків депутатів не займа-
ються депутатською роботою, а 
займаються популізмом і намага-
ються присісти на відкати...

— А що саме, по-вашому, 
мали б робити депутати? От, в 
ідеалі? 

— В ідеалі вони повинні зай-
матися розвитком міста: створю-
вати проекти відповідних рішень, 
писати звернення, залучати інве-
сторів, проводити реформи кому-
нальних підприємств...      

— Можливо, вони не займа-
ються всім цим тому, що на це 
немає запиту — ні від вибор-
ців, ні від керівництва ради? 
Да, і ще — можливо, вони про-
сто не вміють цього робити? Та 
й вчитися не хочуть...

— Правильно, головне — не-

має запиту. Був би запит — поча-
ли б учитись і навчилися б, нікуди 
не ділися б. Бо був би стимул. Од-
нак, справжня депутатська діяль-
ність непотрібна, в першу чергу, 
керівництву ради. Йому потрібна 
імітація депутатської діяльності. 
Що зараз і відбувається...

— Можливо, тому, що і саме 
керівництво ради займається 
імітацією діяльності? 

— Це так і є. І ця імітація діяль-
ності дуже гарно узгоджується з 
корупцією...

— По суті, це — дві сторони 
однієї і тієї ж медалі. Але тоді 
питання вже до вас. Як ви з 
тим же М. Макаренком, знаючи 
О. Момота з дитинства, могли 
не розгледіти в ньому майбут-
нього корупціонера? Тим паче, 
що він кілька років провів «на 
зоні»? Причому, був засудже-
ний не один раз? 

— А хто вам сказав, що я знав 
його з дитинства?

— Ну, я так вважаю...
— Послухайте, я приїхав в це 

місто у 2007 році. З 2006-го я, як 
юрист за освітою, займався вибо-
рами, — у ВР України, Київраду і 
таке інше, — мені це просто було 
цікаво. Я завжди пов’язував ви-
бори з новими людьми, які прий-
дуть до влади і будуть змінювати 
життя на краще. Не своє власне 
життя, а життя інших людей. Ви-
борців. І не шляхом фарбування 
лавочок і асфальтування дворів 
за бюджетні кошти, а шляхом ре-
форм. Чесних, прозорих реформ.

Так от, я приїхав до Вишгорода 
і, звичайно, почав шукати політич-
но активних людей, які теж хотять 
щось змінити. В Інтернеті зайшов 
на Вишгордський форум, списав-
ся з О. Момотом та М. Макарен-
ком, познайомився з ними. Вони 
вже були депутатами. Від Народ-
ної партії...

— Так, я пам’ятаю, їх тоді 
пройшло четверо від НП...

— Окрім О. Момота та М. Мака-
ренка — Д. Корнійчук та В. Шуб-
ка... 

— Д. Корнійчук та В. Шубка 
відразу заявили, що вони «з 
Решетнякоми»...

— Ні, коли я з ними познайо-
мився, вони всі ще були однією 
командою. І О. Момот з М. Мака-
ренком ще не були в опозиції до 
В. Решетняка. Так от, я в них тоді 
запитав: ну, добре, ви є депутата-
ми, а що ви робите, як депутати?  

Звернення пишете? Ні, не пише-
мо... Вони, взагалі, не розуміли, 
що мають робити як депутати. 
Вони самі були здивовані, що, як 
кажуть, «заскочили на халяву» 
до міськради. Я їм кажу: давай-
те робити те, те і те. Ну, давай, 
відповідають. А як ми будемо це 
робити? Вони тоді розуміли, що 
будуть вибори, Народна партія 
популярністю не користується, 
отже, потрібно щось думати. На 
той момент постало питання 
купівлі партії і невдовзі був ку-
плений районний осередок партії 
«Рідне місто».

— Як це — куплений? Що, є 
така партія? Перший раз чую, 
чесно кажучи...

— Вона є і зараз. Всеукраї 
нська партія «Рідне місто». Я не 
пам’ятаю кому саме вона тоді на-
лежала, але ми купили її район-
ну та міську організації. От, вони 
вирішили одразу піаритись та 
потім балотуватися від цієї партії. 
А я їм порадив цього не робити, 
а створити спочатку громадсь-
ку організацію «Рідне місто» і 
її «розкручувати». От тоді ми й 
заснували «геошку» з такою на-
звою («громадську організацію» 
— авт.): я, О. Момот і М. Макарен-
ко. Я став її керівником. Почали 
працювати. Приблизно, в цей же 
час Д. Корнійчук, який завжди 
конкурував з О. Момотом, — два 
гетьмана, одна булава, — разом з 
В. Шубкою йде «під Решетняка». 
Якщо не помиляюся, то ціна пи-
тання на той час була — декілька 
гаражів в кооперативі. Ми зали-
шаємося втрьох. Продовжуємо 
працювати: влаштовувати свята, 
брати участь в судових процесах 
і т. ін. 

А за декілька місяців до виборів 
партію «Рідне місто», — всеу-
країнську організацію, — пере-
куповує народний депутат Моло-
ток...

— Ігор Молоток, «регіонал», 
здається... 

— Так, «регіонал». Так от, в об-
ласті об’являються його люди, 
ми їдемо до них на зустріч, вони 
кажуть: якщо хочете від «Рідного 
міста» балотуватися, давайте 15 
тисяч доларів. Ми відповідаємо: 
ваше «Рідне місто» ніхто не знає. 
Якби ми її не рекламували як гро-
мадську організацію, про неї вза-
галі ніхто не знав би. Це ви нам 
ще за рекламу гроші винні... Од-
нак, вони не погоджуються, знову 

виникає питання від якої партії іти 
на вибори... 

— Я не зовсім розумію чому 
ви ще з 2010 р. почали думати 
про наступні вибори...

— Тому, що у нас була мета — 
позбавитися В. Решетняка з його 
корупційними схемами і завести в 
раду свою велику команду. І до-
битися реальних змін у місті. 

— А лідером був О. Момот?
— Ні. Ми були всі втрьох: Ма-

каренко, я і Момот. Але потім ми 
домовилися, що будемо підтри-
мувати О. Момота. Оскільки мені 
завжди були цікаві проекти, ідеї 
та їх реалізаця, а не посади, а М. 
Макаренко — бізнесмен і дуже 
захоплений своєю професією. 
Пізніше ми впевнилися, що зро-
били помилку. 

— Ну, Владиславе, тут я, чес-

но кажучи, не зовсім розумію... 
Ви ж постійно спілкувалися і, 
мабуть, мали можливість зро-
зуміти навіщо О. Момот хоче 
сісти в в крісло мера...

— В тому-то і справа, що спіл-
кувалися. І він, в ході величезної 
кількості цих бесід і спілкувань, 
все правильно розумів і все пра-
вильно говорив: і про корупцію, і 
про оборудки, і про необхідність 
реформ. Ми з М. Макаренком, на-
віть, не могли уявити, що все це 
— лише слова...

— Невже не було, навіть, сум-
нівів? Можливо, якісь деталі 
поведінки насторожували? 

— Були, звичайно, але ми їм 
просто не надавали особливого 
значення. Але це зрозуміло лише 
тепер, з точки зору сьогоднішньо-
го дня...

— Які, наприклад?
— По-перше, — і це, мабуть, 

головне, — ставлення до грошей. 
Він завжди був, м’яко кажучи, 
дуже бережливим... Аж до того, 
що коли ми з М. Макаренком вирі-
шували десь відпочити, він  нам, 
компанію, практично, не складав. 
Економив... 

— Чому? Адже він займався 
бізнесом і, начебто, особливо 
не бідував?   

— Ну, яким бізнесом? Не 
смішіть. Картриджі заправляв у 
себе в підвалі? Чи перепродавав 
«бошівську» техніку, яка йому 
діставалась за зниженими ціна-
ми? Він завжди, фактично, утри-
мувався дружиною, яка дійсно є 
класним спеціалістом, фахівцем 
високого рівня, чи не юристом 
номер один в українському пред-
ставництві цієї відомої на весь 
світ компанії BOSCH-SIEMENS.  

— Ну, якби він не любив гро-
ші, то, мабуть, підлітком по 
кватиркам не лазив би. Та ще й 
після того, як раз піймали... Чи 
два рази?

— Не можу сказати, я ці епізоди 
з його біографії навмисне не вив-
чав. Знаю лише, що трохи, таки, 
«на зоні» відсидів...

— Але ж, якщо людина вва-
жає за можливе взяти чуже, це 
означає не лише те, що вона 
любить гроші. Можна бути 
жадібним до нестями, але ніко-
ли не зважитись на крадіжку. 
Якщо людина йде на крадіжку, 
це означає, що вона не просто 
жадібна. Це означає, що вона  
вважає за можливе жити за чу-

Владислав Дулапчій: «Я не збираюся
Я хочу боротися проти корупції, 

жий рахунок. Привласнювати 
чуже, те, що не заробила...

— До речі, О. Момот дуже бо-
явся, що виборці дізнаються про 
його «кватиркові справи» до ви-
борів. І ми, я особисто, чесно 
признаюся, зробили все для того, 
щоб вони про це не дізналися.

— Наприклад?
— Наприклад, оприлюднили  

довідку про те, що на момент ви-
борів він не перебуває під слід-
ством і не є судимим. Що зовсім 
не свідчило про те, що він не був 
судимий. Але ж далеко не всі ви-
борці розбираються в таких ню-
ансах...

— З іншого боку, людина 
справді може оступитися і по-
тім розкаятися в цьому, усвідо-
мивши свою помилку...      

— Так. І ми з М. Макаренком 

так і думали. Точніше, щиро в це 
вірили.

— Іншими словами, О. Момот 
виявився непоганим актором...

— Дуже непоганим. Справжнім 
майстром перевтілення. Якщо він 
захоче, то може здаватися дуже 
щирим.

— Маємо непоганий набір 
якостей: патологічна жадіб-
ність, вроджена акторська 
майстерність, відсутність мо-
ральних засад... Уже цей букет  
допускає завищену самооцін-
ку...

— Сто відсотків. Причому, явно 
завищену. Додайте сюди постій-
ний страх переслідування. Як я 
звернув увагу, ця людина просто 
поведена на тому, що за ним по-
стійно стежать, плетуть проти 
нього інтриги і, взагалі, хочуть 
якось його образити, мало не 
знищити. Його підвал був завжди 
весь завішаний камерами. Пам’я-
таю, навіть, залишаючи нас з Ма-
каренком наодинці, він по кутках 
розпихував якісь китайські авто-
ручки з вмонтованими камерами, 
які записували розмови, що ве-
дуться в його відсутності. Корот-
ше кажучи, справжня манія пе-
реслідування. Ми тоді з Максом з 
цього дуже сміялися.  

— Можливо, це наслідки «від-
сидки»?

— Можливо, не знаю.
— І ви все це бачили і, не зва-

жаючи на це, продовжували 
спілкуватися?

— Ну, скажімо так... Ми не ду-
мали, що все це так серйозно. 
Точніше, призведе до настільки 
серйозних наслідків. З приводу 
спілкування... Він перший пере-
став з нами тісно спілкуватися. 

— Чому? 
— Після того, як я очолив «Де-

мальянс» в 2014 р... чи в 2015-му, 
я не пам’ятаю...

— А чому ви, Владиславе, а 
не О. Момот?

— Ну, я не знаю, так вийшло. 
Розпочалися горезвісні події на 
Майдані. Ми з Макаренком та ще 
невеличкою групою вишгородців 
постійно їздили туди і підтриму-
вали безпеку в таборі «Дема-
льянсу», а Момоту це все не по-
добалося. Я особисто на той час 
був знайомий з Василем Гацько 
(голова ВМГО «Демократичний 
альянс» — авт.), тому так і стало-
ся... Незабаром ми провели віче 
тут на майдані, і народ до нас по-
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боротися особисто проти Момота.
яку він сьогодні очолює в місті...»

тягнувся, ми відкрили офіс, було 
створено антикорупційний штаб, 
почалася робота. Я не знаю, що 
це було: амбіції, заздрощі, але 
раптом О. Момот заявляє: ні, я не 
хочу я з цією командою іти... Ну, і 
від нас відійшов. Ми залишилися 
вдвох з Макаренком. З ним про-
довжували, звичайно спілкувати-
ся, але так... На рівні «Привіт!» 
«Привіт!» «Як справи?» «Нор-
мально».

— А газета «Рідна місто» на 
той час вже виходила?

— Ні, газету ми разом почали 
випускати вже під час історії з 
«Демальянсом». Але були, все ж 
таки, сподівання, що можливість 
балотуватись від партії «Рідне 
Місто» ми отримаєм і підемо дво-
ма фронтами. 

— Зрозумів. Ну, тоді, якщо ви 

не проти, давайте я попробую 
пояснити те, що відбулося. А 
ви погодитесь або ні. 

— Давайте.
— Зважаючи на те, що ви 

вже розповіли, та на кадро-
ву політику О. Момота після 
того, як він став мером, я так 
розумію, що ця людина не тер-
пить поряд із собою жодних 
особистостей, які можуть скла-
сти йому конкуренцію. Кон-
курента він побачив, в першу 
чергу, в вас. В меншій в мірі — 
в Макаренку. Тому і перервав 
спілкування з вами. Правий я 
чи ні?

— Можливо. 
— Ви йому просто перестали 

бути потрібні. Причому, в нього 
залишилася газета. Яку фінан-
сував, мабуть, А. Пещерін...

— Да. І ще кілька бізнесменів, з 
його слів...

— От він і вирішив, що обій-
деться без вас. А те, що він за-
лишився без команди... Йому, 
по великому рахунку, як я ро-
зумію, команда й не була по-
трібна. Бо, по перше, коман-
да — це якісь спільні задачі, 
обов’язки і таке інше. По-дру-
ге, команда потрібна для того, 
щоб робити якісь спільні добрі 
справи. Для поганих справ ко-
манда не потрібна. Наприклад, 
чи можна назвати командою 
банду чи злочинне угрупуван-
ня? Ні. Там зовсім інші стосун-
ки. Там рядові бійці беззасте-
режно підкоряються ватажку і 
виконують його накази. Які не 
обговорюються. Як в армії. А 
ви з Макаренком хотіли ство-
рити команду... 

— Згоден. Щодо кадрової 
політики...

— Після виборів?
— Так.
— Ні, давайте спочатку закін-

чимо про ситуацію до виборів. 
З «Демальянсом», який ви очо-
лили, О. Момот розійшовся. 
Залишившись один. Але звідки 
тоді взялася партія «Воля» і її 
команда?

— Чесно кажучи, не знаю. Це 
— якісь зв’язки В. Шубки, який на 
той момент вже один раз зрадив  
О. Момота. Мені здається, що О. 
Момота запросили іти в мери від 
цієї партії...

— Або питання вирішив 
хтось із його спонсорів. Той же 
А. Пещерін...

— Можливо. 
— Але, як би там не було, він 

вирішив, що краще йти з коман-
дою, очолювану зрадником, 
ніж з вами. Правильно? Ну, так 
же виходить? 

— Виходить, так.
— І це багато в чому пояснює 

ту кадрову політику, яку почав 
проводити О. Момот одразу 
після виборів...

— Я чесно кажучи, був просто 
розчарований. Призначити за-
ступником по ЖКГ І. Свистуна, 
який просто не міг не бути замі-
шаний в оборудках колишньо-
го начальника КПЖ і КГ! Проти 
якого, до речі, була порушена 
кримінальна справа...

— Яка чим, до речі, закінчи-
лася?

— А, от, нічим. Я прийшов до 

О. Момота після виборів. Ну, що, 
питаю, давай саджати в тюр-
му Шененка? А він у відповідь 
ну, ти, розумієш... Ну, все, бачу 
тема пішла... А як ти, — питаю, 
— Свистуна призначив?! Ну, — 
відповідає, — він людина, яка все 
знає і всіх знає, в нього досвід, він 
стільки років працює... 

Браття Рублівські... Ми не раз 
вели мову, що з ними теж по-
трібно розбиратися, оскільки є 
величезна кількість фактів про їх 
зловживання. Вони працюють і по 
сьогодні і на них іде коштів біль-
ше, ніж на ЖЕК і на благоустрій...

Я приходив, пропонував: давай 
зробимо муніципальну варту, мі-
сто засирається, місто брудне, 
наркомани, алкоголіки, поліція не 
справляється. Оце все, — «ад-
мінку», дріб’язок весь, — мож-
на перекласти на муніципальну 
варту або на адмінкомісію. Ад-
мінкомісія — це Стефанівський, 
який ходить, збирає там...  І Саша 
Клавдієнко, який боїться зітхнути 
без дозволу Олексія... Я говорив 
з ним коли він став мером. Він, 
типу — ну, хто, що? Я кажу: мені 
нічого не потрібно, віддай мені 
адмінкомісію. Я буду займатися 
адмінкомісією, я наведу порядок. 
Посміялися, поусміхалися — за-
лишився то й же Стефанівський. 
Який  ходив раніше збирав з усіх 
цих ларьочків, і далі збирає. Нічо-
го не змінилося. 

Я прийшов, попросив давай 
зробимо благоустрій, в мене є 
хороші хлопці, досвідчені, там, 
голова асоціації розплідників 
України. Вони займаються бла-
гоустроєм професійно, вони ро-
били Бучу, Ірпінь, це мої друзі. Я 
з ними розмовляв, вони кажуть 
— не питання. Давай створимо 
комунальне підприємство, якщо 
є така можливість. В місті мають 
бути парки, сквери...

Я привіз їх до Момота,  ми зу-
стрілися: Рачинський, Момот, 
Стас цей приїхав, показав ка-
талоги, запросив до себе в роз-
плідники, каже, давайте ви самі 
подивитесь, весь посадковий ма-
теріал, жодне дерево не пропаде, 
даю гарантію, ми готові робити те 
і те... 

Да-да-да... на цих розмовах 
все й скінчилося. А кострубаті де-
рева, які ці братики, Врублівські 
викопують десь в полі, продов-
жують рости за наші з вами ко-
шти, до речі за дуже завищеними 

цінами... А Момот розказує, що 
прийшов Дулапчій, хотів сісти на 
«схему», але в нього, типу, ціни 
вищі, мені вигідніше працювати з 
братиками...

Ну, от, так я кілька разів прий-
шов до нього з якимись питання-
ми: да-да, я зараз зайнятий, зай-
ди пізніше... Прийшов, так, разів 
зо три до нього... Я просто дуже 
не люблю просити... Тому я про-
сто перестав ходити. Я розумію, 
якщо людина не потребує моєї 
допомоги, якщо вона впевнена, 
що сама, там, розумна, освіче-
на і власноруч справиться, то 
будь-ласка... А результат такий — 
він оточив себе... М’яко кажучи, 
недолугими людьми. 

З цієї ж причини пішов Мака-
ренко. Тому, що він скільки разів 
не приходив, Олексій обіцяв, обі-

цяв, але так нічого і не зробив...
— Розумієте, тут дуже важли-

во відділити особисте від су-
спільного. Ви чи Макаренко не 
отримали від О. Момота, те, що 
він повинен був вам дати, як ви 
сподівалися, для особистого 
зиску? Чи він не дав вам мож-
ливості розвивати місто? Це 
ж різні речі. Хоча, як правило, 
особисте і суспільне в таких 
випадках важко відділити одне 
від одного. Як відомо, навіть 
борцям за ідею і геніям потріб-
но їсти...  

— Згоден. Абсолютно правиль-
но. Я можу це сказати цілком чес-
но і ніколи цього не приховував, 
цього не соромлюсь і завжди це 
говорив: я хотів прийти туди для 
того, щоб, разом з тим, і заробля-
ти гроші. Але, я тупо не ставив 
би ларьки і не сидів би на відка-
тах. Можна приводити сюди ін-
весторів, можна створювати нові 
проекти, на яких і заробляти ціл-
ком законно...

— Наприклад, які? 
— Та величезна кількість. По-

чинаючи з тієї ж муніципальної 
варти...  

— Отже, мова не про посади 
чи регалії?

— Ні. Мене посади, взагалі, не 
цікавлять і ніколи особливо не 
цікавили. Я не люблю ходити на 
роботу. Я люблю створювати про-
екти і реалізовувати їх. Мені важ-
ливий процес. 

З тим же благоустроєм. Він же 
тоді пообіцяв: будеш займати-
ся благоустроєм, лише Пільгуна 
візьми заступником, він мені до-
помагав на виборах. Я кажу, мене 
це не цікавить — хто там буде за-
ступником... Я налагоджу роботу 
і піду.... 

— Але ж для цього потрібна 
вільна земля... 

— Правильно. Її в городі досить. 
У нас тротуари голі! Взяли фон-
тан, насипали землі голімої, за-
копали якісь ялинки! «Закопали» 
тупо сотні тисяч гривень!  Озеро 
на в’їзді в місто. Я казав, давай 
озеро оте зробимо. Знову ж, таки, 
інвестор укрепив би берег, зробив 
би там прогулянкову зону. Так, він 
поставив би там якусь кафешку 
свою... Або прокат лодочок, да? Я 
б не вкрав з бюджету. Я б зробив 
те, що буде заробляти. Той же 
пляж міський. Який Юра Тебен-
ко робить. Юра просто робить за 
свої і дуже помаленьку, але, все 

одно, старається, викручується 
якось... Можна зробити все, що 
завгодно. На «Чайці» пляж місь-
кий, знову ж, таки...

— Ну, Пільгун же щось ро-
бить...

— Пільгун? Да, закуповує у сво-
го кума лампочки. Китайські. І ро-
звішує по всьому місту. 

— Але ж він і прибирає мі-
сто...

— Добре. В нас є ЖЕК, який 
прибирає. В нас є «Благоустрій». 
Який прибирає. У нас є брати-
ки Рублівські, які з початку лише 
цього року отримали вже десяткі 
тисяч гривень за якесь приби-
рання якихось територій. У нас 
є ФОП Новоселицький, який теж 
прибирає. ФОП Батіщев, який 
теж прибирає. Навіщо нам стіль-
ки прибиральників? Навіщо нам 

ЖЕК тоді? І це нікого не цікавить. 
Я, коли дав запити по ФОПам, 
до Мірієвського ніяк не дійду, дав 
місяців півтора тому, кажу, дайте 
мені за минулий рік витрати по 
ФОПам... Мені потрібні офіційні 
документи, щоб зробити запити в 
правоохоронні органи. От я зараз 
буду цим займатися... 

От у нас є ФОП Матко Борис, 
да? До речі він був офіційним 
радником мера тривалий час. 
Який став ФОПом після того, як 
Момот став мером. Після цього 
ФОП Матко, який ніколи нічим не 
займався, почав дорожні знаки 
встановлювати в місті, потім він 
ремонтував дахи, потім ремонту-
вав під’їзди, потім якісь таблички 
робив дерев’яні, магнітики, там, 
для свят... Це не корупція? До 
речі, всі свята в нас організовує 
ФОП Мінчук. От всі свята, на які 
витрачаються  десятки тисяч гри-
вень... То коляда, то ще якась фіг-
ня... 

— Масляна, наприклад...   
— Да, масляна теж... ФОП Мін-

чук — це брат Катерини Бондар-
чук, що працює в оргвідділі. Це 
— кума сестри Момота, чи щось 
таке. Нормально ж, правда: Катя 
працює в оргвідділі, брат органі-
зовує свята. За величезні бюд-
жетні суми. Дивлюся, витрати, 
наприклад, на минулу масляну: 
бутерброди з червоною ікрою, бу-
терброди з сьомгою, ще там різні 
делікатеси... Це — інформація з 
офіційних договорів, те, що вони 
замовляли за бюджетні кошти. 
Типу, все це їли люди на свята... 
А я знаю, що саме цими бутер-
бродами я закушував у Момота 
на його день народження. У нього 
в кабінеті. Чи можна запідозрити 
що, він свій день народження ор-
ганізував за бюджетні кошти і спи-
сав їх на свята? Думаю що так.  І 
подібних фактів багато! Просто 
не було часу ними займатися…

— Владиславе, а вам не 
здається, що подібні кадрові 
призначення, з тим же І. Сви-
стуном, були зроблені зовсім 
не тому, що, як дехто вважає, 
«у міського голови не було 
команди, отже він був змуше-
ний». І зовсім не тому, що, як 
він сам пояснював, «потрібно 
дати людям шанс». А тому, що 
такі люди, з «вагоном» компро-
мату за спиною, більш керо-
вані? Що, до речі, добре знає 
сам О. Момот? Добре знав до 

арешту в квітні 2016-го і ще кра-
ще взнав після цього арешту?

— Не знаю. Можливо. 
— А що ви, до речі, взагалі, 

думаєте з приводу арешту Мо-
мота два роки тому і пред’яв-
лених йому звинувачень у 
вимаганні хабаря? Це була 
«підстава», як ми всі вважали 
тоді, чи, все-таки, ні?

— Я не знаю точно і знати не 
можу. І, взагалі, сумніваюся, що 
ми взнаємо правду про це. У нас 
в країні, з такими правоохорон-
ними органами, якщо можна їх 
так назвати, можливо все. Можу 
лише сказати одне: чим більше я 
спостерігаю за діяльністю О. Мо-
мота, тим більше в мене виникає 
сумнівів в тому, що це була «під-
става». Хоча на той час, знову 
ж таки, незважаючи на наші вже 
непрості взаємовідносини, ми з 
Макаренком та Саньою Баланю-
ком приклали максимум зусиль 
щоб витягнути його з СІЗО, тому 
що вважали, що затримання було 
незаконним. Саме я з Пещеріним 
їздив до Москаленка і Дерев’ян-
ка і доводив їм, що затримання 
незаконне. Після перевірки тієї 
інформації, що я їм виклав, вони 
надали своїх адвокатів, гроші на 
заставу та публічно оголосили 
свою підтримку Олексію. І тоді 
вже побігла вся шобла «фрімо-
мотовців» на цьому піаритись 
(сміється), які ще вчора боялися 
підтримати в голос свого товари-
ша та опускали очі зі словами «А 
може це дійсно він? Тоді що? Кра-
ще почекаємо»... Ссикуни. 

— До речі, суд по розгляду 
справи по суті, поки що, так і не 
відбувся... 

— Так, його двічі переносили. 
І це вигідно всім, в тому числі й 
правоохоронцям. Оскільки поки 
немає вироку, — будь-якого, — 
наш міський голова знаходиться 
«на гачку». І ним можна маніпулю-
вати. 

— Яким чином? 
— Дуже просто. Пам’ятаєте, 

здається, О. Семенов підняв на 
сесії питання про МАФ, який з’я-
вився біля ЖК «Борисо-Глібсь-
кий» за одну ніч? О. Момот тоді 
відповів, що побачив цей ларьок 
і негайно зібрав виконком, який 
прийняв рішення його знести. 
Але ж його до цих пір ніхто так і 
не зніс. А знаєте чому? Тому, що 
йому зателефонували і сказали 
ларьок не чіпати. От його ніхто й 
не зносить. Так само є рішення 
виконкому про знесення незакон-
ної газової та дизельної заправки 
напроти «Берегині». Але її ніхто 
не зносить. Чому?! 

— Ну, це, скажімо так, окремі 
незручності. Це було б справж-
ньою трагедією для О. Момо-
та лише в одному випадку: 
якби в нього була мета діяти 
виключно прозоро і проводити 
справжні реформи. Але в нього 
із самого початку, наскільки я 
розумію, були зовсім інші цілі...

— Судячи з того що відбуваєть-
ся, то можливо що так. «Сісти» на 
вже налагоджені схеми і вдоско-
налити їх. Що ми і спостерігаємо. 
Так що «гачок», на якому він си-
дить, для нього дійсно, не дуже 
велика трагедія. Приносить певні 
проблеми, але — не трагедія. Але 
трагедією для нього є інше...

— Що саме? Я не бачу нія-
кої проблеми. Він дуже добре 
влаштувався й досяг того, 
чого хотів: оточив себе зруч-
ними, слухняними виконавця-



 

Свидетельство о регистрации: серия КВ №10608 
от 14.11.2005 г., выдано Госкомитетом 
телевидения и радиовещания Украины
Учредитель: В. Борзовец

Издатель: ООО «Издательский дом «ВВВ». 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций. 
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публика-
ции, несет автор, за содержание рекламы — рекламодатель.

Редакция переписывается с читателями только на страницах газеты. 
Отпечатано в типографии: «Полипринт». 
Тираж: 5000 экз. 
Все права защищены 
Адрес для переписки: 07300, г. Вышгород, а/я №46.
Телефон для справок: 25-234, (098) 675-34-74

Наш р/с: 26007799995357 
в АКБ «Правекс-Банк», 
МФО 380838, код 33938472 
г. Вышгород. 
Редактор В. БОРЗОВЕЦ 

Всяко разно...
№3(316), пятница, 23 марта 2018 г. 12

(Закінчення. 
Початок на стор-х 10-11) У вишгородців — 

і золото, і срібло!

Владислав Дулапчій: 
«Я не збираюся боротися 
особисто проти О. Момота. 
Я хочу боротися проти 
корупції, яку він сьогодні 
очолює в місті...»

Наші інтерв’ю Гандбол

ми, які на нього мало не 
моляться. Це йому дуже 
подобається. Схеми з 
друзями-ФОПами та ко-
мунальними підприєм-
ствами працюють, прино-
сять дохід, він ходить по 
місту, перерізає стрічки, 
відкриває майданчики, 
їздить за кордон у від-
рядження. Одним сло-
вом, керує містом. Ще й 
мріє стати головою те-
риторіальної об’єднаної 
громади. А найгірше, що 
переважну більшість ви-
борців це влаштовує...

—  Проблема в депута-
тах. 

— Що ви маєте на 
увазі? 

— Його жадібність. Він 
дуже не любить ділитися. 
Правильно, для того, щоб 
не ділитися, поряд з ним не 
повинно бути розумних лю-
дей. Він має бути центром 
Всесвіту. Тому зібрав навко-
ло себе якихось незрозумі-
лих радників... Той же Боря 
Матко. Я, навіть, не знаю, 
чи є в нього якась освіта 
фахова, щоб щось ради-
ти. Що він може порадити? 
Зараз він уже депутат. Або 
ще один радник — Андрій 
Ганапольський, який схему 
придумав з оформленням 
гаражів, і, як на мене, обма-
нює купу людей... Дійсно, 
апарат виконкому повні-
стю від нього залежить. А 
депутати? Чому розпалася 
вся його більшість, вся його 
команда? Тому, що та ж 
«Фора»... За неї дали гро-
ші, а депутати про це взна-
ли. Він до всіх своїх прий-
шов на групу і каже: та, це 
соціальний проект,  грошей 
немає. А депутати взнали, 
що гроші, таки, дали. Отже, 
перший раз за «Фору» не 
проголосували. А вдруге, 
коли проголосували, деякі 
з  депутатів отримали по 
дві тисячі доларів за своє 
«ЗА»… 

Ті ж самі квартири від за-
будовників. Одну оформи-
ли на його радника, іншу 
— на двоюрідного брата, 
інші ще на купу людей, по-
тім по праву переуступки 
перепродали. Кінців не-
має, вони так помилково 
думають, але це виключно 
до тих пір, поки це питання 
не почати піднімати перед 
правоохоронними органа-
ми. Наполегливо піднімати 
(сміється) тому, що керів-
ництво наших міських пра-
воохоронних органів теж  
вже не обділені квартирами 
в новобудовах, про які теж 
багатьом відомо в цьому 
місті. Але це все «розкру-
тити» та довести — лише 
питання часу та наполегли-
вості.

— А  радник з братом?
— Ну, він їм дав якісь 

комісійні, я думаю... Ро-
зумієте, він сам себе загнав 
у патову ситуацію. Якщо 

ти хочеш проводити якісь 
корупційні проекти, мають 
бути люди, які не будуть 
задавати зайві питання. В 
нього таких людей немає. 
За кожне рішення вони за-
раз вимагають гроші. Це 
вже чиста комерція...

— Ну, забудовники бу-
дуть давати гроші...

— А їм нецікаво. Немає 
таких бюджетів великих. 

Питання Калінкіна — це був 
єдиний бюджет такий вели-
кий. Всі інші питання — ти-
сяча, максимум дві. 

...Тут же проблема яка: — 
є «безкоштовники», є «шту-
карі», яким по тисячі давали 
за голос. «Безкоштовники» 
це хто? Це — свої. До яких 
ти можеш прийти і сказа-
ти: «Хлопці, потрібно, там, 
проголосувати». Вони голо-
сують. Безкоштовно. Раз, 
другий, а на третій кажуть: 
хвилиночку, а ми що, не 
люди? Як це так? Ти воро-
гам нашим, які не хочуть 
голосувати, платиш, а ми, 
типу, команда, друзі, і нічо-
го не отримуємо? І — поча-
ли малювати свої тарифи. 

Я ж сказав на сесії: є 
команда «Бідність» («Єд-
ність») і є команда «Жадіб-
ність» — друзі Момота. Ці 
раніше голосували без-
коштовно. Зараз Момот 
залишився один. Якщо 
раніше він міг прийти і ска-
зати, наприклад, з приво-
ду Калінкіна: в мене перед 
ним обов’язки, потрібно за 
нього голосувати. Але ти, 
Вася, і ти, Петя — не голо-
суй або захворій.  Зараз він 
вже так сказати не може. І 
якщо зараз хтось до нього 
прийде з хорошим проек-
том, чесним, інвестпроек-
том, я маю на увазі, він його 
не протягне. Не буде біль-
шості. От зараз, я знаю, до 
нього приходять люди щось 
вирішувати, а він одразу 
піднімає руки і каже: ідіть 
домовляйтеся з депутата-
ми. В нього немає команди, 
в нього немає більшості. 
Більшість збирається ситу-
ативно, виключно за гроші.

— Іншими словами, ви 
хочете сказати, що О. Мо-
мот сам створив таку си-
туацію  своїми корупцій-
ними рішеннями?

— Так. Скриньку Пандо-
ри відкрито. Тепер, що там 
наступне? Генплан? Якщо 
вони за ці ділянки попро-
сили по п’ять «штук», то за 
Генплан вони зараз будуть 
вимагати по десять... І за-
будовники будуть змушені 
платити. Бо вони не можуть 
без Генплану...

В рамках підготовки до фіналу чемпіонату України 
на призи клубу «Стрімкий м’яч», який проходитиме 
з 23 по 28 березня 2018 року, команда юнаків 2005-
06 р.н. прийняла участь у XXXVII меморіалі пам’яті 
олімпійського  чемпіона з гандболу Ю. Лагутіна у м. 
Запоріжжі з 11 по 15 березня 2018 року. 

Програвши у напруженій 
боротьбі лише господа-
рям турніру — СДЮСШОР 
ім. Лагутіна, наші хлопці 
зібралися і послідовно обі-
грали команди з Томаківки 
(Дніпропетровська обл.), 
СДЮСШОР №3 м. За-
поріжжя, СДЮСШОР ЗАС 
та команду з м. Мелітопіль. 
В підсумку срібні медалі та 
кубок за почесне друге міс-
це. Слід відзначити таких 
гравців, як Михайло По-
плавський, Максим Копан-
чук, Вадим Булах, Богдан 
Філіпенко, Максим Лочман.

Та вже через декілька 
днів в м. Красилів наші 
дівчата зробили майже не-
можливе —  перемогли у 
престижному всеукраїнсь-
кому турнірі пам’яті П. М. 
Місюри.

Наші юні гандболіст-
ки просто не помітили 
своїх суперниць з Камян-
ця-Подільського, Волочин-
ська, Хмельницька та Кра-
силіва. Тож золоті медалі 

та кубок помандрували до 
Вишгорода. 

Вдвічі приємніше, те що 
кращим гравцем турніру 
було визнано нашу земляч-
ку — Карину Король. 

Також вдало та резуль-
тативно зіграли Дарина 
Безкоровайна, Анастасія 
Распопіна, Вікторія Комі-
саренко, Анастасія Обере-
мок. 

Щиро вітаємо наших 
юних спортсменів та спор-
тсменок з цим успіхом, та 
бажаємо їм та їхньому до-
свідченому тренеру — Є. 
Земляному подальших 
успіхів та перемог! 

До речі, розпочався чер-
говий набір юнаків та дівчат 
2006-08 р. н. на відділення 
гандболу. Двері ДЮСШ 
завжди відкриті для юних 
спортсменів. 

Контактний тел: 098-
261-56-21 Земляний Є.М.      

Заступник 
директора КДЮСШ                                                     

І. Карпина

Анекдоти
У банкомата женщина с 

мальчиком примерно 5 лет: 
— Сейчас денежку возь-

мем и пойдем в магазин... 
Получает деньги. 
Мальчик тихо спрашивает: 
— А там что, папа сидит?

*   *   *
— Принесите мне, пожа-

луйста, графинчик водочки и  

что-нибудь на ваш вкус... 
— Так и запишем: два гра-

финчика водочки...
*   *   *

На птичьем рынке:
— Скажите, пожалуйста, 

это кошечка или котик?..
— А по ушам не видно?!
— Нет...
— Это заяц.

— Ну, да, потрібно 
приймати три деталь-
них плани територій, які 
без Генплану приймати 
не можна. А там уже все 
поділено і, навіть, думаю, 
прибутки підраховані... 
Добре, і чим це загрожує?

— Забудовникам — тим, 
що с них тепер просто бу-
дуть «викачувати» гроші. 
Бо депутати зараз добре 

знають, що за голосуван-
ня можна брати гроші. За 
будь-які. І тепер хто б не 
хотів в цьому місті щось 
зробити, він буде стика-
тися із конкретною комер-
цією в міськраді. І О. Момот 
не контролює ситуацію. А 
будуть же приходити до 
нього. Він, взагалі місто не 
контролює. У нього влади 
в цьому місті немає ніякої. 
Він — весільний генерал... 
Хоча він і може зупинити 
це, але не зробить цього. 
Немає характеру.

— Але ж він, все одно, 
якось буде заробляти? 

— Так. Не так багато, як 
хотілося б, але буде. Є ж 
комунальні підприємства 
і т. ін. Буде сидіти на міл-
ких джерельцях. Але ж він 
дуже амбіційний. І його ця 
ситуація дуже турбує. До 
нього вже з презирством 
ставляться. Його не пова-
жають навіть члени його 
«команди». А він же ж хотів 
керувати, щоки надувати, 
він, мер, головний і т. ін. А 
тепер все... Він вже нічим і 
некім не керує. Окрім своїх 
секретарш та працівниць 
деяких відділів,  на бенке-
тах в «Соби Клаб». Пер-
спективи жодної. Депутати 
будуть обдирати всіх, кого 
можна. 

...Розумієте, вони не хо-
тять працювати. В нас не-
має жодного депутата, який 
би дійсно виконував свої 
депутатські повноваження. 
Вони не пишуть звернення, 
не готують проекти рішень. 
Єдине чим вони гордяться 
— це тим, що вони, там, ла-
вочки пофарбували в себе 
на округах, поштові скринь-
ки повісили... Витративши 
бюджетні кошти. Який сто-
сунок мають ці кошти до ро-
боти депутата?.. 

От я приніс проект рішен-
ня, готовий, на виконком. 
Із запискою Т. Бражніковій 
про створення інспекторів 
по благоустрою. Громад-
ських. Щоб люди в кожно-
му будинку, наприклад, де 
ОСББ, голова, могли напи-
сати протокол... «Да-да, я 
почитаю, почитаю...».

Вмерло все.  Дав Жада-

ну з Тютюнником. Подай-
те, кажу, хороша ж тема... 
«Да-да-да»... Вмерло все. 
Навіть, ніхто не подав. А 
чому? Тому, що нікому не-
потрібно. Адже одразу поч-
нуть ці ларьочки барижні 
перевіряти, наливайки і т. 
ін. а там же власники всі де-
путати! Це що, самих себе 
перевіряти доведеться?! 
Свій незаконний бізнес?! 
(сміється)

...Я не бачу ніякого по-
зитивного розвитку міста з 
цими депутатами. Їх потріб-
но міняти всіх. Тому зараз 
потрібно об’єднатися всім, 
хто хоче врятувати це мі-
сто. Всім, незалежно від 
політичних партій, інтересів 
і т. ін. Поки є спільний ворог 
— ця беспробудна коруп-
ція, — потрібно об’єднати-
ся. Я не збираюся боротися 
особисто проти О. Момота. 
Я буду боротися проти ко-
рупції, яку він сьогодні очо-
лює в місті.

Потрібен нормальний 
громадський контроль. В 
цьому я бачу, в першу чер-
гу  своє  завдання. До тієї 
пори, поки наша громада 
буде громадою лише на 
папері, а люди не будуть 
об’єднуватися і спільно 
приймати якісь рішення, ні-
чого не буде. 

— І ви вирішили, ство-
рити для цього такий собі 
антикорупційний штаб... 

— Так. В черговий раз! Це 
така собі боротьба з вітря-
ками, з одного боку, але ж з 
кожним разом все більше і 
більше людей відкликаєть-
ся на заклики! Багато нових 
людей заселяється в місто, 
які не пов’язані з місцевими 
барижними кланами депу-
татів, тож успіх буде. У нас 
будуть працювати юристи. 
Кожен бажаючий зможе 
туди прийти, йому порадять 
як саме діяти в тій чи іншій 
ситуації, куди звертатися, 
допоможуть написати за-
яву з того чи іншого питан-
ня. В тому числі й до право-
охоронних органів. 

— Якщо дуже коротко: 
яка буде основна робота  
юристів? Адже, прийом 
громадян буде не основ-
ною їх роботою?

— Моніторинг всіх рішень 
міськради, райради та РДА. 
Особливо тих, які пов’язані 
з використанням бюджет-
них коштів. А, також, спосо-
бу життя наших чиновників 
— наскільки він відповідає 
їх заробіткам. Ну, і, звичай-
но, будемо працювати над 
врегулювання ситуації з 
встановленням МАФів, біл-
бордів, малого бізнесу. Бо 
тільки їх починаєш чіпляти: 
ми малий бізнес, ми подат-
ки платимо. А насправді — 
жодного оформленого спів-
робітника... 

Так що далі буде! Життя 
бентежне...

— Успіхів вам!  
Інтерв’ю підготував 

В. Борзовець


